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  وثائق مفاوضات السالم
  

  اتفاق النقل املبكر للصالحيات
  يةيف الضفة الغربية إىل السلطة الفلسطين

  .24/8/1994، القاهرة
  
  
  تعريفات حمددة لعدد من املصطلحات والتعبيرات كي ال تنشأ خالفات عليها من اجلانبين): 1(املادة:  

  .التي تأسست بناء على اتفاق غزة ـ أريحاوتعني السلطة الفلسطينية  ":السلطة الفلسطينية"ـ 
وتعني جلنة االتصال اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املقررة طبقاً للمادة العاشرة ": جلنة االتصال املشتركة"ـ 

  .يف إعالن املبادىء
  .ويعني ما أشير إليه يف املادة السابعة من إعالن املبادىء": اتفاق مرحلي"ـ 

يمتد ليشمل جميع الوكاالت ذات الوضعية اإلسرائيلية واملؤسسات املسجلة  وهو" اإلسرائيليون"ـ مصلح 
  .يف إسرائيل

  
  عن املرحلة التحضيرية لنقل السلطات املدنية): 2(املادة:  

ـ تسلم إسرائيل السلطات املتفق عليها للسلطة الفلسطينية من خالل اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية 1
الغربية يف اجملاالت اخلمسة املذكورة بما يف ذلك سلطة فرض ضرائب مباشرة وإدارتها املدنية يف الضفة 

  .وضريبة التنمية املضافة على املنتجات احمللية
ـ ومن أجل حتقيق الهدف السابق فإن السلطة الفلسطينية سوف تقوم بتشكيل جهة االختصاص 2

  .الفلسطينية املشار لها يف املادة السادسة من إعالن املبادىء
ستقوم األطراف املعنية باستكشاف إمكانية توسيع نطاق نقل السلطات يف جماالت أُخرى غير اخلمسة  ـ3

  .املتفق عليها
  
  عن نقل السلطات): 3(املادة:  

 1964جميع القوانين املنظمة للعملية التعليمية الصادرة عام  ويشمل: جمال التعليم والثقافة: أوالً 
ليم العايل واخلاص والتدريب والتعليم الثقايف واملعاهد والبرامج الثقافية وحتى اآلن واملسؤولية عن التع

  .والتعليمية واملعاهد الثقافية والتعليمية احلكومية وغير احلكومية
  :جمال الصحة ويشمل :ثانياً 

  .الصحية من اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية للسلطة الفلسطينية ـ نقل السلطات1
وحتى اآلن  1954يع القوانين واللوائح املنظمة لهذا اجملال بدءاً من عام ـ يتضمن جمال الصحة جم2

  .واإلشراف على جميع املؤسسات الطبية سواء كانت خاصة أو حكومية

                                                 
  وّقع االتفاق عن الطرف الفلسطيني، وزير التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطينية، الدآتور نبيل شعث، وعن الطرف

 .اإلسرائيلية في المناطق المحتلة، اللواء داني روتشيلد اإلسرائيلي، منسق أعمال الحكومة 
 "صحيفة أن النص مترجم عن اإلنكليزيةوقد ذآرت ال. 29/8/1994، )لندن" (الحياة. 
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ـ اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية ومن خالل أدائها ملهامها األمنية ستبذل قصارى جهدها كي حتترم 3
  .ي تلفيات يف املعدات الطبيةوحتفظ كرامة املرضى وتمتنع عن إحداث أ

يف املسائل اجلنائية  ـ ما تقدم لن يمنع إسرائيل وإدارتها العسكرية يف الضفة من مباشرة مسؤولياتها4
  .التشريح الطبي والتحقيق وإجراء فحوصات بشأن جرائم اخملدراتمثل إجراء 

ية اإلسرائيلية يف الضفة بأي حاالت ـ ستقوم السلطة الفلسطينية ـ كإجراء روتيني ـ بإبالغ اإلدارة املدن5
  .والدة أو وفاة داخل املؤسسات الطبية

  .ـ ستطبق السلطة الفلسطينية املعايير الدولية يف التطعيم6
ـ تتخذ السلطة الفلسطينية اإلجراءات الضرورية لضمان اإلبالغ عن دخول أي مريض أو مريضة من 7

  .اإلسرائيليين مؤسسة طبية فلسطينية فوراً
تتخذ السلطة الفلسطينية جميع اإلجراءات الضرورية إلبالغ الشرطة اإلسرائيلية يف الضفة بوصول ـ 8

  .حاالت مصابة بأي نوع من األسلحة أو املتفجرات أو بأي وفاة ألسباب غير طبيعية
ـ ستقوم السلطة الفلسطينية بتسليم أي جثة لوفاة غير طبيعية إلجراء التشريح الالزم يف معهد الطب 9

