
 اتفاقية شرم الشيخ 

    
اتفق الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني على أن أساس التسوية النهائية بينهما سترتكز على 

، ومعالجة األحداث المتعلقة باإلرهاب، والقبض على ٣٣٨و  ٢٤٢قراري األمم المتحدة 
 .المشتبه بهم بأقصى سرعة وتقديم تقرير إلسرائيل بذلك

عهد فيها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كامل ومتبادل بدأت االتفاقية بديباجة تت
حتى تاريخ  ١٩٩٣أيلول /لالتفاق المرحلي وكل االتفاقات األخرى التي أبرمت منذ سبتمبر

واتفق الطرفان على أن المباحثات حول التسوية الدائمة ستؤول إلى تنفيذ . توقيع االتفاقية
ى أن يبذل الطرفان كل جهد من أجل استكمال اتفاق ، عل٣٣٨و ٢٤٢قراري مجلس األمن 

إطار حول كل قضايا التسوية الدائمة خالل خمسة أشهر من موعد استئناف مباحثات التسوية 
الدائمة، وتستأنف المباحثات حول التسوية النهائية بعد تنفيذ المرحلة األولى من اإلفراج عن 

 ١٣األول والثاني في موعد أقصاه  األسرى، والمرحلة الثانية من إعادة االنتشار
  .١٩٩٩أيلول /سبتمبر

  
  إعادة االنتشار

نصت االتفاقية على االنسحاب التدريجي من مناطق الضفة الغربية ووضعت لذلك جدوالً 
  :زمنياً

  .من المنطقة ج إلى ب% ٧ينقل  ١٩٩٩أيلول /سبتمبر ٥في  -
من منطقة ج إلى % ٣لى أ، ومن المنطقة ب إ% ٢تشرين الثاني ينقل /نوفمبر ١٥وفي  -
  .ب
  .من ب إلى أ% ١,٥من منطقة ج إلى أ، و% ١ينقل  ٢٠٠٠الثاني   كانون/يناير ٢٠وفي  -
    

  اإلفراج عن األسرى
يكون الطرفان لجنة مشتركة لمعالجة الشؤون المتعلقة باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين 

  . وتتم على مرحلتين
    

  اللجان 
، وكذلك الحال ١٩٩٩أيلول / سبتمبر ١٣شار نشاطها في موعد أقصاه تبدأ لجنة إعادة االنت

  .بالنسبة لبقية اللجان التي حددها اتفاق واي ريفر
    



  الممر اآلمن
نصت االتفاقية على تفعيل المسار الجنوبي من الممر اآلمن أمام حركة المواطنين والسيارات 

وافق الطرفان على تحديد نقطة و. ١٩٩٩تشرين األول /أكتوبر ١والبضائع ويبدأ ذلك في 
التفتيش في المسار الشمالي من الممر واستكمال إقامة المنشآت المطلوبة في الممر، وأكدت 

  .االتفاقية أن مكان نقاط التفتيش على الممر ال تؤثر على مباحثات التسوية الدائمة
    

  ميناء غزة
نصت االتفاقية على عدة نقاط من شأنها أن تسارع في وتيرة أعمال البناء في ميناء غزة، 
ووافق الطرفان على أال يبدأ الميناء في العمل إال بعد توقيع بروتوكول مشترك يحدد زوايا 

وذكر االتفاق أن ميناء غزة هو حالة خاصة مثله مثل . تشغيله بما في ذلك الزوايا األمنية
ألنه منشأ على أرض تقع تحت مسؤولية الطرف الفلسطيني، وتستخدم نقطة عبور  مطار غزة

   .دولية
  موضوعات الخليل

بالنسبة لمدينة الخليل نص االتفاق على أن يفتح شارع الشهداء أمام حركة النقل الفلسطينية 
 ٣٠على مرحلتين، وبالنسبة لسوق القصبة نص االتفاق على أن يفتح السوق في موعد أقصاه 

أما الحرم اإلبراهيمي فتجتمع لجنة االرتباط المشتركة على . ١٩٩٩تشرين األول / أكتوبر
  .من أجل دراسة وضع الحرم ١٩٩٩أيلول / سبتمبر ١٣مستوى عال في موعد أقصاه 

  األمن 
يعمل الطرفان وفقاً لالتفاقيات السابقة على ضمان عالج فوري ناجع وفعال في كل حدث بما 

د باإلرهاب أو ممارسة العنف أو التحريض عليه سواء نفذ من قبل ينطوي على تهدي
فلسطينيين أو إسرائيليين، لذا يتعاون الطرفان ويتبادالن المعلومات وينسقان المواقف ويردان 

وأكدت االتفاقية على التزام الطرف . بقوة وبشجاعة على األحداث التي تقع أو يتوقع حدوثها
  :ه في المجال األمني وخاصة فيما يتعلق بـالفلسطيني بتنفيذ كل تعهدات

  .قضية جمع السالح غير القانوني وتقديم تقرير عن ذلك -
  .تقديم قائمة بأسماء الشرطة الفلسطينية للطرف اإلسرائيلي -
إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديم تقرير بذلك للطرف اإلسرائيلي في موعد أقصاه  -

١٣/٩/١٩٩٩.  
المانحة لزيادة دعمها لالقتصاد الفلسطيني، وأكدت على عدم تغير  ودعت االتفاقية الدول

   .مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لالتفاق المرحلي
  


