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  وثائق مفاوضات السالم
  

  مذكرة واي ريفر
  بشأن إعادة االنتشار الثانية 

  للقوات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية 
  *.23/10/1998واشنطن،  

  
  

خ ة، املؤرّفيما يلي اخلطوات الهادفة إىل تسهيل تنفيذ االتفاق االنتقايل بشأن الضفة الغربية وقطاع غزّ
خة يف صلة به، بما فيها املذكّرة للسجل املؤرّ، واالتفاقات املتّ")اق االنتقايلاالتف(" 1995سبتمبر /أيلول 28يف 
، بحيث يستطيع الفريقان، ")االتفاقات السابقة"يشار إليها فيما يلي بمصطلح ( 1997يناير /كانون الثاين 17

صلة باملزيد من إعادة املتّلة بفعالية أكبر، بما فيها تلك ا املتبادَمتهااإلسرائيلي والفلسطيني، القيام بمسؤولي
ويجب تنفيذ هذه اخلطوات يف موازاة مقاربة مرحلية، وفقاً لهذه . االنتشار، وباإلجراءات األمنية على التوايل

لة يف االتفاقات السابقة، لكنها ال تلغي صوهي تخضع للبنود والشروط ذات ال. رة وللجدول الزمني املرفق بهااملذكّ
  .خرىمستلزماتها األُ

  
I .عمليات املزيد من إعادة االنتشار  

  
  املرحلتان األوىل والثانية من املزيد من إعادة االنتشار: أوالً 

عمالً باالتفاق االنتقايل واالتفاقات الالحقة له، سيشمل تنفيذ الفريق اإلسرائيلي للمرحلتين األوىل ـ 1
 :إىل الفريق الفلسطيني على الشكل التايل) ج(من املنطقة % 13والثانية، من املزيد من إعادة االنتشار، انتقال 

  ).ب(إىل املنطقة % 12و) أ(إىل املنطقة % 1
أعاله، ) ب(من املنطقة % 3مناطق جمموع مساحتها  /وصرح الفريق الفلسطيني أنه سيحدد منطقة

يير العلمية كما صرح الفريق الفلسطيني أنه سيعمل بمقتضى املعا. أو حمميّات طبيعية/إلعالنها مناطق خضراً و
ان من دون مسّ حقوق السكّية تغييرات يف وضع هذه املناطق، املرعية، األمر الذي يعني أنه لن يكون هناك أ

وعلماً بأن هذه املعايير ال تسمح ببناء جديد يف هذه املناطق، فإنه . املقيمين حالياً بهذه املناطق، ومنهم البدو
  .مة فيهايجوز اإلبقاء على الطرقات واألبنية القائ

احملميّات الطبيعية،  /سيحتفظ الفريق اإلسرائيلي باملسؤولية األمنية الشاملة يف هذه املناطق اخلضر
ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم . بهدف حماية اإلسرائيليين، ومواجهة تهديد األعمال اإلرهابية

  .لي ملثل هذه الطلبات سريعاًوسيستجيب الفريق اإلسرائي. كاتها بعد التنسيق والتصديقبتحرّ
% 14.2 كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين األوىل والثانية من املزيد من إعادة االنتشار، فإنّـ 2
 ).أ(ستصبح يف املنطقة ) ب(من املنطقة 

  
  من إعادة االنتشار املرحلة الثالثة من املزيد: ثانياً 

يناير /كانون الثاين 17الوزير كريستوفر إىل الفريقين يف  فيما يتصل ببنود االتفاق االنتقايل ورسائل
طالع الواليات إوسيتمّ . ، بشأن عملية املزيد من إعادة االنتشار، سيكون هناك جلنة ملعاجلة هذه املسألة1997

  .املتحدة بانتظام على ما يجري
  

                                                 
  :قع وزارة الخارجية األميرآية في اإلنترنتالنص مترجم عن اإلنكليزية من مو *

http://www.state.gov           
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II .األمن  
  

، وافق الفريق الفلسطيني على اتخاذ جميع صلة بالترتيبات األمنية من االتفاق االنتقايليف األحكام املتّ 
أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق اإلسرائيلي، أو ضد األفراد اإلجراءات الضرورية ملنع أية 

اخلاضعين لسلطة الفريق اإلسرائيلي، أو ضد ممتلكاتهم، تماماً كما وافق الفريق اإلسرائيلي على اتخاذ جميع 
الضرورية ملنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الفلسطيني، أو ضد األفراد اإلجراءات 

