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  دولية/ وثائق فلسطينية 
  

  الطرفان  اتفاق فلسطيني ـ فاتيكاين يؤكد فيه
  وجوب حل دويل لقضية القدس

  .ومار
  
  

املشار إليها (، السلطة ذات السيادة للكنيسة الكاثوليكية، ومنظمة التحرير الفلسطينية إن الكرسي الرسويل 
  :ولصالح السلطة الفلسطينيةاملمثل للشعب الفلسطيني، والتي تعمل بالنيابة .) ف.ت.م

وإذ يدركان بعمق األهمية اخلاصة لألراضي املقدسة، بما يف ذلك كونها مكاناً مميزاً للحوار الديني بين   
  أتباع الديانات التوحيدية الثالث؛

وبعد مراجعة تاريخ العالقات بين الكرسي الرسويل والشعب الفلسطيني وتطورها، بما يف ذلك لقاءات   
  ؛.ف. ت. ، من إقامة للعالقات الرسمية بين الكرسي الرسويل وم26/10/1996ما تبعها يف العمل، و

، لتحديد ودراسة ومعاجلة املواضيع ذات "هيئة العمل الثنائية الدائمة"إذ يستذكران ويثبتان تأسيس   
  االهتمام املشترك بين الطرفين؛

األوسط، حتى تتمكن شعوبه جميعها من وإذ يؤكدان على أهمية حتقيق سالم عادل وشامل يف الشرق   
  العيش يف ظل حسن اجلوار، والعمل معاً لتحقيق الرخاء والتقدم للمنطقة وشعوبها كافة؛

وإذ يدعوان إىل حل سلمي للنزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض واالتفاق،   
ضمان تصرف والتطلعات املشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل إلحقاق احلقوق الوطنية املشروعة غير القابلة لل

السالم واألمن لشعوب املنطقة كافة، على أسس القانون الدويل، وقرارات األمم املتحدة، بما فيها جملس األمن ذات 
  العالقة، وعلى أسس العدل واملساواة؛

لية أساسي لسالم عادل ودائم يف وإذ يصرحان أن حالً متكافئاً لقضية القدس على أساس القرارات الدو  
الشرق األوسط، وأن أية قرارات أو أعمال أحادية اجلانب تغير الطابع املميز للقدس ووضعها القانوين هي أمر 

  مرفوض أدبياً وقانونياً؛
  :وإذ يدعوان بناء على ذلك، إىل وضع خاص ملدينة القدس، حتميه ضمانات دولية بحيث يضمن ما يلي  
  .بادة واالعتقاد للجميعأ ـ حرية الع  
  .ومؤسساتها وأتباعها يف املدينة ن بين الديانات التوحيدية الثالثب ـ املساواة أمام القانو  
  .ت ـ الهوية اخلاصة والطابع املقدس للمدينة، كونها إرثاً دينياً وثقافياً مميزاً للعامل أجمع  
  .ث ـ األماكن املقدسة وحرية الوصول إليها والعبادة فيها  
  يف األماكن املقدسة حيثما هو قائم؛" الستاتوكو"ج ـ نظام   
  وإذ يعترفان أن الفلسطينيين، أياً كانت دياناتهم، هم أعضاء متساوون يف اجملتمع الفلسطيني؛  
املذكورة أعاله، ترتقي اآلن إىل مستوى اتفاق " هيئة العمل الثنائية الدائمة"وإذ يستخلصان أن إجنازات  

شكل قاعدة متينة ودائمة من أجل التطوير املستمر لعالقاتهما احلالية واملستقبلية، وملتابعة تقدم أساسي وأول، ي
 عمل الهيئة واستمراره؛

 
  

                                                 
 " 15/2/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا .  
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  :يوافقان على املواد التالية 
  

  املادة األوىل
  :الفقرة األوىل

التزامها الدائم باحترام وتطبيق احلق اإلنساين يف حرية العبادة املنصوص عليهما يف . ف.ت.تؤكد م 
  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والوثائق الدولية األُخرى املتعلقة بتطبيقه

  
  :الفقرة الثانية

خرى االحترام الذي تكنه يؤكد الكرسي الرسويل التزام الكنيسة الكاثوليكية بدعم احلق ذاته ويعلن مرة أُ  
  .الكنيسة الكاثوليكية ألتباع الديانات األُخرى

  
  املادة الثانية

  :الفقرة األوىل
يلتزم الطرفان بالتعاون املالئم لتشجيع احترام حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية وحماربة جميع   

  .تفاهم والتواصل بين الشعوب والتجمعاتأشكال التمييز والتهديد حلياة اإلنسان وكرامته، باإلضافة إىل تعميق ال
  

  :الفقرة الثانية
  .دعم احلوار بين األديان من أجل تشجيع تفاهم أفضل بين أتباع الديانات اخملتلفة يواصل الطرفان،  

  
  املادة الثالثة

، وتضمن أن ينص القانون الفلسطيني على املساواة يف احلقوق اإلنسانية واملدنية بين .ف.ت.تؤكد م  
ة املواطنين، بما يف ذلك حتديداً حريتهم ضد التمييز فردياً أو جماعياً، على خلفية انتماءاتهم أو معتقداتهم أو كاف

  .ممارساتهم الدينية
  

  املادة الرابعة
  .على ما هو، ويلتزم به يف األماكن املقدسة املسيحية، حيث قائم" الستاتوكو"نظام  يبقى  

  
  املادة اخلامسة

ة الكنيسة الكاثوليكية يف ممارسة حقوقها، ويف القيام من خالل الوسائل الضرورية بحري. ف.ت.تقر م  
  .بمهامها وتقاليدها ومن بينها الروحية والدينية واألدبية واخليرية والتربوية والثقافية

  
  املادة السادسة

وتمارس هذه بحقوق الكنيسة الكاثوليكية يف األمور االقتصادية والقانونية واملالية، . ف.ت.تقر م  
  .احلقوق بما يتوافق مع ما تنص عليه قوانين السلطة الفلسطينية يف هذه اجملاالت

  
  املادة السابعة

يعطي القانون الفلسطيني الفعالية التامة للشخصية االعتبارية للكنيسة الكاثوليكية وللشخصيات   
  .القانونية الواردة يف احلق القانوين الكنسي

  
  املادة الثامنة

 .خرىين أحد الطرفين وبين أية أطراف أُوص هذا االتفاق ال جتحف بأية اتفاقيات معمول بها بإن نص  
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  املادة التاسعة
السلطات اخملتصة للطرفين، أن  تمشياً مع التعليمات، التي تعطيها" هيئة العمل الثنائية الدائمة"يجوز لـ   

  .تقترح طرقاً إضافية للتعامل مع نصوص هذا االتفاق
  

  العاشرة املادة
يف حالة نشوء اختالل يف تفسير أو تطبيق نصوص هذا االتفاق، يقوم الطرفان بحلها عن طريق التشاور   

  .املتبادل
  

  املادة احلادية عشرة
من نسختين أصليتين بكل من اللغتين اإلنكليزية والعربية، وكال النسختين أصلية، يف  حرر هذا االتفاق 

  .إلنكليزيحالة االختالف يرجع إىل النص ا
  

  املادة الثانية عشرة
  .يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الطرفين 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  
 


