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  بشأن مبادئإعالن 
  ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية

  *.)1993أغسطس /آب 19املسودة النهائية املتفق عليها يف (
  

يف الوفد األردين ـ الفلسطيني إىل مؤتمر السالم يف الشرق ("إن حكومة دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني   
من املواجهة  يتفقان على أن الوقت قد حان إلنهاء عقودممثال الشعب الفلسطيني ") الوفد الفلسطيني") ("األوسط

ا املشروعة والسياسية املتبادلة والسعي للعيش يف ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن مبحقوقهوالنزاع، واالعتراف 
متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصاحلة تاريخية من خالل العملية السياسية املتفق 

  .عليها
  :وعليه فإن الطرفين يتفقان على املبادئ التالية  
    

  1املادة 
  هدف املفاوضات

  
إن هدف املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السالم احلالية يف الشرق األوسط هو من بين   

طيني يف ، للشعب الفلس")اجمللس("أُخرى إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، اجمللس املنتخب،  أمور
على أساس ال تتجاوز اخلمس سنوات وتؤدي إىل تسوية دائمة تقوم غزة لفترة انتقالية  الضفة الغربية وقطاعِ

  .338و 242قراري جملس األمن 
هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم بمجملها وأن املفاوضات حول من املفهوم أن الترتيبات االنتقالية   

  .338و 242قراري جملس األمن الوضع الدائم ستؤدي إىل تطبيق 
    

  2املادة 
  إطار الفترة االنتقالية

    
  .إن اإلطار املتفق عليه للفترة االنتقالية مبين يف إعالن املبادئ هذا  

  
  3املادة 

  االنتخابات
  

من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا ملبادئ   - 1
وحرة للمجلس يف إشراف ومراقبة دوليين متفق عليهما باشرة سية عامة ومخابات سياديمقراطية ستجرى انت

 .بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام
بهدف  1للبروتوكول املرفق كملحق سيتم عقد اتفاق حول الصيغة احملددة لالنتخابات وشروطها وفقا   - 2

 .شهر من دخول إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذإجراء االنتخابات يف مدة ال تتجاوز التسعة أ
ة تمهيدية انتقالية هامة نحو حتقيق احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني وهذه االنتخابات ستشكل خط  - 3

 .ومتطلباته العادلة
  

  4املادة 
  الوالية
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ض سوف تغطي والية اجمللس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاو  
وحدة ترابية واحدة يجب احملافظة يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة . عليها يف مفاوضات الوضع الدائم

  .على وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقالية
  

  5املادة 
  الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم

  
 .ة ومنطقة أريحاتبدأ فترة السنوات اخلمس االنتقالية فور االنسحاب من قطاع غز  - 1
سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني يف أقرب وقت ممكن   - 2

 .ولكن بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية
 من املفهوم أن هذه املفاوضات سوف تغطي القضايا املتبقية بما فيها القدس والالجئون واملستوطنات  - 3

 .والترتيبات األمنية واحلدود والعالقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أُخرى ذات االهتمام املشترك
 .يتفق الطرفان على أن ال جتحف أو تخل اتفاقات املرحلة االنتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم  - 4

  
  6املادة 

  النقل التمهيدي للصالحيات واملسؤوليات
  

من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة بادئ هذا حيز التنفيذ واالنسحاب دخول إعالن املفور   - 1
. من احلكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها املدنية إىل الفلسطينيين اخملولين هذه املهمة كما هو مفصل هنا

 .سيكون هذا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إىل حين تنصيب اجمللس
ومنطقة أريحا وبقصد املبادئ هذا حيز التنفيذ واالنسحاب من قطاع غزة  النإعمباشرة بعد دخول   - 2

: النهوض بالتنمية االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم نقل السلطة للفلسطينيين يف اجملاالت التالية
الفلسطيني يف بناء سيشرع اجلانب . التعليم والثقافة والصحة والشؤون االجتماعية والضرائب املباشرة والسياحة

ىل أن يتم تنصيب اجمللس يمكن الطرفين أن يتفاوضا على نقل لصالحيات الشرطة الفلسطينية كما هو متفق وإقوة 
 .ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه

