
 خارطة الطريق
   
  )الفلسطيني ترتكز إلى األداء -للنزاع اإلسرائيلي خريطة طريق إلى حل الدولتين الدائم(

 
إلى األداء، ذات مراحل واضـحة   ما يلي هو خريطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة

الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبـر   وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على
السياسية واألمنية واالقتصـادية واإلنسـانية،    طوات متبادلة من قبل الطرفين في المجاالتخ

الواليات المتحدة واالتحـاد األوروبـي   (المجموعة الرباعية  ومجال بناء المؤسسات، برعاية
  . )وروسيا واألمم المتحدة

 
، كمـا  ٢٠٠٥عـام  بحلول  الفلسطيني-إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع اإلسرائيلي

يونيو، ورحب بها االتحاد /حزيران طُرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من
وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشـر   األوروبي وروسيا واألمم المتحدة في بيانين

  .سبتمبر/أيلول يوليو والسابع عشر من/من تموز
 

الفلسطيني إال من خالل إنهاء -اإلسرائيلي ين للنزاعلن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولت
الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد اإلرهـاب   العنف واإلرهاب، وعندما يصبح لدى

ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحريـة، ومـن خـالل     وراغبة في وقادرة على بناء
نية ديمقراطية، وقبـول الطـرفين   بما هو ضروري إلقامة دولة فلسطي استعداد إسرائيل للقيام

   .لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه بشكل واضح ال
 

 ، بما في ذلك مباحثات١بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة  وستقوم الرباعية

ـ  وتضع الخطة جدوالً زمنياً واقعيـاً . مباشرة بين الطرفين كما يتطلب األمر لكـن،  . ذللتنفي
الطرفين المبذولـة بنيـة    ولكونها خطة ترتكز إلى األداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود

وإذا ما قام الطرفان بتأديـة واجباتهمـا    .حسنة، وامتثالهما لكل من االلتزامات المذكورة أدناه
رع مما واالنتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أس بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة

 .أما عدم االمتثال بااللتزامات فسيعيق التقدم .هو مذكور في الخطة
 

بشأنها بين الطرفين، إلـى انبثـاق دولـة فلسـطينية مسـتقلة،       وستؤدي تسوية تم التفاوض
البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسالم وأمـن مـع إسـرائيل وجيرانهـا      ديمقراطية، قادرة على

الفلسطيني، وتنهي االحتالل الذي بدأ فـي   -زاع اإلسرائيليتحل التسوية الن وسوف. اآلخرين



 ، بناء على األسس المرجعية لمؤتمر قمة سالم مدريـد، ومبـدأ األرض مقابـل   1967 عام

إليهـا   ، واالتفاقات التي تم التوصـل ١٣٩٧و ٣٣٨و  ٢٤٢السالم، وقرارات األمم المتحدة 
تبنتها قمـة الجامعـة    مير عبد اهللا، التيسابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي األ

. بسالم وأمن، ضمن تسوية شاملة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش
للتشجيع على سالم شامل علـى جميـع    إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية
  .اإلسـرائيلي  -اإلسـرائيلي واللبنـاني   -المسارات، بما فـي ذلـك المسـاران السـوري    

مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين فـي مـا يتعلـق     وستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على
أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متـواز، إال   ويتوقع من الطرفين. بتطبيق الخطة

  .ذلك إذا حدد األمر على غير
 

الفلسـطينية، وبنـاء المؤسسـات     ةإنهاء اإلرهاب والعنف، تطبيع الحيا: المرحلة األولى
  ٢٠٠٣مايو /من الوقت الحاضر حتى أيار -الفلسطينية

   
 المرحلة األولى، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غيـر مشـروط للعنـف حسـب     في

. إسـرائيل  الخطوات المذكورة أدناه؛ وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها
تينيـت إلنهـاء    اإلسرائيليون التعاون األمني على أساس خطة عمـل ويستأنف الفلسطينيون و

ويباشـر  . أعيد تنظيمها العنف واإلرهاب والتحريض، من خالل أجهزة أمنية فلسطينية فعالة
بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني،  الفلسطينيون إصالحاً سياسياً شامالً إعداداً للدولة،

وتقـوم إسـرائيل بجميـع    . أساس تلك اإلجراءات وم علىوانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تق
حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل مـن المنـاطق    الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع

ويعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك،  ٢٠٠٠سبتمبر /أيلول ٢٨التي تم احتاللها منذ 
مـع   إسرائيل جميع النشاط االستيطاني انسـجاماً كما تُجمد . األداء األمني والتعاون مع تقدم

