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  الدائم للوضع اتفاقية سودةم
  . [مقتطفات]"وثيقة جنيف"

  ديباجة
[.......]   

أن هذه االتفاقية هي مؤشـــــــــــر على االعتراف بحق إذ يؤكدان كذلك
الشـــــعب اليهودي يف دولة واالعتراف بحق الشـــــعب 
الفلســـــــــــطيني يف دولــــة، دون اإلجحــــاف بــــاحلقوق 

  املتساوية ملواطني كل من الطرفين،
[.......]   

 الهدف من اتفاقية احلل النهائي - 1املادة 

[.......]  
ســـــــــــيؤدي تنفيذ هذه االتفاقية إىل تســـــــــــوية جميع مطالب الطرفين املترتبة على . 2

أحـــداث وقعـــت قبـــل التوقيع على هـــذه االتفـــاقيـــة. وال يمكن ألي من الطرفين أن يتقـــدم 
  .هذه االتفاقية بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على

[.......] 

 "جمموعة التنفيذ والتحقق" - 3املادة 

 وتشكيلتها اجملموعة تأسيس. 1

) من أجــل IVG( "جمموعــة تنفيــذ وحتقق"يتم بموجــب هــذه االتفــاقيــة تــأســـــــــــيس  .أ
تســـهيل وضـــمان تنفيذ هذه االتفاقية واملســـاعدة يف تنفيذها ومراقبتها وفض 

 النزاعات ذات العالقة بتنفيذها.

يف عضـــــــــــويتهــا كالً من الواليــات املتحــدة  "جمموعــة التنفيــذ والتحقق"تضـــــــــــم  .ب
                                           

  :وقد أعدت املســــــــودة جمموعتان فلســــــــطينية وإســــــــرائيلية، ونُشــــــــرت يف ملحق . 1/11/2003(رام الله)،  "األيام" املصـــــــدر
  .جملموعة الفلسطينية املشاركةخاص أصدرته ا
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واالحتــاد الروســـــــــــي واالحتــاد األوروبي واألمم املتحــدة وأطرافــاً أُخرى إقليميــة 
  ودولية يتفق عليها الطرفان.

[.......] 

وإجراءاتها وآلياتها كما هو مبين أدناه  "جمموعة التنفيذ والتحقق"تكون بنية  .د
  .)X)1وكما هو مفصل يف امللحق 

[.......] 

 األراضي - 4املادة 

 احلدود الدولية بين دولتي فلسطين وإسرائيل. 1

، يقـام خط احلـدود بين دولتي 338و 242بموجـب قراري جملس األمن الـدويل   .أ
، مع 1967زيران فلســـــــطين وإســـــــرائيل على أســـــــاس خطوط الرابع من يونيو/ح

بعض التعـــديالت احلـــدوديـــة املتبـــادلـــة على قـــاعـــدة التســـــــــــــاوي يف املســـــــــــــاحـــة 
 املرفقة. 1والنوعية كما هو مبين يف اخلريطة رقم 

بوصـــــــــــفها احلدود  1يعترف الطرفان بهذه احلدود كما تظهر يف اخلريطة رقم  .ب
 الدولية الدائمة واآلمنة واملعترف بها بينهما.

[.......] 

 وطناتاملست. 5

تكون دولة إســـــــــــرائيل مســـــــــــؤولة عن إعادة توطين اإلســـــــــــرائيليين القاطنين يف   أ.
  املناطق اخلاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه املناطق.

تنتهي عملية إعادة التوطين وفق اجلدول الزمني املنصـــــــــــوص عليه يف املادة   ب.
5.  

طنين زة واملتعلقة باملستوتبقى الترتيبات القائمة يف الضفة الغربية وقطاع غ  ج.
اإلســـــــــرائيليين واملســـــــــتوطنات، بما يف ذلك الترتيبات األمنية، نافذة يف جميع 
املســـــــــــتوطنــات حتى التــاريخ الــذي يحــدده اجلــدول الزمني إلنهــاء عمليــة إخالء 

  املستوطنة املعنية.
[.......] 