وقد وافق الفريقان أيضاً على اتخاذ اإلجراءات القانونية . اخلاضعين لسلطة الفريق الفلسطيني، أو ضد ممتلكاتهم
مات أو جمموعات ل أية منظّضد اآلخر من قِبَضد املعتدين يف مناطق صالحياتهم، وعلى منع التحريض يف جانب 

  .أو أفراد يف مناطق صالحية كل فريق
ويرى كال الفريقين أن من مصلحته احليوية التصدّي لإلرهاب ومكافحة العنف بموجب امللحق األول 

امالً، ضد اإلرهاب والعنف يجب أن يكون ش وهما يريان أيضاً أن النضال. رة للسجللالتفاق االنتقايل واملذكّ
كما يجب أن يكون . بحيث يتناول اإلرهابيين، والبنية التحتية لدعم اإلرهاب، واألجواء اآليلة إىل دعم اإلرهاب

. هناك فترات يتوقّف فيها العمل ضد اإلرهابيين وبنيتهم التحتية حيث ال يكونبمستمراً وثابتاً وطويل األجل، 
الفلسطيني، اإلسرائيلي ـ ق فعالية كاملة من دون التعاون حقّما من جهد ي ونياً، ألنّاتع كذلك أن يكونويجب 

  .واإلجراءاتوالتبادل املستمر للمعلومات واملفاهيم 
ؤولياته يف جمال األمن، والتعاون األمني، مسوعمالً باالتفاقات السابقة، فإنّ قيام الفريق الفلسطيني ب

  .ات احملدّدة يف اجلدول الزمني املرفقوغيرهما من املسائل، سيكون كما هو مفصّل أدناه يف الفتر
  

  اإلجراءات األمينة: أوالً 
 :اعتبار املنظمات اإلرهابية خارجة على القانون، والتصدّي لها - 1
 .يعلن الفريق الفلسطيني سياسته التي ال هوادة فيها جتاه اإلرهاب والعنف ضد الفريقين  )أ (
ها، ثم يبدأ تنفيذها فوراً، ليضمن التصدّي عدّك الفريق الفلسطيني الواليات املتحدة يف خطة عمل يُيُشرِ  )ب (

 .املنهجي والفعّال للمنظمات اإلرهابية وبُناها التحتية
 فضالً عن التعاون األمني اإلسرائيلي ـ الفلسطيني الثنائي، ستجتمع جلنة أميركية ـ فلسطينية مرة كلّ   )ج (

بيين، وعلى بنية دعم اإلرهاب التي خذة للقضاء على دعوات اإلرهاأسبوعين، من أجل مراجعة اخلطوات املتّ
الفريق الفلسطيني الواليات املتحدة ويف هذه االجتماعات، يُطلع . تخطّط له وتموّله وتسانده وحترّض عليه

ذات الصفة ) أو أجنحة املنظمات، كما هو مالئم(خذها حلظر كل املنظمات على جميع اإلجراءات التي اتّ
  .وحظر بنية دعمها، وملنعها من العمل يف منطقة صالحيته العسكرية أو اإلرهابية أو العنفية

يقوم الفريق الفلسطيني باعتقال األشخاص املشتبه يف ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب، إلجراء املزيد من )د (
 .طين يف أعمال عنف وإرهاب ومعاقبتهمالتحقيق معهم، وحماكمة جميع املتورّ

تقويم املعلومات املتّصلة بقرارات احملاكمة، والعقوبات أو ستجتمع جلنة أميركية ـ فلسطينية ملراجعة و  )ه (
غيرها من اإلجراءات القانونية التي تتناول وضع األشخاص املشتبه يف ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو 

 .يف التحريض عليها
 
  منع األسلحة غير الشرعية - 2
قانوين فعّال حلظر أيّ استيراد، أو عمالً باالتفاقات السابقة، سيكفل الفريق الفلسطيني تطبيق إطار عمل   )أ (

غير مرخّص، أو امتالك وحيازة أسلحة نارية، أو ذخيرة وسالح، يف مناطق الصالحية  وبيعٍ  تصنيعٍ
 .الفلسطينية

الفريق الفلسطيني وينفّذ بحزم واستمرارية برناجماً منهجياً جلمع مثل هذه  باإلضافة إىل ذلك، سيُعدّ   )ب (
وقد وافقت الواليات . لتصرّف فيها بصورة مالئمة وفقاً لالتفاقات السابقةالبنود غير الشرعية كلها، وا

