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  املقترحات اإلسرائيلية يف شأن صيغة
  اإلدارة الذاتية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة

24/8/1992.*  
  

  .حيدر الشايف، رئيس اجلانب الفلسطيني يف الوفد األردين ـ الفلسطيني املشترك. إىل د  
  .سرائيليياكيم روبنشتاين، رئيس الوفد اإلمن السفير إل  

  
نأمل بأن تكون املفاوضات خالل األيام . وضاتناأرحب بمواصلة مفا دعوين أوالً  - أ 

إن الفرصة التي توفرها هذه املفاوضات لدفع . واألسابيع املقبلة مكثفة وبناءة ومثمرة
 .نريد أن نوظف هذه الفرصة خير توظيف. لنا جميعاً تشكل حتدياً السالم قدماً

ترام دراستها ألفكارنا ومقترحاتنا، ونود منكم بكل اح موسعاً نرفق لكم ملخصاً  -ب 
 .دراسة وافية وبأذهان مفتوحة

إننا . نانحن حتت تصرفكم بالنسبة ألية توضيحات تتعلق بمواقفنا ومقترحات  - ج 
 .جابيةنتطلع إىل حوار مفتوح وإىل مفاوضات إي

20/8/1992  
  مسودة غير رسمية

  جدول األعمال املشترك
  

 :هدف املفاوضات. أ - 1
للفلسطينيين يف املناطق خلمس سنوات يتفق ) إ. ذ. ح. ت(ترتيبات حكم الذات االنتقالية   
  .عليها

بما فيها مكونات التعايش السلمي ومسائل (ترتيبات حكم الذات االنتقالية مفهوم . ب  
  ).أُخرى ذات اهتمام مشترك

  .نطاق صالحية وهيكلية اجمللس اِإلداري. ج  
  :إ.ذ.ح.ت لالصالحيات واملسؤوليات، جماالت عمل اجمللس اِإلداري . د  
    

 .إدارة القضاء بما فيها احملاكم القضائية -1
 .شؤون املوظفين اإلِداريين -2
 .الزراعة -3
 .البيئة -4
 .التربية والثقافة -5
 .املالية وامليزانية والضرائب -6

                                                 
وقد قدم املقترحات رئيس الوفد اإلِسرائيلي إىل . 11 – 6، ص 13/9/1992، 469، العدد )بيروت" (احلرية" *

ني، إلياكيم روبنشتاين، إىل رئيس اجلانب الفلسطيني يف الوفد املفاوضات الثنائية مع الوفد األردين ـ الفلسطي
سرائيلية بدأت يف واشنطن يف ملفاوضات الثنائية العربية ـ اإلوكانت ا. املشترك، الدكتور حيدر عبد الشايف

 .بسبب خالف مع إسرائيل يف شأن العبور إىل األردن واحداً  ، لكن الوفد الفلسطيني تأخر عنها يوما24/8/1992ً
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 .الصحة -7
 .الصناعة والتجارة -8
 .العمل -9

 .)اجلنائيينالسجون للمجرمين بما فيها (الشرطة احمللية  - 10
 .النقل احمللي واالتصاالت - 11
اه، اإلِسكان، اجملاري، التقسيم إىل مناطق، تأمين املي: لدية وتضمالشؤون الب - 12

 .الكهرباء، القوانين الفرعية
 .الشؤون الدينية - 13
 .اخلدمات االجتماعية - 14
 .املساحة - 15

    
  :ـوهي تضع ل

 .التعاون والتنسيق مع إسرائيل يف جماالت العمل املتفق عليها –
 .مسائل ذات صلة باألردن –

شكال إنشاء اجمللس اإلِداري واالنتخابات ولتطبيق االتفاقية ـ اخليارات بالنسبة أل هـ  
  .االنتقالية

إسرائيل ـ الفلسطينيون ـ (و ـ االتصال وتسوية اخلالفات، جلنة االتصاالت والتنسيق العليا   
  ).األردن
 بعض اجلوانب يمكن مناقشتها أيضاً(ز ـ نوعية احلياة يف خميمات الالجئين يف املناطق   

  ).مع املسار اِإلسرائيلي ـ األردينبشكل مشترك 
  

 :وتضم) يتم إقرارها بشكل مشترك(مناقشة املسائل املتعلقة بكال املسارين  - 2
  .املسائل االقتصادية  - أ 
  املسائل القانونية  -ب 
 ).أعاله" و"الفقرة  أنظر أيضاً(آليات االتصال املشترك   - ج 

  
 ):أمثلة(اللجان أو جمموعات العمل حول  - 3

 .أعاله) د(ات وجماالت عمل اجمللس اإلِداري، حسب الفقرة هيكلية وصالحيات ومسؤولي  - أ 
مناقشات حمتملة يف جمموعات عمل فرعية حول جماالت منفصلة أو حول عدة جماالت (  

  ).ذات عالقة متداخلة
  .املسائل القانونية  -ب 
  أشكال االنتخابات للمجلس اإلِداري  - ج 
   .نوعية احلياة يف خميمات الالجئين يف املناطق  -د 

  
هيدية لبناء الثقة وتدعيم االتفاق حول إقامة ترتيبات حكم الذات االنتقالية إجراءات تم - 4

 ).موازية للمفاوضات(
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  املفاوضات حول ترتيبات حكم
  الذات االنتقالية