  
  7املادة 

  االتفاق االنتقايل
  

 ").االتفاق االنتقايل"(سوف يتفاوض الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة االنتقالية   - 1
سوف يحدد االتفاق االنتقايل من بين أشياء أُخرى هيكلية اجمللس وعدد أعضائه ونقل الصالحيات   - 2

وسوف يحدد االتفاق االنتقايل أيضا . واملسؤوليات من احلكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها املدنية إىل اجمللس
 .املذكورة أدناه واألجهزة القضائية الفلسطينية املستقلة 9بقا للمادة طسلطة اجمللس التنفيذية وسلطته التشريعية 

سوف يتضمن االتفاق االنتقايل ترتيبات سيتم تطبيقها عند تنصيب اجمللس لتمكينه من االضطالع بكل   - 3
 .املذكورة أعاله 6سابقا وفقا للمادة  إليهالصالحيات واملسؤوليات التي تم نقلها 

من النهوض، بالنمو االقتصادي سيقوم اجمللس فور تنصيبه إضافة إىل أمور من أجل تمكين اجمللس   - 4
أُخرى بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء وسلطة ميناء غزة البحري وبنك فلسطيني للتنمية وجملس فلسطيني 
 لتشجيع الصادرات وسلطة فلسطينية للبيئة وسلطة فلسطينية  لألراضي وسلطة فلسطينية إلدارة املياه وأية

 .االنتقايل الذي سيحدد صالحياتها ومسؤولياتها عليها وفقا لالتفاق سلطات أُخرى يتم االتفاق
 .بعد تنصيب اجمللس سيتم حل اإلدارة املدنية وانسحاب احلكومة العسكرية اإلسرائيلية  - 5
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  8املادة 
  النظام العام واألمن

  
لضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ اجمللس من أجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين يف ا  

قوة شرطة قوية بينما ستستمر إسرائيل يف االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات اخلارجية وكذلك بمسؤولية 
  .األمن اإلجمايل لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام

  
  9املادة 

  العسكرية القوانين واألوامر
  

  .سلطة التشريع وفقا لالتفاق االنتقايل يف جمال جميع السلطات املنقولة إليهسيخول اجمللس   - 1
 .سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين واألوامر العسكرية السارية املفعول يف اجملاالت املتبقية  - 2

  
  10املادة 

  جلنة االرتباط املشتركة اإلسرائيلية الفلسطينية
  

بادئ هذا وألية اتفاقات الحقة تتعلق بالفترة االنتقالية ستشكل من أجل تأمين تطبيق هادئ إلعالن امل  
فور دخول إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ جلنة ارتباط مشتركة إسرائيلية فلسطينية من أجل معاجلة القضايا التي 

  .تتطلب التنسيق وقضايا أُخرى ذات االهتمام املشترك واملنازعات
  

  11املادة 
  لفلسطيني يف اجملاالت االقتصاديةالتعاون اإلسرائيلي ا

  
وإسرائيل سيتم باملنفعة املتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطور الضفة الغربية وقطاع غزة  اإقرار  

إنشاء جلنة إسرائيلية فلسطينية للتعاون االقتصادي من أجل تطوير وتطبيق البرامج احملددة يف البروتوكوالت 
  .تعاوين وذلك فور دخول إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ بأسلوب 4وملحق  3املرفقة كملحق 

  
  12املادة 

  االرتباط والتعاون مع األردن ومصر
  

املزيد من ترتيبات االرتباط والتعاون  إقامةبدعوة حكومتي األردن ومصر للمشاركة يف  نسيقوم الطرفا  
صر من جهة أُخرى للنهوض بالتعاون وم بين حكومة إسرائيل واملمثلين الفلسطينيين من جهة وحكومتي األردن

وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء جلنة مستمرة ستقرر باالتفاق األشكال للسماح لألشخاص املرحلين من . بينهم
. بالتوافق مع اإلجراءات الضرورية ملنع الفوضى واإلخالل بالنظام 1967الضفة الغربية وقطاع غزة يف 

  .ذات االهتمام املشترك وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أُخرى
  

  13املادة 
  اإلسرائيليةإعادة تموضع القوات 

  
دخول إعالن املبادئ هذا حيز التنفيذ ويف وقت ال يتجاوز عشية انتخابات اجمللس سيتم إعادة بعد   - 1