 .املتحدة على املساعدة يف تنفيذ هذا البرنامج
سيتمّ تأليف جلنة أميركية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية لتنشيط وتعزيز التعاون على منع التهريب أو التسريب   )ج (

 .الصالحية الفلسطينيةغير املسموح به لألسلحة أو املتفجرات إىل مناطق 
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 منع التحريض - 3
رة من االتفاق االنتقايل واملذكّ) 1(قياساً باملمارسة الدولية ذات الصلة، وعمالً باملادة الثانية والعشرين    )أ (

للسجل، سيُصدر الفريق الفلسطيني مرسوماً يمنع جميع أشكال التحريض على العنف أو اإلرهاب، ويُرسي 
وسيكون هذا املرسوم شبيهاً . يع أساليب العنف أو اإلرهاب، أو التهديد بهماآليات للعمل بمنهجية ضدّ جم

 .بالتشريع اإلسرائيلي القائم، الذي يعالج املوضوع نفسه
ل على العنف أو ستجتمع جلنة أميركية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية بانتظام لرصد حاالت التحريض احملتمَ  )ب (

من األطراف  ن كلٌوسيعيِّ. ية منع مثل ذلك التحريضاإلرهاب، وإلعداد توصيات وتقارير بشأن كيف
اإلسرائيلية والفلسطينية واألميركية يف اللجنة خبيراً إعالمياً، ومندوباً لتوطيد القانون، وخبيراً تربوياً، 

 .ومسؤوالً حالياً أو سابقاً منتخباً
  

 

  التعاون األمني: ثانياً 
خرى، اخلطوات  روح املشاركة، وأن يشمل، بين أمور أُتعاونهما األمني إىل يستند يتفق الفريقان على أن

  :التالية
 التعاون الثنائيـ 1

  .سيكون هناك تعاون أمني ثنائي كامل بين الفريقين، وسيكون هذا التعاون مستمراً ومكثّفاً وشامالً
  التعاون القضائيـ 2

  .سيكون هناك تبادل للخبرات القضائية، والتدريب، وغير ذلك من املساعدات
 اللجنة الثالثيةـ 3

إضافة إىل التعاون األمني اإلسرائيلي ـ الفلسطيني الثنائي، هناك جلنة أميركية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية 
رفيعة املستوى ستجتمع كلّما دعت احلاجة، وليس أقلّ من مرة كل أسبوعين، لتقويم التهديدات الراهنة، 

يق الفعّالين، ومراجعة اخلطوات املتّخذة حملاربة اإلرهاب ومعاجلة أية عقبات أمام التعاون األمني والتنس
ويف . لإلرهابى ملعاجلة موضوع الدعم اخلارجي بدورها كمنتدًوستقوم اللجنة أيضاً . واملنظمات اإلرهابية

هذه االجتماعات، سيُطلع الفريق الفلسطيني أعضاء اللجنة، بصورة كاملة، على نتائج حتقيقاته مع 
وسترفع اللجنة، . املعلومات اإلضافية ذات الصلةاملعتقلين، وسيتبادل املشاركون  ابييناإلرهاملشبوهين 

  .بانتظام، إىل زعيمي الفريقين تقارير بشأن مستوى التعاون، ونتائج االجتماعات وتوصياتها
  
  خرىمسائل أُ: ثالثاً 

 .لالتفاقات السابقة سيقدم الفريق الفلسطيني قائمة بأفراد شرطته إىل الفريق اإلسرائيلي، وفقاً  )أ (
الواليات املتحدة أعربت عن استعدادها  إذا اضطر الفريق الفلسطيني إىل طلب مساعدة تقنية، فإنّ  )ب (

 .للمساعدة يف تلبية تلك احلاجات بالتعاون مع مانحين آخرين
ء من ستشرف جلنة الرقابة والتوجيه على تنفيذ هذه البنود، وتُطلع الواليات املتحدة على جمرياتها، كجز  )ج (

 .مهمّاتها
  

 .)ف .ت .م(ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية  * - 2
 22خة يف واجمللس املركزي الفلسطيني سيعيدان تأكيد الرسالة املؤرّ. ف. ت. م ـِلإن اللجنة التنفيذية 

، من رئيس املنظمة ياسر عرفات إىل الرئيس كلينتون، بشأن إلغاء فقرات امليثاق 1998يناير /كانون الثاين
 10ـ  9واحلكومة اإلسرائيلية بتاريخ . ف. ت. طني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل املتبادلة بين مالو