  )املزيد من األفكار واملقترحات(
  

 :تدعيم املفاوضات )1
ات نتقدم بامللخص التايل من أجل تدعيم وتسريع املفاوضات حول ترتيبات حكم الذ  

وهو يستند إىل كل من األفكار واالقتراحات التي وصفناها يف املفاوضات، وناقشناها . االنتقالية
حتى اآلن، وكذلك إىل توجهات وسياسة احلكومة اجلديدة يف إسرائيل، والتي تشكلت يف تموز 

إىل  نقترح أن تتواصل املفاوضات بأقل قدر ممكن من االنقطاع وذلك للتمكن من التوصل). يوليو(
وال حاجة للتأكيد أننا نأتي إىل املفاوضات بكل انفتاح واحترام وحسن . تفاهم بأسرع ما يمكن

  .النية
  

إن األفكار احلالية توسع وتضاف إىل األوراق واملقترحات السابقة التي تقدمنا بها، وذلك  )2
ت بإضافة مقترحات جديدة تتعلق بهيكلية ترتيبات حكم الذات االنتقالية، والصالحيا

 .واملسؤوليات، وأشكال تطبيق الترتيبات التي سيتفق عليها، باإلِضافة إىل مسائل أُخرى
  

 :اجمللس اِإلداري )3
يتم . إدارياً  نقترح أن تكون الهيئة املنتخبة لترتيبات حكم الذات االنتقالية جملساً  ) أ(
من خالل  اطقمن بين الفلسطينيين يف املن من السكان الفلسطينيين يف املناطق] اجمللس[انتخاب 

وسيكون لهذا اجمللس اِإلداري الصالحيات الضرورية للقيام بمهامه . انتخابات ديمقراطية حرة
بإدارة شؤون السكان الفلسطينيين يف املناطق خالل الفترة االنتقالية يف إطار االتفاقيات التي 

  .نناقشها فيما يلي
جديدة وذات مغزى يف حياة  حلقبة بدء عمل اجمللس اِإلداري انطالقاًآملين أن يشكل   ) ب(

املفاوضات اخلاصة بالوضع حول  مسبقاً الفلسطينيين يف املناطق، وذلك بدون أن تشكل حكماً
. دائماً إن ترتيبات حكم الذات االنتقالية، وكما يشير إسمها، ليست حالً: ودعونا نشدد. الدائم

يجب أن يبقي اخليارات  ]تيف هذه الترتيبا[يتم االتفاق عليه فيها وبالتايل، فإن أي شيء 
نقترح ويف الوقت ذاته، . العام الثالث مفتوحة للمرحلة الالحقة من املفاوضات والتي تبدأ يف

إحراز التقدم نحو إجناز النجاح يف املفاوضات اآلن، رغم أن الوضع الدائم مل يتم التفاوض حوله 
 .بعد

ا حول ترتيبات حكم الذات تعملوا معنإننا نحثكم بأن تشاركونا هذا املفهوم، وأن   
 .االنتقالية وتفاصيلها

 
إن مفهوم ترتيبات حكم الذات االنتقالية وتطبيقها يجب أن : الصالحيات واملسؤوليات )4

وسيتعاطى بالتأكيد . يستند، يف رأينا، إىل موقف منصف ومعقول جتاه وظائف اجمللس اِإلداري
ة ـ الوظيفية ويف الوقت ذاته، وألسباب مع الئحة واسعة من الصالحيات واملسؤوليات اإلِداري

واضحة، يجب أن تتضمن صالحياتها يف جماالت خمتلفة اتفاقات حول التنسيق أو التعاون مع 
ألمنية واخلارجية، إن املسؤوليات عن الشؤون ا. إىل املشاركة يف املسؤولية إسرائيل، تصل أحياناً
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ملناطق، يجب أن حتتفظ بها إسرائيل يف إطار سائل املتعلقة باِإلسرائيليين يف اوكذلك جميع امل
أن يتم  وتشكل اجلوانب ذات الصلة باألردن نقطة هامة يجب أيضاً). حقوق إسرائيل(حقوقها 

 .التعاطي معها، باالشتراك مع األردنيين، ومن خالل التفاهم املشترك
 :اجملاالت املقترحة هي التالية  - أ 

 .بما فيها احملاكم القضائية إدارة القضاء، ـ1
 .شؤون املوظفين اإلِداريين ـ2
 .الزراعة ـ3
 .البيئة ـ4
 .التربية والثقافة ـ5
 .املالية، امليزانية والضرائب ـ6
 .الصحة ـ7
 .الصناعة والتجارة ـ8
 .العمل ـ9

 .الشرطة احمللية، بما فيها السجون للمجرمين اجلنائيين ـ10
 .النقل احمللي واالتصال ـ11
سكان، اجملاري، الكهرباء، التقسيم إىل مناطق، توفير املياه، اإلِ: الشؤون البلدية، وتضم ـ12

 .والقوانين الداخلية
 .الشؤون الدينية ـ13
 .الشؤون االجتماعية ـ14
 .السياحة ـ15

حول اجملاالت يف امللخص غير الرسمي املرفق، والذي يركز بشكل  ويتم التفصيل واالستفاضة
  .كما نرفق مسودة جديدة عن جدول األعمال املقترح. خاص على اجمللس اِإلداري

عن جمال معين من  ، كل واحد يكون مسؤوالًعضواً 15ألف اجمللس من نقترح أن يت    -ب 
 .صالحيات ومسؤوليات اجمللس، ويتحملون سوية مسؤولية جممل إدارة اجمللس