                                           

  ) حيثما يرد إىل ملحق ستتم صياغته الحقاً لتفصيل النقاط املذكورة ويعطى رقماً يف حينه.Xيشير مصطلح (ملحق   )1(
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 األمن - 5املادة 

 األحكام العامة املتعلقة باألمن. 1

بأن الفهم والتعاون املتبادلين يف القضــــــــــــايا املتصـــــــــــلة باألمن  يقر الطرفان  أ.
يشـــــــــــكالن جزءاً رئيســـــــــــياً من عالقاتهما الثنائية، ويعززان بشـــــــــــكل أكبر األمن 
اإلقليمي. وتقيم فلســـــــــطين وإســـــــــرائيل عالقاتهما األمنية على أســـــــــاس التعاون 

  والثقة املتبادلة وعالقات حسن اجلوار وحماية مصاحلهما املشتركة.
[.......] 

 اخلصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية. 3

لن تنتشــر أو تتمركز يف فلســطين أية قوات مســلحة ما عدا تلك الوارد ذكرها يف   أ.
  هذه االتفاقية.

ســـــــــــتكون فلســـــــــــطين دولة ال حتتفظ بجيش ولكن حتتفظ بقوات أمن قوية. وبما   ب.
يتفق مع واقع احلــال هــذا، هنــاك قيود على األســـــــــــلحــة التي يمكن شـــــــــــراؤهــا أو 

أو التي يجري  "قوات األمن الفلســـــــــــطينيـــة"امتالكهـــا أو اســـــــــــتخـــدامهـــا من قبـــل 
لتعديالت . وتتم دراسة كافة اXتصنيعها يف فلسطين كما هو حمدد يف امللحق 

من قبــــل جلنــــة ثالثيــــة األطراف تتكون من الطرفين  Xاملقترحــــة على امللحق 
. وإذا مل يتم التوصــل إىل اتفاق يف إطار هذه اللجنة "القوة متعددة اجلنســيات"و

  أن تقدم توصياتها اخلاصة. "جمموعة التنفيذ والتحقق"	الثالثية فيمكن لـ
 "قوات األمن الفلســـطينية"باســـتثناء ال يجوز ألي فرد أو منظمة يف فلســـطين  .1  

، "القوة متعددة اجلنســـــــــــيات"، بما يف ذلك "جمموعة التنفيذ والتحقق"وهيئات 
  شراء أو امتالك أو حمل أو استخدام األسلحة إالّ بموجب القانون.

[.......] 

 اإلرهاب. 4

يرفض الطرفـــان العنف واإلرهـــاب ويـــدينـــانهمـــا بكـــافـــة أشـــــــــــكـــالهمـــا ويقومـــان   أ.
الســـــــــــيـاســــــــــــات العـامـة وفقـاً لـذلـك كمـا يمتنع الطرفـان عن القيـام بـأية بتطبيق 

أعمال أو تطبيق أية ســــياســــات قد تؤدي إىل تغذية التطرف وإيجاد بيئة مواتية 
  لإلرهاب لدى أي منهما.

يبذل الطرفان جهوداً مشــتركة وأُخرى أحادية اجلانب وشــاملة ومتواصــلة على   ب.
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واإلرهاب. وتشمل هذه اجلهود احليلولة  أراضيهما ملواجهة كافة جوانب العنف
.   دون وقوع هذه األعمال والوقاية منها ومالحقة منفذيها قضائياً

[.......] 