تموضع القوات العسكرية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إىل انسحاب القوات اإلسرائيلية 
  .14الذي تم تنفيذه وفقا للمادة 
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إعادة تموضع قواتها العسكرية  قواتها العسكرية ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوبموضعة  إعادةعند   - 2
  .املناطق املأهولة بالسكان خارج

وسيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع يف مواقع حمددة بالتناسب مع تويل املسؤولية عن   - 3
 .أعاله 8من الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة النظام العام واأل

  
  14املادة 

  ومنطقة أريحا االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
  

  .ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا كما هو مبين يف البروتوكول املرفق يف امللحق الثاين  
  

  15املادة 
  تسوية املنازعات

  
الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعالن املبادئ هذا أو أي اتفاقات الحقة تتعلق عات ستتم تسوية املناز  - 1

  .بالفترة االنتقالية بالتفاوض من خالل جلنة االرتباط املشتركة التي ستتشكل وفقا للمادة العاشرة أعاله
تم االتفاق إن املنازعات التي ال يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خالل آلية توفيق ي  - 2

  .عليها بين الطرفين
للطرفين أن يتفقا على عرض املنازعات املتعلقة بالفترة االنتقالية والتي ال يمكن تسويتها من خالل   - 3

 .التوفيق على التحكيم ومن أجل هذا الغرض وبناء على اتفاق الطرفين سينشئ الطرفان جلنة حتكيم
  

  16املادة 
  ا يتعلق بالبرامج اإلقليميةالفلسطيني يف م التعاون اإلسرائيلي

  
وببرامج إقليمية " خطة مارشال" بيرى الطرفان أن جمموعات العمل يف املتعددة أداة مالئمة للنهوض   

وبرامج أُخرى بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه يف البروتوكول املرفق يف 
  .امللحق الرابع

  
  17املادة 

  بنود متفرقة
  

  .يدخل اتفاق املبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه  - 1
جميع البروتوكوالت امللحقة بإعالن املبادئ هذا واحملضر املتفق عليه املتعلق به سيتم اعتبارها جزءا   - 2

 .ال يتجزأ من هذا االتفاق
  .13/9/1993أُبرم يف واشنطن العاصمة يوم   
  عن حكومة إسرائيل  
  سطينيعن الوفد الفل      
  الشاهدان    

  الواليات املتحدة األميركية
  الفيدرالية الروسية      

  
  امللحق األول

  االنتخابات وشروطها بروتوكول حول صيغة
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فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم احلق يف املشاركة يف العملية االنتخابية وفقا التفاق   - 1
  .بين الطرفين

 .حول االنتخابات القضايا التالية من بين أُمور أُخرى وباإلضافة يجب أن يغطي االتفاق  - 2
 .النظام االنتخابي  -أ 
 .اإلشراف واملرافقة الدولية املتفق عليها وتركيبتها الفردية صيغة  - ب 
األحكام والنظم املتعلقة باحلملة االنتخابية بما فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم اإلعالم وإمكان    - ج 

 .الترخيص حملطة بث إذاعي وتلفزي
 4الذين كانوا مسجلين يوم  ]"النازحين"[لن يتم اإلجحاف بالوضع املستقبلي للفلسطينيين املرحلين   - 3
 .بسبب عدم تمكنهم من املشاركة يف العملية االنتخابية ألسباب عملية 1967يونيو  / حزيران

  
  امللحق الثاين

  قطاع غزة ومنطقة أريحا القوات اإلسرائيلية من توكول حول انسحاببرو
  

املبادئ هذا حيز التنفيذ حول  إعالنسيعقد الطرفان اتفاقا ويوقعانه خالل شهرين من تاريخ دخول   - 1
وسيتضمن هذا االتفاق ترتيبات شاملة تسري . انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا

 .يف قطاع غزة ومنطقة أريحا على إثر االنسحاب اإلسرائيلي
رعة متصاعدة لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا يبدأ ستنفذ إسرائيل انسحابا جمدوال وبس  - 2

فورا مع توقيع االتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم استكماله خالل فترة ال تتعدى األربعة أشهر بعد توقيع 
 .هذا االتفاق

 :رىسيتضمن االتفاق املذكور أعاله من جملة أُمور أُخ  - 3
من احلكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها املدنية إىل املمثلين  للسلطةترتيبات لنقل هادئ وسلمي  - أ 

 .الفلسطينيين
ومسؤولياتها يف هذه اجملاالت يف ما عدا األمن اخلارجي بنية السلطة الفلسطينية وصالحياتها  -ب 