الشرعي اإلسرائيلي وذلك بمجرد تقديم القائد العسكري اإلسرائيلي طلباً بهذا، ومن حق ممثل فلسطيني حضور 
يؤخر ذلك العمل كما يجب أن تتضمن السلطة الفلسطينية عدم إجراء أي صفة تشريحية على  التشريح بشرط أالّ

  .اجلثة قبل تسليمها للجانب اإلسرائيلي
لومات بشأن األوبئة واألمراض املعدية والتعاون يف مكافحتها وتبادل امللفات ـ يتبادل اجلانبان املع10

  .والوثائق الطبية
  .ـ ستقوم جلنة خبراء مشتركة بمناقشة قضايا الصحة التي تتطلب تعاوناً وتنسيقا11ً
  .ـ سيتم تأسيس جلنة مشتركة لتسهيل التنسيق والتعاون12

  :جمال الشؤون االجتماعية ويشمل :ثالثاً 
املؤسسات احلكومية وغير احلكومية يف هذا اجملال بما يف ذلك املؤسسات  ـ السيطرة على جميع1

  .واجلمعيات اخليرية واملنظمات التي ال تستهدف الربح والطوعية
ـ السلطة الفلسطينية ستشرف على املنظمات واملؤسسات األجنبية، من النوع ذاته العاملة حالياً يف 2

  .توافق على اجلديد منها يف حالة عدم تعارض أهدافه مع عملية السالمالضفة الغربية وسوف 
ـ نقل السلطة يف هذا اجملال لن يؤثر على استمرار ممارسة السلطة العسكرية واملدنية اإلسرائيلية كامل 3

  .سلطاتها حلفظ األمن والنظام العام
اإلجراءات الواجبة بالنسبة إىل تنفيذ حداث املرتكبين جرائم فإن اجلانبين سيقرران ـ وبالنسبة إىل األ4

فترات العقوبة الصادرة من حماكم إسرائيلية يف الضفة وتوفير املعلومات ) من املقيمين يف الضفة الغربية(هؤالء 
  .املطلوبة لضباط املراقبة لألحداث املفرج عنهم حتت املراقبة

  .انبين معلومات يف هذا اجملالـ حماية حقوق األفراد يف التمتع باخلصوصية يف حال تبادل اجل5
  :يف جمال السياحة: رابعاً 

ـ جمال نقل السلطة يف السياحة يشتمل على جميع القوانين واللوائح واألوامر العسكرية اإلسرائيلية بما 1
يف ذلك مسؤولية تنظيم وإصدار التراخيص وحتديد املستويات السياحية للفنادق واإلشراف على وتنمية صناعة 

  .وخدماتها بما يف ذلك املنشآت السياحية اخلاصة واحلكومية واألجنبية السياحة
ـ خالل أدائها مهامها األمنية فإن السلطة العسكرية اإلسرائيلية ستأخذ يف اعتبارها تلك األهداف 2

سيع السياحية كما أن اإلدارة اإلسرائيلية العسكرية واملدنية ستساعد السلطة الفلسطينية يف تطوير السياحة وتو
نطاقها من فنادق ومطاعم ووكاالت سياحية ويف الوقت نفسه فإن ذلك لن يؤثر على قيام السلطة اإلسرائيلية 

  .بمهامها األمنية
ـ سيسمح لوكالء السياحة والشركات السياحية واملرشدين السياحيين وجميع الكيانات السياحية 3

ل إسرائيل بشرط توافر الشروط املهنية املناسبة لها املرخصة بواسطة السلطة الفلسطينية باستمرار نشاطها داخ
وينسحب ذلك على جميع وسائل املواصالت السياحية املرخصة بواسطة السلطة الفلسطينية بشرط وضع إشارات 

لها حق املساواة يف التمتع باخلدمات والوصول إىل املنشآت السياحية يف حدود القوانين  واضحة عليها كما
  .اإلسرائيلية
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  .يتم تأسيس جلنة مشتركة لتسهيل التعاون والتنسيق بين اجلانبين يف هذا اجملالـ 4
  :جمال الضرائب املباشرة :خامساً 

ـ سيتم نقل سلطة فرض وحتصيل الضريبة املباشرة على الدخل للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية، 1
إلسرائيلية التي ستحولها للسلطة بعد خصم ا الضريبة على املمتلكات فستظل حتت سيطرة اإلدارة املدنية اأمّ

  .مستحقات البلديات
ـ السلطة الفلسطينية ستقوم بجباية ضرائب الدخل من الفلسطينيين يف الضفة الغربية فيما عدا 2