نقترح أن يتم التعاطي مع جماالت العمل يف وقت قريب يف كل من اجتماعاتنا العامة ويف   - ج 
 .إطار جلان

  .بذلك معكمحن نتطلع إىل القيام توجد تفاصيل عديدة تتطلب املعاجلة، ون  
  

ن يف املناطق نقترح أن ينتخب السكان الفلسطينيو، نحن كما ذكر سابقاً: االنتخابات* )6
ويجب أن تناقش أشكال االنتخابات . اجمللس اِإلداري بحرية من بين الفلسطينيين يف املناطق

 .، ويتم التفاهم حول املبادئ املتعلقة باجمللس اإلِداريحالياً 
ن الواضح أن تلك املبادئ ستتضمن كافة املسائل املتعلقة باالنتخابات، بما فيه حق التصويت وم

والتطبيق، وكذلك قضايا أُخرى ] االنتخابية[وحق الترشيح لالنتخابات، النظام االنتخابي، احلملة 
  .ذات الصلة

  

                                                 
 هكذا ورد الرقم يف املصدر *
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م الذات نقترح أن يوفر االتفاق حول إنشاء ترتيبات حك: االتصاالت وتسوية اخلالفات )7
إن اآللية املقترحة هي جلنة اتصال وتنسيق عليا . االنتقالية آلية لالتصال وتسوية اخلالفات

ستتشكل من إسرائيل ـ الفلسطينيين ـ األردن، والتي قد تشكل أداة حيوية جلميع املعنيين، بدون 
. أن تكون ضروريةللمسؤوليات التي يمكن اخملتلفة اإلِضرار بآليات االتصال احملددة يف اجملاالت 

ويمكن لها من بين قضايا ُأخرى أن تراجع تلك األجزاء مما تم التفاهم عليه، والتي قد تتطلب 
 .إىل الدروس املستخلصة خالل التطبيق تعديالت استناداً

  
إذا تم االتفاق على مفهوم اجمللس اِإلداري، يمكن أن تنطلق املفاوضات : اجلدول الزمني )8

يمكن للمفاوضات حول : على سبيل املثال. الحيات واملسؤولياتحول األشكال وحول الص
، وللمفاوضات حول الصالحيات 1992) ديسمبر(األشكال أن تستكمل يف كانون األول 

ـ أيار ) بريلأ(ن لالنتخابات أن جتري يف نيسان ويمك. 1993) فبراير(واملسؤوليات يف شباط 
ويستند إىل حتقيق تفاهم حول املبادئ وتقدم يف  والتواريخ أعاله مقدمة كاقتراح،. 1993) مايو(

 .املفاوضات
  

إننا مستعدون ملناقشة أية أفكار يف إطار مداوالتنا املشتركة، والتي قد تساعد يف : اللجان )9
ويف هذا اجملال نقترح، وبدون تأخير، تشكيل جلان لتدخل يف . ديناميكياً إعطاء العملية طابعاً

مع الهيكلية وصالحيات اجمللس ) على سبيل املثال(تتعاطى  ناًإن جلا. التفاصيل ذات الصلة
ان فرعية مع إمكانية تشكيل جل(اإلِداري ومسؤولياته، بما فيها اجملاالت اخملتلفة للعمل 

ويمكن للجان أن تعقد . مكن لها أن تنجز الكثير وتدفع باجتاه التقدمي) متخصصة مالئمة
 .ألُخرى قيد املناقشة يف اجللسة العامةاجتماعاتها، حتى عندما تكون القضايا ا

  
النتقالية جميع املسائل ذات اأ ـ يجب أن تتضمن االتفاقية حول ترتيبات حكم الذات  )10

وتوقع من الوفدين اإلِسرائيلي واألردين ـ الفلسطيني، وسيمنح  ]االتفاقية[الصلة، ويجب أن تعقد 
 .ة من جميع املعنيينذلك لالتفاقية مكانتها الدولية، ويضمن أن تكون مقبول

  
االتفاقية الرئيسية حول : من الوثائق ب ـ إن االتفاقية التي نتطلع إليها قد تتضمن عدداً  

  املبادئ ذات الصلة، وملحقات 
  ).اجملاالت اخملتلفة، أشكال االنتخابات، إلخ(تعالج مسائل خاصة 

  
  مبادئ عامة

  
  :بادئ التاليةالترتيبات االنتقالية ملدة خمس سنوات تقوم على امل

  
للفلسطينيين يف املناطق وهم بهذا ) إ.ذ.ح.ت(إقامة ترتيبات حكم الذات االنتقالية  )1

إ .ذ.ح.ت لوستتمتع ا. سيديرون شؤونهم يف جماالت العمل املتفق عليها والتي تؤثر على حياتهم
 .بتلك الصالحيات واملسؤوليات التي سيتم تخصيصها لها يف االتفاقية



  184، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مساللا تاضوافموثائق 

 

6 
 

ابط وضمان حرية احلركة بين يهودا والسامرة وقطاع غزة وإسرائيل، احلفاظ على الرو )2
 :وبهذا توجد جماالت عمل تؤثر خالل فترة الترتيبات االنتقالية على

 .إسرائيل واملناطق والتفاعل فيما بينهما –
 .بين املواطنين اإلِسرائيليين والفلسطينيين يف املناطق –
إ بالتنسيق والتعاون مع األجهزة املعنية .ذ.ح.ت لوالتي يجب أن يعاجلها اجمللس اإلِداري   