  .تقرير لجنة ميتشل
 
 

  في بداية المرحلة األولى

 إسـرائيل فـي    تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً ال لبس فيه يعيد تأكيد حق
إلنهاء النشـاط   الوجود بسالم وأمن ويدعو إلى وقف إطالق نار فوري غير مشروط

وتُنهي جميع المؤسسات  .ضد اإلسرائيليين في أي مكان المسلح وجميع أعمال العنف
  .الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل



 برؤيا الـدولتين   تصدر القيادة اإلسرائيلية بياناً جلياً ال لبس فيه يؤكد التزامها
البقـاء، تعـيش بسـالم     دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على) المتضمنة(

ويدعو إلى وقـف فـوري    كما أعرب عنها الرئيس بوش، وأمن إلى جانب إسرائيل،
اإلسرائيلية التحريض  وتنهي جميع المؤسسات. للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان

  .ضد الفلسطينيين

  األمن

   يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة ال لبس فيها للعنف واإلرهـاب ويباشـرون 

 شاط األشخاص والمجموعاتجهوداً واضحة على األرض العتقال، وتعطيل، وتقييد ن

  .التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد اإلسرائيليين في أي مكان

 عمليات  تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها
وتفكيـك   مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون اإلرهاب

األسـلحة غيـر    ويشمل هذا الشروع في مصادرة. تحتية اإلرهابيةالقدرات والبنية ال
  .والفساد المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أي عالقة باإلرهاب

 تتخذ الحكومة اإلسرائيلية أي إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الترحيل ال 

 اءأو هدم منازل وأمـالك فلسـطينية، كـإجر   /والهجمات ضد المدنيين؛ ومصادرة و

التحتيـة   البناء اإلسرائيلي؛ تدمير المؤسسـات والبنيـة  ) نشاطات(عقابي أو لتسهيل 
 .الفلسطينية؛ وغيرها من اإلجراءات التي حددتها خطة تينيت

  
 ممثلون عن الرباعية، معتمدين على آليات موجودة وموارد على األرض، مراقبة يبدأ

  .وتنفيذها آلية مراقبة رسميةغير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء 

   بنـاء   تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الواليات المتحـدة بإعـادة
الواليـات  ) وتدريب واستئناف التعاون األمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج

  .دائم وشامل دعم الرباعية لجهود تحقيق وقف إطالق نار). المتحدة ومصر واألردن

 أمام  يع منظمات األمن الفلسطينية في ثالثة أجهزة تكون مسؤولةيتم دمج جم
  .وزير داخلية يتمتع بالصالحيات والسلطة

 فـي   تـدريبها ونظراؤهـا  /تستأنف قوات األمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها
لخطة تينيـت،   الجيش اإلسرائيلي تدريجاً التعاون األمني وغيره من المشاريع تطبيقاً

مسؤولين أميركيين  جتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة منبما في ذلك اال
  .عن األمن



 عن  تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم األخرى
  .الجماعات التي تدعم العنف واإلرهاب وتقوم بهما

 ـ  يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعما مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك وال األم
  .عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية

 تقدم األداء األمني الشامل قدما، يقوم الجـيش اإلسـرائيلي باالنسـحاب     مع
ويعيد الجانبـان الوضـع    ٢٠٠٠سبتمبر، /أيلول ٢٨من المناطق المحتلة منذ  تدريجاً
اد نشر قوات األمن الفلسـطينية  ويع. ٢٠٠٠سبتمبر، /أيلول ٢٨كان قائماً قبل  إلى ما

  .المناطق التي تخليها القوات اإلسرائيلية في

  بناء المؤسسات الفلسطينية

  إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسـطينية. 

 توزع اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقـوم علـى  

 لمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كـي أساس إقامة ديمقراطية بر

لطرحها بعـد   وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة. التعليق عليها علنا/تتم مناقشتها
  .عليها االنتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية المالئمة

 القـرارات   ذهيئة اتخا/تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية
  .تتمتع بالسلطات

 تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات 

دوليـا،   المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب األمني الذي يتم اإلشراف عليه
اإلجـراءات   والنشاطات االنتخابية وغيرها من نشاطات اإلصـالح، وغيرهـا مـن   

  .الداعمة ذات العالقة بجهود اإلصالح

 أساسـي  مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصالح .
إصـالحات   إنهاء الخطوات األخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلـك أي 