، عرفات، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، ورئيس اجمللس .ف. ت. وسيقوم رئيس م. 1993سبتمبر /أيلول
الفلسطيني بدعوة أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني، وأيضاً أعضاء اجمللس املركزي الفلسطيني،  ]املركزي[

                                                 
 .الترقيم هكذا في األصل *
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، ورؤساء الوزارات الفلسطينية، إىل اجتماع يخاطبه الرئيس كلينتون، ليعيد اجملتمعون ]احلكم الذاتي[وجملس 
  .ذكورة أعالهتأكيد دعمهم عملية السالم، وقرارات اللجنة التنفيذية واجمللس املركزي امل

  
 املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية - 3

انونية ـن خالل آلية اللجنة القـائية سيتمّ، مـي املسائل اجلنـن املساعدة القانونية فـخرى مال أُـوبين أشك
هم، ونقل املشبوهين واملدّعى عليال ـات اعتقـطلب) أو إعادة تقديم(اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة، تقديم 

من ) و) (7( 2من امللحق الرابع لالتفاق االنتقايل، كما ستتمّ االستجابة لها بمقتضى املادة ) 7( 2ادة ـوفقاً للم
أمّا الطلبات املقدّمة بعد األسبوع الثامن، فتتمّ . اًأسبوع 12اق االنتقايل، ضمن مهلة امللحق الرابع لالتف

وطلب الفريقان من الواليات . أربعة أسابيع من تقديمهاخالل ) و) (7( 2االستجابة لها بمقتضى املادة 
  .طلبات املذكورة أعالهلاملتحدة تقارير منتظمة بشأن اخلطوات املتّخذة استجابة ل

  
 حقوق اإلنسان وحكم القانون - 4

ا سبق ذكره، ستمارس اق االنتقايل، ومن دون انتقاص لِمَمن امللحق األول لالتف) 1( 11عمالً باملادة 
دولياً  املقبولةراعاة الالزمة للمعايير املرة، مع تها لتطبيق هذه املذكّالفلسطينية نفوذها ومسؤوليالشرطة ا

ب بشأن حقوق اإلنسان وحكم القانون، واالسترشاد بضرورة حماية الناس، واحترام كرامة اإلنسان، وجتنّ
 .األذى

 
  

  
III .اللجان االنتقالية والشؤون االقتصادية  

  
، اإلسرائيلي والفلسطيني، تأكيد التزامهما توطيد عالقتهما، واالتفاق على احلاجة املاسّة يُعيد الفريقانـ 1

ويتّفق الفريقان يف هذا الشأن على مواصلة أو . إىل تنشيط التنمية االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزّة
نة الرقابة والتوجيه، واللجنة إحياء اللجان القائمة جميعها املنبثقة من االتفاق االنتقايل، بما فيها جل

 .جنة القانونية، وجلنة التعاون الراهنلاالقتصادية املشتركة، وجلنة الشؤون املدنية، وال
غزة  اتفق الفريقان، اإلسرائيلي والفلسطيني، على الترتيبات اآليلة إىل افتتاح املنطقة الصناعية يفـ 2

توكول بشأن إنشاء وتشغيل املطار الدويل يف قطاع غزة خالل البرو"كما أنهما أبرما . يف املوعد احملدّد لذلك
 ."الفترة االنتقالية

ففيما يتعلق بالطريق اجلنوبي، سيبذل . سيستأنف الفريقان مفاوضاتهما بشأن املمرّ اآلمن فوراًـ 3
الطريق وسيبدأ تشغيل . رةمن بدء تطبيق هذه املذكّ أسبوعالفريقان أقصى اجلهود للتوصّل إىل اتفاق خالل 

الشمايل، فستستمر املفاوضات بهدف التوصّل  الطريقأمّا بالنسبة إىل . اجلنوبي يف أسرع وقت ممكن بعد ذلك
 .ثم يبدأ تطبيقه سريعاً بعد ذلك. إىل اتفاق يف أسرع وقت ممكن

يني، يعترف الفريقان، اإلسرائيلي والفلسطيني، باألهمية الكبرى ملرفأ غزّة يف تطور االقتصاد الفلسطـ 4
رفأ املوهما يلتزمان العمل من دون إبطاء للتوصّل إىل اتفاق يجيز إنشاء . ويف توسيع التجارة الفلسطينية

 .وتشغيله وفقاً لالتفاقات السابقة
يوماً، والذي  60جناز البروتوكول، خالل إوستعيد اللجنة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية تنشيط عملها فوراً، بهدف 

  .رفأسيجيز بدء إنشاء امل
ولذا، فإنهما . الفريقان بأن املسائل القانونية العالقة تؤثر سلباً يف العالقة بين الشعبين يُقرّـ 5

