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  ن الوجود أيف ش اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني
  املوقت يف اخلليل الدويل
9/5/1996.*   

  
  

/ أيلول 28ـ طبقاً للمادة السابعة من االتفاق املرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة املوقع يف  1
هذا االتفاق ساري يظل "). و د م خ("، اتفق اجلانبان على إقامة وجود دويل موقت يف مدينة اخلليل 1995سبتمبر 

اق باتفاق جديد ـاملفعول إىل أن تتم عملية إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية يف اخلليل، وعندئذ يبطل هذا االتف
املنصوص عليه يف هذا االتفاق بحضور دويل موقت جديد " و د م خ"اض عن ـاوض اجلانبان بشأنه ويستعـيتف

  ").و د م خ جديد("يقام بموجب االتفاق اجلديد 
" و د م خ"أدناه، فإن  4وكما هو مبين تفصيالً يف الفقرة . ـ يقام وجود دويل موقت يف مدينة اخلليل 2

لدويل املوقت اجلديد، ويساعد يف سيتصرف، استباقاً إلعادة االنتشار اإلسرائيلي يف اخلليل، كفريق طليعي للوجود ا
احلياة الطبيعية يف مدينة اخلليل، ورفع التقارير بذلك شاعة االستقرار ومتابعة اجلهود املبذولة للحفاظ على إ

واألصول العمالنية واللوجستية،  وتكون الهيكلية التنظيمية. ليخلق شعوراً باألمن عند الفلسطينيين يف املدينة
التي " و د م خ"إىل الدعم واالمتيازات واحلصانات اخلاصة بالوجود الدويل املوقت، خاضعة لشروط إقامة ضافة إ

  .أنشأتها النرويج برضا الطرفين
و د م "شخصاً من مواطني النرويج ليكونوا موظفي  60إىل  50ـ يطلب اجلانبان من النرويج أن تقدم  3

. وموظفين مساعدين بمقتضى ما اتفق عليه بين اجلانبين وموظفي مكاتب ؛ ويعملوا مراقبين ميدانيين"خ
لن يقوموا بمهمات عسكرية أو " و د م خ"اق، فإن العاملين يف وانسجاماً مع مهمتهم املنصوص عليها يف االتف

  .بمهمات الشرطة
  ": و د م خ"ـ تكون مهمات  4

  ".ود م خ جديد"الشروع يف اإلعداد إلقامة  أ ـ
  .املساهمة، بمجرد وجودهم، يف خلق شعور باألمن عند سكان مدينة اخلليل ب ـ
واملفضي إىل تعزيز رفاهة الفلسطينيين يف  املساعدة يف نشر االستقرار واجلو املالئم ج ـ

  .االقتصادياخلليل وتطورهم 
  .أدناه 6رفع التقارير، كما هو مبين يف الفقرة  د ـ

  . بمهماته، سيتم اختيار مبنى يف مدينة اخلليل ليكون مقراً له" و د م خ"ـ تسهيالً لقيام  5
  :التقارير إىل ما يلي" و د م خ"ـ يرفع  6

مؤلفة من مندوبين من قبل كل من ـ إىل جلنة مشتركة بشأن اخلليل،  حوادث معينةيف أ ـ 
 كبير املندوبين الفلسطينيين سيكون رئيس بلدية اخلليل وكبير املندوبين. اجلانبين

كل  "و د م خ"ويدعى ممثل عن  .اإلسرائيليين سيكون رئيس اإلدارة املدنية يف مدينة اخلليل
و د "بشأن أنشطة  تماع جلنة اخلليل املشتركة من أجل تقديم التقريرأسبوعين للمشاركة يف اج

  ".م خ
  .بصورة دورية ـ إىل جلنة املتابعة والتوجيه التي تم إنشاؤها بمقتضى االتفاق املرحليب ـ 

بزات مميزة حتمل شعاراً خاصاً، كما تم االتفاق عليه بين اجلانبين، وتوسم " و د م خ"ـ  يرتدي أفراد  7
  .أن يحملوا مسدسات لغايات الدفاع عن النفس" و د م خ"ويحق ألفراد . تهم بالشعار نفسهمركبا
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 ولن تقيد حرية احلركة هذه إالّ. بحرية احلركة ألداء املهمات داخل مدينة اخلليل" و د م خ"ـ يتمتع  8
  .ألسباب الضرورة العسكرية القاهرة، ويكون التقييد عندئذ جمرّد تدبير استثنائي وموقت

، االمتيازات واحلصانات الضرورية 2وأفراده، طبقاً للشروط املشار إليها يف الفقرة  "و د م خ"يمنح ـ  9
ويكون حضور وأنشطة . "و د م خ"لقيامهم بمهماتهم ومزاولة مسؤولياتهم بحرية، بما يف ذلك حصانة مباين 

سؤولية إسرائيل عن األمن يف اخلليل بمقتضى من قبل النرويج طبقاً مل" و د م خ"األفراد العاملين املعينين يف 
  .وتواريخ تنفيذه" إعالن املبادىء"

  ".و د م خ"ـ تتكفل النرويج بنفقات  10
مباشرة عملياته فور توقيع هذا االتفاق، واالستمرار يف العمل ملدة ثالثة أشهر، أو " و د م خ"ـ يستطيع  11

أن يمدد " و د م خ"ويستطيع . ديد، عمالً بالفقرة األُوىل أعالهقرب أجل يلغى فيه هذا االتفاق بمقتضى اتفاق جأل
  .هذه الفترة أو أن يغيِّر جمال عملياته بموافقة اجلانبين، وتبعاً ملا يتفقان عليه

  :وقعه
  السيد يوئيل سينغر
 الدكتور صائب عريقات

  



 

 
 

  

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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