املستوطنات واملواقع العسكرية اإلسرائيلية وذلك على أي مشاريع يزيد دخلها على سبعة آالف دوالر سنوياً وستتم 
  .طبقاً للقانون الفلسطيني املعمول به يف الضفة الغربيةاجلباية 

  .ـ يف حالة أي خالف بين اجلانبين يمكن االحتكام للجنة مشتركة يف هذا الشأن3
ـ بالنسبة إىل حتصيل ضريبة الدخل من األجانب املقيمين يف الضفة الغربية خارج املستوطنات 4

  .يةواملواقع العسكرية سيعهد بذلك للسلطة الفلسطين
ـ جميع أنواع اخلصومات من متحصالت الضرائب ستقوم بها اإلدارة املدنية اإلسرائيلية أو جهة 5

إسرائيلية وسيتم سداد هذه اخلصومات للسلطة الفلسطينية فيما بعد، بشكل سيتفق عليه وستتم العملية كلها حتت 
  .ا يف اتفاق غزة ـ أريحاـإشراف جلنة مشتركة منصوص عليه

يف املئة من  5سيتم خصم ضريبة الدخل من املنبع بواقع  1994) ديسمبر(انون األول ك 31ـ حتى 6
ن املنبع طبقاً إلجراءات سيتم اخلصم م) يناير(أجور الفلسطينيين املوظفين واعتباراً من األول من كانون الثاين 

  .سيتم االتفاق عليها
من املنبع وسيقوم اجلانبان بتبادل  ـ عندما يقوم فلسطيني بسداد ضريبة إلسرائيل لن يتم اخلصم7

  .املعلومات عن حتصيل الضرائب من اجلانبين على أساس نصف شهري
يف املئة من ضرائب الدخل  75ـ إىل أن يدخل االتفاق املرحلي حيز التنفيذ ستقوم إسرائيل بتحويل 8

  .احملصلة من العاملين الفلسطينيين داخل املستوطنات واملواقع العسكرية
  :جباية الضرائب املباشرة على الدخل سبل تنفيذ: سادساً 

ـ بالنسبة إىل جمع املعلومات يف هذا الصدد سيخول للسلطة الفلسطينية طلب التحفظ على الوثائق 1
والسجالت املالية من املمول أو أي طرف ثالث وطلب مثول أي شخص أمام سلطات الضرائب يف الضفة وطلب 

  .حق دخول أي مكان عمل ثابت للممولإحضار أي وثائق يف هذا الشأن و
  :ـ بالنسبة إىل جمع الضرائب سيكون للسلطة الفلسطينية احلق يف2

  .أ ـ احلجز على األموال واملمتلكات بما يف ذلك املاشية املوجودة يف مكان اإلقامة الدائم للممول املدين
  .ليه يف مزادات عامةاب ـ طرح ما جاء ع

ـ تقديم طلبات للمحاكم احمللية يف الضفة إلصدار قرارات حظر سفر املمول املدين للخارج وطلبات  ج
  .القبض على املتهربين من الضرائب

يحق للسلطة إنشاء حمكمة ضرائب يف الضفة للنظر يف طلبات االستئناف من املمولين كما يمكن د ـ 
  .للمحاكم احمللية النظر يف طلبات االستئناف

  :جمال التنفيذ :اً سابع
ـ ال يحق للسلطة الفلسطينية اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ السابقة ضد اإلسرائيليين أو اإلدارة املدنية 1

  .والعسكرية اإلسرائيلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
لسلطة ـ استخدام القوة لتنفيذ إجراءات أعمال قوانين الضرائب سيتم فقط بموافقة ومساعدة إسرائيل ل2
  .الفلسطينية

  :جمال ضريبة القيمة املضافة على اإلنتاج احمللي :ثامناً 
ـ يستمر النظام املعمول به حالياً بالنسبة إىل ضريبة القيمة املضافة يف الضفة يف حين تلتزم السلطة 1

ألف دوالر  12منها  فاءيتجاوز احلد األقصى لإلع يف املئة، وأالّ  16يف املئة ـ  15تقل الضريبة عن  الفلسطينية بأالّ
  .سنوياً
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ـ بالنسبة إىل من تسري عليهم هذه الضريبة عن أعمال إسرائيلية يف الضفة خارج املستوطنات 2
واملواقع العسكرية سيقومون بتسجيل أنفسهم لدى اإلدارة املدنية اإلسرائيلية وإن كانت ستطبق عليهم التشريعات 