سيسرّعان جهودهما، من خالل اللجنة القانونية، ملعاجلة املسائل القانونية البارزة وإيجاد حلول لها يف 
  .ئيلي نسخاً من القوانين املعمول بها كافةوسيقدّم الفريق الفلسطيني إىل الفريق اإلسرا. أقصر وقت ممكن

استراتيجياً لتوطيد عالقتهما  اقتصادياً  سيبدأ الفريقان، اإلسرائيلي والفلسطيني، أيضاً حواراًـ 6
وستراجع هذه . وسيؤلفان جلنة خاصة لهذا الغرض يف إطار عمل اللجنة االقتصادية املشتركة. االقتصادية

التعاون على مكافحة سرقة ) 2(ضرائب املشتريات اإلسرائيلية؛ ) 1: (اليةاللجنة املوضوعات األربعة الت



  170، ص )1999 ءاتش( 37، العدد 10المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مالسلا تاضوافموثائق 

 

5 
 

أثر املعايير اإلسرائيلية كعوائق أمام التجارة ) 4(معاجلة الديون الفلسطينية غير املدفوعة؛ ) 3(السيارات؛ 
رة، طبيق هذه املذكّوستقدّم اللجنة تقريراً مرحلياً خالل ثالثة أسابيع من بدء ت. 2: أ و 1: وتوسيع القائمتين أ

 .تقدّم خالل ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها ملباشرة تنفيذهاكما س
يتفق الفريقان على أهمية املساعدة املستمرة من املانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ االتفاقات التي ـ 7

ادية يف الضفة الغربية وهما يقرّان باحلاجة إىل الدعم القوي من املانحين للتنمية االقتص. يتوصالن إليها
فقان أيضاً على السعي املشترك، لدى جمموعة املانحين، لعقد مؤتمر وزاري قبل أواخر وهما متّ. وقطاع غزّة

 .دات بمستويات أعلى من املساعدة، للحصول على تعه1998ّسنة 
  

IV .مفاوضات الوضع الدائم  
  

يعة، وسيبذالن جهداً حاسماً لتحقيق الهدف الوضع الدائم بوتيرة سر مفاوضاتسيستأنف الفريقان فوراً 
وقد أعربت . وستكون املفاوضات مستمرة من دون انقطاع. 1999مايو /أيار 4املتبادل، وصوالً إىل اتفاق بحلول 

  .هذه املفاوضاتالواليات املتحدة عن رغبتها يف تسهيل 
  

V .اإلجراءات األحادية اجلانب  
للمفاوضات، فإن أيّاً من الفريقين لن يبادر أو يقوم بأية خطوة من يجابية إقراراً بضرورة توفير أجواء إ

  .شأنها أن تغيّر وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لالتفاق االنتقايل
   

  اجلدول الزمني :مرفق
  .رة سارية املفعول بعد عشرة أيام من توقيعهاتصبح هذه املذكّ

  .1998أكتوبر /األولتشرين  23جنزت يف واشنطن، العاصمة، يف أُ
  دولة إسرائيل عن حكومة 

  عن منظمة التحرير الفلسطينية
 .الواليات املتحدة األميركية: الشاهد

  
  

  اجلدول الزمني
  

التي يُعتبر " مذكّرة واي ريفر"إن اإلشارات املوضوعة بين األقواس أدناه، تشير إىل الفقرات يف : مالحظة
ملوضوعات غير الواردة يف اجلدول الزمني، تعتمد البرنامج املذكور يف وا. هذا اجلدول الزمني مُرفقاً مكمّالً لها

  .نصّ املذكّرة
  

 فور سريان مفعول املذكّرة - 1
 .))ثانياً( I(تبدأ جلنة املزيد من إعادة االنتشار الثالثة ـ 
 .))ب) (1) (أوالً( II(خطة العمل األمنية الفلسطينية املشاركة فيها الواليات املتحدة ـ 
 .))1) (ثانياً( II(ن األمني الثنائي الكامل التعاوـ 
 .))3) (ثانياً( II(تبدأ أعمال اللجنة الثالثية للتعاون األمني ـ 
 .)III(تستأنف اللجان املرحلية عملها وتواصله، كما تبدأ اللجنة االقتصادية اخلاصة عملها ـ 
 .)IV(تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة ـ 

  
 من سريان مفعول املذكّرةاألسبوع الثاين  - 2

 .))ج) (1) (أوالً( II(، وتبدأ أعمال اللجنة املذكورة يف ))ب) (1) (أوالً( II(يبدأ تنفيذ اخلطة األمنية ـ 
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، وإعداد تقرير بشأن التنفيذ الفلسطيني للخطة ))أ) (2) (أوالً( II(األسلحة غير الشرعية  عوضع إطار منـ 
)II ) ًب) (2) (أوال((. 

