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اجراء حتلنة في نسخة السجل السكاني الفلسطيني الموجود بيد إسرائيل 

 منطقة يهودا والسامرة –
 
 

 : عام .1
 

في اطار الملحق المدني لالتفاقية المرحلية، تم تحويل إدارة السجل السكاني الفلسطيني  .أ
السلطة الفلسطينية، مع ذلك، السلطة ملزمة في اطار االتفاقية بحتلنة الطرف ليد 

اإلسرائيلي بكل تغيير في تفاصيل السجل، بالمقابل، يدير الجانب اإلسرائيلي نسخة من 
 .السجل، على أساس المعطيات التي تحول من قبل السلطة

منطقة يهودا  في السنوات األخيرة تم تشخيص ظاهرة آخذة في االزدياد لسكان .ب
والسامرة الذين يحاولون تغيير عنوانهم بشكل كاذب لعدد مقلص من البلدات، وذلك 
كي يحظوا بالمكافئات التي يحظى بها سكان تلك البلدات، على أساس عنوانهم 

  .المسجل في بطاقة الهوية

 الى العنوان تغيير على مراقبة إدارة اجل من األدوات اكساب اجل من اعد االجراء هذا .ج
 الجانب مع الموجود السكاني السجل نسخة في ،3 البند في مفصل هو كما البلدات

 .كاذب انه طالما العنوان في تغيير أي ومنع االسرائيلي،

منطقة يهودا والسامرة داخل  سكان عنوان تغيير موضوعه االجراء هذا ان على يشدد .د
 يهودا والسامرة فقط؟ سكان قطاع غزة المعنيين بالسكن في منطقة يهودا والسامرة

سواء كانوا موجودين فعليا في منطقة يهودا والسامرة او موجودين في غزة او خارج )

"اجراء معالجة طلب سكن من قبل سكان قطاع غزة في  يقدموا طلباتهم بحسب(, البالد

 ". ا والسامرةيهود

 : هدف االجراء .0
 

تنظيم حتلنة السجل السكاني الفلسطيني الموجود بيد الجانب اإلسرائيلي مه تغيير العنوان 
داخل منطقة يهودا والسامرة، من خالل ضمان صدق المعلومات ومنع تسجيل معلومات 

 .كاذبة
 

 : الطريقة .3

 

السلطة الفلسطينية، بحسب تقدم الطلبات لتغيير العنوان من قبل المواطن الى  .أ
إجراءاتها. تحتلن السلطة الفلسطينية الجانب اإلسرائيلي، عن طريق تحويل اعالن 

 "(.المسؤول: "فيما يلي) الى المسؤول عن السجل السكاني في اإلدارة المدنية

بشكل عام، تتم حتلنة اإلعالنات في موضوع تغيير العنوان التي يتم استالمها لدى  .ب
نسخة السجل السكاني الموجود بيد الجانب اإلسرائيلي، اال اذا اعتقد المسؤول، في 

 .المسؤول ان هنالك شك بوجود اعالن كاذب

 التالية، البلدات احدى الى عنوانه تغيير يطلب الذي الفلسطيني المواطن ذلك، مع .ج
 هذه في موجود حياته مركز ان على تدل طلبه، مع مستندات ارفاق منه سيطلب
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تصريح مواطن دائم في منطقة التماس، طالما كان الحديث يدور عن بلدة  او البلدة،
 :موجودة في منطقة التماس. قائمة البلدات

 برطعة (3

 عزون عتمة (2

 بيت اكسا (1

 شيخ سعد (7

 خربة جيب الروم (5

 النبي صموئيل (6

 عناتا (4

 في المفصلة الوثائق هي حياة مركز على تدل التي الوثائق االجراء، هذا لغرض .د
 مجموعة األوامر لواء التماس" تصريح مواطن جديد" من الفصل( 2()ب)5 البند

 .بحسب التغييرات الملزمة, 2137

 المذكورة البلدات الى العناوين تغيير موضوع في اإلعالنات مجمل المسؤول يحول .ه
 2 البند في ذكر كما كاذبة انها على المشبوهة اإلعالنات وكذلك أعاله 3 البند في

المعابر والتماس في اإلدارة المدنية، الذي يتشاور مع  رئيس مجال لقرار أعاله،
ممثل المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة، وممثل المسؤول عن السجل 

 . السكاني قبل اتخاذ القرار

تفحص الطلبات على أساس الوثائق المرفقة بها، وكذلك بحسب التسجيالت  .و
طلب. طالما تم اتخاذ قرار برفض الموجودة في أجهزة اإلدارة المدنية حول مقدم ال

طلب تسجيل تغيير العنوان في السجل السكاني الموجود بيد إسرائيل، يحول من قبل 
 .المسؤول سبب الرفض الى مكتب الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية

 الوثائق بإتمام مصادقتها تشترط ان الطلب، في الحاسمة العالقة ذات للجهة يحق .ز
 .كانت تعتقد ان الوثائق التي ارفقت بالطلب غير كافية طالما اإلضافية،

 بيد الموجود السكاني السجل نسخة في عنوانه لحتلنة طلبه يرفض الذي المواطن .ح
 بحث يتم يوما، 33 خالل القرار على اعتراض تقديم له يحق اإلسرائيلي، الجانب

 . المدنية اإلدارة في االستخبارات قسم فرع رئيس طريق عن االعتراض

 


