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  وثائق مفاوضات السالم
  

  االتفاق اإلسرائيلي ـ الفلسطيني االنتقايل
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  .28/9/1995واشنطن، 
  
  

، ممثل .")ف.ت.م"املشار إليها الحقاً باخملتصر (إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
  الشعب الفلسطيني؛

  
  الديباجة

  ؛1991أكتوبر /  الشرق األوسط التي بدأت يف مدريد يف تشرين األولويف إطار عملية السالم يف
وضع حد لعقود من التصادم وعلى التعايش السلمي، مع احلفاظ على أمن وكرامة  العزم على إذ تؤكدان

  الفريقين واإلقرار بحقوقهما الشرعية والسياسية املتبادلة؛
ملة ودائمة ومصاحلة تاريخية من خالل العملية الرغبة يف حتقيق تسوية سلمية عادلة شا وإذ تؤكدان

  السياسية املتفق عليها؛
بأن العملية السلمية والعهد اجلديد الذي أوجدته ومثلهما العالقة اجلديدة التي أقيمت بين  وإذ تقران

وحفظها  الفريقين كما هو مبين أعاله أمور غير قابلة للعكس، إضافة إىل عزم الفريقين على صون العملية السلمية
  فيها؛ واالستمرار

أن غاية املفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط هي،  وإذ تدركان
" اجمللس"واملشار إليه الحقاً بـ (يف جملة ما هي، إقامة سلطة فلسطينية انتقالية للحكم الذاتي، أي اجمللس املنتخب 

الرئيس املنتخب للسلطة التنفيذية للشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة و") اجمللس الفلسطيني"أو بـ 
املشار إليه الحقاً (لفترة انتقالية ال تتجاوز اخلمسة أعوام منذ تاريخ توقيع االتفاق على قطاع غزة ومنطقة أريحا 

 242راري جملس األمن رقم تؤدي إىل حل دائم يقوم على أساس ق 1994مايو / أيار 4يف ) باتفاق غزة ـ أريحا
  ؛338و

إدراكهما أن ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل املتضمنة يف هذا االتفاق جزء ال يتجزأ من  وإذ تؤكدان
/ عملية السالم بأكملها وأن املفاوضات بشأن الوضع النهائي التي ستبدأ يف أقرب وقت ممكن قبل الرابع من أيار

وأن االتفاق االنتقايل سيحل جميع قضايا  338و 242ي جملس األمن رقم ستؤدي إىل تطبيق قرار 1996مايو 
  ؛الفترة االنتقالية وأن هذه القضايا لن يؤجل منها شيء ليدرج يف جدول مفاوضات الوضع النهائي

/ أيلول 9تمسكهما باالعتراف املتبادل وااللتزامات املعرب عنها يف الرسائل املؤرخة يف  وإذ تؤكدان
  وتبادالها؛. ف.ت.التي وقّعها رئيس حكومة إسرائيل ورئيس م 1993سبتمبر 

املوقّع " ايلـات احلكم الذاتي االنتقـادىء بشأن ترتيبـإعالن املب"يف أن تضعا موضع التنفيذ  وإذ ترغبان
واملشار إليها الحقاً بـ (وحماضر اجللسات املتعلقة به واملتفق عليها  1993سبتمبر / أيلول 13يف واشنطن يف 

، وال سيما املادة الثالثة وامللحق األول املتعلقين بإجراء انتخابات سياسية مباشرة حرة وعامة ")إعالن املبادىء"

                                                 
 Israel Foreign Ministry, Israel Information Service, Gopher, Jerusalem.  

  .رفقة بهذا االتفاق، سوى خريطة واحدة تبين المناطق أ، ب، ج، التي يتحدث االتفاق عنهالم ننشر من الخرائط والمالحق الم    
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 الختيار اجمللس ورئيس السلطة التنفيذية كي يتمكن الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة من أن
  يختار على نحو ديمقراطي ممثلين مسؤولين؛

هذه االنتخابات ستشكل خطوة انتقالية تمهيدية مهمة يف سبيل حتقيق احلقوق الشرعية أن  وإذ تدركان
  للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وتتيح قاعدة ديمقراطية إلنشاء مؤسسات فلسطينية؛

املشترك العمل الفوري الفعال، وبمقتضى هذا االتفاق، ضد أية أعمال أو تهديدات  التزامهماوإذ تؤكدان 
  بية، أو أعمال عنف أو حتريض سواء جاءت من الفلسطينيين أو من اإلسرائيليين؛إرها

 29بشأن نقل السلطات واملسؤوليات املوقع يف إيرز يف  اتفاق غزة ـ أريحا؛ واالتفاق التمهيدي وعقب
زيد من ؛ والبروتوكول اخلاص بنقل م")اتفاق النقب التمهيدي"واملشار إليه الحقاً بعبارة ( 1994أغسطس / آب

بروتوكول املزيد "واملشار إليه الحقاً بـ ( 1995أغسطس / آب 27السلطات واملسؤوليات واملوقّع يف القاهرة يف 
  ؛ وهي االتفاقات الثالثة التي سيحل هذا االتفاق حملها؛")من النقل

  :على ما يلي بهذا نتتفقا
  

  اجمللس: الفصل األول
  نقل السلطة: املادة األوىل
الصالحيات واملسؤوليات، كما هو مبين يف هذا االتفاق، من احلكم العسكري اإلسرائيلي  يلـ تنقل إسرائ1

وستستمر إسرائيل يف ممارسة الصالحيات واملسؤوليات التي مل . وإدارته املدنية إىل اجمللس، عمالً بهذا االتفاق
  .يتم نقلها على هذا النحو

طينية التي أقيمت بموجب اتفاق غزة ـ أريحا بممارسة ـ يف انتظار تولية اجمللس، تقوم السلطة الفلس2  
الصالحيات واملسؤوليات التي ستنقل إىل اجمللس، كما تكون لهذه السلطة جميع احلقوق واملسؤوليات والواجبات 

ستُؤَوَّل يف جميع مواد هذا االتفاق، وحتى " اجمللس"وعليه، فإن عبارة . التي ستناط باجمللس يف هذا اخلصوص
  .اجمللس، بمعنى السلطة الفلسطينيةتولية 

ـ يتم نقل الصالحيات واملسؤوليات إىل قوات الشرطة التي يشكلها اجمللس الفلسطيني بمقتضى املادة 3
يف هذا االتفاق ويف  على نحو مرحلي، كما هو مفصل") الشرطة الفلسطينية"واملشار إليها بـ (الرابعة عشرة أدناه 

املشار إليه الحقاً (النتشار والترتيبات األمنية واملرفق كملحق أول يف هذا االتفاق البروتوكول املتعلق بإعادة ا
  ").امللحق األول"بعبارة 

ـ فيما يتعلق بنقل السلطة وتسلمها يف اجملاالت املدنية، سيتم نقل الصالحيات واملسؤوليات وتسلمها 4
واملشار إليه الحقاً (حق ثالث بهذا االتفاق كما هو حمدد يف البروتوكول اخلاص بالشؤون املدنية املرفق كمل

  ").امللحق الثالث"بعبارة 
ولن . ـ بعد تولية اجمللس، حتُل اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية ويسحب احلكم العسكري اإلسرائيلي5

  .يحُول سحب احلكم العسكري دون ممارسته الصالحيات واملسؤوليات التي مل تنقل إىل اجمللس
") جلنة الشؤون املدنية"ويشار إليها الحقاً بـ (ة مشتركة للتنسيق والتعاون يف الشؤون املدنية ـ تنشأ جلن6

وجلان فرعية مشتركة للشؤون املدنية على مستوى املناطق، واحدة لقطاع غزة وأُخرى للضفة الغربية، ومكاتب 
والتعاون بين اجمللس وإسرائيل، اتصال مدنية على مستوى األقضية يف الضفة الغربية من أجل تيسير التنسيق 

