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  اي وقعهوثيقة القاهرة الثانية الت نص
  الرئيس ياسر عرفات ووزير اخلارجية اإلسرائيلي

  وتتناول الترتيبات األمنية على املعابر يف غزة وأريحا
  .9/2/1994القاهرة، 

  
  

  ـ أحكام عامة1
ة بمسؤولية تنظم هذه الوثيقة أحكام العبور على احلدود مع احتفاظ إسرائيل خالل املرحلة االنتقالي أ ـ  

هذه الترتيبات إىل إيجاد آلية وتهدف . احلدود مع مصر ومع األردناألمن اخلارجي بما يف ذلك األمن على طول 
تسهل عمليات دخول وخروج األشخاص والسلع بما يعكس الواقع اجلديد الناشىء عن إعالن املبادىء املشترك 

  .للطرفينيني ـ اإلسرائيلي مع ضمان األمن الفلسط
  :يعمل بالترتيبات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة على املعابر التالية ب ـ  
  .معبر جسر أللنبي) 1(  
  .معبر رفح) 2(  
ج ـ تعتمد الترتيبات ذاتها مع إدخال التعديالت الالزمة يف املرافق املتفق عليها كاملرافىء واملطارات   

  .سر داميةونقاط العبور الدولية األُخرى مثل جسر امللك عبد الله وج
وتستند . يجتازون هذه املعابر د ـ يتعهد الطرفان ببذل كافة اجلهود للحفاظ على كرامة األشخاص الذين  

  .اآللية التي ستعتمد إىل إجراءات سريعة وحديثة حتقق هذا الغرض
يسلك الفلسطينيون املقيمون يف قطاع . هـ ـ يقام على كل معبر مركز حدودي واحد يتألف من جناحين  

ويسلك ). ويطلق عليه اسم اجلناح الفلسطيني(زة والضفة الغربية وزوار هاتين املنطقتين اجلناح األول غ
إسرائيلية مغلقة  وتقام منطقة تفتيش). ويطلق عليه اسم اجلناح اإلسرائيلي(اإلسرائيليون وغيرهم اجلناح الثاين 

  .فلسطينية مغلقة أيضاً كما سيرد الحقاً ومنطقة تفتيش
بق تدابير خاصة بالشخصيات املهمة التي تسلك اجلناح الفلسطيني وسيحدد مكتب االرتباط الذي و ـ تط  

  .سيتم إنشاؤه وفقاً للفقرة اخلامسة طبيعة ونطاق هذه الترتيبات اخلاصة
  

  ـ مراقبة املعابر وإدارتها2
اجز العبور عند احلدود للداللة على املنطقة املمتدة من ح" املمر"تستخدم يف هذه الوثيقة عبارة  :أوالً  

  :املصرية أو عند جسر أللنبي إىل نقطة العبور واملركز احلدودي املقام فيها أي
  .إىل منطقة أريحا يف ما يتعلق بجسر أللنبي من املركز احلدودي املنطقة املمتدة) 1(  
على طول احلدود املنطقة املمتدة من املركز احلدودي إىل أقصى حدود التواجد العسكري اإلسرائيلي ) 2(  

  .املصرية يف ما يتعلق بمعبر رفح
  :ثانياً  

  .تتوىل إسرائيل مسؤولية األمن على املمر بما يف ذلك املركز احلدودي )1(
  .يتوىل مدير عام إسرائيلي مسؤولية إدارة املركز احلدودي وأمنه )2(
  :يساعد املدير العام نائبان يرفعان إليه التقارير) 3(
  .وتكون إسرائيل وحدها مسؤولة عن إدارة هذا اجلناح. ة اجلناح اإلسرائيليأ ـ نائب إسرائيلي إلدار  

                                                 
 شمعون بيرس . 
 "ترجمة غير رسمية" (وآالة الصحافة الفرنسية"، نقًال عن 11/2/1994، )بيروت" (السفير.( 
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  .ب ـ نائب فلسطيني إلدارة اجلناح الفلسطيني تعينه السلطة الفلسطينية  
وحتدد مهام كل من . يعاون كل من نائبي املدير العام، مساعد للشؤون األمنية وآخر للشؤون اإلدارية) 4(  

