
 اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أریحا
 

 حكومة دولة إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة
 ، الممثلة للشعب الفلسطیني.")P.L.O"یشار الیھا (

 
 دیباجة

 
 ؛١٩٩١في إطار عملیة سالم الشرق االوسط التي بدأت في مدرید في شھر تشرین أول عام 

وكرامة وأمٍن ُمتبادلین في الوقت الذي تؤكدان عزمھما على العیش في ظل تعایٍش سلمي 
 تعترفان فیھ بحقوقھما الشرعیة والسیاسیة المتبادلة؛

وتؤكدان رغبتھما في تحقیق تسویة سلمیة عادلة ودائمة وشاملة من خالل العملیة السیاسیة 
المتفق علیھا، وتؤكدان التزامھما باإلعتراف المتبادل والتعھدات التي تّم التعبیر عنھا في 

والموّقعة من جانب رئیس وزراء  ١٩٩٣لرسائل المؤرخة في التاسع من شھر ایلول عام ا
 إسرائیل ورئیس منظمة التحریر الفلسطینیة والمتبادلة بینھما؛

وتؤكدان أیضًا على تفاھمھما بأن ترتیبات الحكم الذاتي االنتقالي، بما في ذلك الترتیبات التي 
لمنصوص علیھا في ھذا االتفاق، ھي جزء متمم لمجمل ستطبق على قطاع غزة ومنطقة اریحا ا

عملیة السالم، وأن المفاوضات حول الوضع النھائي سوف تقود إلى تطبیق قراَرْي مجلس األمن 
 ؛٣٣٨و  ٢٤٢

وترغبان  في تطبیق إعالن المباديء حول ترتیبات الحكم الذاتي االنتقالي والموّقع في واشنطن، 
، والتفاصیل المّتفق علیھا التابعة لھ ١٩٩٣عشر من شھر ایلول عام مقاطعة كولومبیا في الثالث 

وخاصة البروتوكول الخاص حول انسحاب ") اعالن المباديء"یشار إلیھ من اآلن فصاعدًا (
 قوات إسرائیلیة من قطاع غزة ومنطقة اریحا؛

 :ویوافق الجانبان    على الترتیبات التالیة فیما یتعلق بقطاع غزة ومنطقة أریحا
 

 المادة االولى
 تعریفات لغرض ھذا اإلتفاق

 
 .الملحقة بھذا االتفاق ٢و  ١قطاع غزة ومنطقة أریحا موضحتان على خارطة رقم   .أ 
تعني مناطق استیطان غوش قطیف وایرز إضافة إلى المستوطنات " المستوطنات"  .ب 

 ).١(األخرى في قطاع غزة   كما ھو مبّین على الخارطة الُملحقة رقم 
تعني منطقة المنشآت العسكریة اإلسرائیلیة على طول " منطقة المنشآت العسكریة"  . ج 

 ؛ و)١(الحدود المصریة في قطاع غزة، كما ھو مبّین على الخارطة رقم 
سوف یشمل ایضًا الوكاالت القانونیة اإلسرائیلیة والشركات المسّجلة " اسرائیلیون"مصطلح .   د 

 .في إسرائیل
 
 

 یةالمادة الثان
 اإلنسحاب المجدول لقوات عسكریة إسرائیلیة

 
تنّفذ إسرائیل إنسحابًا عاجًال ومجدوًال لقوات عسكریة إسرائیلیة من قطاع غزة ومنطقة   .١

وسوف ُتكمل إسرائیل ھذا اإلنسحاب خالل ثالثة أسابیع من . أریحا للبدء حاًال بتوقیع ھذا االتفاق
 .ھذا التاریخ



في البروتوكول الخاص بانسحاب قوات عسكریة ) بفتح المیم(المتّضمنة تبعًا للترتیبات   .٢
إسرائیلیة والترتیبات األمنیة الملحقة في الملحق األول، فان االنسحاب اإلسرائیلي سوف یشمل 
الجالء عن جمیع القواعد العسكریة والمنشآت الثابتة األخرى، بحیث ُتسّلم للشرطة الفلسطینیة 

 ").الشرطة الفلسطینیة"ُیشار إلیھا من اآلن فصاعدًا (مادة التاسعة أدناه التي تشّكل وفقًا لل
األمن الخارجي واألمن الداخلي والنظام العام "للقیام بمسؤولیتھا من اآلن فصاعدًا   .٣

، فان اسرائیل، بشكل متزامن مع اإلنسحاب، سوف ُتعید "لالسرائیلیین والمستوطنات االسرائیلیة
ة الباقیة بمحاذاة المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكریة، المبینة على نشر قواتھا العسكری

وتبعًا لمواد ھذا االتفاق، فان إعادة اإلنتشار سوف تشكّل . وفقًا لمواد ھذا االتفاق ١الخریطة رقم 
 .تنفیذًا كامًال للمادة الثالثة عشرة من إعالن المباديء فیما یتعلق بقطاع غزة ومنطقة أریحا فقط