  .كما هو مفصل يف امللحق الثالث
ـ تكون مكاتب اجمللس ومكاتب رئيسه والسلطة التنفيذية املنبثقة عنه، وسوى ذلك من اللجان، يف 7

  .مناطق خاضعة لوالية الفلسطينيين اإلقليمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  

  االنتخابات: املادة الثانية
الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة من أن يحكم نفسه بنفسه وفق املبادىء  ليتمكنَ  ـ1

رة ومباشرة الختيار اجمللس ورئيس السلطة التنفيذية التابعة له حالديمقراطية، جترى انتخابات سياسية عامة 
واملشار إليه الحقاً (تفاق طبقاً ملا ما هو حمدد يف البروتوكول اخلاص باالنتخابات املرفق كملحق ثان بهذا اال

  ").امللحق الثاين"بعبارة 
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حتقيق احلقوق املشروعة للشعب  ـ ستشكل هذه االنتخابات خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو2
  .الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وتتيح قاعدة ديمقراطية إلنشاء املؤسسات الفلسطينية

اركوا يف االنتخابات طبقاً لألحكام املتضمنة يف هذه ـ يحق لفلسطينيي القدس املقيمين فيها أن يش3
  ).ترتيبات االنتخابات املتعلقة بالقدس(املادة ويف املادة السادسة من امللحق الثاين 

ـ يدعو رئيس السلطة الفلسطينية إىل االنتخابات فور توقيع هذا االتفاق، وجتُرى يف أقرب موعد ممكن 4
اإلسرائيلية طبقاً للملحق األول، وعلى نحو يتسق مع متطلبات جدول االنتخابات عملياً بعد إعادة انتشار القوات 

الزمني املنصوص عليه يف امللحق الثاين، ومع قانون االنتخابات وأنظمة االنتخابات احملددة يف املادة األوىل من 
  .امللحق الثاين

  
  هيكلية اجمللس الفلسطيني: املادة الثالثة

ورئيس السلطة التنفيذية التابعة له سلطة احلكم الذاتي الفلسطيني االنتقالية  نيـ يشكل اجمللس الفلسطي1
التي سينتخبها الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة للفترة االنتقالية املتفق عليها يف املادة 

  ".إعالن املبادىء"األوىل من 
". إعالن املبادىء"بقاً للمادتين السابعة والتاسعة من ـ يملك اجمللس السلطتين التشريعية والتنفيذية، ط2

وسيمارس اجمللس ويكون مسؤوالً عن جميع الصالحيات واملسؤوليات التشريعية والتنفيذية املنقولة إليه بموجب 
سلطات اجمللس (وتتم ممارسة السلطات التشريعية طبقاً للمادة الثامنة عشرة من هذا االتفاق . هذا االتفاق

  ).عيةالتشري
ـ يُنتخب اجمللس ورئيس السلطة التنفيذية التابعة للمجلس على نحو مباشر ومتزامن من قِبل الشعب 3

الفلسطيني يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة طبقاً ألحكام هذا االتفاق وقانون االنتخابات وأنظمتها التي 
  .ينبغي أالَّ تنايف أحكام هذا االتفاق

وام بدءاً ـابعة للمجلس لفترة انتقالية ال تتجاوز اخلمسة أعـس السلطة التنفيذية التـ يُنتخب اجمللس ورئي4
  .1994مايو /أيار 4من توقيع اتفاق غزة ـ أريحا يف 

ويتوىل هذا الرئيس رئاسة جلسات اجمللس، . ـ ينتخب اجمللس فور إنشائه رئيساً له من بين أعضائه5
كل جلسة، ويعرض على اجمللس املقترحات للتصويت عليها، ويعلن أعمال ويدير اجمللس وجلانه، ويقرر جدول 

  .نتائج التصويت
  ).الوالية(ـ تكون والية اجمللس بحسب ما حتددت يف املادة السابعة عشرة من هذا االتفاق 6
ـ يكون تنظيم هذا اجمللس وهيكليته وكيفية عمله متسقة مع هذا االتفاق ومع القانون األساسي لسلطة 7

وينبغي أالَّ يتعارض القانون األساسي، وما يُسنُّ . لذاتي الفلسطيني االنتقالية، وهو قانون يتبناه اجمللساحلكم ا
  .استناداً إليه من أنظمة، مع أحكام هذا االتفاق

ـ يكون اجمللس مسؤوالً، بمقتضى سلطاته التنفيذية، عن املكاتب واملصالح والدوائر املنقولة إليه، 8
  .ار واليته، أن ينشىء الوزارات والهيئات التابعة لها، الضرورية للقيام بمسؤولياتهويجوز له، ضمن إط

الداخلية التي تنظم، فيما تنظم،  لس للموافقة األصولَ اإلجرائيةـ يعرض رئيس اجمللس على اجمل9
  .عمليات صنع القرارات يف اجمللس

  
  حجم اجمللس: املادة الرابعة

وهم يُنتخبون مباشرة وبالتزامن . عضواً ومن رئيس السلطة التنفيذية 82يتألف اجمللس الفلسطيني من 
  .من قبل الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

  
  السلطة التنفيذية للمجلس: املادة اخلامسة

عبارة املشار إليها الحقاً ب(أدناه  4ـ تكون للمجلس جلنة تمارس سلطته التنفيذية، وتشكَّل طبقاً للفقرة 1
  ").السلطة التنفيذية"

وحتدد السلطة . للمجلس وتمارسها بالنيابة عن اجمللس التنفيذية ـ تخوَّل السلطة التنفيذية الصالحية2
  .التنفيذية أصولها اإلجرائية اخلاصة وأصول صنع القرارات
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  .حقـ ينشر اجمللس أسماء أعضاء السلطة التنفيذية عند تعيينهم أول مرة وبعد كل تغيير ال3
  .أ ـ يكون رئيس السلطة التنفيذية، بحكم منصبه عضواً يف السلطة التنفيذية ـ4

ما نصت الفقرة ج عليه أدناه، من أعضاء اجمللس  ب ـ يكون جميع أعضاء السلطة التنفيذية اآلخرين، إالّ
  .ساجملل رئيس السلطة التنفيذية واقترح أسماءهم على اجمللس، ثم أقرهم الذين اختارهم 

ج ـ يحق لرئيس السلطة التنفيذية أن يعين يف هذه السلطة أشخاصًا، ال يتجاوز عددهم عشرين يف املئة 
ات ـواملشاركة يف مهمات التنفيذية ـارسة الصالحيـممن ليسوا أعضاء يف اجمللس، وذلك ملممن جمموع أعضائها، 

  .يف جلسات اجمللس األعضاء املعينين التصويت حق لهؤالء وال ي. احلكم
  .يجب أن يكون ألعضاء السلطة التنفيذية غير املنتخبين عنوان ثابت يف منطقة تابعة لوالية اجمللسد ـ 

  
  جلان اجمللس األُخرى: املادة السادسة

ـ يحق للمجلس أن يشكل جلاناً مصغرة لتبسيط أعمال اجمللس واملساعدة يف الرقابة على نشاط السلطة 1
  .التنفيذية

  .حتدد كل جلنة أصول صنع القرارات فيها داخل اإلطار العام لهيكلية اجمللس وتنظيمهـ 2
  

  عالنية احلكم: املادة السابعة
بناء على  ـ تكون جميع اجتماعات اجمللس وجلانه، سوى السلطة التنفيذية، عالنية ومتاحة للجمهور، إال1ّ

  .أمنية أو جتارية أو العتبارات السرية الشخصيةقرار للمجلس أو أية جلنة من جلانه املعنية، العتبارات 
ـ تنحصر املشاركة يف مشاورات اجمللس ومداوالت جلانه والسلطة التنفيذية يف أعضاء كل من هذه 2