  .حلكومة إسرائيل، مما يأخذ يف االعتبار هموم كال الطرفين ويوفر املنفعة للجميع
بعض اجملاالت التي تؤثر على حقوق ومصالح إسرائيل األساسية والسلطات املتبقية، بما  )3

 .إسرائيل وستدار من قبل إسرائيل فيها خاصة األمن، واإلسرائيليين يف املناطق، ستبقى مسؤولية
احلفاظ على الروابط التقليدية بين السكان الفلسطينيين واألردن؛ ولذا، مشاركة األردن يف  )4

  .الترتيبات االنتقالية يمكن أن تأتي باملنفعة للجميع
  

  الشكل الهيكلي لترتيبات
  حكم الذات االنتقالية

  
إلِدارية ـ الوظيفية للصالحيات يجب أن تعكس ترتيبات حكم الذات االنتقالية ا  

  .واملسؤوليات التي ستكلف بها السلطة االتفاقية
  
 :املبادئ للشكل الهيكلي )1

إ من قبل هيئة واحدة إدارية ـ وظيفية، منتخبة .ذ.ح.ت لـ تدار صالحيات ومسؤوليات ا  
  . حراً انتخاباً

  ـ اجمللس اإلِداري ـ
ظيفية  ـ اإلِدارية التي ستديرها، ولن يتجاوز للمجاالت الو ـ يتم حتديد عدد أعضائه وفقاً  

  .عضواً  15ذلك 
  .ـ يختار اجمللس اإلِداري رئيسه من بين أعضائه ويخصص جماالت العمل بين أعضائه  

  
 :االنتخابات )2

 ينتخب الفلسطينيون من املناطق اجمللس اإلِداري من بين الفلسطينيين يف املناطق، وفقاً  
  .لألشكال املتفق عليها

ون االنتخابات حرة، تستند إىل احلفاظ على حق التجمعات السلمية وحرية التعبير ستك  
  .واالقتراع السري واإلِجراءات املالئمة ملنع الفوضى واِإلخالل بالنظام

  .لن يشارك اِإلسرائيليون يف االنتخابات للمجلس اِإلداري  
  

 :نطاق الصالحية )3
بنطاق  حراً لس اِإلداري املنتخب انتخاباًيف إدارة جماالت عملهم املسماة، سيتمتع اجمل  

  .الصالحية ضمن إطار الترتيبات اإلِدارية ـ الوظيفية املتفق عليها
  

 :االرتباط وتسوية اخلالفات )4
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إن نظام التعاون والتنسيق يتطلب نظام ارتباط متعدد املستويات بين أجهزة اجمللس   
وسيتألف نظام االرتباط . واحلكومة األردنية اإلِداري والسلطات احلكومية اإلِسرائيلية اخملتلفة،

  :املتعدد املستويات من
  .ـ جلان ارتباط وتنسيق عليا  
  .ـ جلان ارتباط يف الدوائر اخملتلفة للعمل  
  .ـ جلان ارتباط خاصة للتعاطي مع املسائل اخلاصة  
  .ويف عدد من اجملاالت، يمكن أن يرافق تطبيق االتفاقات والتفاهمات عملية رصد  
للخبرة التي سيتم  ويمكن أن تكون فترة من التجربة مطلوبة للتعديالت الضرورية وفقاً  
  .ويمكن للجان االرتباط أن تخدم هذا الغرض كذلك. اكتسابها

  
 :الصالحيات العامة للمجلس اإلِداري )5

الصالحيات واملسؤوليات العامة  واحداً وظيفياً كون للمجلس اإلِداري بصفته جسماًي  
  :التالية

الترتيبات ـ صالحية سن األنظمة يف جماالت أعماله اخلاضعة لالتفاقية، بما يف ذلك   
  .للتنسيق والتعاون مع إسرائيل واألردن

حول  تصالحية الدخول يف عقود، يف املقاضاة واملثول أمام القضاء واتخاذ القرارا  
  :دارية املتعلقة بمجاالت أعمالها، مثلسائل اإلِ امل

  .تمويلـ امليزانية وال  
  .ـ تخصيص الوظائف  
  .ـ اإلِشراف على أعمال أقسامها ومراقبتها  

  
  دوائر عمل اجمللس اإلِداري

 :إدارة القضاء )1
إن دائرة العمل هذه تتضمن إدارة النظم واخلدمات القضائية اخملتلفة يف املناطق   

  :واملتعلقة بالسكان الفلسطينيين واإلِشراف عليها
  ).بما فيها نظم احملاكم العامة والبلدية(محاكم احمللية ـ إدارة النظم اخملتلفة لل  
  .ـ إنشاء حماكم جديدة تتعاطى مع مسائل حمددة ضمن إطار التشريع القائم واالتفاقية  
  .ـ تعيين القضاة وموظفي احملاكم  
  .ـ إصدار النظم حول املسائل اإلِجرائية  
  .املركزية ويف املناطق نظم املقاضاةـ إدارة   
  .مكاتب التنفيذ املركزية ويف املناطق ـ إدارة  
  .ـ نشر قرارات احملاكم ووثائق رسمية ُأخرى  
  .ـ حتديد مستوى رسوم احملاكم  
  .ـ التعاطي مع عملية تخفيف األحكام والعفو عن السجناء اجلنائيين احملكومين  
  .ـ توفير خدمات التسجيل للشركات وعقود الشراكة واجلمعيات الطوعية، إلخ  
  .ير خدمات التسجيل لالمتيازات والعالمات التجاريةـ توف  
  .تثبيت التواقيع واملصادقة على الوثائق: ـ توفير خدمات التوثيق العام مثل  
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  .حمامين وحماسبين وخممني الضرائب: ـ توفير اخلدمات للمجالس املهنية ذات الصلة  
  .ـ ترخيص احملامين واحملاسبين وخممني الضرائب  
  .ة القانونية للمصدرينـ توفير املعون  
إن تطبيق بعض هذه الصالحيات واملسؤوليات من قبل هذا اجلهاز املعين للمجلس   

