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  إلعالن املبادىء املشتركةاقتراح إسرائيلي 
  يف الشرق األوسط لسالمل الثنائية فاوضاتإطار امليف 

  .6/5/1993، واشنطن
  
  

  :توافق إسرائيل والفلسطينيون أن ترتكز مفاوضاتهم على األسس التالية  
  

  :ـ هدف التفاوض وبنود املرجعية1
سالم عادل وشامل يرتكز  طار الهدف املنشود وهومفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين يف إ  

  :وبموجب دعوة مدريد يتم إجراؤها على مرحلتين 338و 242على القرارين 
  .أ ـ حمادثات جترى بهدف التوصل إىل اتفاق على ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل  
ري املفاوضات على ب ـ مع بداية العام الثالث سوف تبدأ املفاوضات حول الوضع النهائي وسوف جت  

  .338و 242أساس القرارين 
واملرحلة . العملية عملية واحدة واملرحلتان اللتان تنقسم إليهما متداخلتان يف إطار الوقت املتفق عليه  

األوىل سوف حتمل بالطبع عالقة جتاه املرحلة الثانية، مع الفهم أن جميع اخليارات بالنسبة إىل املرحلة الثانية 
  .أمام األطراف بما يتطابق مع إطار األسس املتفق عليها واملذكورة آنفاًتبقى مفتوحة 

  .338و 242بند املرجعية لهذه العملية هو دعوة مدريد والقراران   
  

  :ـ عام2
خالل فترة ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل سوف يحدث تغيير رئيسي يف الوضع السائد يف املناطق   

واسعة من وظائف اإلدارة املدنية التي سوف يتم حلها إىل الفلسطينيين، وسوف  من خالل نقل غالبية) احملتلة(
، وستكون إسرائيل مسؤولة أيضاً عن اإلسرائيليين )احملتلة(حتتفظ إسرائيل باملسؤولية العليا عن أمن املناطق 

  .هناك، وستبقى اخليارات مفتوحة للمرحلة التالية حسب ما ورد ذكره أعاله
  

  :نفيذي الفلسطينيـ اجمللس الت3
) احملتلة(سيتكون اجمللس التنفيذي من عدد عملي متفق عليه من املمثلين الفلسطينيين يف املناطق   

املناطق والتي سوف جتري  مة وحرة من قبل ومن بين فلسطينييوسوف يتم تأسيسه عبر انتخابات مباشرة عا
دويل متفق عليه، وبموجب األنماط املتفق عليها تفاوضياً، وستتبعها مفاوضات تفصيلية بخصوص  حتت إشراف

  .أنماط خاصة باالنتخابات
  

  :ـ السلطات واملسؤوليات4
تنتقل اإلدارة املدنية اإلسرائيلية إىل اجمللس التنفيذي الفلسطيني الذي سيتوىل سلطات تنفيذية   

بموجب ما يتفق عليه وسوف يتمتع بسلطات تشريعية يف إطار ) قلبواسطة جهاز قضائي مست(وقضائية 
املسؤوليات املنقولة إليه على أن تكون خاضعة للمبادىء املتفق عليها والتصديق املتبادل على انطباقيتها مع 

كلما  إجراء مراجعة التشريعات املطبقة يف اجملاالت وسوف تعطى االعتبارات الالزمة لتلبية احلاجة إىل. االتفاق
  .كان ذلك مناسباً 
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  :ـ الوالية اجلغرافية5
تعتبر املناطق وحدة جغرافية واحدة ومصيرها النهائي املتفق عليه سوف يتم تقريره يف حمادثات   

وسلطة اجمللس التنفيذي الفلسطيني سوف تطبق يف املناطق بما يتناسب . الوضع النهائي كما هو مشار أعاله
  .الوظيفية العملية املتفق عليها التي سوف يتم تفصيلها يف املفاوضات وبموجب السلطات واملسؤوليات

  
  :ـ قضايا األمن والشرطة6

أ ـ األمن الكلي سوف يبقى حتت مسؤولية إسرائيل واالحتياجات األمنية لكال الطرفين سوف يتم أخذها   
  .يف االعتبار

  .يذ القانون بموجب االتفاقب ـ سوف يشكل اجمللس التنفيذي الفلسطيني قوة شرطة كجهاز لتنف  
  

  :ـ االرتباط7
تشكل إسرائيل واجمللس التنفيذي الفلسطيني جلنة ارتباط مشتركة ملعاجلة القضايا ذات االهتمام   

  .املشترك ومن أجل حلّ اخلالفات
  

  :ـ ترتيبات متفق عليها8
سيق يف اجملاالت ذات سوف تقوم إسرائيل واجمللس التنفيذي الفلسطيني بإنشاء ترتيبات للتعاون والتن  

  .االهتمام املشترك من أجل فائدة الطرفين ولتلبية احتياجاتهما املشتركة
التي سيتم بحثها يف إطار " لة األردنيةذات الص"طة تاسعة تتعلق بالقضايا كما تضمنت الوثيقة نق  

  .املفاوضات
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