  .بسداد املستحقات منهم للسلطة الفلسطينيةالفلسطينية وستقوم اإلدارة اإلسرائيلية 
ـ سيتم اعتبار األعمال املشتركة بين إسرائيليين وفلسطينيين أعماالً تخضع للجباية من أي الطرفين 3

  .بناء على حصة كل طرف يف الشركة
  .ـ بالنسبة إىل املوزعين التجاريين األجانب سيتم تسجيلهم حسب مكان نشاطهم4
خاص بين اجلانبين بالنسبة إىل ضريبة القيمة املضافة التي يقوم كل طرف ـ تأسيس نظام مقاصة 5

  .بجبايتها
  
  4(املادة:(  

  ).أغسطس(آب  29ـ نقل السلطة يف جمال التعليم والثقافة سيتم اعتباراً من االثنين 1
سيسمح اجلانب اإلسرائيلي للجانب الفلسطيني باحلصول على كل ـ بمجرد التوقيع على االتفاق 2

  .يف اجملاالت املنقولة بشكل يؤمن انتقاالً هادئاً وسليماً ةاملعلومات اخلاص
  
  بشأن إدارة املكاتب املنقولة): 5(املادة:  

ـ السلطة الفلسطينية ستكون مسؤولة بشكل كامل عن التشغيل السليم للمكاتب واملباين املسلمة من 1
استمرارها يف احلفاظ على العمالة  جورها، باإلضافة إىلاجلانب اإلسرائيلي بما يف ذلك توظيف العمالة ودفع أ

  .الفلسطينية التي كانت تعمل لدى اإلدارة اإلسرائيلية
  .ـ ستكون املكاتب الرئيسية جلميع جماالت السلطة يف غزة أو أريحا2

  
  عن العالقات بين اجلانبين): 6(املادة:  

  .تعلق باجملاالت التي مل يتم نقلها حتى اآلنـ يتم التنسيق بين اجلانبين بالنسبة إىل جميع ما ي1
ـ اجلانب اإلسرائيلي سيدعم ويساعد اجلانب الفلسطيني يف االضطالع بمهامه ورفع العراقيل من أمامه، 2

نشاط يف حدود اجملاالت املنقولة إىل طابع عسكري،  يويف املقابل ستعمل السلطة الفلسطينية على عدم حتويل أ
سرائيلي مسبقاً بأي توسعات كبيرة أو أي جتمعات بالنسبة إىل أي من اجملاالت اخلمسة إذ إن كما ستبلغ اجلانب اإل

  .السلطة اإلسرائيلية ستواصل حفظ األمن
  
  السلطات التشريعية للسلطة الفلسطينية): 7(املادة:  

االت لجانب الفلسطيني احلق يف االضطالع بسلطات تشريعية ثانوية بالنسبة إىل اجمللـ سيكون 1
  .املنقولة وبشكل يتسق مع أحكام وبنود االتفاق املوقع

ـ سيتم إخطار اجلانب اإلسرائيلي بأي تعديالت تشريعية وللطرف األول معارضتها يف غضون مدة ال 2
  :يوماً من إبالغه لألسباب التالية 30تزيد على 

  .نقولةأ ـ إنها توسع من صالحيات وسلطات الفلسطيني بشكل يتجاوز اجملاالت امل
  .ب ـ إنها ال تكون متسقة مع أحكام االتفاق

  .ـ يف حالة معارضة السلطة اإلسرائيلية يجب أن حتدد سبب املعارضة3
 30ـ يف حالة املوافقة سيبلغ اجلانب اإلسرائيلي موافقته يف أسرع وقت، وإذا مل يتم ذلك يف غضون 4

  .يصبح التشريع الفلسطيني سارياً يوماً
ب جديد إلعادة النظر أمام لالفلسطينية يف حالة معارضة إسرائيل للتشريع، تقديم طـ من حق السلطة 5

اللجنة الفرعية اخملتصة واملقررة يف اتفاق غزة ـ أريحا، والتي ستحاول التوصل إىل قرار يف هذا الشأن يف غضون 
تلك الفترة عن الوصول إىل  يوماً من تقديم طلب إعادة النظر يف الرفض، ويف حالة عجز اللجنة الفرعية خالل 30

قرار، من حق السلطة الفلسطينية إحالة املسألة على جلنة االتصال املشتركة التي ستنظر يف األمر حال تقديمه 
  .يوماً 30وستحاول الوصول إىل قرار فيه يف غضون 
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ـ أي تشريع فلسطيني جديد يف الضفة يجب نشره يف أي منشور خاص بالتشريعات اجلديدة بشرط 6
  .صدوره يف أريحا أو غزة فقط

  
  تطبيق القانون): 8(املادة:  

يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تأديبية ملوظفيها يف الضفة أمام حماكم تأديبية تعمل يف  ـ1
  .غزة وأريحا فقط

ـ يمكن للسلطة الفلسطينية يف اجملاالت اخلمسة املنقولة حتويل موظفيها للعمل كمفتشين مدنيين 2
يعمل هؤالء املفتشون كوحدة واحدة وإنما  راقبة مدى االلتزام بالقوانين واإلجراءات يف هذه اجملاالت على أالّمل

يرتدوا زياً موحداً وال يحملون أسلحة نارية وأن يتم إبالغ أسمائهم إلسرائيل ويتحدد عددهم بناء  متفرقين وأالّ
  .لسطينية حتدد إداراتهمعلى تفاهم مشترك، كما سيحملون أوراق إثبات هوية ف

ـ يف ما عدا ما حتدد سابقاً فإن مسؤولية تنفيذ القانون بما يف ذلك إجراء التحقيقات واإلجراءات 3
  .القضائية واحلبس ستستمر حتت السلطة اإلسرائيلية

  
  احلقوق والواجبات واملسؤوليات: 9املادة:  

خلاصة باجملاالت اخلمسة املنقولة بدالً من سوف تتحمل السلطة الفلسطينية كل األعباء املالية ا ـ1
السلطة اإلسرائيلية، كما أن أي دعاوى تعويض مالية يف هذه اجملاالت ضد إسرائيل سوف حتول للسلطة 

الفلسطينية، يف حين تزود إسرائيل اجلانب الفلسطيني بجميع املعلومات اخلاصة بدعوى التعويض قبل النظر فيها 
  .يف احملكمة
قبول دعوى التعويض وقيام إسرائيل بدفعها سيكون على السلطة الفلسطينية دفع قيمة ـ يف حالة 2

  .التعويض كاملة إلسرائيل
  
  االتصال والتنسيق): 10(املادة:  

ستضطلع جلنة التعاون والتنسيق املدنية املشتركة املؤسسة طبقاً التفاق غزة ـ أريحا بجميع املسائل 
  .هذا االتفاقذات االهتمام املشترك اخلاصة ب

  
  قضايا املوازنة): 11(املادة:  

اإلسرائيليتان ستزودان السلطة الفلسطينية بمعلومات كاملة بالنسبة إىل  ـ اإلدارتان العسكرية واملدنية1
  .اجملاالت اخلمسة املنقولة

ت ـ ستبدأ السلطة الفلسطينية على الفور يف توظيف موظفين متخصصين يف شؤون املوازنات، يف الوق2
الذي ستستمر إسرائيل يف توفير خدمات خبرائها العاملين حالياً بالفعل يف جمايل الضرائب املباشرة والقيمة 

  .املضافة
 9و 8ـ يقوم اجلانبان بتقديم طلبات مشتركة للدول املانحة خالل اجتماعها القادم يف باريس أيام 3

الذي يمكن أن يحصل يف جباية الضرائب خالل  املقبل وذلك بهدف تمويل العجز الصغير) سبتمبر(أيلول  10و
املرحلة األوىل من نقل السلطة، وسوف يجتمع اجلانبان ـ الفلسطيني واإلسرائيلي ـ بعد اجتماعات باريس بثالثة 

  .أيام لتحديد تواريخ البدء يف نقل السلطات يف اجملاالت األربعة األُخرى بناء على رد الدول املانحة
  
  ساهمة املشتركة يف السالم واملصاحلةامل): 12(املادة:  

سيعمل اجلانبان على أن يسهم نقل جماالت السلطة اخلمسة يف تعزيز وتأمين السالم بين الشعبين 
  .اإلسرائيلي والفلسطيني والسالم يف املنطقة بأسرها

  
  بنود نهائية): 13(املادة:  

  .ـ يدخل هذا االتفاق يف حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعه1
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ـ الترتيبات املتضمنة يف هذا االتفاق هي ترتيبات حتضيرية وستبقى موضع تنفيذ حتى يحل حمله 2
  .اتفاق آخر بين اجلانبين

ـ لن يؤدي أي تفصيل يف هذا االتفاق إىل حتديد مسار أو إجهاض نتيجة املفاوضات على االتفاق 3
  .املرحلي أو أن يؤثر على الوضع الناشىء عن إعالن املبادىء

يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة يتم احلفاظ على وحدتها خالل املرحلة ـ 4
  .االنتقالية

ـ ستستمر أريحا وقطاع غزة جزءاً ال يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن وضع الضفة الغربية 5
  .ر من وضعهالن يتغير خالل فترة هذا االتفاق وال شيء يف هذا االتفاق سيغي

  



 

 
 

  

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  
 