اإلِداري، يجب أن يتم تنسيقه مع األقسام املوازية حلكومة إسرائيل واحلكومة األردنية، كما هو 
لتي ستُطبق يف لالتفاقية، آخذين باحلسبان نطاق صالحية احملاكم اإلسرائيلية ا مناسب، ووفقاً

  .سرائيليينجماالت معينة كتلك املتعلقة باألمن واملتعلقة باإلِ 
  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات   
  .ـ العالقة بين النظم القانونية السارية يف املناطق  
إ والسلطات .ذ.ح.ة وتنفيذ األحكام بين تـ اإلِجراءات املتعلقة بالتبادلية القانوني  

  ).إلخ... بما يف ذلك تسليم الوثائق، واستدعاء الشهود(اإلِسرائيلية 
 لـ تسجيل الشركات وتبادل املعلومات بين السلطات اِإلسرائيلية واجمللس اإلِداري   

  .إ.ذ.ح.ت
ا بين السلطة ـ تسجيل االمتيازات والعالمات التجارية ـ ترتيبات متبادلة متفق عليه  

  .إ.ذ.ح.ت لاإلِسرائيلية واجمللس اِإلداري 
  .نشاطات الشركات اإلِسرائيلية واألجنبية ـ          

  .ـ وضعية حمكمة النقض  
  

 :إدارة شؤون األفراد )2
  :جمال العمل هذا يتضمن كافة الشؤون اِإلدارية املتعلقة بأجهزة اجمللس اإلِداري  
  .كيالتها التنظيميةـ تأسيس أجهزة اجمللس وحتديد تش  
ـ تعريف صالحيات كافة املوظفين ومسؤولياتهم وواجباتهم، هذا من جهة، وحقوقهم من   

  .جهة ُأخرى
  .ـ حتديد شروط توظيف األفراد ورواتبهم  
  .ـ املتابعة اِإلدارية جلميع شؤون املوظفين  
  .ـ تنظيم التدريب العام واملهني  
من موظفي اإلِدارة  س اإلِداري يتألف طبيعياًإن اجلسم األساسي ملوظفي أجهزة اجملل  

  .احلاليين املدنية العشرين ألفاً
  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات   
  .اخلاصة بحقوقهم املتراكمةوضعية املوظفين احلاليين والضمانات ـ   
  .ـ استخدام موظفين جدد  
  .إ.ذ.ح.ت لايف إسرائيل يف أجهزة  نـ توظيف املقيمي  

  
 :الزراعة )3

  :مالها سيتضمن اإلِدارة واإلِشراف على كافة فروع الزراعة، املاشية واملسامكجمال أع  
  .ـ تطوير وتخطيط وتنظيم إنتاج املنتوجات الزراعية  
  .ـ اإلِشراف على تسويق وتوزيع املنتوجات الزراعية، بما فيها الصادرات والواردات  
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  .ـ اإلِشراف البيطري والسيطرة على اآلفات الزراعية  
  .رشاد والتفتيش الزراعياإلِ ـ
إن الروابط بين إسرائيل واملناطق، خاصة يف اجملال الزراعي هي لصالح اجلميع، بل إنها   

، مما يتطلب ترتيبات تعاون وتنسيق يف بعض جماالت األعمال الزراعية يقوم بها ضرورية أيضاً
  .داريخبراء من إسرائيل واألردن بما هو مالئم، واجلهاز املعني يف اجمللس اإلِ

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات            
ـ ترتيبات لتسويق املنتوجات الزراعية من املناطق إىل إسرائيل ومنتوجات إسرائيلية إىل   
  .املناطق

  .ـ صادرات لألردن عبر احلدود األردنية وملصر عبر نقطة العبور يف رفح  
  .ـ صادرات من خالل املوانئ اإلِسرائيلية  
  .روة النباتية واحليوانيةـ حماية الث  

  
 :البيئة )4

  :جماالت من الصالحيات واملسؤوليات 4إن جمال األعمال اجلديد هذا يتضمن   
األماكن والتجهيزات للتخلص من جميع : ـ تطوير وإقامة مشاريع خاصة بالبيئة، مثل  

  .أنواع النفايات، أنظمة معاجلة الصرف الصحي، بما فيها اجملاري
  .الصلبة ـ معاجلة الفضالت  
  .ـ معاجلة الفضالت السامة  
  :ـ إقامة وتشغيل وتطوير أنظمة مراقبة البيئة يف جماالت مثل  
  .ـ نوعية الهواء واملاء  
  .ـ احلماية من الضجيج  
  .ـ مراقبة الشواطئ واملسابح العامة  
  .ـ التثقيف حول البيئة  
ملناطق، فإنه يجب نتيجة تأثير بعض جماالت العمل هذه على كل من سكان إسرائيل وا  