  .شؤون األمنية والشؤون اإلدارية يف مفاوضات بين الطرفين يف طاباالنائبين الفلسطينيين لل
نسيق بشأن املسائل ذات ويحافظان على التعاون والت. يعتمد الطرفان أقصى درجات التنسيق بينهما) 5(  
  .املشتركاالهتمام 
دمات يواصل املدير العام التعامل مع متعهدين فلسطينيين لتأمين خدمات النقل بالباصات وخ) 6(  

  .إدارية ولوجستية أُخرى
يحمل رجال الشرطة الفلسطينيون يف املركز احلدودي أسلحة فردية ويتم حتديد مواقع انتشارهم يف ) 7(  

  .ولن يحمل الرسميون الفلسطينيون اآلخرون املوجودون يف املركز احلدودي أي سالح. مفاوضات طابا
  .قة باإلدارة واألمن ومكتب االرتباطديد التفاصيل املتعليتم يف مفاوضات طابا حت) 8(  
  .يعمل الطرفان يف مفاوضات طابا على إيجاد ترتيبات إضافية بالنسبة إىل املركز احلدودي يف رفح) 9(  
  .يقوم الطرفان بمراجعة هذه التدابير بعد عام) 10(  
  :ثالثاً   
املفعول على طول املمر  ةتظل الترتيبات والتدابير املعمول بها حالياً خارج املركز احلدودي ساري  

  :باستثناء الترتيبات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة
ن يعبر املسافرون الوافدون املركز احلدودي يمكنهم مواصلة طريقهم باجتاه قطاع غزة وأريحا من إأ ـ ما   

  ).معبر آمن(دون تدخل من جانب السلطات اإلسرائيلية 
ىل املركز احلدودي من دون أي تدخل من جانب السلطات ب ـ يمكن للمسافرين اخلارجين التوجه إ  

اإلسرائيلية وبعد عملية تدقيق مشتركة يتم خاللها التثبت من حيازتهم الوثائق الالزمة للخروج من املنطقة إىل 
  .األردن أو مصر وفق ما تنص عليه هذه الوثيقة

  
  ـ ترتيبات الدخول من مصر واألردن عبر اجلناح الفلسطيني3

  .رفع العلم الفلسطيني ويتواجد شرطي فلسطيني على مدخل اجلناح الفلسطينيي أ ـ  
ب ـ يحدد املسافرون قبل دخول اجلناح الفلسطيني أمتعتهم اخلاصة ثم توضع هذه األمتعة على سكة نقل   

ويمكن لكل طرف تفتيش هذه األمتعة يف نقاط تفتيش خاصة به مستخدماً طاقمه اخلاص كما يمكن له . خاصة
  .وشرطي فلسطيني د االقتضاء تفتيش هذه األمتعة بحضور صاحبهاعن

ويتخذ شرطيان فلسطيني وإسرائيلي . ج ـ يمر املسافرون عبر اجلناح الفلسطيني على بوابة إلكترونية  
ويحق لكل منهما يف حال االشتباه طلب إجراء تفتيش جسدي يف غرفة تفتيش . مراكز لهما على جانبي البوابة

ويمكن أيضاً تفتيش أمتعة . ويقوم شرطي فلسطيني بتفتيش املسافرين بحضور شرطي إسرائيلي. ابةحماذية للبو
  .املسافرين يف الغرفة املشار إليها سابقاً

د ـ يسلك املسافرون عبر اجلناح الفلسطيني بعد استكمال املراحل املذكورة أعاله واحداً من ثالثة خطوط   
  :مد على هذا الصعيد التدابير التاليةللتدقيق يف هوياتهم ووثائقهم وتعت

يمر هؤالء املسافرون عبر مركز . يستخدم الفلسطينيون سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا اخلط األول) 1(  
ويجري ضابط إسرائيلي بصورة غير مباشرة عملية تدقيق . مراقبة فلسطيني للتدقيق يف هوياتهم ووثائقهم

  .لوثائقهم بصورة غير ظاهرة
ويمر هؤالء املسافرون أوالً عبر . دم الفلسطينيون سكان الضفة الغربية اآلخرون اخلط الثاينيستخ) 2(  

عبر مركز مراقبة إسرائيلي للتدقيق يف هوياتهم  ثم يمرون. مركز مراقبة فلسطيني للتدقيق يف هوياتهم ووثائقهم
  .باب دواريفصل بين مركزي املراقبة اإلسرائيلي والفلسطيني حائط زجاجي و. ووثائقهم
وتعتمد على هذا اخلط التدابير املشار إليها يف . يستخدم زائرو قطاع غزة والضفة الغربية اخلط الثالث) 3(  

