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  الرئيس  الذي وقعه" اتفاق القاهرة"نص 
  ياسر عرفات ووزير اخلارجية اإلسرائيلي

  .9/2/1994القاهرة، 

  
  

  .أريحا/يتفق اجلانبان على ضم الوثيقة التايل نصها إىل اتفاق غزة  
  

  منطقة أريحا
  .أريحا وفق اخلريطة املتفق عليها املرفقة بهذا االتفاق ـ حتدد مساحة منطقة1  
  :ضافة إىل ذلك ومع اعتبارها خارج نطاق منطقة أريحاـ باإل2  
أ ـ يوضع مقام النبي موسى حتت اإلشراف الفلسطيني للغايات الدينية إىل حين البدء بتنفيذ االتفاق   

  .املرحلي
ب ـ يحق للفلسطينيين زيارة املغطس حتت العلم الفلسطيني ملناسبة االحتفاالت الدينية التي جتري ثالث   
  .لسنة وملناسبات خاصة أُخرى يتم التنسيق بشأنها مع السلطات اإلسرائيليةمرات يف ا
ج ـ حتدد مواقع إقامة املشاريع الفلسطينية اخلاصة واملشاريع املشتركة املنصوص عليها يف إعالن   

  .املبادىء على ضفة البحر امليت كما ينص إعالن املبادىء
ه من منطقة أريحا إىل النبي موسى واملغطس ومواقع أعال د ـ تؤمن سالمة العبور لألسباب املذكورة  

). ج( املشاريع والشركات املشتركة احملددة مواقعها على ضفة البحر امليت وفق ما ورد يف الفقرة السابقة
  .وستشكل تفاصيل التدابير األمنية املتعلقة بسالمة العبور جزءاً من اتفاق غزة ـ أريحا

ويمكن تسيير دوريات مشتركة . ينة أريحا حتت اإلشراف الفلسطينيـ توضع الطرق الداخلية يف مد3  
وسيجري التفاوض يف طابا حول موضوع العوجا وطرقاتها يف . بقيادة مركبات فلسطينية على الطرق الرئيسية

  .القريب العاجل
  .ـ توضع الشؤون الدينية يف كنيس شالوم عل إسرائيل يف أريحا حتت إشراف السلطات اإلسرائيلية4  

  
  قطاع غزة

السلطات اإلسرائيلية خالل املرحلة االنتقالية ووفق ما نص عليه إعالن املبادىء  ـ توضع حتت إشراف1  
غوش قطيف وإريتز واملستوطنات األُخرى يف قطاع غزة باإلضافة إىل املنشآت ] مستوطنات؟[مستوطنتا 

ها يف اخلريطة املرفقة، ويتم توزيع العسكرية اإلسرائيلية على طول حدود قطاع غزة مع مصر املشار إلي
املسؤوليات يف املناطق املشار إليها باللون األصفر يف اخلريطة املرفقة ومن دون املساس بالسلطة الفلسطينية 

  :على الشكل اآلتي
الشؤون األمنية وتتوىل السلطات الفلسطينية املسؤولية الرئيسية والسلطة يف تتوىل السلطات اإلسرائيلية   

املناطق احملددة  ويقوم يف هذه. أريحا/املسؤولية والسلطة يف الشؤون املدنية املنصوص عنها يف اتفاق غزة
باللون األصفر يف اخلريطة املرفقة تعاون وتنسيق يف الشؤون األمنية بما يف ذلك تسيير دوريات مشتركة كما ورد 

حث أي تعديل حمتمل للمناطق املشار إليها باللون األصفر يف جنوب املنطقة األمنية يف إطار ويتم ب. سابقاً
  .مفاوضات طابا

  :ـ وفقاً إلعالن املبادىء ومن دون املساس بالسلطة الفلسطينية2  
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ت أ ـ تتوىل إسرائيل املسؤوليات الضرورية والسلطة لتنفيذ تدابير أمنية منفصلة بما يف ذلك تسيير دوريا  
إسرائيلية على الطرق اجلانبية الثالثة التي تربط بين املستوطنات اإلسرائيلية يف قطاع غزة وبين إسرائيل، أي 

نيزاريم كما على األقسام التي /غوش قطيف وطريق ناحال عوز/غوش قطيف وطريق سوفا/ طريق كيسوفيم
  .يرتبط بها األمن على هذه الطرق

جوانب هذه الطرق املرتبطة بها  ىـ إسرائيلية على طول الطرق وعل ب ـ تسير دوريات مشتركة فلسطينية  
  .سالمة العبور وتقود هذه الدوريات املركبات اإلسرائيلية

ج ـ تعمل السلطات اإلسرائيلية لدى تنفيذ عمليات التدخل املنفصلة يف منظور تسليم الشرطة الفلسطينية   
  .ة ضمن مسؤوليات الفلسطينيينواقعالمة متابعة معاجلة احلوادث يف أسرع وقت مه

  .د ـ تقام جسور على تقاطعات الطرق اجلانبية والطريق الرئيسي الذي يربط الشمال باجلنوب  
هـ ـ تقوم اللجنة املشتركة للتعاون والتنسيق األمني بعد عام من تاريخ إتمام انسحاب القوات اإلسرائيلية   

  .من قطاع غزة بمراجعة هذه التدابير
  . مفاوضات طابا املسائل املتعلقة بتحديد املناطقـ تبحث يف3  

  
أريحا، ويتم التفاوض يف العاصمة األميركية /ـ يتم بحث اتفاق نقل السلطات بعد تنفيذ اتفاق غزة  

وإعادة انتشار القوات يف الضفة  واشنطن على املرحلة االنتقالية بما يف ذلك التدابير املتعلقة باالنتخابات
  .الغربية

  .1994] فبراير[باط ش 9يف   
  



 

 
 

  

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
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