 .))أ) (3) (أوالً( II(، ويصدر مرسوم بذلك ))ب) (3) (أوالً( II(مال جلنة منع التحريض تبدأ أعـ 
 .))2) (ثالثاً ً( II(تأكيد مضمون الرسالة بشأن امليثاق . ف. ت. م ـِلتُعيد اللجنة التنفيذية ـ 
من % 7.1، و)ب(إىل املنطقة ) ج(من املنطقة % 2: تنفيذ املرحلة األوىل من املزيد من إعادة االنتشارـ 

. اإلسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على املناطق كما هو مطلوبويُطلع املسؤولون ). أ(إىل املنطقة ) ب(املنطقة 
 .))أوالً ( I(ثمّ يتمّ تنفيذ املزيد من إعادة االنتشار، وإعداد تقرير بشأنه 

  
 6ـ  2 األسابيع - 3

 .))2) (ثالثاً( II) (4ـ  2األسابيع (سالة بشأن امليثاق يُعيد اجمللس املركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرـ 
اق ـتأكيد مضمون الرسالة بشأن امليث. ف. ت. يُعيد اجمللس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات مـ 

 .))2) (ثالثاً( II) (6ـ  4ابيع ـاألس(
، ثم تبدأ اللجنة ))ج) (2) (الًأو( II(، وبدء مرحلة جمعها ))ب) (2) (أوالً ( II(إعداد برنامج جلمع األسلحة ـ 

 .عملها، وتعدّ تقارير عن هذه األنشطة
 .))ب) (3) (أوالً( II(تقرير جلنة منع التحريض ـ 
إعداد التقرير املرحلي للجنة االقتصادية اخلاصة يف األسبوع الثالث، والتقرير النهائي يف األسبوع ـ 
 .)III(السادس 

 .))ج) (1) (ثالثاً ً( II(، وبدء مراجعة جلنة الرقابة والتوجيه ))أ) (1) (ثاً ًثال( II(تقديم قائمة قوات الشرطة ـ 
ويُطلع ). ب(إىل املنطقة ) ج(من املنطقة % 5: تنفيذ املرحلة الثانية من املزيد من إعادة االنتشارـ 

ادة ـيد من إعثم يتمّ تنفيذ املز. املسؤولون اإلسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على املناطق كما هو مطلوب
 .))أوالً( I(االنتشار، وإعداد تقرير بشأنه 

  
 12ـ  6األسابيع  - 4

 .))ج) (2) (أوالً( II(، وإعداد تقرير اللجنة بشأن أنشطتها ))ب) (2) (أوالً( II(مرحلة جمع األسلحة ـ 
 .))ب) (3) (أوالً( II(تقرير جلنة منع التحريض ـ 
 .))ج) (1) (ثالثاً ً( II(ملتحدة على قائمة قوات الشرطة تُطلع جلنة الرقابة والتوجيه الواليات اـ 
من املنطقة % 1، و)ب(إىل املنطقة ) ج(من املنطقة % 5: تنفيذ املرحلة الثالثة من املزيد من إعادة االنتشارـ 

لسطينيين ويُطلع املسؤولون اإلسرائيليون نظراءهم الف). أ(إىل املنطقة ) ب(من املنطقة % 7.1، و)أ(إىل املنطقة ) ج(
 .))أوالً( I(ثم يتمّ تنفيذ املزيد من إعادة االنتشار، وإعداد تقرير بشأنه . على املناطق كما هو مطلوب

  
 بعد األسبوع الثاين عشر - 5

  :تستمر األنشطة الواردة يف املذكّرة كما يجب، وتشمل إذا دعت احلاجة
 .))3) (ثانياً( II(اللجنة الثالثية للتعاون األمني ـ 
 .))ج) (1) (أوالً( II(جلنة ـ 
 .))ه) (1) (أوالً( II(جلنة ـ 
 .))ب) (3) (أوالً( II(جلنة منع التحريض ـ 
  .))ثانياً( I(جلنة املرحلة الثالثة من املزيد من إعادة االنتشار ـ 
 .)III(اللجان املرحلية ـ 
  .)IV(مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة ـ 
 

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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