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  يف السلطة  "دائرة شؤون املفاوضات"إعالن 

  التي  الفلسطينية قائمة بالقضايا االنتقالية
  مل ينفذها اجلانب اإلسرائيلي

  .9/2/2000، رام الله
  
  

، 5، الفقرة 1املادة "ـ حل اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، وسحب حكومتها العسكرية من الضفة الغربية 1
  ".االتفاق االنتقايل

، حيث نصت االتفاقات على تسمية األراضي احملتلة باسم "يهودا والسامرة"ف عن استخدام تسمية ـ الك2
  .الضفة الغربية

ـ يجب على احلكومة اإلسرائيلية أن حتترم الوحدة اجلغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبارهما 3
  ".، االتفاق االنتقايل11املادة "وحدة جغرافية واحدة 

واخلاص بالشؤون املدنية،  تزامات الواردة يف امللحق الثالث من االتفاق االنتقايل،كافة االلـ تنفيذ 4
  ".امللحق الثالث، االتفاق االنتقايل"

، االتفاق 2من، الفقرة ، األ13املادة "، "ب"ـ ممارسة السلطة الوطنية لصالحيات النظام العام يف املنطقة 5
  ".، االتفاق االنتقايل12املادة ، 2الفقرة ب ـ "، وكذلك "االنتقايل

ـ يجب على احلكومة اإلسرائيلية االمتناع عن املبادرة أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير مكانة الضفة 6
يف الضفة  الغربية وقطاع غزة، وبالتايل وقف النشاطات االستيطانية، ومصادرة األراضي، أو ضم أية أراضٍ ٍ ٍ

 5املادة "، و"، االتفاق االنتقايل7الفقرة ، البنود اخلتامية، 31املادة "قطاع غزة، الشريف و قدسال الغربية بما فيها
  ".من مذكرة شرم الشيخ 10املادة "، و"من مذكرة واي ريفر

ـ ب، االتفاق  4، األمن، الفقرة 13املادة " ،"ب"لقوات الفلسطينية يف املنطقة ـ تنفيذ البند املتعلق بحركة ا7
  ".االنتقايل

مادة  18، و"االتفاق االنتقايل ،8، الوالية، الفقرة 17املادة "ذ املرحلة الثالثة من إعادة االنتشار ـ تنفي8
أُخرى يف االتفاق االنتقايل، نصت على انسحاب إسرائيل من الضفة والقطاع باستثناء املسائل احملددة ملفاوضات 

فة الغربية وقطاع غزة حتت الوالية ، بحيث تصبح الض"ج+ ب " ، وإلغاء اصطالحات مناطقالوضع الدائم
  .الفلسطينية الكاملة، باستثناء قضايا املفاوضات النهائية

، االتفاق 1، الفقرة 22املادة "ـ تنفيذ احلكومة اإلسرائيلية للقضايا املتعلقة بإجراءات ضد التحريض، 9
  ".االنتقايل

  ".، االتفاق االنتقايل2، الفقرة 27املادة " ،1967ـ تنفيذ االلتزام املتعلق بالنازحين الفلسطينيين لعام 10

                                                 
 " 9/2/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا .  
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، واحترام بنود االتفاق املتعلقة باملمر "، مذكرة شرم الشيخ5املادة "ـ افتتاح املمر اآلمن الشمايل 11
  ".5/11/1999بروتوكول املمر اآلمن اجلنوبي "اآلمن اجلنوبي 

  .ـ توسيع مساحة منطقة أريحا12
، 14، البنود اخلتامية، الفقرة 31املادة "الية الفلسطينية على األراضي، ـ حتويل منطقة اجلفتلك إىل الو13

  ".االتفاق االنتقايل
ـ احترام وضمان إسرائيل للحركة الطبيعية وغير املقيدة لألفراد، واملركبات والبضائع بين الضفة 14

  ".، االتفاق االنتقايل2 ، الفقرة1، امللحق 1املادة "وغزة، أو بين املناطق اخملتلفة يف الضفة الغربية، 
ـ إزالة كافة مظاهر اإلغالق املفروض على الضفة والقطاع، وعدم اإلضرار ببرامج التنمية الفلسطينية، 15