ويمكن أن يدعى اخلبراء إىل أمثال هذه االجتماعات ملعاجلة قضايا حمددة وعلى أساس . الهيئات على التوايل
  .موقت

  
  راجعة القضائيةامل: املادة الثامنة

يحق ألي شخص، أو منظمة، تأثَّر بأي فعل أو قرار من قرارات رئيس السلطة التنفيذية للمجلس، أو أي 
فعل أو قرار من قرارات أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية، ويعتقد أن هذا الفعل أو القرار يتجاوز صالحية 

إلجرائية، أن يتقدم إىل احملكمة الفلسطينية املالئمة ملراجعة الرئيس أو ذلك العضو أو ينايف القانون أو األصول ا
  .ذلك الفعل أو القرار

  
  صالحيات اجمللس ومسؤولياته: املادة التاسعة

ـ عمالً بأحكام هذا االتفاق، يكون للمجلس، ضمن إطار واليته، صالحيات تشريعية كما هي حمددة يف 1
  .ات تنفيذية أيضاًاملادة الثامنة عشرة من هذا االتفاق، وصالحي

ـ تمتد الصالحية التنفيذية للمجلس الفلسطيني لتشمل جميع األمور اخلاضعة لواليته بموجب هذا 2
وهي تشمل صالحية صوغ . االتفاق، أو أي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه بين الفريقين خالل الفترة االنتقالية

ها، وإصدار أي قانون أو تنظيم بمقتضى الصالحيات السياسات الفلسطينية ومباشرتها واإلشراف على تنفيذ
املعطاة يف التشريعات املصدقة، والقرارات اإلدارية الضرورية لتحقيق احلكم الذاتي الفلسطيني، وصالحية 

استخدام املوظفين، واالدعاء على الغير والدفاع يف حال االدعاء من الغير وعقد العقود، وصالحية حفظ وإدارة 
  .اءات السكان، وإصدار الشهادات والرخص والوثائقالسجالت وإحص

  .ـ ينبغي أن تتسق قرارات اجمللس الفلسطيني التنفيذية وأفعاله مع أحكام هذا االتفاق3
ـ يحق للمجلس الفلسطيني أن يتخذ جميع اإلجراءات الضرورية لفرض القانون وتنفيذ أي قرار من 4

  .نيةقراراته، ويعرض حماضره أمام احملاكم الفلسطي
، لن تكون للمجلس صالحيات ومسؤوليات يف جمال العالقات "إعالن املبادىء"أ ـ انسجاماً مع  ـ5

ز األجنبية يف ـالذي يضم إقامة سفارات أو قنصليات أو سوى ذلك من أنواع البعثات واملراك اخلارجية، ذلك اجملال 
اسيين أو ـاد املوظفين الدبلومـاع غزة، أو تعيين أو اعتمـالضفة الغربية أو قط فـي  اخلارج، أو السماح بإقامتها

  .الدبلوماسية  ائفـارسة الوظـالقنصليين، ومم
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إجراء املفاوضات وتوقيع االتفاقات مع الدول أو . ف. ت. ب ـ علـى الرغـم من أحكام هذه الفقرة، يحق لـ م
  :الدولية من أجل مصلحة اجمللس، وذلك يف احلاالت التالية حصراً املنظمات 

  االتفاقات االقتصادية كما نص عليها حتديداً امللحق اخلامس من هذا االتفاق؛ )1(
 االتفاقات مع الدول املانحة من أجل تطبيق الترتيبات اخلاصة بإتاحة املعونة للمجلس؛ )2(
إعالن "احمللية، املفصلة يف امللحق الرابع من االتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية  )3(

 أو يف اتفاقات مندرجة يف إطار املفاوضات املتعددة األطراف؛" املبادىء
 .االتفاقات الثقافية والعلمية والتربوية )4(

عالقاتٍ خارجية االتصاالتُ واملعامالت بين اجمللس وممثلي الدول األجنبية واملنظمات  دُّعَ ج ـ ال تُ
مكاتب تمثيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة سوى تلك املوصوفة يف الفقرة افة إىل إقامة الدولية، إض

  .أعاله) ـ ب 5(االتفاقات املشار إليها يف الفقرة الفرعية  أعاله، من أجـل تطبيق ) ـ أ 5(الفرعية 
ئي مستقل مؤلف من حماكم ـ عمالً بأحكام هذا االتفاق، يكون للمجلس، ضمن نطاق واليته، نظام قضا6

  .فلسطينية مستقلة
  

   إعادة االنتشار والترتيبات األمنية: الفصل الثاين
  

  إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية: املادة العاشرة
انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية املناطق اآلهلة يف الضفة الغربية ـ  ـ تشمل املرحلة األوىل من إعادة1

تستكمل بتمامها يف تاريخ والالجئين واخلِرب ـ كما هو حمدد يف امللحق األول،  البلدات والقرى وخميماتاملدن و
  .يوماً من االنتخابات 22يسبق عشية االنتخابات الفلسطينية، أي قبل 

س ـ يبدأ املزيد من إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية يف مناطق عسكرية حمددة بعد تولية اجملل2
وتطبق بالتدريج على نحو متقايس مع تويل الشرطة الفلسطينية مهمات النظام العام واألمن الداخلي، التي يجب 

والثالثة ) األرض(شهراً من تاريخ تولية اجمللس كما هو مفصّل يف املادتين احلادية عشرة  18إتمامها يف غضون 
  .أدناه، ويف امللحق األول) األمن(عشرة 

ة الفلسطينية وتتوىل مهمات النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين على نحو مرحلي ـ تنتشر الشرط3
  .أدناه، وامللحق األول) األمن(طبقاً للمادة الثالثة عشرة 

ـ تستمر إسرائيل يف تويل مهمة األمن اخلارجي، إضافة إىل مهمة أمن اإلسرائيليين العام، من أجل 4
  .ظام العاماحلفاظ على أمنهم الداخلي والن

الشرطة اإلسرائيلية وسواها من " القوات اإلسرائيلية العسكرية"ـ ألجل غايات هذا االتفاق، تشمل عبارة 5
  .قوات األمن اإلسرائيلية

  
  األرض: املادة احلادية عشرة

وحدة ترابية واحدة، تصان وحدتها  رهمااـ ينظر الفريقان إىل الضفة الغربية وقطاع غزة باعتب1
  .ل الفترة االنتقاليةووضعها خال

يتفق الفريقان على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يقعان، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض ـ 2
 18الفلسطيني على نحو مرحلي يستكمل تماماً خالل  الوضع النهائي، حتت والية اجمللسبشأنها يف مفاوضات 

  :شهراً من تاريخ تولية اجمللس، كما هو حمدد أدناه
، بما فيها أراضي احلكومة وأراضي األوقاف، حتت )باملنطقتان أ و ( املناطق اآلهلة أ ـ تقع األرض يف

  .املرحلة األوىل من إعادة االنتشار والية اجمللس يف 
فيها التخطيط، يف املنطقتين أ و ب، احملددتين يف حيات واملسؤوليات املدنية، بما ب ـ تنقل جميع الصال

  .اجمللس الذي يتوالها خالل املرحلة األوىل من إعادة االنتشارلث، إىل امللحق الثا
ج ـ يف املنطقة ج، وخالل املرحلة األوىل من إعادة االنتشار، تنقل إسرائيل إىل اجمللس الصالحيات 

  .غير املتعلقة باألرض، كما هو حمدد يف امللحق الثالثواملسؤوليات املدنية 
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اخلطوات الالحقة من إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية يف مناطق عسكرية حمددة د ـ تنفذ 
املبادىء، على ثالث مراحل، تتم كل منها بعد فترة ستة أشهر من تولية اجمللس، على أن  بالتدريج، طبقاً إلعالن 