 .أُخرى متفق عليها بشكل مشتركاإلسرائيليين والعالقات اخلارجية ومسائل وواملستوطنات 
ترتيبات لتويل األمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضباط  -ج 

حاملي جوازات السفر األردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من (الشرطة اجملندين حمليا ومن اخلارج 
فلسطينية القادمين من اخلارج يجب أن يكونوا مدربين إن الذين سيشاركون يف قوة الشرطة ال). مصر

 .كشرطة وضباط شرطة
 .حضور دويل أو أجنبي موقت وفقا ملا يتفق عليه -د 
 .إقامة جلنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن املتبادل -  ه
لتشجيع االستثمار األجنبي طوارئ برنامج للتنمية واالستقرار االقتصادي يشمل إقامة صندوق   -و 

 .والدعم املايل واالقتصادي
وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع األطراف اإلقليميين والدوليين   

  .لدعم هذه األهداف
  .ترتيبات ملمر آمن لألفراد وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا - ز 

 :ل التنسيق بين الطرفين يف ما يتعلق بمعابراالتفاق أعاله سيتضمن ترتيبات من أج  - 4
 .غزة ـ مصر - أ 

 .أريحا ـ األردن -ب 
 2ة عن االضطالع بصالحيات السلطة الفلسطينية ومسؤولياتها حسب هذا امللحق الرقم املكاتب املسؤول  - 5
 .من إعالن املبادئ سيكون موقعها يف قطاع غزة ومنطقة أريحا يف انتظار تنصيب اجمللس 6واملادة 
باستثناء هذه الترتيبات املتفق عليها يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءا ال يتجزأ من الضفة   - 6

 .الغربية وقطاع غزة ولن يتغير خالل الفترة االنتقالية
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  امللحق الثالث
  البرامج االقتصادية والتنموية اإلسرائيلي الفلسطيني يف بروتوكول حول التعاون

  
امة جلنة مستمرة إسرائيلية فلسطينية للتعاون االقتصادي تركز بين أُمور أُخرى يتفق اجلانبان على إق  

  :على التايل
التعاون يف جمال املياه بما يف ذلك مشروع تطوير املياه، يقوم بإعداده خبراء من اجلانبين، والذي   - 1

ترحات لدراسات ضمن مقسيحدد كذلك شكل التعاون يف إدارة موارد املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيت
اه لكل طرف وكذلك حول االستخدام املنصف ملوارد املياه املشتركة وذلك للتنفيذ خالل وخطط حول حقوق املي

 .الفترة االنتقالية وما بعدها
التعاون يف جمال الكهرباء بما يف ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية والذي سيحدد كذلك شكل   - 2

 .رد الكهربائية وصيانتها وشرائها وبيعهاالتعاون إلنتاج املوا
برنامج لتطوير الطاقة يأخذ يف االعتبار استغالل النفط والغاز التعاون يف جمال الطاقة بما يف ذلك   - 3

. ألغراض صناعية خاصة يف قطاع غزة والنقب وسيشجع املزيد من االستغالل املشترك ملوارد الطاقة األُخرى
تبار كذلك بناء مركب صناعي بتروكيميائي يف قطاع غزة وكذلك تمديد أنابيب لنقل وسيأخذ هذا البرنامج يف االع

 .النفط والغاز
التعاون يف جمال التمويل بما يف ذلك برنامج تطوير وعمل مايل لتشجيع االستثمار الدويل يف الضفة   - 4

 .الغربية وقطاع غزة ويف إسرائيل وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني
ل النقل واالتصاالت بما يف ذلك برنامج يحدد اخلطوط العامة إلنشاء منطقة ميناء يف جماالتعاون   - 5

ىل الغربية وقطاع غزة إىل إسرائيل وإيجري يف غزة ويأخذ يف االعتبار إنشاء خطوط نقل واتصاالت من الضفة 
زمة والسكك احلديد باإلضافة سيأخذ هذا البرنامج يف االعتبار تنفيذ بناء الطرقات الال. بلدان أُخرى وإليهما
 .الخ... وخطوط االتصاالت

التعاون يف جمال التجارة بما يف ذلك الدراسات وبرامج النهوض بالتجارة بما يشجع التجارة الداخلية   - 6
واإلقليمية وما بين اإلقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق جتارة حرة يف قطاع غزة ويف إسرائيل وحرية 