  ".، االتفاق االنتقايل2، الفقرة 1، امللحق 1املادة "
ـ احترام إسرائيل لوحدة الشعب الفلسطيني يف الضفة والقطاع وعلى أنه مسؤول أمام السلطة 16

  ".، االتفاق االنتقايل4، الفقرة 1، امللحق 1املادة "الفلسطينية فقط، 
ـ احترام إسرائيل لبنود االتفاق املتعلقة باألماكن الدينية اليهودية يف مناطق الوالية الفلسطينية، 17

  ".، االتفاق االنتقايل'ـ ب 2'، الفقرة 1، امللحق 5 املادة"
، 1، امللحق 5املادة "ب وج، + ـ احترام إسرائيل لضرورة حركة الدوريات املشتركة بين املناطق أ 18

  ".، االتفاق االنتقايل'ـ ب 4'الفقرة 
، 1، امللحق 5ادة امل"، "ب"ـ ضرورة احترام إسرائيل حلركة الدوريات املتحركة املشتركة يف املنطقة 19

  ".، االتفاق االنتقايل'ـ أ 5'الفقرة 
، 1، امللحق 5املادة "، بيت حلم، "قبة راحيل"ـ وقف إسرائيل لكافة أشكال البناء يف منطقة مسجد بالل 20

  ".، االتفاق االنتقايل7الفقرة 
االتفاق  ،'ج'لفقرة ، ا1، امللحق 6املادة "ـ تطبيق املواد املتعلقة بمنطقة املواصي يف قطاع غزة، 21

  ".االنتقايل
، "احلرم اإلبراهيمي، سوق اخلضار، وفتح شارع الشهداء بشكل شامل"ـ تنفيذ استحقاقات اخلليل، 22

  ".، مذكرة شرم الشيخ7املادة "
  ".، بروتوكول اخلليل'ـ أ 11'املادة "ـ وقف توسيع البؤر االستيطانية يف البلدة القديمة يف اخلليل، 23
، وإىل مصر "جسر الكرامة"البنود املتعلقة بحركة املواطنين بمركباتهم اخلاصة إىل األردن عبر ـ تنفيذ 24

  ".، االتفاق االنتقايل'ـ أ 6'، الفقرة 1، امللحق 8املادة "، "معبر رفح"عبر 
ـ احترام إسرائيل لبنود االتفاق لعدم وضع حواجز عسكرية على الطرق بين املدن واخمليمات والقرى 25

  ".، االتفاق االنتقايل'ـ أ 2'، الفقرة 1، امللحق 4املادة "لسطينية يف الضفة الغربية، الف
، االتفاق 5، وامللحق 'د'، الفقرة 1، امللحق 8املادة "ـ احترام إسرائيل ملراجعة اتفاق املعابر الدولية، 26

  ".االنتقايل
  ".االتفاق االنتقايل، 1، امللحق 14املادة "ـ امتناع إسرائيل عن إغالق بحر غزة، 27
  ".، االتفاق االنتقايل4امللحق "ـ احترام إسرائيل مللحق القضايا القانونية، 28
ـ احترام إسرائيل بروتوكول العالقات االقتصادية، وتنفيذ التوصيات االقتصادية املتفق عليها، 29

  ".، د، مذكرة شرم الشيخ4املادة "
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  ".، مذكرة شرم الشيخ3املادة "سرى واملعتقلين السياسيين، ـ ضرورة اإلفراج عن دفعات جديدة من األ30
، 1، امللحق 13املادة "ـ ضرورة احترام البند املتعلق بإنشاء مطار فلسطيني يف الضفة الغربية، 31

  ".االتفاق االنتقايل
فاق ، امللحق الثالث، االت40املادة "ضرورة احترام إسرائيل لتنفيذ البنود املتعلقة باملياه، ] ـ32[

  ".االنتقايل

  



 

 
 

  

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  
 