یمكن أن تشمل شرطة إسرائیل "  قوات عسكریة إسرائیلیة"غرض ھذا االتفاق، فان ل  .٤
 .وقوات أمن إسرائیلیة أخرى

إسرائیلیون، بمن فیھم قوات عسكریة إسرائیلیة، یمكنھم االستمرار في االستخدام الحّر   .٥
عبر فلسطینیون یمكن أن یستخدموا ُطرقًا عامة تمّر . لطرق في قطاع غزة ومنطقة أریحا

 .المستوطنات بحریة كما ھو مبّین في الملحق األول
یتم نشر قوات الشرطة الفلسطینیة وتتولى مسؤولیة النظام العام واألمن الداخلي   .٦

 .للفلسطینیین وفقًا لھذا االتفاق والملحق االول
 

 المادة الثالثة
 نقل السلطة

 
لحكم العسكري اإلسرائیلي تنقل إسرائیل السلطة كما ھو مبین في ھذا االتفاق من ا  .١

وإدارتھ المدنیة إلى السلطة الفلسطینیة، الُمَشّكلة ھنا، وفقًا للمادة الخامسة من ھذا االتفاق، 
 .باستثناء السلطة التي ستواصل إسرائیل ممارستھا كما ھو محدد في ھذا االتفاق

سؤولیات سوف فیما یتعلق بنقل السلطة وتولیھا في مجاالت مدنیة، فان ثمة سلطات وم  .٢
 .ُتنقل ویتم تولیھا كما ھو محدد في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنیة الُمرفق بالملحق الثاني

ترتیبات لنقٍل سلس وسلمي للصالحیات والمسؤولیات المتفق علیھا ُمدرجة في الملحق   .٣
 .الثاني

مفصل في لدى إكمال اإلنسحاب اإلسرائیلي ونقل الصالحیات والمسؤولیات كما ھو   .٤
أعاله وفي الملحق الثاني، فان اإلدارة المدنیة في قطاع غزة ومنطقة أریحا  ٢و  ١الفقرتین 

انسحاب الحكم العسكري سوف ال . سوف ُتّحل وسوف یتم سحب الحكم العسكري اإلسرائیلي
 .یحول دون استمراره في ممارسة الصالحیات والمسؤولیات المحددة في ھذا االتفاق

"") C.A.Cوُیشار إلیھا (شكیل لجنة شؤون مدنیة مشتركة للتنسیق والتعاون سوف یتم ت  .٥
ولجنتین فرعیتین مشتركتین للشؤون المدنیة اإلقلیمیة المشتركة  لقطاع غزة ومنطقة أریحا على 

التوالي بغیة تأمین التنسیق والتعاون في الشؤون المدنیة بین السلطة الفلسطینیة وإسرائیل كما 
 .لملحق الثانيھو مفصل في ا

مكاتب السلطة الفلسطینیة سوف یكون مقرھا في قطاع غزة ومنطقة اریحا إلى حین   .٦
 .افتتاح المجلس الذي سیتم انتخابھ وفقًا إلعالن المباديء

 
 المادة الرابعة

 ُبنیة ومكونات السلطة الفلسطینیة
 
عضوًا، تقوم ب وتكون مسؤولًة  ٢٤تتشّكل السلطة الفلسطینیة من ھیئة واحدة قوامھا   .١

عن جمیع الصالحیات والمسؤولیات المنقولة إلیھا وفقًا لھذا االتفاق وبما ینسجم مع ھذه المادة، 



من ھذا ) ب(١الفقرة /وستكون مسؤولة عن ممارسة المھام القضائیة بما یتفق مع المادة السادسة
 .تفاقاال
تدیر السلطة الفلسطینیة الدوائر المنقولة إلیھا ویمكن ان  ُتقیُم في نطاق سلطتھا دوائر   .٢

وسوف ُتقرر إجراءاتھا . أخرى ووحدات إداریة تابعة حسب الضرورة للقیام بمسؤولیاتھا
 .الداخلیة الخاصة بھا

السلطة  سوف ُتبلغ منظمة التحریر الفلسطینیة حكومة إسرائیل بأسماء أعضاء  .٣
التغییرات في عضویة السلطة الفلسطینیة سوف تصبح نافذة . الفلسطینیة وبأي تغییر لألعضاء

 .المفعول في أعقاب تبادل رسائل بین منظمة التحریر الفلسطینیة وحكومة إسرائیل
 .كل عضو في السلطة الفلسطینیة سیباشر عملھ بعد أن یتعھد بالعمل وفقًا لھذا االتفاق  .٤
 
 

 الخامسة المادة
 الوالیة

 
تشمل سلطة السلطة الفلسطینیة جمیع المسائل الواقعة ضمن والیتھا اإلقلیمیة والوظیفیة   .١

