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إإسرراائيیلل إإلى بووااسططة ووسيیلة نقللعبوورر االتنسيیقق  ااتت إإجررااء  
 

1. :عامم   

تصارريیح ددخوولل  على بحووززتهھمماالذذيینن منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة  فياالفلسططيینيیيینن  االسكاننبشكلل عامم٬،  .1
االمعابرر  عبررمشيیا على ااالقدداامم منن منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة االى إإسرراائيیلل  يیعبرروونناالى إإسرراائيیلل 

.االمخصصة لذذلكك  

ً حاالتت معيینة يیمكنن عبوورر  ٬، فيبالررغمم منن ذذلكك .2 لتنسيیقق مسبقق٬، كما هھھھوو بووااسططة ووسائلل نقلل ووفقا
. ٬، بووااسططة سيیاررةة إإسرراائيیليیة يیقووددهھھھا سائقق ااسرراائيیليااإلجررااءااتتمفصلل في هھھھذذاا   

2. :ااإلجررااءااتتهھھھددفف    

ووسيیلة بووااسططة  ,االمعابرر االمختلفة االى إإسرراائيیلل عبرر٬، بووااسططة ووسيیلة نقللتنسيیقق االعبوورر  ااتتإإجررااء تحدديیدد 
.يیقووددهھھھا سائقق ااسرراائيیلي إإسرراائيیليیةنقلل   

3. :االططرريیقة   

لددىى مرركزز يیقددمم االططلبب عنن ططرريیقق مكتبب االشؤؤوونن االمددنيیة في االسلططة االفلسططيینيیة وويیحوولل للمعالجة  .1
.بب. 4 االمفصلة في االبندد منووططاً للتعليیماتت ,االتصارريیح في ااإلددااررةة االمددنيیة  

وو VIP1 ,VIP2ططلباتت بحسبب هھھھذذاا ااالجررااء:  االشرريیحة االسكانيیة االتي يیمكنن اانن تقددمم .2 -BMC .
في حاالتت إإنسانيیة شاذذةة وو/ااوو عنددما يیكوونن االحدديیثث  أأخررىى باإلضافة االى ذذلكك يیمكنن تقدديیمم ططلباتت 

   .أأخررىىعنن حاالتت شاذذةة 

 يیحوولل ووبعددهھھھا ٬،االمذذكووررةة االسكانيیة االشرراائح االى االططلبب مقددمم اانتماء منن االتصارريیح مرركزز يیتأكدد .5
ووثيیقق وواالتسجيیلل في ااإلددااررةة ااوو ررئيیسس قسمم االت قسمم االعمليیاتتررئيیسس فررعع  قبلل منن للمصاددقة االططلبب
. االمددنيیة  

 كلل مع االمددنيیة ااإلددااررةة في االعمليیاتت غررفة االى تقرريیرر يیحوولل االططلبب٬، على االمصاددقة حالل في .8
:االعبوورر تفاصيیلل  

1(   :ااسمم االمووااططنن 

2( :ررقمم بططاقة االهھوويیة   

3( :ررقمم لووحة االسيیاررةة ااالسرراائيیليیة   

4( :تفاصيیلل االسائقق ااالسرراائيیلي   

5( :ذذكرر نووعع االتصرريیح سارريي االمفعوولل   

6( :ذذكرر ااسمم االمعبرر   

 االعالقة٬، ييذذ ووااالررتباطط االتنسيیقق مكتبب إإلى االتقرريیررتحوولل  االمددنيیة ااإلددااررةة في لعمليیاتت اا غررفة .26
يیكوونن مووضووعع االططلبب مرراافقة مرريیضض٬، يیجبب االتأكدد  اعنددم االمعبرر مقابلل االتنسيیقق بتنفيیذذ يیقوومم ووهھھھذذاا

ى إإسرراائيیلل. بأنن االمرريیضض االمذذكوورر في ااستماررةة االططلبب يیملكك تصرريیح سارريي االمفعوولل للددخوولل إإل
االمططلووبب. مددةة االتصرريیح ال تززيیدد عنن مددةة االتصرريیح االذذيي منح للمرريیضض  

يیكوونن مووضووعع االططلبب مرراافقة  ابووااسططة عنددم إإسرراائيیلل إإلى صالحيیة االمصاددقة على عبوورر .27
مرريیضض٬، يیجبب االتأكدد بأنن االمرريیضض االمذذكوورر في ااستماررةة االططلبب يیملكك تصرريیح سارريي االمفعوولل 

في  ووسيیلة نقلل تززيیدد عنن مددةة االتصرريیح االذذيي منح للمرريیضض للددخوولل إإلى إإسرراائيیلل. مددةة االتصرريیح ال
. ررئيیسس قسمم االتووثيیقق وواالتسجيیلل أأووقسمم االعمليیاتت االحاالتت ااإلنسانيیة االشاذذةة: ررئيیسس فررعع   
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 4. :االتشدديیدد   

.سارريي االمفعوولل يیجبب االتأكدد بأنن االمووااططنن يیملكك تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل .1  

سيیاررةة وواالتأميیناتت سارريیة االمفعوولل يیجبب االتأكدد منن اانن االسيیاررةة تحملل لووحة إإسرراائيیليیة٬، ررخصة اال .2
. هھھھي أأيیضا سارريیة االمفعوولل يووررخصة قيیاددةة االسائقق ااإلسرراائيیل  

 

 