  .شهراً من تاريخ تولية اجمللس  18تستكمل بتمامها يف مدة 
اريخ تولية اجمللس، تنقل ـشهراً من ت 18خالل  ادة االنتشار التي ستتمـهـ ـ خالل املراحل الالحقة من إع

واملسؤوليات املتعلقة باألرض بالتدريج إىل الوالية الفلسطينية التي ستغطي أراضي الضفة الغربية ات ـالصالحي
  .جري التفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع النهائيالقضايا التي سي وقطاع غزة باستثناء 

شرة أعاله، يف مراحل املزيد اادة العـمن امل 2ا يف الفقرة ـيتم بت املواقع العسكرية احملددة املشار إليهو ـ 
يجري شهراً من تاريخ تولية اجمللس، وس 18االنتشار، داخل اإلطار الزمني احملدد الذي ينتهي بنهاية ادة ـمن إع

  .يف مفاوضات الوضع النهائي  التفاوض بشأنها 
  :ـ ألجل أغراض هذا االتفاق، وحتى إتمام املرحلة األوىل من مراحل إعادة االنتشار الالحقة3
  ؛1تعني املناطق اآلهلة احملددة بخط أحمر وامللونة باللون البني يف اخلريطة املرفقة رقم " املنطقة أ"أ ـ  
ألصفر يف اخلريطة املرفقة اطق اآلهلة احملددة بخط أحمر وامللونة باللون اـتعني املن" ب املنطقة"ب ـ   

  واملنطقة العامرة من اخلِرَب املدرجة يف الذيل السادس للملحق األول؛  ،1رقم 
والتي ستُنقل، باستثناء تعني مناطق الضفة الغربية التي تقع خارج املنطقتين أ و ب " املنطقة ج"ج ـ   

سيجري التفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع النهائي، إىل الوالية الفلسطينية بالتدريج بمقتضى  القضايا التي 
  .هذا االتفاق

  
  ترتيبات األمن والنظام العام: املادة الثانية عشرة

سطينيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفل ـ من أجل1
وستستمر إسرائيل يف القيام بمسؤولية الدفاع . اجمللس شرطة قوية كما هو حمدد يف املادة الرابعة عشرة أدناه

ضد التهديدات اخلارجية، بما يف ذلك مسؤولية حماية احلدود مع مصر واألردن، والدفاع ضد اخملاطر اخلارجية 
كما . إضافة إىل املسؤولية عن األمن العام لإلسرائيليين واملستوطنات، حفاظاً على أمنهم الداخلي من البحر واجلو،

  .أنها ستحتفظ بجميع الصالحيات التخاذ اخلطوات الضرورية للقيام بهذه املسؤولية
  .ـ ترتيبات األمن وآليات التنسيق حمددة يف امللحق األول2
ا نص امللحق األول عليه، جلنة مشتركة للتنسيق والتعاون ، ووفق مـ تنشأ بمقتضى هذا االتفاق3

، إضافة إىل جلان أمنية إقليمية مشتركة ")اللجنة األمنية املشتركة"املشار إليها الحقاً بـ (ألغراض األمن املتبادل 
املشار إليها الحقاً (ومكاتب التنسيق املشتركة على مستوى اللواء ") اللجان األمنية اإلقليمية"املشار إليها الحقاً بـ (

  ).بمكاتب التنسيق اللوائية
ـ تكون الترتيبات األمنية املنصوص عليها يف هذا االتفاق ويف امللحق األول عرضة للمراجعة بطلب من 4

  .ويتضمن امللحق األول ترتيبات حمددة للمراجعة. الطرفين أي من الطرفين، وللتعديل باتفاق
املستوطنات يف املنطقة ج؛ وتعني : تعني يف الضفة الغربية" ستوطناتامل"ـ ألغراض هذا االتفاق، فإن 5

، فضالً عن املستوطنات األُخرى يف قطاع غزة، كما هو رزاملستوطنات يف غوش قطيف ومنطقة إي: يف قطاع غزة
 .2مبين اخلريطة املرفقة رقم 

 
  

  األمن: املادة الثالثة عشرة
لقوات العسكرية اإلسرائيلية يف كل لواء، كما هو مبين يف الذيل انتشار ا ـ يقوم اجمللس، عند إتمام إعادة1

األول للملحق األول، بتويل الصالحيات واملسؤوليات اخلاصة باألمن الداخلي والنظام العام يف املنطقة أ من هذا 
  .اللواء

ىل اجمللس وتنقل إسرائيل إ. ـ أ ـ سيعاد انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية تماماً من املنطقة ب2
وتكون إلسرائيل املسؤولية . املسؤولية هذه اجمللس ام العام للفلسطينيين ويتوىلـالنظ مسؤولية احملافظة على 

  .اإلسرائيليين ومواجهة خطر اإلرهاباية ـالبة عن األمن لغرض حمـالغ
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سطينيين وتُنْشَر بحيث تلبي ب ـ يف املنطقة ب تتوىل الشرطة الفلسطينية املسؤولية عن النظام العام للفل
  :الفلسطينية على النحو اآلتي احلاجات واملتطلبات 
خمفراً ومركزاً يف البلدات والقرى وسواها من املواضع  25 تقيم الشرطة الفلسطينية )1(

ويحق للجان . 3للملحق األول وكما هو مبين يف اخلريطة رقم املدرجة يف الذيل الثاين 
  .ومراكزها، عند اللزومن توافق على إقامة مزيد من خمافر الشرطة األمنية اللوائية أ

ام التي يكون ـام العـاجلة حوادث املس بالنظـتتوىل الشرطة الفلسطينية مسؤولية مع) 2(    
  .الفلسطينيين حصراًا من ـاملتورطون فيه

ها خمافر في تطلق حرية العمل للشرطة الفلسطينية يف املناطق اآلهلة التي يكون لها) 3(    
  .أعاله) 1(مبين يف الفقرة ومراكز للشرطة، كما هو 

بينما ال تتم حركة رجال الشرطة الفلسطينية بالبزات الرسمية يف املنطقة ب خارج  )4(    
اللوائي املعني،  بعد التنسيق والتثبيت من قبل مكتب التنسيق خمفر أو مركز للشرطة إالّ املواضع التي يوجد فيها 

بعد مرور ثالثة أشهر على إتمام عملية إعادة االنتشار من املنطقة ب، أن   اللوائية قد تقرر،  تب التنسيقفإن مكا
املنطقة ب إىل البلدات والقرى الفلسطينية يف املنطقة ب على   حركة الشرطة الفلسطينية من مراكز الشرطة يف 

  .إعالم مكتب التنسيق اللوائي   قط يمكن أن تتم بعد الطرق املستعملة ملرور الفلسطينيين ف
يشتمل تنسيق مثل هذه التحركات اخملطط لها، قبل التثبيت من قِبل مكتب التنسيق اللوائي ) 5(

التي ستشارك يف  ة ونوع األسلحة وعددها واملركباتمُجَدْوَلَة، تضم عدد رجال الشرطاملعني، على خطة 
الترتيبات امللحوظة لضمان استمرار التنسيق من خالل قنوات مل أيضاً على تفصيالت ويشت. التحرك

ع املقصود ـاملوق هاا فيـاخملطط لها، بماالتصال املالئمة، واجلدول الدقيق للتحرك إىل منطقة العملية 
ويقدم اجلانب  .الشرطةوالطرق املؤدية إليه ومدة العملية املفترضة وجدول الرجوع إىل اخملفر أو مركز 