  .قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض

 الفلسـطيني   يقوم المجلس التشـريعي . تشكيل لجنة انتخابية فلسطينية مستقلة
  .بمراجعة وتنقيح قانون االنتخاب

 واالقتصادية التـي   األداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية واإلدارية
  .وضعها فريق العمل الدولي الخاص باإلصالح الفلسطيني

   ،يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقـت ممكـن 

 اس اإلجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتـوح واختيـار شـفاف   وعلى أس

  .حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة األحزاب/للمرشحين



    تسهل الحكومة اإلسرائيلية قيام فريق العمل الخـاص بالمسـاعدة وتسـجيل 

 دعم المنظمات غيـر . الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية االقتراع

  .لحكومية المشتركة في العملية االنتخابيةا

     تعيد الحكومة اإلسرائيلية فتح الغرفة التجاريـة الفلسـطينية وغيرهـا مـن 

المؤسسات  المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه
  .تعمل بشكل تام وفقاً لالتفاقيات السابقة بين الطرفين

  ةاالستجابة اإلنساني

     تطبـق إسـرائيل  . تتخذ إسرائيل إجـراءات لتحسـين الوضـع اإلنسـاني 

 والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين األوضـاع اإلنسـانية،  

وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحـرك األشـخاص والسـلع،    
  .نيينبوصول كامل وآمن وغير معاق للموظفين الدوليين واإلنسا وتسمح

    تقوم لجنة االرتباط المؤقتة بمراجعة الوضع اإلنسـاني وإمكانيـات النمـو 

االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسـي للحصـول علـى    
  .للجهد اإلصالحي) مساعدات(من المانحين، بما في ذالك  مساعدات

  لحسـابات تواصل الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصـفية ا 

  .عليها وتحويل األموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً آللية رصد شفافة تم االتفاق

  المجتمع المدني

   دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خالل المنظمـات غيـر 

 شعبية، وتنمية القطـاع الخـاص، ومبـادرات   -الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبية

  المجتمع المدني

  توطناتالمس

      تفكك إسرائيل على الفور المواقع االسـتيطانية التـي أقيمـت منـذ شـهر 

  .٢٠٠١مارس /آذار

  جميـع   انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة اإلسـرائيلية
  .(بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات(النشاطات االستيطانية 

  
ـ /حزيـران  —االنتقال : المرحلة الثانية   ٢٠٠٣ديسـمبر  /كـانون األول -2003 ويوني

   
مؤقتـة   الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود تنصب

دائمة للوضـع   وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية



عب الفلسـطيني قيـادة   للش وكما سبق وُأشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح. القانوني
ديمقراطية تتم ممارسـتها قائمـة    تعمل بشكل حاسم ضد اإلرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء

القيادة، والمؤسسات المدنيـة والهيكليـات    ومع توفر مثل هذه. على أساس التسامح والحرية
الدولي الفلسطينيون على دعم نشط من الرباعية والمجتمع  األمنية التي تم إصالحها، سيحصل

  .مســـتقلة قـــادرة علـــى البقـــاء    األوســـع إلقامـــة دولـــة  

إجماعي من الرباعية حول مـا إذا كانـت    وسيتم التقدم في المرحلة الثانية على أساس قرار
وتبدأ المرحلة الثانية، التي تعزز . الطرفين بعين االعتبار الظروف مواتية للتقدم، مع أخذ أداء

 يين وبنـاء المؤسسـات الفلسـطينية، بعـد االنتخابـات     لتطبيع حياة الفلسطين وتدعم الجهود

 .2003 الفلسطينية وتنتهي باإلقامة المحتملة لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتـة فـي عـام   

مسـتمر للحيـاة    وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيـع 
المعلنـة فـي المرحلـة     ز األهدافالفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزي

رئـيس الـوزراء بصـورة     األولى، وإقرار دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب
  .حدود مؤقتة رسمية، وتعزيز اإلصالح السياسي، وإقامة دولة فلسطينية ذات

 انتهـاء   تعقده الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، فوراً في أعقاب: مؤتمر دولي
عملية تـؤدي   ية ناجحة، لدعم التعافي االقتصادي الفلسطيني وإطالقانتخابات فلسطين

  .إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة

     سيكون مثل هذا االجتماع شامال، مرتكزاً إلى هدف سـالم شـرق أوسـطي
 ، وإلى المبادئ التي تـم )بما في ذلك بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان) شامل