  .القيام بالعمليات اخلاصة بحماية البيئة يف املناطق بالتعاون مع الوكاالت اخملتصة اإلِسرائيلية
  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات   
  ـ اجملاري  
  .الفضالت الصلبةـ   
  .الفضالت اخلطرةـ   
  .السيطرة على الناموس وحشرات أُخرىـ   

  
 :التعليم والثقافة )5

تتعلق بكل الشبكة التعليمية ومؤسسات البحث يف املناطق، من رياض  جماالت أعمالها  
  :األطفال حتى التعليم العايل

  .للنظام التعليمي القائم التعليمية وفقاًـ إدارة الشبكة احلكومية للمؤسسات   
  .شراف على مؤسسات التعليم غير احلكومية، بما فيها املعاهد واجلامعاتـ اإلِ  
  .ثقافية والفنية والرياضية وإدارتهاـ تطوير األنشطة ال  



  184، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مساللا تاضوافموثائق 

 

10 
 

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات   
  .ـ البحث عن اآلثار واحملافظة على املعامل  
  .ـ ترتيبات ملنع اإلِثارة والتخريب داخل األنشطة التربوية والثقافية  

  
 :امليزانية والضرائب.. املالية )6

لمجلس اِإلداري، يتضمن جمال العمل هذا، والذي يشكل اجلهاز االقتصادي املركزي ل  
  :الصالحيات واملسؤوليات التالية

  .ـ حتضير ميزانية اجمللس اِإلداري وموازنات أقسامه اخملتلفة  
ضرائب الدخل وامللكية، املنح : ـ إدارة مداخيل اجمللس اِإلداري، حتديد الضرائب، مثال  

  .والقروض
  .مالية أُخرى عامالتمـ التدقيق يف ميزانية اجمللس اإلِداري ونفقات و  
  .ـ اإلِشراف على نشاطات شركات التأمين العاملة يف املناطق  
إن الروابط االقتصادية بين إسرائيل واملناطق بكونها حقيقية أساسية وحيوية وذات   

كما أنها تتطلب إعادة تصويب من  اقتصادياً اًوتنسيق منفعة لسكان كل منهما تتطلب تعاوناً
  .تصادية والضرائبية والنقديةكلتيهما يف السياسات االق

إن التطبيق يف هذا اجملال على كال االقتصادين، بما يشمل اجملاالت الصناعية والتجارية   
  .، سيجري املزيد من التفصيل لهوالزراعية ومواضيع أُخرى، واجلوانب ذات الصلة أردنياً

  
 :الصحة )7

  :ملهنية التاليةجمال العمل احليوي هذا يتضمن اجملاالت األساسية لألنشطة ا  
  .املستشفيات، العيادات، واخملتبرات: ـ عمل املؤسسات الطبية احلكومية  
  .ـ اإلِشراف على اخلدمات الصحية واملؤسسات الصحية غير احلكومية  
  .ـ إدارة نظام الضمان الصحي  
  .ـ عمل الطب الوقائي وبرامج التطعيم  
  .هاـ اإلِشراف على تصنيع األدوية واستيرادها وتسويق  
  .ـ اإلِشراف على البيئة الصحية  
  .ـ الترخيص للمهن الطبية وشبه الطبية  
   :مالحظة  
جملال األعمال  ومفصالً واضحاً خالل اجلوالت السابقة من املفاوضات، قدمنا توصيفاً  

هنا، كذلك اقترحنا أنه، بغض النظر عن استمرار املفاوضات، يمكن التفاوض مباشرة حول قيام 
دنية بتفويض الصالحيات واملسؤوليات إىل جهاز مهني حمدد يقوم بإدارة هذا اجملال اإلِدارة امل

  .وتنفيذ ذلك
  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات   
  .ـ ترتيبات خاصة بالتطعيم وبمكافحة األوبئة  
  .ـ املعاجلة يف املستشفيات وخدمات اإلِسعاف واخملتبرات يف إسرائيل بناء على طلب  
  .بي يف إسرائيل بناء على طلبـ تدريب الطاقم الط  
  .ـ الضمان الصحي للعاملين من املناطق يف إسرائيل  
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  .ـ اإلِشراف على نوعية الغذاء  
  

 :الصناعة والتجارة )8
  :صالحيات ومسؤوليات اقتصادية عدة يتضمنجمال األعمال هذا   
  :ـ تطوير وتشجيع املشاريع الصناعية والتجارية من خالل  

 استثمارات مباشرة. 
 ز لالستثماراتحواف. 
 قروض وضمانات. 

  .ـ تشجيع البحث والتطور الصناعي يف سبيل تسهيل قيام صناعة متطورة  
  .ـ مراقبة األسعار  
  .ـ اإلِشراف على ممارسات جتارية منصفة  

  .ـ الترخيص للمعامل واملشاريع الصناعية              
ركة، أن ممارسة هذه الصالحيات إىل مفهوم حرية احل واستناداً إنه ملن املفهوم، تلقائياً  

واملسؤوليات من قبل هذا اجلهاز يجب أن تستند إىل ترتيبات تعاون وتنسيق شاملة مع السلطات 
  .اإلِسرائيلية املعنية