  التنسيق اللوائي إىل اجلانب الفلسطيني رده، بعد تسلُّم طلب حترك الشرطة طبقاً  اإلسرائيلي يف مكتب
  .لهذه الفقرة، خالل يوم واحد يف احلاالت االعتيادية، ويف مهلة ال تتجاوز الساعتين يف احلاالت الطارئة

ية بأنشطة أمنية مشتركة على الطرق تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية اإلسرائيل )6(
  .حمدد يف امللحق األولالرئيسية، كما هو 

تُبلغ الشرطة الفلسطينية إىل اللجان األمنية اإلقليمية يف الضفة الغربية أسماء رجال ) 7(    
  .الشرطة واألرقام التسلسلية لألسلحة يف كل خمفر أو مركز للشرطة يف املنطقة بام مركبات ـالشرطة وأرق

داخلي إىل عمليات إعادة االنتشار يف املنطقة ج ونقل مسؤولية األمن اليتم املزيد من ) 8(    
املنطقتين ب و ج، على ثالث مراحل، جتري كل واحدة منها بعد فترة ستة أشهر، على أن الشرطة الفلسطينية يف 

وضات الوضع النهائي ومسؤولية ما تعلق بقضايا مفا تولية اجمللس، إالّشهراً من  18تستكمل بتمامها بعد 
  .إسرائيل العامة عن اإلسرائيليين واحلدود

ال املرحلة ـتخضع اإلجراءات املفصلة يف هذه الفقرة للمراجعة خالل ستة أشهر من استكم) 9(    
  .االنتشارادة ـاألوىل من إع

  
  الشرطة الفلسطينية: املادة الرابعة عشرة

ات الشرطة الفلسطينية ووظائفها وهيكليتها وانتشارها وإن واجب. ـ يشكل اجمللس شرطة قوية1
  .وتركيبها، إضافة إىل شروط جتهيزها وعملها وقواعد سلوكها، منصوص عليها يف امللحق األول

ـ تدمج قوة الشرطة، التي شكلت بمقتضى اتفاق غزة ـ أريحا، يف قوة الشرطة الفلسطينية دجماً كامالً، 2
  .وتخضع ألحكام هذا االتفاق

ـ ال يُسمح بقيام أو بنشاط أية قوى مسلحة يف الضفة الغربية وقطاع غزة غير الشرطة الفلسطينية 3
  .والقوات اإلسرائيلية املسلحة

ـ باستثناء أسلحة الشرطة الفلسطينية ومُعِدّاتها املوصوفة يف امللحق األول وأسلحة القوات العسكرية 4
و جماعة أو فرد يف الضفة الغربية وقطاع غزة بأن يصنع أو يبيع، أو اإلسرائيلية ومعداتها، ال يسمح ألية منظمة أ

يحوز أو يستحصل أو يستورد أو يدخل بأية طريقة أُخرى إىل الضفة الغربية وقطاع غزة أية أسلحة نارية أو ذخيرة 
  .خالف ذلك بها، ما مل ينص امللحق األول على أو متفجرات أو بارود أو أية مُعدّات متصلة
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  الوقاية من األعمال العدائية: اخلامسة عشرة املادة

يتخذ كال الفريقين جميع اإلجراءات الضرورية من أجل احليلولة دون األعمال اإلرهابية واجلرائم ـ 1
واألعمال العدائية املوجَّهة من جانب إىل آخر، وضد األفراد اخلاضعين لسلطة اآلخر وضد ممتلكاتهم، ويتخذ 

  .املذنبين اإلجراءات القانونية ضد
  .هذه املادة مبينة يف امللحق األول ـ األحكام احملددة لتطبيق2

  
  تدابير بناء الثقة: املادة السادسة عشرة

بهدف تشجيع جو عام إيجابي وتأييدي ملواكبة تطبيق هذا االتفاق، وإرساء قاعدة صلبة للثقة املتبادلة 
ديدة بين الشعبين، اتفق كال الفريقين على القيام بإجراءات والنية احلسنة، وتسهيالً للتعاون املرجو والعالقات اجل

  :الثقة، كما هي مفصلة بهذا ءلبنا
ـ تفرج إسرائيل، أو تسلِّم إىل اجلانب الفلسطيني املعتقلين والسجناء الفلسطينيين من سكان الضفة 1

لين عند توقيع هذا االتفاق، وتتم وتتم املرحلة األوىل من اإلفراج عن هؤالء السجناء واملعتق .الغربية وقطاع غزة
ويفرج عن . ذلك مرحلة ثالثة من اإلفراج عن املعتقلين والسجناء وتلي. املرحلة الثانية قبل تاريخ االنتخابات

وتكون ). اإلفراج عن السجناء واملعتقلين الفلسطينيين(املعتقلين والسجناء من الفئات املفصلة يف امللحق السابع 
  .العودة إىل ديارهم يف الضفة الغربية وقطاع غزةللمفرج عنهم حرية 

ـ ال يخضع الفلسطينيون الذين أقاموا عالقات بالسلطات اإلسرائيلية ألية أعمال مضايقة أو عنف أو 2
  .وتتخذ اإلجراءات املالئمة، بالتنسيق مع إسرائيل، من أجل ضمان حمايتهم. جمازاة أو مالحقة

من اخلارج إىل الضفة الغربية وقطاع غزة ممن حصلت املوافقة على  ـ ال يالحق الفلسطينيون القادمون3
 13دخولهم بمقتضى هذا االتفاق والذين تطبق عليهم أحكام هذه املادة بتهمة االعتداءات التي ارتكبوها قبل 

  .1993سبتمبر / أيلول
  

  الشؤون القانونية: الفصل الثالث
  

  الوالية: املادة السابعة عشرة
تشمل والية اجمللس أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة  ،"عالن املبادىءإ"ـ طبقاً لـ 1

  :ترابية واحدة، باستثناء
القدس، املستوطنات، بعض : أ ـ القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع النهائي

  املواقع العسكرية احملددة، 
  قات اخلارجية واإلسرائيليون؛الالجئون الفلسطينيون، احلدود، العال     

  .ب ـ الصالحيات واملسؤوليات غير املنقولة إىل اجمللس
واليته اإلقليمية والوظيفية والشخصية، تشمل جميع املسائل التي تقع ضمن ـ ولذلك فإن سلطة اجمللس 2

  :كما يأتي
العسكرية املبينة يف ات ومنطقة املنشآت ـأ ـ تشمل والية اجمللس أراضي قطاع غزة، باستثناء املستوطن

اوض بشأنها ـا التي سيتم التفـوأراضي الضفة الغربية باستثناء املنطقة ج التي، ما خال القضاي ، 2اخلريطة رقم 
ى ثالث مراحل، تتم كل واحدة منها بعد ـى الوالية الفلسطينية علـائي، ستنقل بالتدريج إلـالنه ات الوضع ـيف مفاوض

ائية للمجلس ـعند ذلك تشمل الوالية القض. شهراً من تولية اجمللس 18بتمامها بعد  تستكمل فترة ستة أشهر، 
باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع   أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، 

  .اه اإلقليمية طبقاً ألحكام هذا االتفاقوتضم الوالية اإلقليمية األرض وما حتت األرض واملي .النهائي
ب ـ تمتد الوالية الوظيفية للمجلس إىل جميع الصالحيات واملسؤوليات املنقولة إىل اجمللس، كما هي 

  .أو يف أية اتفاقات مستقبلية قد يتم التوصل إليها بين الفريقين خالل الفترة االنتقالية اق ـحمددة يف هذا االتف
إذا نُص  الية اإلقليمية والوظيفية للمجلس على األشخاص كافة باستثناء اإلسرائيليين، إالّ تطبق الو ج ـ

  .االتفاق  على خالف ذلك يف هذا 
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ل يف أعاله، يمارس اجمللس الوالية الوظيفية يف املنطقة ج مثلما هو مفصَّ) أ(د ـ على الرغم من الفقرة 
  .امللحق الثالث املادة الرابعة من 

