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  وثائق فلسطينية ـ دولية
  

  األوروبي ـ الفلسطينياون األمني عاتفاق الت
  *.20/4/1998غزة، 

  
  

اتفق كل من االحتاد األوروبي والسلطة الفلسطينية على إقامة إطار جديد بهدف تطوير التعاون ـ 1
 .ائمةويف هذا اإلطار اتُفق على إنشاء جلنة أمنية د. املشترك يف ما يتعلق بالقضايا األمنية

ستضم اللجنة يف عضويتها املستشار األمني للمبعوث اخلاص لالحتاد األوروبي ورئيس ـ 2
ويمكن . االستخبارات العامة ورئيسي جهاز األمن الوقائي يف الضفة الغربية وقطاع غزة أو ممثلين عنهم

الظروف وجدول أعمال ملسؤولين آخرين من االحتاد األوروبي أو السلطة الفلسطينية املشاركة حسب متطلبات 
 .وستجتمع اللجنة بشكل منتظم ودوري وبناء على طلب أي طرف ويف أوقات األزمات. احملادثات

ستقتصر املشاركة بشكل أويل على ممثلي كل من السلطة الفلسطينية واالحتاد األوروبي ولكن ـ 3
 .ل مكافحة اإلرهابيمكن أن تتسع لتشمل من شاركوا يف جهود مسبقة لتوفير إطار للتعاون من أج

ل حمل أي عالقة ثنائية بين السلطة الفلسطينية وأي طرف آخر حلن يبطل هذا اإلطار اجلديد أو يـ 4
 .فيما يتعلق بشؤون األمن أو االستخبارات

 :حتدد مهام اللجنة بما يليـ 5
 .مناقشة القضايا األمنية والعقبات التي حتول دون التعاون أو تبادل املعلوماتـ 
 .توفير قناة اتصال وتبادل املعلومات بشكل سريع يف وقت األزماتـ 
 .تنظيم جوالت لتقصي احلقائقـ 
حتديد املتطلبات من أجل قيام االحتاد األوروبي بتوفير املساعدة إلعانة السلطة الفلسطينية ـ 

 .افرةعلى االلتزام بتعهداتها بمكافحة اإلرهاب عبر استكمال برامج االحتاد األوروبي املتو
 .مناقشة حماية حقوق اإلنسانـ 

توافق السلطة الفلسطينية على مبدأ إمكان قيام االحتاد األوروبي بإجراء عملية تقويم جزئي أو ـ 6
كامل من وقت آلخر لقيام السلطة بتنفيذ التزاماتها األمنية يف مكافحة اإلرهاب ولكن حتتفظ 

 .ة وحرية العملالسلطة الفلسطينية لنفسها بحق ضباطها يف السيطر
  

                                                 
 .وقد ُوقع االتفاق بحضور رئيس الحكومة البريطانية، طوني بلير، والرئيس ياسر عرفات. 20/4/1998، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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  
 