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات            
  .ـ احلركة املتبادلة للبضائع والسلع  
  .ـ املقاييس والعالمات التجارية للمنتوجات  
  .الستيراد والتصدير من خالل املوانئ اِإلسرائيليةـ ا  
  .ـ االستيراد والتصدير من خالل اجلسور األردنية  
  .ـ اإلِمداد بالبترول والغاز  
  .ـ تنظيم املنتوجات احليوية واإلِشراف على توزيعها  
ـ عالقة اتفاقية املنطقة التجارية احلرة اِإلسرائيلية بالترتيبات االنتقالية وسريان   

  .مفعولها
  .وسيجري مزيد من التفصيل ملا تقدم  

  
 :العمل والتوظيف )9

جمال األعمال هذا سيقدم خدمات يف جمال العمل والتوظيف للسكان يف املناطق، بما   
  :فيها

ـ تأمين االتصال الضروري بين أصحاب األعمال، الذين يبحثون عن عمال، وأولئك الذين   
  :يبحثون عن عمل من خالل

  التوظيف ومكاتب العملإدارة مكاتب.  
 تأمين فرص لتعلم أو تغيير املهن، بإدارة خدمات التأهيل املهني. 
 الترخيص للتعاونيات.   

  :د من أن العمال سيتمتعون بظروف عمل الئقة وحقوق وأجور من خاللـ التأك  
  اإلِشراف على التزام أرباب العمل بقوانين العمل وأنظمته وتنفيذ قوانين السالمة

 .والصحة
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 اإلِشراف على احتادات العمال ومساعدتها. 
  :ـ إدارة إجراءات التشغيل للعمال يف املناطق داخل إسرائيل من خالل  

 تأمين االتصال بين أرباب العمل والعاملين من خالل مكاتب التشغيل. 
 التعاطي مع أذونات العمل يف إسرائيل. 
 إعالم العمال بظروف العمل، احلقوق واألجور. 
 جراءات القانونية لصالح إحقاق املنافع االجتماعية لهؤالء العمال القيام باإل

 .وتعويضاتهم
  إن تشغيل عمال من املناطق يف إسرائيل مفيد وذو منفعة القتصاديات كل من

 .مصلحة سكان كل جانب أن يستمر هذا االرتباطإن ملن . إسرائيل واملناطق
  

النظر القانونية، االقتصادية  التعاون والتنسيق يف هذا اجملال ضروري من وجهة  
  .واالجتماعية، ونتيجة اعتبارات أمنية

االتصال املباشر بين مكاتب التشغيل اِإلسرائيلية واجمللس اِإلداري سيسهل إجراءات   
  .التشغيل يف إسرائيل

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات 
 اإلِجراءات املتبادلة يف نطاق التشغيل. 

  
 :الشرطة احمللية )10

هذا يتضمن إقامة قوة شرطة حملية يف املناطق التي سيجري االتفاق  جمال العمل  
  .حولها

 لللحفاظ على األمن يف املناطق خالل فترة ا ةجتدر اإلشارة هنا إىل أن املسؤولية العام  
  .إ ستبقى إلسرائيل.ذ.ح.ت

يف هذا اإلطار، مهام الشرطة احمللية يمكن أن تتضمن تطبيق القانون يف جماالت تتعلق   
  :بالفلسطينيين يف املناطق مثل

اخملالفات اجلنائية، بما فيها اخملالفات التي تفصل فيها احملاكم العسكرية، مثل جتارة   - أ 
 .اخملدرات، التجاوزات، التهرب من الضرائب

يات، اخملالفات الثانوية، تنفيذ مهام شرطة مثل أمن اجمللس اإلِداري للمنشآت والشخص  -ب 
 .احملاكم، تنفيذ أحكام احملاكماالعتقال الصادرة عن أوامر 

سرائيلية من خالل االستدعاء، تنفيذ أوامر تعاون مشترك بين الشرطة احمللية والشرطة اإلِ  - ج 
 .االعتقال وتنفيذ أحكام احملاكم

 .التعاطي مع، واملعاونة يف نظام األحكام العامة يف جماالت يتفق عليها يف املفاوضات  -د 
 .إدارة السجون للمخالفين اجلنائيين  -ه 
بشكل إيجابي، ويجب أن يتم  إليهاالنخراط األردين يف إقامة وتدريب وإدارة الشرطة ينظر   -و 

 .التفاوض حوله
  ):أمثلة( مواضيع للمناقشة

  .قوة الشرطة احمللية والتجنيدإنشاء وهيكلة   - أ 
 .التعاون بين الشرطة اإلِسرائيلية والشرطة احمللية  -ب 
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 .هاق صالحيات الشرطة احمللية وضباطصالحيات ونطا  - ج 
 .احلجم والعتاد  -د 
 .قوانين االنخراط  -ه 
 .مراجعة على ضوء فترة من عمل الشرطة  -و 

  .هذه النقاط يجب أن يتم املزيد من التفصيل لها خالل املفاوضات  
  

 :االتصاالت واملواصالت احمللية )11
  :إن قسم املواصالت سيتعامل مع الوظائف التالية  

  .أنظمة السير وإشارات املرور –
  .إلِشراف على خدمات املواصالت العامةاألنظمة، الترخيص وا –
  .الترخيص لوكاالت تأجير السيارات واإلِشراف عليها –
  .املسؤولية عن أنظمة السالمة ومكافحة التلوث وحتديد مقاييسها –
  .صيانة الطرقات –
تسجيل ومنح الرخص ومراقبة السائقين، وسائل النقل واملعدات الهندسية  –