واملسؤوليات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ـ يتمتع اجمللس داخل نطاق سلطته بالصالحيات 3
  .بمقتضى أحكام هذا االتفاق

ـ أ ـ تكون إلسرائيل، ومن خالل حكمها العسكري، السلطة على املناطق التي ال تقع ضمن الوالية 4
  .ي مل تنقل إىل اجمللس وعلى اإلسرائيليينالصالحيات واملسؤوليات الت اإلقليمية للمجلس وعلى 

ائية ـات التشريعية والقضـات واملسؤوليـب ـ لذلك يحتفظ احلكم العسكري اإلسرائيلي بالصالحي     
وال ينتقص هذا النص من والية إسرائيل التشريعية على اإلسرائيليين . الدويل   والتنفيذية طبقاً للقانون

  .م وال يلغيهابأشخاصه
  .ـ تكون ممارسة السلطة فيما يخص اجملال الكهرومغناطيسي واجملال اجلوي طبقاً ألحكام هذا االتفاق5
املرفق بهذا االتفاق " البروتوكول اخلاص باملسائل القانونية"ـ تراعى الترتيبات القانونية املفصلة يف 6

ويجوز . من دون االنتقاص من أحكام هذه املادة ،")لحق الرابعامل"واملشار إليه الحقاً بـ (ق الرابع لححتت عنوان امل
  .إلسرائيل واجمللس أن يتفاوضا على ترتيبات قانونية أُخرى

 جلنة ـ تتعاون إسرائيل واجمللس يف جماالت املساعدة القانونية يف املسائل اجلرمية واملدنية من خالل7
  .تؤلَّف بمقتضى هذا االتفاق ")اللجنة القانونية"يشار إليها الحقاً بـ (قانونية 

ـ تتوسع والية اجمللس بالتدريج لتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيجري 8
التفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع  النهائي، وذلك من خالل سلسلة من عمليات إعادة انتشار القوات 

إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية املناطق اآلهلة من تشمل املرحلة األوىل من . العسكرية اإلسرائيلية
الضفة الغربية ـ املدن والبلدات وخميمات الالجئين واخلِرَب كما هو مبين يف امللحق األول ـ وتستكمل بتمامها يف 

يد من إعادة وتبدأ عمليات املز. يوماً من يوم االنتخابات 22تاريخ يسبق عشية االنتخابات الفلسطينية، أي قبل 
انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية يف مواقع عسكرية حمددة فور تولية اجمللس، وتتم على مراحل ثالث يفصل 

  .شهراً بدءاً من تولية اجمللس 18بين كل واحدة منها ستة أشهر، على أن تستكمل بتمامها يف مهلة ال تتجاوز 
  

  يةصالحيات اجمللس التشريع: املادة الثامنة عشرة
ـ يقصد بالتشريع، ألغراض هذه املادة، أي تشريع أويل أو ثانوي، بما يف ذلك القوانين األساسية، 1

  .والقوانين واألنظمة، وسواها من األعمال التشريعية
  .ـ للمجلس، ضمن واليته احملددة يف املادة السابعة عشرة من هذا االتفاق، صالحية اعتماد التشريعات2
التشريع األويل من اختصاص اجمللس ككل، تكون لرئيس السلطة التنفيذية للمجلس ـ بينما تكون سلطة 3

  :الصالحيات التشريعية التالية
  أ ـ صالحية رسم التشريع أو تقديم التشريعات املقترحة إىل اجمللس؛

  ب ـ صالحية نشر التشريع الذي يعتمده اجمللس؛
نظمة املتعلقة بأية من املسائل املعينة وداخل ج ـ صالحية إصدار التشريعات الثانوية، بما فيها األ

  .التشريعات التي اعتمدها اجمللس اجملال احملدد يف أي من 
    ائمة أو األوامر العسكرية، والذي ـوانين القـي القـع الذي يعدل أو يلغـي ذلك التشريـا فــ أ ـ كل تشريع، بم4
وأحكام هذا االتفاق  "إعالن املبادىء"الذي يتنافى على أي نحو آخر مع أحكام أو  والية اجمللس اوزـيتج             

  .إليه بين الفريقين خالل الفترة االنتقالية، يعدُّ ملغى وباطالً من أصله التوصل آخر قد يتم أو أي اتفاق
يعتمدها اجمللس إذا كانت هذه  ب ـ يمتنع رئيس السلطة التنفيذية للمجلس من نشر التشريعات التي

  .هذه الفقرةالتشريعات تقع حتت أحكام 
  .جنة القانونية على جميع التشريعاتلـ يطلع اجلانب اإلسرائيلي من ال5
أعاله، يحق للجانب اإلسرائيلي من اللجنة القانونية أن يحيل على  4ـ من دون اإلخالل بأحكام الفقرة 6

تنطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة القضايا الناشئة من  4ر إسرائيل أن أحكام الفقرة اللجنة أية تشريعات تعتب
  .وتنظر اللجنة القانونية يف  التشريع املشار إليه يف أقرب فرصة. مثل هذا التشريع
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  حقوق اإلنسان وحكم القانون: املادة التاسعة عشرة
ة على هذا االتفاق مع مراعاة األصول تمارس إسرائيل واجمللس سلطاتهما ومسؤولياتهما املترتب

  .ومبادىء حقوق اإلنسان وحكم القانون املقبولة دولياً
  

  احلقوق والتبعات وااللتزامات: املادة العشرون
ى اجمللس، كما هو ــ أ ـ إن نقل السلطات واملسؤوليات من احلكم العسكري اإلسرائيلي وإدارته املدنية إل1
عل أو امتناع من الثالث، يشتمل على جميع احلقوق والتبعات وااللتزامات املترتبة على كل ف امللحق   مفصَّل يف 

من الفعل،  وتكف إسرائيل عن حتمّل أية مسؤولية مالية عن أمثال هذا الفعل أو االمتناع. النقل   فعل حدث قبل هذا
عن حتمل كل مسؤولية مالية عنها وعن األعباء املالية املترتبة على ذلك وعلى قيامه  ويكون اجمللس مسؤوالً

  .بمهماته
  .ب ـ سيحال على اجمللس كل مطلب مايل يوجه إىل إسرائيل يف هذا اجملال

ج ـ تُطْلع إسرائيل اجمللس على املعلومات التي تملكها فيما يتعلق بالدعاوى القائمة واملتوقعة التي 
  .أية حمكمة يف هذا الشأن فع ضد إسرائيل أمام ستر

د ـ حيثما جتري اإلجراءات القانونية يف شأن مثل هذه الدعوى، تقوم إسرائيل بإطالع اجمللس على ذلك، 
  .املشاركة يف الدفاع وإثارة أية حجج من قبلها وتمكنه من 

الدعوى من قبل أية حمكمة، يدفع اجمللس فوراً  هـ ـ يف حال احلكم بتغريم إسرائيل غرامة تتصل بمثل هذه
  .هذه الغرامةإلسرائيل قيمة 

من دون املساس بما تقدم، عندما جتد حمكمة تنظر يف مثل هذه الدعوى أن التبعة تقع حصراً على و ـ 
و غير شرعي أو مع تعمد مفوض جتاوز يف تصرفه حدود الصالحيات املوكلة إليه، أو إليها، على نحموظف أو وكيل 

  .اجمللس ال يتحمل املسؤولية املالية اإلساءة، فإن 
ـ وأعاله، يحق لكل جانب أن يتخذ اإلجراءات الالزمة، بما  1ـ د حتى  1ـ أ ـ على الرغم من أحكام الفقرات 2

لتي تقدم بها الفلسطينيون، بما فيها الدعاوى تشريعات، ليضمن أن أمثال هذه الدعاوى االإصدار ونشر   فيها 
النظر فيها بعد، ستُعرض أمام احملاكم الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولن  العالقة التي مل يتم 