 اجلنسيات متعددة. القوة 6

تزود الطرفين بضـــــــــمانات أمنية وتعمل  "قوة متعددة اجلنســـــــــيات"يتم تشـــــــــكيل   أ.
  ذه االتفاقية.كقوة ردع وتقوم باإلشراف على تطبيق األحكام ذات الصلة يف ه

وبنيتها وحجمها وفقاً ملا هو وارد يف " القوة متعددة اجلنسيات"تكون تشكيلة   ب.
  .Xامللحق 

القوة متعــددة "من أجــل تنفيــذ املهــام التي حتــددهــا هــذه االتفــاقيــة، يتم نشـــــــــــر   ج.
ة يف اتفاقي "القوة متعددة اجلنســــــــيات"يف دولة فلســــــــطين. وتدخل  "اجلنســــــــيات

  مناسبة مع دولة فلسطين حتدد وضعها القانوين.
[.......] 

 اجلالء. 7

[.......]  
ـــــــــــــ. شــهراً من  30تنهي إســرائيل انســحابها من أراضــي دولة فلســطين يف غضــون  هـ

  دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ وبشكل يتفق وما ورد يف هذه االتفاقية.
[.......] 

 . حمطات اإلنذار املبكّر8

يمكن إلســرائيل أن تبقي حمطتي إنذار مبكر يف شــمال الضــفة الغربية ووســطها   .أ
  .Xيف املواقع الواردة يف امللحق 

يعمل يف حمطتي اإلنذار العدد األدنى املمكن من األفراد اإلســـــــــــرائيليين وحتتل   ب.
احملطتان املساحة الدنيا املمكنة من األراضي الضرورية لعملهما كما يرد يف 

  .Xامللحق 
بضــــــــمان الوصــــــــول إىل حمطتي اإلنذار املبكر  "القوة متعددة اجلنســــــــيات"تقوم   ج.

  وبمرافقة املتنقلين منهما وإليهما.
[.......] 
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 القدس - 6املادة 

[.......] 

 . عاصمة للدولتين2

يكون لكل طرف عاصـــــــــــمته يف مناطق القدس الواقعة حتت ســـــــــــيادته. ويعترف كل 
 طرف بعاصمة الطرف اآلخر.

 يادةالس. 3

املرفقة. ولن يجحِف  2تكون الســــيادة على مدينة القدس وفقاً ملا يرد يف اخلارطة 
 ذلك أو يُجحَف بها جراء الترتيبات الوارد عرضها أدناه.

[.......] 

 احلرم الشريف/جبل الهيكل (احلرم). 5

 "اجملموعة الدولية"أ. 

وأطراف أُخرى  "جمموعــة التنفيــذ والتحقق"تشـــــــــــكَــّل جمموعــة دوليــة مكونــة من   .1
يتفق عليها الطرفان بما يف ذلك أعضـــــاء من منظمة املؤتمر اإلســـــالمي. وتقوم 
هــذه اجملموعــة بمراقبــة تنفيــذ هــذا البنــد والتحقق من تنفيــذه واملســـــــــــــاعــدة يف 

  تطبيقه.
ولهذا الغرض، تقوم اجملموعة الدولية بإنشــــــــاء تواجد متعدد اجلنســــــــيات داخل   .2

  ه وبنيته وصالحياته ومهامه.تشكيل Xاحلرم، يحدد امللحق 
[.......] 

 ب. األنظمة اخلاصة باحلرم
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بــالنظر إىل قــدســـــــــــيــة احلرم وإزاء أهميتــه الــدينيــة والثقــافيــة املميزة بــالنســـــــــــبــة   .1
للشـــــــــــعب اليهودي، فلن جترى أية أعمال حفريات أو بناء يف احلرم إالّ باتفاق 

بتحديد اإلجراءات اخلاصة بأعمال الصيانة الطرفين. وتقوم اجملموعة الدولية 
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  املنتظمة وأعمال الترميم الطارئة يف احلرم بعد التشاور مع الطرفين.
تكون دولة فلســـــــطين مســـــــؤولة عن احلفاظ على األمن يف احلرم، وحترص على   .2

أن ال يســــتخدم احلرم يف عمليات عدائية ضــــد إســــرائيل أو املناطق اإلســــرائيلية. 
أي ســـــــــــالح يف احلرم ما عدا األســـــــــــلحة التي يحملها موظفو ولن يســـــــــــمح بحمل 