  .الثقيلة
  .مة التأمين اإلِلزاميةاإلِشراف على التقيد بأنظ –
  .ترخيص مدارس تعلم السياقة اإلِشراف على براجمها –
  .الترخيص للكراجات وورش التصليح وإنتاج قطع الغيار واإلِشراف عليها –

  :قسم االتصال سيتعامل مع الوظائف التالية  
 .تشغيل مراكز البريد احمللية، وفروع البنك البريدي احمللي –
 .ميعهمسؤولية توزيع البريد وجت –
خدمات الهاتف احمللية، مّد اخلطوط الهاتفية وصيانتها، املعدات، جباية  –

 .املستحقات
 صارماً وإشرافاًإن طبيعة هذه اخلدمات تتطلب مستويات خمتلفة من التعاون والتنسيق، 

  .وثقة بين هذا اجلهاز التابع للمجلس اِإلداري والسلطات اإلِسرائيلية املعنية
  .صيلخاضعة ملزيد من التف

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات : املواصالت                 
 .إشارات املرور وعالمات الطرق –
شراء املركبات ونقل امللكية بين املواطنين اإلِسرائيليين والفلسطينيين يف  –

 .املناطق
  .حركة املواصالت بين املناطق واألردن –

  
 :الشؤون البلدية )12

  .النشاطاتجمال األعمال هذا يتضمن مستويين من   
املستوى احمللي البلدي الذي يتعامل مع كل القضايا البلدية بما فيها تأمين  –

 .املياه، اجملاري، الكهرباء، األنظمة الداخلية إلخ
 :املستوى املركزي والذي يتعامل مع القضايا التالية –
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 اإلِشراف على نشاطات السلطات احمللية واجتماعاتها. 
 ية االعتيادية واخلاصةاملصادقة على امليزانية احملل. 
 اإلِشراف على املصاريف املالية واحلسابات والقروض واملوافقة عليها. 
 املوافقة على القروض واملنح. 
  على جباية الضرائب احملليةاإلِشراف. 
 تعيين املسؤولين يف البلديات، اخملاتير، أعضاء جمالس القرى، إلخ. 
 التغيرات يف الوضع البلدي للمحليات. 
 ق بين خدمات الطوارئ احملليةالتنسي. 

للمسؤوليات والنشاطات والعمليات تتطلب إقامة ترتيبات اجملاالت الواسعة واملتنوعة إن   
  .للتعاون والتنسيق يف بعض أوجه هذا اجملال من األعمال

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات             
  .ائيلالتعاون بين خدمات الطوارئ التابعة للمجلس اِإلداري وإسر  

  
 :الشؤون الدينية )13

عن تقديم اخلدمات الدينية للمسلمين واملسيحيين  جمال األعمال هذا سيكون مسؤوالً  
  :هذه اخلدمات ستشمل من بين قضايا ُأخرى. والسماريين وطوائف أُخرى يف املناطق

 .بناء وإقامة دور عبادة جديدة ومراكز لكل طائفة –
 .ر للملل اخملتلفةصيانة وإدارة األماكن املقدسة واملقاب –
 .املساعدة يف تنظيم املناسبات الدينية الرئيسية –

  :هنالك وظيفتان رئيسيتان، خاصتان فقط بالسكان املسلمين
 .السيطرة على أموال األوقاف وممتلكاتها وإدارتها –
 .اإلِشراف وإدارة حماكم الشريعة –

  :مالحظة
 .إدارة األماكن املقدسة املشتركة ستجري بشكل مشترك –
اكن املقدسة اليهودية يف املناطق ستجري إدارتها من قبل السلطات األم –

 .اإلِسرائيلية
  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات                  

 .اجلوانب األردنية لهذه الوظائف، بما فيها إدارة األوقاف –
  

 :اخلدمات االجتماعية )14
  :تقدم إىل السكان يف جمال العمل هذا هياخلدمات االجتماعية التي س  

 تأمين اخلدمات االجتماعية للعائالت، الشباب، الشيوخ واملعوزين. 
 واالقتصادي للمحتاجين الصحة، إعادة التأهيل االجتماعي. 
 تسجيل اجلمعيات اخليرية واإلِشراف عليها، وتوزيع املساهمات الطوعية. 
  ،إدارة املؤسسات االجتماعية اخلاصة باألشخاص احملتاجين مثل الشيوخ

 .فاقدي البصر، إلخاملعوقين، 
 إدارة دور األيتام وعمليات التبني. 
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 :السياحة )15

  :جمال أعمالها يتضمن وظيفتين أساسيتين  
 اخلدمات السياحية، مثل: 
 : الترخيص واِإلشراف على –

  .الفنادق، املطاعم، املرشدين السياحيين، وكاالت السياحة، متاجر الهدايا التذكارية، إلخ
 احية، إدارتها وتنظيمهااإلِشراف على املعامل السي. 

  ):أمثلة(مواضيع للمناقشات                 
 .التعاون من أجل توسيع وتشجيع السياحة يف إسرائيل واملناطق –
عالقات متبادلة بين السلطات السياحية واخلدمات السياحية، بما فيها تبادل  –

 .املعلومات
 .التدريب والترخيص للمرشدين السياحيين –
 .وجسر أللنبيح يف رفح نقاط مرور السيا –

  .التنسيق والتعاون يف أوجه النشاط السياحي بين إسرائيل واألردن ومصر –
  
  

  
 
  
  

  
  

 
  



 

 
 

  

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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