 :والشخصیة على النحو التالي
منطقة أریحا كما ھو محدد في المادة األولى،  الوالیة االقلیمیة تغطي قطاع غزة واقلیم  .أ 

 .باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكریة
 

الوالیة اإلقلیمیة تشمل األرض وباطن االرض والمیاه اإلقلیمیة، بما ینسجم مع بنود ھذا . ب 
 .االتفاق

. اإلتفاق الوالیة الوظیفیة تشمل جمیع الصالحیات والمسؤولیات كما ھو محدد في ھذا  . ج 
وھذه الوالیة ال تشمل عالقات خارجیة، وأمنًا داخلیًا، ونظامًا عامًا للمستوطنات ومنطقة 

 .المنشآت العسكریة واإلسرائیلیین، وأمنًا خارجیًا
الوالیة الشخصیة تمتد لتشمل جمیع األشخاص في نطاق الوالیة االقلیمیة المشار إلیھا أعاله . د 

 .لم یذكر غیر ذلك في ھذا اإلتفاق باستثناء اإلسرائیلیین، ما
تملك السلطة الفلسطینیة، في نطاق سلطتھا، صالحیات ومسؤولیات تشریعیة وتنفیذیة   .٢

 .وقضائیة كما ھو مذكور في ھذا االتفاق
لدى إسرائیل سلطة على المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكریة، واإلسرائیلیة، واألمن   .أ 

لنظام العام للمستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكریة الخارجي، واألمن الداخلي وا
 .واإلسرائیلیین، وتلك الصالحیات والمسؤولیات المتفق علیھا والمحددة في ھذا االتفاق

سوف تمارس إسرائیل سلطتھا عبر حكمھا العسكري الذي سیواصل امتالك السلطات   .ب 
وھذا . بما ینسجم مع القانون الدوليوالمسؤولیات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة لذلك الغرض 

البند لن ینتقص من القانون اإلسرائیلي الذي یسري على اإلسرائیلیین في المنطقة التابعة للطرف 
 .اآلخر

ممارسة السلطة فیما یتعلق بالمجال الكھرومغناطیسي والمجال الجوي سوف تكون وفقًا   .٤
 .لبنود ھذا االتفاق

رتیبات القانونیة المحددة والمفّصلة في البروتوكول الخاص بنود ھذه المادة تخضع للت  .٥
ویمكن أن تتفاوض إسرائیل والسلطة الفلسطینیة . بالمسائل القانونیة الواردة في الملحق الثالث

 .حول ترتیبات قانونیة ُموّسعة
إسرائیل والسلطة الفلسطینیة سوف تتعاونان حول مسائل المساعدة القانونیة في امور   .٦

 " ".C.A.Cیة ومدنیة عبر اللجنة الفرعیة القانونیة المنبثقة عن ال جنائ
 



 المادة السادسة
 صالحیات ومسؤولیات السلطة الفلسطینیة

 
 :تطبیقًا لبنود ھذا االتفاق، فان السلطة الفلسطینیة في نطاق  والیتھا  .١
افة إلى لدیھا صالحیات تشریعیة كما ورد في المادة السابعة من ھذا االتفاق إض  .أ 

 .صالحیات تنفیذیة
 .تدیر الشؤون العدلیة من خالل جھاز قضائي مستقل  .ب 
سیكون لدیھا، من ضمن صالحیاتھا، صالحیة لتشكیل سیاسات ومراقبة تطبیقھا   . ج 

وتوظیف عاملین وإقامة دوائر، وسلطات ومؤسسات ورفع الدعاوي وان ترفع علیھا الدعاوي، 
 و. وعقد عقود

، من ضمن صالحیاتھا، صالحیة لحفظ السجّالت والبیانات الخاصة سیكون لدیھا  .د 
 .بالسكان وإصدار شھادات وتراخیص ووثائق

وفقًا إلعالن المباديء، لن یكون للسلطة الفلسطینیة صالحیات ومسؤولیات في مجال . أ  .٢
العالقات الخارجیة بما في ذلك إقامة سفارات في الخارج وقنصلیات أو أنواع أخرى 

وضیات والمراكز الخارجیة أو السماح باقامتھا في قطاع غزة أو منطقة أریحا، ولن یكون للمف
لدیھا أیضًا صالحیات ومسؤولیات لتعیین او إعتماد بعثاث دبلوماسیة وقنصلیة وممارسة مھام 

 .دبلوماسیة
وبالرغم من بنود ھذه الفقرة، إّال أن منظمة التحریر الفلسطینیة یمكن أن تجري   .ب 

وضات وتوقع اتفاقات مع دول أو منظمات دولیة لمصلحة السلطة الفلسطینیة في الحاالت مفا
 :التالیة فقط