  .اإلسرائيلية أو تنظر فيها هذه احملاكم تُعرض أمام احملاكم 
ا تقدم دعوى جديدة أمام حمكمة فلسطينية بعد استبعادها عمالً بالفقرة الفرعية أ أعاله، يتعيَّن ب ـ حيثم

ـ أ  1بدور الدفاع فيها، وأن يدفع قيمة الغرامة إذا ما حكم بغرامة للمدعي طبقاً للفقرة الفرعية على اجمللس أن يقوم 
  .أعاله

قل جميع املواد واملعلومات الالزمة لتمكين احملاكم ج ـ تتفق اللجنة القانونية على ترتيبات لن
هذه الدعاوى املشار إليها يف الفقرة الفرعية ب أعاله، ولتقديم إسرائيل املساعدة الفلسطينية من النظر يف مثل 

  .هذه الدعاوىالقانونية للمجلس للقيام بدور الدفاع يف 
حلقوق والتبعات وااللتزامات اخلاصة بأي شخص أو كيان ـ لن يؤثر نقل السلطة، يف حد ذاته، يف ا3

  .قانوين موجود عند توقيع هذا االتفاق
  .ـ يتوىل اجمللس، عند توليته، جميع احلقوق والتبعات وااللتزامات اخلاصة بالسلطة الفلسطينية4
ملسجلة يف أيضاً جميع الوكاالت والشركات ا" إسرائيليون"ـ ألجل أغراض هذا االتفاق، تشمل عبارة 5

  .إسرائيل
  

  تسوية اخلالفات والنزاعات: املادة احلادية والعشرون
حتال اخلالفات املتصلة بتطبيق هذا االتفاق على آلية التنسيق والتعاون املالئمة املنصوص عليها يف 

آلية على كل خالف ال يُحل من خالل " إعالن املبادىء"وتطبق أحكام املادة اخلامسة عشرة من . االتفاق هذا
  :التنسيق والتعاون املالئمة، أي

ـ أن النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا االتفاق أو تفسيره، أو تطبيق وتفسير أية اتفاقات تتعلق بالفترة 1
  .االنتقالية ستسوى من خالل جلنة االرتباط

  .ريقانـ أن النزاعات التي ال يمكن تسويتها باملفاوضات قد تسوى بآلية للتوفيق يتفق عليها الف2
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ـ يجوز للفريقين أن يتفقا على أن يحيال على التحكيم النزاعات التي تتعلق بالفترة االنتقالية والتي ال 3
  .ولهذه الغاية، وبعد اتفاق الفريقين، يشكل الفريقان جلنة حتكيم. يمكن حلها بالتوفيق

  
  التعاون: الفصل الرابع

  
  واجمللس العالقات بين إسرائيل: املادة الثانية والعشرون

، من التحريض، ومن كإسرائيل واجمللس لترقية التفاهم املتبادل والتسامح، وتمتنعان، لذل ـ تسعى1
جملته الدعاوة العدائية، على الطرف اآلخر، ويلتزمان، من دون املساس بمبدأ حرية التعبير، اتخاذ اإلجراءات 

  .اعات أو أفراد داخل والية كل منهماالقانونية للحؤول دون هذا التحريض من قبل أية منظمات أو جم
ـ تعمل إسرائيل واجمللس على التأكد من أن نظاميهما التربويين يساهمان يف السالم بين الشعبين 2

اإلسرائيلي والفلسطيني والسالم يف املنطقة كلها، ويمتنعان من إدخال أية موضوعات من شأنها أن تسيء إىل 
  .عملية املصاحلة

بأحكام هذا االتفاق أو املساس به، تتعاون إسرائيل واجمللس على حماربة النشاط  ـ من دون اإلخالل3
اإلجرامي الذي قد يسيء إىل أي من اجلانبين، بما يف ذلك اجلرائم املتعلقة باالجتار بالعقاقير غير املشروعة 

  .واخملدرات، والتهريب واالعتداء على املمتلكات، بما فيه االعتداء على املركبات
  

  التعاون فيما يتعلق بنقل الصالحيات واملسؤوليات: ادة الثالثة والعشرونامل
حرصاً على ضمان انتقال الصالحيات واملسؤوليات انتقاالً سلمياً ميسراً ومنظماً يتعاون اجلانبان يف 

نية طبقاً شأن نقل صالحيات ومسؤوليات األمن طبقاً ألحكام امللحق األول، وانتقال الصالحيات واملسؤوليات املد
  .ألحكام امللحق الثالث

  
  العالقات االقتصادية: املادة الرابعة والعشرون

 29ة املوقع يف باريس يف العالقات االقتصادية بين اجلانبين حمددة يف بروتوكول العالقات االقتصادي
امللحق  وذيوله وتكملة بروتوكول العالقات االقتصادية املرفقة جميعها حتت عنوان 1994بريل أ/ نيسان

  .اخلامس، وهي خاضعة ألحكام هذا االتفاق وملحقاته
  

  برامج التعاون: املادة اخلامسة والعشرون
وتفصيالت هذا التعاون حمددة يف . ـ اتفق الفريقان على إنشاء آلية لتطوير برامج التعاون فيما بينهما1

  .امللحق السادس
لتعاون تعالج القضايا التي تطرأ يف إطار هذا ـ تشكل بهذا، وكما ينص امللحق السادس، جلنة دائمة ل2

 .التعاون
  

  
  جلنة االرتباط اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة: املادة السادسة والعشرون

على ضمان تيسير " إعالن املبادىء"ـ تعمل جلنة االرتباط التي شكلت بمقتضى املادة العاشرة من 1
  .توجب التنسيق وسواها من النزاعات واملصالح املشتركةتطبيق هذا االتفاق، وتعالج القضايا التي تس

ويحق لها أن تزيد بعض التقنيين . ـ تتألف جلنة االرتباط من عدد متكافىء من األعضاء من الفريقين2
  .واخلبراء بحسب ما تقضي احلاجة

  .تهاـ تقرر جلنة االرتباط أصولها اإلجرائية، بما يف ذلك وتيرة اجتماعاتها ومكانها أو أمكن3
  .ـ تصل جلنة االرتباط إىل قراراتها باالتفاق4
ويشار إليها الحقاً (ـ تؤلِّف جلنة االرتباط جلنة فرعية تقوم بمتابعة وتوجيه عملية تنفيذ هذا االتفاق 5

  :ويكون عملها كما يلي"). جلنة املتابعة والتوجيه"باسم 
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االتفاق سعياً لتعزيز التعاون وتوطيد  أ ـ تتابع جلنة املتابعة والتوجيه بصورة مستمرة تنفيذ هذا
  .العالقات السلمية بين الفريقين

اللجنة األمنية (ب ـ توجه جلنة املتابعة والتوجيه أنشطة خمتلف اللجان املشكَّلة بموجب هذا االتفاق 
فيما يتعلق ) اون الدائمةاملدنية، اللجنة القانونية، اللجنة االقتصادية املشتركة وجلنة التعاملشتركة، جلنة الشؤون 

  .التقارير بذلك إىل جلنة االرتباطبمواصلة تنفيذ االتفاق، وترفع 
  .تتألف جلنة املتابعة والتوجيه من رؤساء خمتلف اللجان املذكورة أعالهج ـ 

  .د ـ يحدد رئيسا جلنة املتابعة والتوجيه أصولها اإلجرائية، بما فيها وتيرة االجتماعات وأمكنتها
  

  االرتباط والتعاون مع األردن ومصر: املادة السابعة والعشرون
، دعا الفريقان حكومتي األردن ومصر إىل املساهمة "إعالن املبادىء"عشرة من  ـ عمالً باملادة الثانية1