  األمن الفلسطينيون ومسؤولو األمن التابعون لقوات التواجد متعددة اجلنسيات.
إزاء األهمية العاملية للحرم، ووفقاً لالعتبارات األمنية ولضرورة عدم اإلخالل   .3

ف اإلســـــــــــالمية، بالصـــــــــــلوات الدينية أو بحرمة املكان كما حتددها دائرة األوقا
يســــــــــــمح للزوار بــــــدخول املوقع دون أي تمييز بينهم وبشــــــــــــكــــــل عــــــام يتفق 

 واملمارسات السائدة يف املاضي.

  ج. نقل السلطات
، تبســـــــــــط دولة 5/7يف نهاية فترة االنســـــــــــحاب املنصـــــــــــوص عليها يف املادة   .1

  فلسطين سيادتها على احلرم.
التواجد والقيام باملهام التي تواصـــــــــــل اجملموعة الدولية والهيئات التابعة لها   .2

  تنص عليها هذه املادة إالّ إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك.

  . حائط املبكى6
  يكون حائط املبكى حتت السيادة اإلسرائيلية.

  . البلدة القديمة7
[.......]  

  و. ترتيبات خاصة
من بــــاب اخلليــــل وحتى بــــاب النبي ( X على طول الطريق املبين يف اخلريطــــة  .1

اود) ســــــــتكون هناك ترتيبات دائمة ومضــــــــمونة بالنســــــــبة لإلســــــــرائيليين فيما د
يتعلق بإمكانية الوصول وحرية احلركة واألمن حسبما هو منصوص عليه يف 

  .X امللحق
  .مسؤولة عن تنفيذ هذه الترتيبات "جلنة التنفيذ والتحقق"أ. تكون   

اإلســـرائيلية على القلعة كما دون املســـاس بالســـيادة الفلســـطينية، تكون اإلدارة   .2
  .X هو مبين يف امللحق

[.......]  
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  . مقبرة جبل الزيتون8
املقبرة اليهوديــة يف جبــل الزيتون) ( Xتخضـــــــــــع املنطقــة املعلّمــة يف اخلريطــة   أ.

لإلدارة اإلســـــــــــرائيليـــة؛ وينطبق القـــانون اإلســـــــــــرائيلي على األشـــــــــــخـــاص الـــذين 
علقة بها حســــبما ورد يف امللحق يســــتخدمون هذه املنطقة وعلى اإلجراءات املت

X.  
  . سيتم حتديد طريق من أجل الوصول بشكل دائم ودون معيقات إىل املقبرة.1  
  على تنفيذ هذا البند. "جمموعة التنفيذ والتحقق". تشرف 2  
  . يجوز إلغاء هذا الترتيب بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.3  

[.......]  

  نفق احلائط الغربي. 10
  لإلدارة اإلسرائيلية بما فيها: Xيخضع نفق احلائط الغربي املبين يف اخلريطة   أ.

. إمكانية وصــول غير مقيدة لإلســرائيليين واحلق يف العبادة وإقامة الطقوس 1  
  الدينية.

املسؤولية عن احلفاظ على املوقع وصيانته حسب ما ورد يف هذه االتفاقية  .2  
  وقه، حتت إشراف جلنة التنفيذ والتحقق.ودون إحداث ضرر للمنشآت الواقعة ف

  . أعمال الشرطة اإلسرائيلية.3  
  . رقابة جلنة التنفيذ والتحقق.4  
يتم اســــتخدام اخملرج الشــــمايل للنفق للخروج فقط ويجوز إغالقه يف حاالت  .5  

  .6/7الطوارئ فقط حسب ما نصت عليه املادة 
  لطرفين.يمكن إنهاء هذا الترتيب فقط بموجب اتفاق بين ا  ب.

[.......]  