 اتفاقات اقتصادیة كما ھو وارد تحدیدًا في الملحق الرابع من ھذا االتفاق؛  )١
 .اتفاقات مع الدول المانحة بھدف تنفیذ ترتیبات لتوفیر المساعدة للسلطة الفلسطینیة  )٢
بھدف تنفیذ خطط التنمیة االقلیمیة المفصلة في الملحق الرابع من اعالن  اتفاقات  )٣

 المباديء أو في اتفاقات ُملحقة في إطار المفاوضات متعددة األطراف؛ و
 .اتفاقات ثقافیة، علمیة وتعلیمیة  )٤
 

تعامالت بین السلطة الفلسطینیة وممثلي الدول األجنبیة والمنظمات الدولیة إضافة إلى   . ج 
أ أعاله، /٢إقامة مكاتب تمثیلیة في قطاع غزة ومنطقة اریحا، غیر تلك المذكورة في الفقرة 

 .ب أعاله، سوف ال ُتعتبر عالقات خارجیة/٢بھدف تنفیذ االتفاقات المشار الیھا في الفقرة 
 
 

 السابعة المادة
 الصالحیات التشریعیة للسلطة الفلسطینیة

 
سیكون للسلطة الفلسطینیة الصالحیة، في نطاق والیتھا، إلصدار تشریع یتضمن قوانین       ١

 .أساسیة وقوانین، وأنظمة وغیرھا من التشریعات
 .التشریع الذي یصدر عن السلطة الفلسطینیة سیكون منسجمًا مع بنود ھذا االتفاق      ٢
التشریع الذي یصدر عن السلطة الفلسطینیة سوف ُیبّلغ إلى لجنة التشریع الفرعیة التي       ٣

 ").لجنة التشریع الفرعیة"ویشار إلیھا من اآلن فصاعدًا " (".C.A.Cستقیمھا 
یومًا من إبالغ التشریع، فان إسرائیل یمكن أن تطلب من لجنة التشریع  ٣٠وخالل فترة        

تقرر ما إذا كان مثل ھذا التشریع یتجاوز والیة السلطة الفلسطینیة أو أنھ ال ینسجم الفرعیة ان 
 .مع بنود ھذا االتفاق



في أعقاب استالم الطلب اإلسرائیلي، فان اللجنة الفرعیة للتشریع سوف تقرر، مبدئیًا،       ٤
 .الشروع في تطبیق التشریع إلى حین اتخاذھا قرارًا حول جدارة المسألة

وإذا كانت لجنة التشریع الفرعیة غیر قادرة على التوصل إلى قرار فیما یتعلق بسریان       ٥
لجنة المراجعة ھذه . یومًا، فان ھذه المسألة سوف ُتحال إلى لجنة مراجعة ١٥التشریع خالل 

ویشار إلیھما ھنا من (سوف تتكون من قاضیین، قضاة متقاعدین أو محامین رفیعي المستوى 
على أساس واحد من كل طرف بحیث ُیعّینان من جانب قائمة مشكلة ") القضاة"دًا اآلن فصاع

 .من ثالثة قضاة ُمقترحین من كل جانب
ولتعجیل اإلجراءات أمام ھیئة المراجعة ھذه، فان أبرز قاضیین، واحد من كل طرف،        

 .سوف یطّوران قواعد إجراء مكتوبة وغیر رسمیة
 
لى ھیئة المراجعة سوف یسري مفعولھ فقط إذا ما قّررت ھیئة المراجعة التشریع المحال إ      ٦

أنھ ال یتعلق بقضیة أمنیة تقع تحت مسؤولیة إسرائیل، وأنھ ال یھدد جّدیًا مصالح إسرائیل 
األخرى الھامة المحمیة بھذا االتفاق وأن سریان مفعول التشریع ال یمكن أن یتسبب بضرر أو 

 .أذى یتعذر إصالحھما
یومًا  ٣٠لجنة التشریع الفرعیة سوف تحاول التوصل إلى قرار حول وقائع األمر خالل       ٧

وإذا كانت ھذه اللجنة الفرعیة غیر قادرة على التوصل إلى مثل . من تاریخ الطلب اإلسرائیلي
 - یة ھذا القرار خالل فترة الثالثین یومًا، فان المسألة سوف ُتحاُل إلى لجنة اإلرتباط اإلسرائیل

". لجنة اإلرتباط"الفلسطینیة المشتركة المشار الیھا في المادة الخامسة عشرة أدناه والمعروفة 
 .یومًا ٣٠ولجنة اإلرتباط ھذه سوف تتعامل مع المسألة فورًا وتحاول تسویتھا خالل 

أعاله، فان ھذا الوضع سوف ُیبقي  ٧و  ٥وإذا لم یسِر مفعول التشریع حسب الفقرتین       ٨
 .لوضع على ما ھو علیھ بانتظار قرار لجنة اإلرتباط حول وقائع المسألة ما لم ُتقّرر شیئًا آخرا