يف إقامة مزيد من إجراءات االرتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين من جهة وحكومتي 
وقد أُلّفت جلنة متابعة كجزء من هذه اإلجراءات وبدأت . ومصر من جهة أُخرى من أجل ترقية التعاون بينهم األردن

  .مشاوراتها
تقرر جلنة املتابعة باالتفاق كيفية قبول األشخاص الذين هُجِّروا من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة ـ 2

  .فوضى واالضطراب، إىل جانب اخلطوات الالزمة للحيلولة دون وقوع ال1967
  .ـ تعالج جلنة املتابعة أيضاً مسائل أُخرى ذات أهمية مشتركة3

  
  األشخاص املفقودون: املادة الثامنة والعشرون

ـ تتعاون إسرائيل واجمللس على أن يقدم كلٌّ منهما إىل اآلخر كل املساعدة الالزمة يف عمليات البحث 1
تسترجع جثثهم، وعلى تقديم املعلومات عن األشخاص  عن األشخاص املفقودين وجثث األشخاص الذين مل

  .املفقودين
إسرائيل ومؤازرتها يف مساعيها من أجل حتديد موضع اجلنود  التعاون مع. ف. ت. ـ تتعهد م2

  .اإلسرائيليين الذين فُقدوا يف أثناء اخلدمة، وإعادتهم إىل إسرائيل، وكذلك جثث اجلنود التي مل يتم استعادتها
  

  أحكام متفرقة: امسالفصل اخل
  

  االنتقال اآلمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة: املادة التاسعة والعشرون
انتقال األشخاص والبضائع انتقاالً آمناً بين الضفة الغربية وقطاع غزة حمددة يف امللحق  ترتيبات

  .األول
  

  املعابر: املادة الثالثون
بالعبور من مصر واألردن وإليهما، إضافة إىل أية  إسرائيل واجمللس فيما يتصل ترتيبات التنسيق بين

  .معابر دولية أُخرى، حمددة يف امللحق األول
  

  الفقرات اخلتامية: املادة احلادية والثالثون
  .ـ يعتبر هذا االتفاق ساري املفعول فور توقيعه1
واالتفاق التمهيدي لنقل ) إجراءات بناء الثقة(املادة العشرين منه  ـ يعتبر اتفاق غزة ـ أريحا، باستثناء2

  .، ملغاة بحكم هذا االتفاق]من السلطات[والبروتوكول اخلاص بنقل مزيد ] السلطات[
ـ يحل اجمللس فور توليته حمل السلطة الفلسطينية، ويتوىل جميع التعهدات وااللتزامات الواجبة على 3

، والبروتوكول اخلاص بنقل مزيد ]السلطات[ل السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق غزة ـ أريحا، واالتفاق التمهيدي لنق
  ].من السلطات[

  .ـ يسنُّ اجلانبان جميع التشريعات الالزمة لتنفيذ هذا االتفاق4
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/ تتجاوز الرابع من أيار ريقين يف أقرب وقت ممكن، على أالّـ تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الف5
القدس، الالجئون، املستوطنات، : القضايا الباقية، بما فيها ومن املفهوم أن هذه املفاوضات ستتناول. 1996مايو 

  .الترتيبات األمنية، احلدود، العالقات والتعاون مع اجليران اآلخرين، وسوى هذه من القضايا التي تهم الفريقين
ـ لن يؤثر شيء من هذا االتفاق أو يستبق نتيجة املفاوضات بشأن الوضع النهائي التي ستجرى عمالً بـ 6

ولن يعتبر أي من الفريقين متخلياً أو متنازالً، بمجرد دخوله هذا االتفاق، عن مطالبه أو مواقفه ". إعالن املبادىء"
  .أو حقوقه احلالية

ـ لن يبادر أو لن يتخذ أي من الفريقين أية خطوة من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، يف 7
  .عنه انتظار ما تسفر مفاوضات الوضع النهائي

ـ ينظر الفريقان إىل الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدة ترابية واحدة تصان وحدتها ووضعها 8
  .خالل الفترة االنتقالية

أنه، يف غضون شهرين من تولية اجمللس، ينعقد اجمللس الوطني الفلسطيني ويوافق . ف. ت. ـ تتعهد م9
امليثاق الفلسطيني، على ما تم تعهده يف الرسالتين املوقّعتين من رسمياً على التغييرات الضرورية بالنسبة إىل 

 4و 1993سبتمبر / أيلول 9واملرسلتين إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية واملؤرختين يف . ف. ت. قِبل رئيس م
  .1994مايو /أيار

فتيش الدائمة األول، املادة السابعة من هذا االتفاق، تؤكد إسرائيل أن حواجز الت ـ عمالً بامللحق10
] مشروع[ما عدا تلك املتعلقة بولوج الطريق املؤدية من (القائمة على الطرق املؤدية إىل منطقة أريحا ومنها 

  .ستزال عند استكمال املرحلة األوىل من إعادة االنتشار) موسى العلمي إىل جسر أللنبي
فاق غزة ـ أريحا، شريطة أن يظلوا يف ـ يحق للمساجين الذين سُلموا إىل السلطة الفلسطينية، عمالً بات11

منطقة أريحا املدة الباقية من عقوبتهم، يحق لهم أن يعودوا إىل ديارهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة عند 
  .استكمال املرحلة األوىل من إعادة االنتشار

يف ومن دون اإلخالل بااللتزامات املتضمنة . ف. ت. ـ فيما يخص العالقات بين إسرائيل وم12
الرسالتين املوقّعتين واملتبادلتين بين رئيس احلكومة اإلسرائيلية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية واملؤرختين 

، يطبق اجلانبان فيما بينهما األحكام املنصوص عليها يف الفقرة 1994مايو /أيار 4و 1993سبتمبر /أيلول 9يف 
  .ةمن املادة الثانية والعشرين من التغييرات الالزم 1

  .ـ أ ـ تشكل ديباجة هذا االتفاق وامللحقات والذيول واخلرائط املرفقة به جزءاً ال يتجزأ منه13
  :ب ـ يوافق الفريقان على أن اخلرائط املرفقة باتفاق غزة ـ أريحا، أي

وقد أُرفقت نسخة طبق األصل عنها بهذا االتفاق باعتبارها ) قطاع غزة( 1اخلريطة رقم ) 1(   
  ؛")2اخلريطة رقم "هذا االتفاق   يف ( 2اخلريطة رقم 

خة طبق األصل وقد أُرفقت نس) انتشار الشرطة الفلسطينية يف قطاع غزة( 3اخلريطة رقم ) 2(    
  ؛")5اخلريطة رقم "يف هذا االتفاق ( 5باعتبارها اخلريطة رقم عنها بهذا االتفاق 

بهذا االتفاق ة طبق األصل عنها رفقت نسخ، وقد أُ)مناطق النشاط البحري( 6 اخلريطة رقم) 3(    
تظل ، إنما هي جزء ال يتجزأ من هذا االتفاق، وس")8اخلريطة رقم "يف هذا االتفاق ( 8رقم باعتبارها اخلريطة 

  .االتفاقسارية املفعول طوال مدة هذا 
إعادة ـ بينما تدخل منطقة اجلفتلك حتت الوالية الوظيفية والشخصية للمجلس يف املرحلة األوىل من 14

االنتشار، فإن اجلانب اإلسرائيلي سينظر يف نقل هذه املنطقة إىل الوالية اإلقليمية للمجلس يف املرحلة األوىل من 
  .مراحل املزيد من إعادة االنتشار

  
  .1995سبتمبر /حُرر يف واشنطن يف اليوم الثامن والعشرين من أيلول

  
  عن حكومة دولة إسرائيل    

  
  لسطينيةعن منظمة التحرير الف    
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