 .أُخرى تتعلق بالتجارةذه املناطق والتعاون يف جماالت الوصول املتبادل إىل ه
التطوير الصناعي الذي سيوفر إنشاء مراكز إسرائيلية ـ التعاون يف جمال الصناعة بما يف ذلك برامج   - 7

فلسطينية مشتركة للبحث والتطوير الصناعي والذي سيشجع املشاريع املشتركة الفلسطينية اإلسرائيلية ويضع 
للتعاون يف صناعات النسيج واملنتجات الغذائية واألدوية وااللكترونيات واألملاس والصناعات اخلطوط العامة 

 .القائمة على الكومبيوتر والعلوم
 .برنامج للتعاون وتنظيم عالقات العمل والتعاون يف مسائل اخلدمات االجتماعية  - 8
عمل وندوات إسرائيلية فلسطينية خطة لتنمية املوارد البشرية والتعاون حولها تأخذ يف االعتبار ورش   - 9

 .مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة
 .أو منسقة يف هذا اجملال/خطة حلماية البيئة تأخذ يف االعتبار إجراءات مشتركة و - 10
 .برنامج لتطوير التنسيق والتعاون يف جمال االتصاالت ووسائل اإلعالم - 11
 .مصلحة مشتركة أية برامج أُخرى ذات - 12

  
  امللحق الرابع

  برنامج التنمية اإلقليمية اإلسرائيلي الفلسطيني حول بروتوكول حول التعاون
  

سوف يتعاون اجلانبان يف سياق مسعى السالم املتعدد الطرف للنهوض ببرنامج تنمية للمنطقة بما  )1(
يطلب الطرفان من السبعة الكبار السعي س). G 7(فيها الضفة الغربية وقطاع غزة تبادر إليه الدول السبع الكبرى 

إىل إشراك دول أُخرى مهتمة بهذا البرنامج مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول ومؤسسات 
 .عربية إقليمية وكذلك أعضاء من القطاع اخلاص

 :سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين )2(
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 .ع غزةبرنامج التنمية االقتصادية للضفة الغربية وقطا  -أ 
 .برنامج التنمية االقتصادية اإلقليمي  - ب 
 :برنامج التنمية االقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة سيتشكل من العناصر التالية  -أ 

 .برنامج إلعادة التأهيل االجتماعي بما يف ذلك برنامج لإلسكان والبناء - 1
 .خطة لتنمية املشاريع االقتصادية الصغرى واملتوسطة - 2
 ).الخ... املياه والكهرباء والنقل واالتصاالت(التحتية  برنامج لتنمية البنية - 3
 .خطة للموارد البشرية - 4
 .برامج أُخرى - 5

 :أن يتشكل برنامج التنمية االقتصادية اإلقليمي من العناصر التاليةويمكن   - ب 
 .إقامة صندوق تنمية للشرق األوسط كخطوة أُوىل وبنك تنمية للشرق األوسط كخطوة ثانية - 1
 .ة فلسطينية أردنية مشتركة لتنسيق استغالل منطقة البحر امليتتطوير خطة إسرائيلي - 2
 .ـ البحر امليت) غزة(قناة البحر املتوسط  - 3
 .حتلية املياه إقليميا ومشاريع تطوير أُخرى للمياه - 4
 .خطة إقليمية للتنمية الزراعية تتضمن مسعى إقليميا للوقاية من التصحر - 5
 .ربط الشبكات الكهربائية يف ما بينها - 6
 .خرى وتوزيعها واستغاللها صناعياألُالغاز والنفط وموارد الطاقة اون اإلقليمي من أجل نقل التعا - 7
 .خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية - 8
 .التعاون اإلقليمي يف جماالت أُخرى - 9

كما . هاسيعمل الطرفان على تشجيع جمموعات العمل املتعددة الطرف وسينسقان بهدف إجناح )3(
وكذلك دراسات اجلدوى والدراسات . سيشجع الطرفان النشاطات الواقعة ما بين اجتماعات جمموعات العمل