  الالجئون - 7املادة 
  . أهمية مشكلة الالجئين1

يقر الطرفان أنه يف ســياق دولتين مســتقلتين هما فلســطين وإســرائيل، تعيشــان   أ.
جنباً إىل جنب يف ســـــــــــالم، فإن حالً متفقاً عليه ملشـــــــــــكلة الالجئين ضـــــــــــروري 

  لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم بينهما.
  ل مركزياً لبناء االستقرار والتنمية يف املنطقة.ب. سيكون مثل هذا احل
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، وقرار جملس األمن لألمم املتحدة 194. قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2
  ، ومبادرة السالم العربية242رقم 

، وقرار جملس 194يقر الطرفــان بــأن قرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة رقم   أ.
) فيمــا ii. 2، ومبــادرة الســـــــــــالم العربيــة (املــادة 242األمن لألمم املتحــدة رقم 

يتعلق بحقوق الالجئين الفلســـــــطينيين تشـــــــكل األســـــــاس حلل قضـــــــية الالجئين، 
  من هذه االتفاقية. 7ويتفقان على حتقيق هذه احلقوق بموجب املادة 

  . التعويض3
جلوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. وال  يحق لالجئين احلصــول على تعويض عن  أ.

يجحف هــذا احلق بمكــان اإلقــامــة الــدائم لالجئ كمــا ال يجحف مكــان اإلقــامــة 
  الدائم بهذا احلق.

يقر الطرفان بحق الدول التي اســــتضــــافت الالجئين الفلســــطينيين يف احلصــــول   ب.
  على مكافأة مالية باملقابل.

  . اختيار املكان الدائم لإلقامة4
الشـــــــــــق اخلاص بمكان اإلقامة الدائم يف مشـــــــــــكلة الالجئين على قرار ينطوي حل 

مدروس من قبل الالجئ يمارس بناء على اخليارات واألشــــــــــكال املنصــــــــــوص عليها يف 
  هذه االتفاقية. تكون أماكن اإلقامة الدائمة التي يحق لالجئين االختيار بينها كما يلي:

  ) أدناه.1دولة فلسطين، بموجب البند (  أ.
ناطق يف إســــــــرائيل التي يتم نقلها إىل فلســــــــطين من خالل تبادل األراضــــــــي، امل  ب.

  ) أدناه.1بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية بحسب البند (
  ) أدناه.2دول ثالثة، بناء على البند (  ج.
  ) أدناه.3دولة إسرائيل حسب البند (  د.

  ) أدناه.4الدول املضيفة احلالية، بموجب البند ( هـ.
ياران املتعلقان بمكان اإلقامة الدائم يف الفقرتين (أ) و(ب) حقاً لكل يعتبر اخل  .1

  الالجئين الفلسطينيين، وسيتم ذلك بموجب قوانين دولة فلسطين.
يظل اخليار (ج) خاضـــــــــــعاً للقرار الســـــــــــيادي للدول الثالثة بموجب األعداد التي   .2

إجمايل عدد تقدمها كل دولة ثالثة للمفوضـــــــــــية الدولية. وتشـــــــــــكل هذه األعداد 
  الالجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم كل دولة ثالثة.

يظل اخليار (د) خاضـــــعاً للقرار الســـــيادي لدولة إســـــرائيل وبموجب األعداد التي   .3
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ســـــــــــتقدمها إســـــــــــرائيل إىل املفوضـــــــــــية الدولية. ويشـــــــــــكل هذا العدد إجمايل عدد 
لعدد ب هذا االالجئين الفلســــطينيين الذين ســــتقبلهم إســــرائيل. كأســــاس الحتســــا

ســــــتعتبر إســــــرائيل متوســــــط األعداد اإلجمالية املقدمة من خمتلف الدول الثالثة 
  إىل املفوضية الدولية.

يكون اخليار (هــــــــــــ) خاضعاً للقرار السيادي للدول املضيفة احلالية، وسيتم هذا   .4
  يف سياق تنفيذ برامج تنمية وإعادة تأهيل فورية ومكثفة لتجمعات الالجئين.