أعاله ولكن يتوجب عليهم املرور أوالً عبر مركز املراقبة اإلسرائيلي قبل املرور عبر مركز املراقبة  2الفقرة 
  .الفلسطيني
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هـ ـ يمكن لكل طرف يف حالة االشتباه بأحد املسافرين الذين يعبرون أي خط من اخلطوط الثالثة أعاله   
وحاالت االشتباه التي تستدعي االستجواب يف غرفة التفتيش . استجواب هذا املسافر يف غرفة التفتيش اخلاصة به

  :هي التالية
غير مباشر بنشاط إجرامي أو بالتخطيط لنشاط  أن يكون املسافر املعني متورطاً بشكل مباشر أو) 1(  

وال تنطبق عليه أحكام فقرات العفو املنصوص . أو متورطاً بنشاط إرهابي أو بالتخطيط لنشاط إرهابي. إجرامي
  .عليها يف هذه الوثيقة

  .أن يكون املسافر حامالً سالحاً ومتفجرات أو أدوات مشابهة) 2(  
أو غير صاحلة أو أن تكون املعلومات الواردة يف هذه الوثائق غير أن يكون حامالً وثائق مزيفة ) 3(  

ويتم . بالزائرين ةأو يف املستندات اخلاص) للمقيمين(متطابقة مع تلك التي تتضمنها سجالت األحوال الشخصية 
 مركز استجواب املسافر يف غرفة التفتيش إذا تعذر رفع الشبهات املتعلقة بعدم تطابق الوثائق خالل التدقيق يف

  .املراقبة
أن يبدر عن املسافر تصرفات تثير الشكوك خالل عبور املركز احلدودي ويف حال تعذر رفع الشبهات ) 4(  

وإذا عمد اجلانب اإلسرائيلي إىل توقيف . يف نهاية االستجواب يمكن توقيف املسافر بعد إبالغ الطرف اآلخر باألمر
ويتم التعامل مع املوقوف بعد إبالغ مكتب . ابلة املوقوففلسطيني مشتبه فيه يطلب من شرطي فلسطيني مق

  ).بروتوكول الترتيبات القانونية بشأن القضايا اإلجرامية(الثالثة  ة وفق أحكام الوثيقة املرفقةاالرتباط باملسأل
و ـ يحق لكل طرف داخل اجلناح الفلسطيني أن يمنع دخول أشخاص غير مقيمين يف قطاع غزة والضفة   

  .الغربية
 شخاص الذين كانوا مسجلينيف هذا االتفاق األ" مقيمون يف قطاع غزة والضفة الغربية"وتشمل عبارة   

لدى دخول االتفاق حيز التنفيذ، كمقيمين يف هاتين املنطقتين يف سجالت األحوال الشخصية التي تشرف عليها 
حصلوا على إجازات إقامة دائمة يف  كما تشمل األشخاص الذي. يف قطاع غزة والضفة الغربية اإلدارة العسكرية

  .هاتين املنطقتين يف وقت الحق بموافقة إسرائيل وفق ما ورد يف االتفاق
يتم (ز ـ بعد إتمام املعامالت املشار إليها أعاله، يجمع املسافرون أمتعتهم ويتوجهون إىل قسم اجلمارك   

  ).االتفاق على اإلجراءات اخلاصة بذلك خالل مفاوضات يف باريس
ح ـ يمنح اجلانب الفلسطيني املسافرين الذين تمت املوافقة على دخولهم أذونات بالدخول ممهورة بختم   

  .اجلانب الفلسطيني ومرفقة بوثائقهم
وبنهاية عملية التدقيق املباشرة وغير املباشرة بوثائق وهوية املسافر عبر اخلط األول، يمنحه املسؤول   

ويقوم مسؤول . اص به بطاقة بيضاء صادرة عن املسؤول اإلسرائيليالفلسطيني بعد ختم إذن الدخول اخل
ويقوم . فلسطيني يتخذ مركزاً له عند خمرج اجلناح الفلسطيني بالتأكد من أن املسافر يحمل هذه البطاقة البيضاء

  .املسؤول بجمع هذه البطاقات حتت مراقبة إسرائيلية غير مباشرة وغير ظاهرة
ي املسافرين الذين يمرون عبر اخلطين الثاين والثالث بطاقات زرقاء بعد التدقيق يمنح املسؤول اإلسرائيل  