  .قدمة هذه الوثيقةذكرها في م

   االنتفاضـة   تعيد الدول العربية العالقات التي كانت قائمة مع إسـرائيل قبـل
 .)المكاتب التجارية، الخ(

 المائية  إعادة إحياء التعاطي المتعدد األطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة
  .والبيئة والنمو االقتصادي والالجئين وضبط التسلح

 وتـتم   ولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائييصاغ الدستور الجديد لد
االنتخابـات   وينبغي أن تتلـو . الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفلسطينية المالئمة

  .اإلضافية، إن تطلبها األمر، الموافقة على الدستور الجديد

  ،ًتشكيل حكومة إصالح تتمتع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسـميا 

  .ع مسودة الدستورانسجاماً م

   علـى   استمرار األداء األمني الشامل، بما في ذلك التعاون األمنـي الفعـال
  .األساس المنصوص عليه في المرحلة األولى



 إسـرائيلي  إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض-
فاقات السـابقة،  االت وكجزء من هذه العملية، تطبيق. فلسطيني، يطلقها المؤتمر الدولي

إجـراءات إضـافية بشـأن     لتعزيز أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك
  .مؤقتة المستوطنات تتزامن مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود

   دور دولي معزز في مراقبة االنتقال، مع دعم نشط ومستديم وعملـي مـن 

  .الرباعية

 
فـي ذلـك عضـوية     لفلسطينية، بمايشجع أعضاء الرباعية على االعتراف بالدولة ا

  .محتملة في األمم المتحدة

- ٢٠٠٤ -الفلسطيني-اإلسرائيلي اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع: المرحلة الثالثة
٢٠٠٥ 

 
اإلجماعي، مع األخـذ بعـين    التقدم نحو المرحلة الثالثة، استنادا إلى حكم المجموعة الرباعية

أهداف المرحلة الثالثة هـي تعزيـز   . الرباعية المجموعةاالعتبار تصرفات الفريقين ومراقبة 
الفلسطينية، واألداء األمني الفلسطيني المتواصـل، والفعـال،    اإلصالح واستقرار المؤسسات

العام  الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق الوضع الدائم في-اإلسرائيلية والمفاوضات
٢٠٠٥.  

 الطـرفين،   لمجموعة الرباعية، بالتشـاور مـع  تعقده ا: المؤتمر الدولي الثاني
الفلسـطينية   للمصادقة على اتفاق يتم التوصل إليه حـول الدولـة   ٢٠٠٤مطلع عام 

فعال، متواصـل،   المستقلة ذات الحدود المؤقتة واإلطالق الرسمي لعملية تحظى بدعم
ي في الوضع النهائ وعملياتي من قبل المجموعة الرباعية، تؤدي إلى حل دائم لقضايا

والمستوطنات؛ ودعم التقـدم   ، بما في ذلك الحدود، والقدس، والالجئون،٢٠٠٥عام 
وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع  نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان،

  .وقت ممكن

  فريـق   استمرار التقدم الشامل الفعال حول األجندة اإلصالحية التي وضـعها
  .ع النهائيالعمل استعدادا التفاق الوض

 والفعال  استمرار األداء األمني المتواصل والفعال، والتعاون األمني المتواصل
  .على األساس الذي وضع في المرحلة األولى



   جهود دولية لتسهيل اإلصالح واستقرار المؤسسات الفلسـطينية واالقتصـاد 

  .الفلسطيني، استعدادا التفاق الوضع النهائي

 اإلسـرائيلي  ق وضع نهائي وشامل ينهي النـزاع يتوصل الفريقان إلى اتفا-
الفرقاء على أساس  ، عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين٢٠٠٥الفلسطيني عام 

الـذي بـدأ عـام     ، التي تنهي االحتالل١٣٩٧و ٣٣٨، ٢٤٢قرارات مجلس األمن 
الالجئين، وحـال   ، وتتضمن حال متفقا عليه، عادال، ومنصفا، وواقعيا لقضية١٩٦٧

والدينيـة للجـانبين،    وضيا لوضع القدس يأخذ بعين االعتبار االهتمامات السياسيةتفا
على صعيد العالم، ويحقـق   ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين

ديمقراطية وقابلـة للحيـاة هـي     رؤيا دولتين، إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة،
  .م وأمنفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سال

لجميع دول المنطقـة فـي    قبول الدول العربية إقامة عالقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن
إسرائيلي شامل-إطار سالم عربي . 

 