القوانین واألوامر العسكریة ساریة المفعول في قطاع غزة ومنطقة أریحا قبیل توقیع ھذا       ٩
 .اإلتفاق سوف تبقى ثابتة ما لم ُتعّدل أو تلَغ بما یتفق مع ھذا االتفاق

 
 

 لثامنةالمادة ا
 ترتیبات لألمن والنظام العام

 
لضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطینیین في قطاع غزة ومنطقة أریحا، فان       ١

وسوف . السلطة الفلسطینیة سوف تشكل قوة شرطة قویة كما ھو ُمدرج في المادة التاسعة أدناه
جیة بما في ذلك المسؤولیة عن تواصل إسرائیل تحمل المسؤولیة عن الدفاع ضد تھدیدات خار

حمایة الحدود المصریة والخط األردني، والدفاع ضد تھدیدات خارجیة من البحر والجو إضافة 
إلى المسؤولیة عن أمن اإلسرائیلیین الشامل والمستوطنات بھدف حمایة أمنھم الداخلي والنظام 

 .یة للقیام بھذه المسؤولیةالعام، وسوف یكون لدیھا كافة الصالحیات التخاذ الخطوات الضرور
 .ترتیبات األمن المتفق علیھا وآلیات التنسیق محددة في الملحق األول      ٢
 
ویشار إلیھا من اآلن (یتم إنشاء لجنة تنسیق وتعاون مشتركة ألغراض األمن المتبادل       ٣

لمنطقة (بالنسبة  إضافة إلى ثالثة مكاتب اقلیمیة مشتركة للتنسیق والتعاون." ") J.S.Cفصاعدًا 
، كما ھو وارد في الملحق .""D.C.Oُیشار إلیھا ھنا ) غزة ولمنطقة خان یونس ولمنطقة أریحا

 .األول
الترتیبات األمنیة الواردة في ھذا االتفاق وفي الملحق األول یمكن مراجعتھا بناء على       ٤

ترتیبات محددة إلعادة النظر . طلب أي طرف ویمكن تعدیلھا باتفاق متبادل من جانب الطرفین
 .تتضمنھ في الملحق األول



 
 

 المادة التاسعة
 مدیریة قوة الشرطة الفلسطینیة

 
ُویشار إلیھا (ُتنشىء السلطة الفلسطینیة قوة شرطة قویة، مدیریة قوة الشرطة الفلسطینیة       ١

الفلسطینیة مع  وواجبات ومھام وبنیة وانتشار وتشكیلة الشرطة"). الشرطة الفلسطینیة"ھنا 
وقواعد التصرف . البنود الخاصة ِبُعدتھا وعتادھا وعملھا واردة في الملحق األول، المادة الثالثة
 .التي تحكُم أنشطة الشرطة الفلسطینیة واردة في الملحق األول، المادة الثامنة

یة اإلسرائیلیة، باستثناء الشرطة الفلسطینیة المشار إلیھا في ھذه المادة، والقوات العسكر      ٢
 .ال تنشأ او تعمل ایة قوات أخرى مسلحة في قطاع غزة أو منطقة أریحا

باستثناء األسلحة والذخیرة وعتاد الشرطة الفلسطینیة الموصوفة في الملحق األول، المادة       ٣
الثالثة وتلك الخاصة بالقوات العسكریة اإلسرائیلیة فلن تقوم منظمة او فرد في قطاع غزة 

طقة اریحا بتصنیع، أو بیع  أو اكتساب أو امتالك أو استیراد أو ادخال اي اسلحة ناریة أو ومن
ذخیرة أو أسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من ھذا النوع إلى قطاع غزة أو منطقة 

 .أریحا، ما لم یرد ذلك في الملحق االول
 
 

 المادة العاشرة
 المعابر

 
-مصر، وأریحا- إسرائیل والسلطة الفلسطینیة بشأن معابر غزة ترتیبات للتنسیق بین       

 .االردن، إضافة ألي معابر دولیة أخرى متفق علیھا واردة في الملحق األول، المادة العاشرة
 

 المادة الحادیة عشرة
 مّمر آمن بین قطاع غزة ومنطقة أریحا

 
منطقة أریحا واردة في الملحق ترتیبات للمرور اآلمن لألفراد، والتنقل بین قطاع غزة و       

 .االول المادة التاسعة
 
 

 المادة الثانیة عشرة
 العالقات بین اسرائیل والسلطة الفلسطینیة

 
إسرائیل والسلطة الفلسطینیة سوف تسعیان إلى تعزیز التفاھم المتبادل والتسامح وسوف       ١

ئیة ضد بعضھما، وبدون اإلنتقاص تمتنعان إستنادًا لذلك عن التحریض بما في ذلك الدعایة العدا
من مبدأ حریة التعبیر، سوف تتخذان إجراءات قانونیة لمنع مثل ھذا التحریض عن طریق أي 

 .منظمات، جماعات أو أفراد في نطاق والیتیھما
بدون االنتقاص من البنود األخرى لھذا االتفاق سوف تتعاون إسرائیل والسلطة       ٢