وفلسطيني يتخذان لهما مراكز  ويعمد مسؤوالن إسرائيلي. بوثائق سفرهم وهوياتهم والتأكد من أذونات دخولهم
سرائيليون ويدقق مسؤولون إ. عند خمرج اجلناح الفلسطيني إىل التدقيق بهذه البطاقات الزرقاء وجمعها

  .وفلسطينيون بالبطاقات البيضاء والزرقاء التي تم جمعها
ويف حال منع أحد الطرفين دخول مسافر ال يحمل إجازة إقامة تتم مرافقة املسافر إىل خارج نقطة مركز   

  .العبور وإعادته إىل األردن أو مصر بعد إبالغ الطرف اآلخر
  

  مصر واألردنالفلسطيني إىل  ـ ترتيبات اخلروج من اجلناح4
وتعتمد بعد ذلك الترتيبات . املسافرون املتوجهون إىل مصر واألردن مركز احلدود من دون أمتعتهم يدخل  

 .أعاله ولكن مع عكس أولوية املرور على مركزي التفتيش اإلسرائيلي والفلسطيني) 3(ذاتها املشار إليها يف الفقرة 
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  ـ مكتب االرتباط5
كل معبر للبت باملسائل املتعلقة باملسافرين الذين يعبرون اجلناح الفلسطيني،  مكتب ارتباط على أ ـ ينشأ  

يعالج املكتب أيضاً احلوادث من دون . وملعاجلة املسائل التي تتطلب تنسيقاً واخلالفات حول تطبيق هذه الترتيبات
  .املساس بمسؤولية إسرائيل عن األمن

ثلين لكل جانب ويتخذ مقراً له يف مكان حمدد داخل كل ب ـ يتألف هذا املكتب من العدد ذاته من املم  
  .مركز حدودي

  .ج ـ يلحق هذا املكتب بلجنة الشؤون املدنية وبمكتب التعاون والتنسيق اإلقليمي املرتبط بها  
  

  ـ أحكام متفرقة6
ات أ ـ يتفق الطرفان على ترتيبات خاصة يف ما يتعلق بنقل السلع وعبور الباصات والشاحنات والسيار  

  .ويستمر العمل بالترتيبات املطبقة حالياً إىل حين التوصل إىل اتفاق بشأن الترتيبات اخلاصة. اخلاصة
ب ـ تسعى إسرائيل إىل إنهاء التغييرات الهيكلية على املركزين احلدوديين عند معبري رفح وجسر أللنبي   

  .أريحا يف موعد أقصاه إتمام انسحاب اجليش اإلسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة
ويف حال عدم إتمام هذه التغييرات الهيكلية مع حلول هذا املوعد تطبق الترتيبات املنصوص عليها يف   

  .هذه الوثيقة باستثناء الترتيبات التي ال يمكن تطبيقها من دون التغييرات الهيكلية املطلوبة
ؤدية إىل داخل املنطقتين ج ـ يتطلب مرور سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا عبر املراكز احلدودية امل  

وبانتظار تطبيق اتفاق املرحلة ). النص املرفق الذي وضعته اللجنة املدنية(وخارجهما إبراز الوثائق املفصلة يف 
االنتقالية يستمر سكان الضفة الغربية اآلخرون يف استعمال الوثائق احلالية الصادرة عن اإلدارة العسكرية 

  .واإلدارة املدنية املرتبطة بها
د ـ يسمح للزوار الوافدين إىل قطاع غزة ومنطقة أريحا اإلقامة يف هاتين املنطقتين ملدة أقصاها ثالثة   

ويمكن للسلطة الفلسطينية بعد انقضاء مهلة . أشهر بعد احلصول على إذن من السلطة الفلسطينية وبموافقة إسرائيل
يجب أن يحظى أي . على أن حتيط إسرائيل علماً بهذا التمديدالثالثة أشهر، تمديد هذه اإلقامة ملدة ثالثة أشهر أُخرى 

ويمكن بحث الطلب الفلسطيني بجعل مدة اإلقامة ملدة أربعة أشهر قابلة للتمديد ألربعة . تمديد آخر بموافقة إسرائيل
  .أشهر أُخرى يف املستقبل القريب يف إطار مفاوضات طابا

املدة احملددة أو ) د(وز مدة إقامة الزوار املشار إليهم يف الفقرة تتجا هـ ـ تسهر السلطة الفلسطينية على أالّ  
  .التمديد املوافق عليه

  



 

 
 

  

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  
 


