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  باملوافقة  بيان للحكومة اإلسرائيلية تعلن فيه قرارها
  من املزيد من إعادة  على تنفيذ املرحلة األوىل

  رة واي ريفربموجب مذكّ االنتشار
  *.19/11/1998القدس، 

  
  

  :19/11/1998، بتاريخ )اخلميس(يف اجتماع احلكومة اليوم 
 :طلعت على ما يليرة واي ريفر، بعد أن أُاً ملذكّ ناقشت احلكومة تنفيذ التزامات السلطة الفلسطينية وفقـ 1

بشأن قرار اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية باملوافقة على رسالة ياسر  اإلعالن الفلسطينيأ ـ 
 . ف.ت.عرفات بشأن إلغاء فقرات من ميثاق م

سرائيل بالعمل الصارم على هّد إلالبيان الفلسطيني الذي يمنع حيازة األسلحة غير الشرعية، ورسالة التعب ـ 
 .هذا املوضوع يف إطار التعليمات الواردة يف االتفاق

 .املرسوم الفلسطيني ضد التحريضج ـ 
 .تقرير القوات األمنية بشأن تنفيذ االلتزامات الفلسطينية فيما يتعلق باحلرب ضد اإلرهاب، بدءاً من اليومد ـ 

 
. املرحلة األوىل من املزيد من إعادة االنتشار كما نصّ عليها االتفاققرّرت احلكومة املوافقة على تنفيذ ـ 2

 :وفضالً عن ذلك، وافقت على إطالق سجناء ومعتقلين فلسطينيين، بموجب االتفاق، كما هو مفصّل أدناه
نقل أو إطالق سجناء ومعتقلين فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، عمالً بالتزام احلكومة أ ـ 

 .1995سبتمبر /أيلول 28 االتفاق االنتقايل بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، املوقّع يف واشنطن يف يف
الصالحيات واملسؤوليات وغيرها من (وعمالً بقانون تنفيذ االتفاق بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة ب ـ 

، تمّ االتفاق على أن تقرّر احلكومة املعايير إلطالق أو 1996ـ  5756رقم ) التعديالت التشريعية) (التعليمات
وقد تبنّت احلكومة هذه . نقل سجناء ومعتقلين من سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة من السجون اإلسرائيلية

 .طالق املنصوص عليه يف ملحق االتفاقإلاملعايير ل
 23ة واي ريفر، املوقّعة يف واشنطن يف سيخضع تنفيذ كل مرحلة من هذا االتفاق لتنفيذ مراحل مذكّرج ـ 

 .، وفقاً لقرار احلكومة1998أكتوبر /تشرين األول
سجيناً ومعتقالً، وفقاً للمعايير التي تبنّتها احلكومة يف هذا القرار،  250ستشمل املرحلة األوىل إطالق د ـ 

 .وسيتم التنفيذ يف موعد الحق لهذا القرار
ق هؤالء أو نقلهم على يد أولئك اخملوّلين إجراء ذلك بموجب القانون، ويف مطلق األحوال، سيجري إطالهـ 

 .ووفقاً حلكمهم
 

 .وباإلضافة إىل ذلك، استمعت احلكومة إىل تفصيالت بشأن افتتاح املطار يف دهانيّة وتشغيلهـ 3
 

  

                                                 
  :النّص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت *
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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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