شاط اإلجرامي الذي قد یؤثر على كال الطرفین، بما في ذلك جرائم لھا الفلسطینیة في مكافحة الن
صلة باإلتجار بشكل غیر قانوني بالمخدرات، والمواد المؤثرة على النفس، والتھریب، وجرائم 

 .ضد الملكیة بما في ذلك جرائم لھا صلة بالمركبات
 



 المادة الثالثة عشرة
 العالقات اإلقتصادیة

 
اإلقتصادیة بین كال الطرفین واردة في البروتوكول الخاص بالعالقات العالقات        

والمالحق  ١٩٩٤اإلقتصادیة والموقع في باریس في التاسع والعشرین من شھر نیسان عام 
التابعة، والُنسخ المصّدقة منھا مرفقة في الملحق الرابع وسوف تحكمھا البنود المعتمدة لھذا 

 .االتفاق ومالحقھ
 
 

 رابعة عشرةالمادة ال
 حقوق االنسان وحكم القانون

 
إسرائیل والسلطة الفلسطینیة تمارسان سلطاتھما ومسؤولیاتھما وفقًا لھذا اإلتفاق ومع        

 .األخذ باإلعتبار األعراف والمباديء المقبولة دولیًا ومباديء حقوق اإلنسان وحكم القانون
 
 

 المادة الخامسة عشرة
 الفلسطینیة المشتركة-ةلجنة االرتباط اإلسرائیلی

 
لجنة اإلرتباط المشكلة وفقًا للمادة العاشرة من اعالن المباديء، سوف تضمن التطبیق       ١

وسوف تتعامل مع قضایا تتطلب تنسیقًا وقضایا أخرى ذات إھتمام مشترك . الّسلس لھذا االتفاق
 .ونزاعات

ویمكن أن . اء من كّل طرفلجنة اإلرتباط سوف تتكون من عدد متساٍو من األعض      ٢
 .تضیف فنیین وخبراء آخرین عند الضرورة

 .تتبنى لجنة االرتباط قواعد عملھا بما في ذلك زمان ومكان أو أماكن اجتماعاتھا      ٣
 .لجنة االرتباط سوف تتوصل إلى قراراتھا باالتفاق      ٤
 
 

 المادة السادسة عشرة
 االرتباط والتعاون مع األردن ومصر

 
وفقًا للمادة الثانیة عشرة من اعالن المباديء، فان الطرفین سوف یدعوان حكومتي       ١

األردن ومصر للمشاركة في وضع مزید من ترتیبات اإلرتباط والتعاون بین حكومة إسرائیل 
والممثلین الفلسطینیین من جھة، وحكومتي األردن ومصر من جھة أخرى، لدعم التعاون بینھم، 

 .سوف تتضمن تشكیل لجنة مستمرة وھذه الترتیبات
اللجنة المستمرة سوف تقرر باالتفاق آلیات السماح بدخول األشخاص المبعدین عن       ٢

وتتخذ اإلجراءات الضروریة لمنع االخالل بالنظام  ١٩٦٧الضفة الغربیة وقطاع غزة عام 
 .واإلضطراب

 .ام مشتركاللجنة المستمرة سوف تتعامل مع مسائل أخرى ذات اھتم      ٣
 
  
  
  



 المادة السابعة عشرة
 تسویة الخالفات والنزاعات

 
أي خالف لھ صلة بتطبیق ھذا االتفاق سوف ُیحال إلى آلیة التنسیق والتعاون المناسبة        

سوف تنطبق على أي  بنود المادة الخامسة عشرة إلعالن المباديء. المنبثقة بمقتضى ھذا االتفاق
 :خالف مماثل الذي لم تتم تسویتھ من خالل آلیة التنسیق والتعاون المالئمة، وتحدیدًا

نزاعات تنشأ عن تطبیق أو تفسیر ھذا االتفاق وأي اتفاقات الحقة تتعلق بالفترة االنتقالیة       ١
 .سوف ُتسوى بالمفاوضات عبر لجنة االرتباط

تھا بالمفاوضات یمكن تسویتھا بآلیة اإلسترضاء التي ُیتفق علیھا نزاعات ال یمكن تسوی      ٢
 .بین األطراف

قد یوافق الطرفان على اللجوء الى التحكیم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة اإلنتقالیة       ٣
ولھذا الغرض، وبعد اتفاق كال الطرفین، فان األطراف . التي ال یمكن تسویتھا عبر المصالحة

 .لجنة تحكیمسوف تشكل 
 
 
 

 المادة الثامنة عشرة
 منع أعمال عدائیة

 
الطرفان سوف یتخذان جمیع االجراءات الضروریة لمنع أعمال اإلرھاب والجریمة        

واألعمال العدائیة الموجھة ضد بعضھما وضد األفراد الواقعین تحت السلطة االخرى وضد 
وباإلضافة إلى ذلك، فان الجانب . ینملكیتھم، وسوف یتخذان إجراءات قانونیة ضد المذنب