 .التمهيدية لها ضمن جمموعات العمل املتعددة الطرف اخملتلفة
  

  احملضر املتفق عليه
  احلكم الذاتي االنتقالية إعالن املبادئ حول ترتيبات

  
 .تفاهمات واتفاقات عامة  )أ (

صالحيات ومسؤوليات يتم نقلها إىل الفلسطينيين وفقا إلعالن املبادئ قبل تنصيب اجمللس أية   
  .ستُخضع للمبادئ نفسها املتعلقة باملادة الرابعة كما هو مبين يف احملضر املتفق عليه أدناه

  
 .تفاهمات واتفاقات حمددة  )ب (

  املادة الرابعة  
  :من املفهوم أن  

ة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك املسائل التي سيتم والية اجمللس ستمتد على أرض الضف - 1
  .القدس واملستوطنات واملواقع العسكرية واإلسرائيليون: التفاوض عليها يف مفاوضات الوضع الدائم

ستسري والية اجمللس يف ما يخص الصالحيات واملسؤوليات واجملاالت والسلطات املنقولة إليه  - 2
 .املتفق عليها

  
  املادة السادسة  
  :من املتفق عليه أن يكون نقل السلطة كما يلي  

يقوم اجلانب الفلسطيني بإبالغ اجلانب اإلسرائيلي أسماء الفلسطينيين املفوضين الذين  - 1
سيتولون الصالحيات والسلطات واملسؤوليات التي ستنتقل إىل الفلسطينيين وفقا إلعالن املبادئ يف اجملاالت 

والشؤون االجتماعية والضرائب املباشرة والسياحة وأية سلطات أُخرى متفق التعليم والثقافة والصحة : التالية
 .عليها
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 .من املفهوم أن حقوق هذه املناصب والتزاماتها لن تتأثر - 2
ستستمر كل اجملاالت املوصوفة أعاله يف التمتع بالتخصيصات املوجودة يف املوازنة وفقا  - 3

ذه الترتيبات يف االعتبار التعديالت الضرورية املطلوبة من وستأخذ ه. لترتيبات يتم االتفاق عليها من الطرفين
 .أجل تضمين الضرائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب املباشرة

فور تنفيذ إعالن املبادئ سيباشر الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني مفاوضات حول خطة  - 4
 .أعالهمفصلة لنقل السلطة على املناصب السابقة وفقا للتفاهمات املذكورة 

  
  سابعةاملادة ال  
  .كما سيتضمن االتفاق االنتقايل ترتيبات للتنسيق والتعاون  

  
  املادة الثامنة  

انسحاب احلكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل الصالحيات واملسؤوليات غير املنقولة إىل   
  .اجمللس

  
  املادة التاسعة  
كما أنه من . يف هذا اخلصوصيبات للتعاون والتنسيق من املفهوم أن االتفاق االنتقايل سيتضمن ترت  

تم إجناز نقل الصالحيات واملسؤوليات إىل الشرطة الفلسطينية بطريقة ممرحلة كما هو متفق عليه تفق عليه أن يامل
  .يف االتفاق االنتقايل

  
  املادة العاشرة  
دان اإلسرائيلي والفلسطيني من املتفق عليه أنه فور دخول إعالن املبادئ حيز التنفيذ سيقوم الوف  

  .بتبادل أسماء األفراد املعنيين من الطرفين كأعضاء يف جلنة االرتباط اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة
كما أنه من املتفق عليه أن يكون لكل طرف عدد متساو من األعضاء يف اللجنة املشتركة وستتخذ   

نة املشتركة أن تضيف تقنيين وخبراء آخرين حسب الضرورة ركة قراراتها باالتفاق ويمكن للجتاللجنة املش
  .وستقرر اللجنة املشتركة وتيرة اجتماعاتها ومكان أو أماكن عقدها

  
  امللحق الثاين  
من املفهوم أنه الحقا لالنسحاب اإلسرائيلي ستستمر إسرائيل يف مسؤولياتها عن األمن اخلارجي   

  .طنات واإلسرائيليينوعن األمن الداخلي والنظام العام للمستو
ويمكن القوات العسكرية واملدنيين اإلسرائيليين أن يستمروا يف استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع   

  .غزة ومنطقة أريحا
  .13/9/1993أُبرم يف واشنطن العاصمة يف تاريخ   
  عن حكومة إسرائيل   
  عن الوفد الفلسطيني       
  الشاهدان    

  الواليات املتحدة األميركية
  الفيدرالية الروسية    

  
 

  
  
  
  



 

 
 

  

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  
 