الفلسطیني سوف یتخذ جمیع االجراءات الالزمة لمنع وقوع مثل ھذه االعمال العدائیة الموجھة 
ضد المستوطنات، والبنیة التحتیة التي تخدمھا وتخدم منطقة المنشآت العسكریة، وسوف یتخذ 

ل ھذه االعمال العدائیة الصادرة الجانب اإلسرائیلي جمیع االجراءات الضروریة لمنع وقوع مث
 .من المستوطنات والموجھة ضد فلسطینیین

 
 

 المادة التاسعة عشرة
 أشخاص مفقودون

 
السلطة الفلسطینیة سوف تتعاون مع إسرائیل عن طریق توفیر كافة المساعدة الضروریة        

منطقة أریحا، لدى قیام إسرائیل في إعمال البحث عن مفقودین إسرائیلیین في قطاع غزة و
وسوف تتعاون إسرائیل مع السلطة . اضافة إلى توفیر معلومات عن إسرائیلیین مفقودین

 .الفلسطینیة في البحث عن مفقودین فلسطینیین وتقدیم المعلومات الضروریة عنھم
 
 

 المادة العشرون
 اجراءات بناء الثقة

 
من اجل خلق جو ایجابي عام مساند ُیصاحب تطبیق ھذا االتفاق، والقامة قاعدة صلبة من        

الثقة المتبادلة والنیة الحسنة، فأن كال الطرفین یوافق على تنفیذ اجراءات بناء الثقة كما ھو 
 : مفصل فیما یلي



 
تسلم الى السلطة  في اعقاب توقیع ھذا االتفاق، فان اسرائیل سوف تطلق سراح او       ١

الفلسطینیة خالل فترة خمسة اسابیع حوالي خمسة آالف معتقل وسجین فلسطیني ھم من مواطني 
وھؤالء المحررون سیكونون أحرارًا بالعودة إلى بیوتھم في أي . الضفة الغربیة وقطاع غزة

نیة ملزمون والسجناء الذین یسلمون إلى السلطة الفلسطی. مكان في الضفة الغربیة أو قطاع غزة
 .بالبقاء في قطاع غزة او منطقة اریحا لبقیة الحكم الصادر في حقھم

بعد توقیع ھذا االتفاق، فان الطرفین سوف یستمران في التفاوض حول اطالق سجناء        ٢
 .ومعتقلین فلسطینیین اضافیین بناء على مباديء متفق علیھا

الى تنفیذ االجراءات التي یقرھا القانون  تطبیق االجراءات الواردة اعاله سوف یخضع      ٣
 .االسرائیلي بالنسبة الطالق سراح ونقل المعتقلین والسجناء

مع تولي السلطة الفلسطینیة، فان الجانب الفلسطیني یتعھد بحل مشكلة ھؤالء الفلسطینیین       ٤
الفلسطیني  وإلى حین ایجاد حل، فان الجانب. الذین كانوا على صلة بالسلطات االسرائیلیة

 .یضمن عدم محاكمة ھؤالء الفلسطینیین او التسبب بأذى لھم بأي طریقة
فلسطینیون من الخارج تمت الموافقة على دخولھم إلى قطاع غزة ومنطقة اریحا حسب       ٥

ھذا االتفاق والذین تنطبق علیھم بنود ھذه المادة لن یحاكموا بسبب آثام اقترفوھا قبل الثالث عشر 
 .١٩٩٣یلول عام من شھر ا

 
 

 المادة الواحدة والعشرون
 حضور دولي مؤقت

 
توافق األطراف على حضور دولي أو أجنبي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أریحا       ١
 .وفقًا لبنود ھذه المادة.") T.I.P"وُیشار إلیھ ھنا (
شخص مؤھل بضمنھم مراقبون ومرشدون وخبراء  ٤٠٠سوف تضم ." T.I.P"أل       ٢

 .ن من خمس او ست دول من الدول المانحةآخرو
الطرفان سوف یطلبان من الدول المانحة اقامة صندوق خاص لتوفیر التمویل إلى أل       ٣
"T.I.P.". 
یمكن أن تمدد ھذه الفترة او ." T.I.P"أل . سوف تعمل لفترة ستة أشھر." T.I.P"أل       ٤

 .تغیر مدى عملھا باتفاق الطرفین
 
غزة، خان یونس، : سوف تتمركز وتعمل في نطاق المدن والقرى التالیة." T.I.P"أل       ٥

 .رفح، دیر البلح، جبالیا، عبسان، بیت حانون وأریحا
إسرائیل والسلطة الفلسطینیة سوف توافقان على بروتوكول خاص لتطبیق ھذه المادة       ٦

 .ھرینبھدف إنھاء مفاوضات مع الدول المانحة المشاركة بأشخاص خالل ش
 
 

 المادة الثانیة والعشرون
 حقوق ومسؤولیات والتزامات

 
 
أ       نقل كافة الصالحیات والمسؤولیات إلى السلطة الفلسطینیة كما ھو مفصل في       ١

الملحق الثاني، یشمل جمیع الحقوق ذات الصلة والمسؤولیات واإللتزامات الناشئة فیما یتعلق 
وسوف تتوقف إسرائیل عن تحمل أي مسؤولیة مالیة . لنقلبأعمال أو إغفاالت حدثت قبیل ا



متعلقة بمثل ھذه األعمال واالغفاالت، وسوف تتحمل السلطة الفلسطینیة جمیع المسؤولیة المالیة 
 .إزاءھا وإزاء أدائھا الخاص

 .ب      أي مطالبات مادیة بھذا الصدد ضد إسرائیل سوف ترد إلى السلطة الفلسطینیة       
ج      سوف تزود إسرائیل السلطة الفلسطینیة بالمعلومات التي بحوزتھا بشأن المطالبات        

 .المعلقة والمتوقعة والتي ترفع أمام أي محكمة او ھیئة قضائیة ضد إسرائیل بھذا الصدد
د      وحیثما ُتقدم إجراءات قانونیة بخصوص مثل ھذا الزعم، فان إسرائیل سوف تبلغ        

 .السلطة الفلسطینیة وتمكنھا من المشاركة في الدفاع عن الزعم وإثارة الحجج من جانبھا
ھیئة قضائیة  ھـ     وفي حالة صدور حكم ضد إسرائیل من جانب اي محكمة او       

بخصوص مثل ھذا الزعم، فان السلطة الفلسطینیة سوف ُتعید إلى إسرائیل المبلغ المحكوم بھ 
 .كامًال

و      دون تحیز لما ورد أعاله، وحیث تجد المحكمة او الھیئة القضائیة التي تستمع الى        
ًا عن نطاق مثل ھذا الزعم، فأن المسؤولیة تقع فقط على موظف أو وكیل تصرف بعید

الصالحیات المحددة لھ او لھا بشكل غیر قانوني او باساءة مقصودة، فان السلطة الفلسطینیة 
 .سوف ال تتحمل مسؤولیة مالیة

نقل السلطة بذاتھ لن یؤثر على حقوق ومسؤولیات وإلتزامات أي شخص او كیان قانوني       ٢
 .قائم بالوجود في تاریخ توقیع ھذا االتفاق

 
 

 الثالثة والعشرونالمادة 
 فقرات نھائیة

 
 .یسري مفعول ھذا االتفاق  في تاریخ التوقیع علیھ      ١
الترتیبات المثبتة بھذا االتفاق سوف تبقى ساریة المفعول حتى یّحل محلھا كلیًا او جزئیًا       ٢

 .اإلتفاق اإلنتقالي المشار إلیھ في اعالن المباديء أو أي اتفاق آخر بین االطراف
فترة الخمس سنوات االنتقالیة والمشار الیھا في اعالن المباديء تبدأ في تاریخ توقیع ھذا       ٣

 .االتفاق
توافق االطراف انھ طالما یكون ھذا االتفاق ساري المفعول، فأن السیاج االمني الذي       ٤

ھو مبین على اقامتھ اسرائیل حول قطاع غزة سوف یبقى مكانھ، وأن الخط المتاخم للسیاج، كما 
 .، سوف یبقى معتمدًا فقط لغرض ھذا االتفاق)١(الخارطة المرفقة رقم 

ال شيء في ھذا االتفاق سوف یجحف على او یستبق نتیجة المفاوضات حول االتفاق       ٥
وال یعد اي من الطرفین . االنتقالي او حول الوضع النھائي والتي ستتم وفقًا العالن المباديء

 .االتفاق متخلیًا او متنازًال عن أٍي من حقوقھ ومزاعمھ ومواقفھ القائمةبدخولھ في ھذا 
الطرفان ینظران إلى الضفة الغربیة وقطاع غزة كوحدة أقلیمیة واحدة وسوف یتم الحفاظ       ٦

 .على وحدة أراضیھا خالل الفترة اإلنتقالیة
یتجزأ من الضفة الغربیة قطاع غزة ومنطقة اریحا سوف یستمران في البقاء جزءًا ال       ٧

وال شيء في ھذا االتفاق سوف ُینظر . وقطاع غزة، وأن وضعھما لن یتغیر في فترة ھذا االتفاق
 .فیھ لتغییر ھذا الوضع

دیباجة ھذا االتفاق وكافة المالحق والتوابع والخرائط المرفقة سوف تشكل جزءًا ال یتجزأ       ٨
 .منھ
 

 ١٩٩٤تّم في القاھرة الرابع من أیار 
 

  عن منظمة التحریر الفلسطینیة    عن حكومة دولة إسرائیل 
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