  ولوية فيما سبق إىل الالجئين الفلسطينيين يف لبنان.تعطى األ

  . اخليار احلر واملدروس5
ســـــــــتتم العملية التي يعبر فيها الالجئون الفلســـــــــطينيون عن خيارهم بشـــــــــأن مكان 
إقامتهم الدائم على أســــــــــــاس قرار حر ومدروس ويلتزم الطرفان بتســـــــــــهيل اخليار احلر 

األطراف الثالثة على ذلك، كما ويلتزمان لالجئين يف التعبير عما يفضـــلونه ويشـــجعان 
بمواجهة أية حماوالت للتدخل أو الضـــــــغط املنظم على عملية االختيار. ولن يجحف هذا 

  باالعتراف بفلسطين باعتبارها جتسيداً حلق تقرير املصير الفلسطيني.

  . إنهاء وضعية الالجئين6
 مكــان اإلقــامــة يتم إنهــاء وضـــــــــــعيــة الالجئين الفلســـــــــــطينيين كالجئين فور حتقيق

  الدائم لالجئ حسبما حتدده املفوضية الدولية.

  . إنهاء املطالبات7
تنص هذه االتفاقية على حل دائم وشامل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين وال يجوز 

  رفع أية مطالبات بخالف تلك املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية.

  . الدور الدويل8
للمشــــــــاركة بشــــــــكل كامل يف احلل الشــــــــامل ملشــــــــكلة يدعو الطرفان اجملتمع الدويل 

الالجئين بمقتضـــــــــــى هذه االتفاقية بما يف ذلك ما يتعلق بتشـــــــــــكيل مفوضـــــــــــية دولية 
  وصندوق دويل.

  . التعويض عن املمتلكات9
  سيتم تعويض الالجئين عن خسارتهم يف املمتلكات الناجتة عن تهجيرهم.  أ.

  عن املمتلكات كما يلي:سيتم حساب جممل املبلغ اخلاص بالتعويض   ب.
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يطلـــب الطرفـــان من املفوضـــــــــــيـــة الـــدوليـــة تعيين جلنـــة خبراء لتقـــدير قيمـــة  .1  
  املمتلكات الفلسطينية يف وقت النزوح.

تبني جلنـــة اخلبراء تقـــديراتهـــا على أســـــــــــــاس ســـــــــــجالت جلنـــة األمم املتحـــدة  .2  
للمصــــاحلة يف فلســــطين وســــجالت حارس أمالك الغائبين وأية ســــجالت أُخرى 

  أنها ذات عالقة، ويوفر الطرفان هذه السجالت للجنة. ترى
  يعين الطرفان خبراء لتقديم املشورة للجنة ومساعدتها يف عملها. .3  
  يف خالل ستة شهور، تقدم اللجنة تقديراتها للطرفين. .4  
يتفق الطرفان على مضــاعف اقتصــادي يتم تطبيقه على التقديرات للتوصــل  .5  

  للممتلكات. إىل قيمة إجمالية عادلة
تشـــــكل القيمة اإلجمالية التي يتفق عليها الطرفان املســـــاهمة اإلســـــرائيلية على   ج.

تـــدفع للصـــــــــــنـــدوق الـــدويل، وال يجوز بعـــدهـــا إثـــارة أيـــة  "مبلغ مقطوع"شـــــــــــكـــل 
  مطالبات مالية أُخرى بخصوص مشكلة الالجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل.

  .Xط حسب اجلدول تقوم إسرائيل بدفع مساهمتها من خالل أقسا  د.
تخصم قيمة األصول اإلسرائيلية غير املنقولة يف املستوطنات السابقة والتي  هـــــــــــ.

سيتم نقلها إىل دولة فلسطين من املساهمة اإلسرائيلية للصندوق الدويل. يقوم 
الصــــــــندوق الدويل بتقدير هذه القيمة مع األخذ باحلســــــــبان تقدير الضــــــــرر الذي 

  سببته املستوطنات.

  ويض عن اللجوءالتع. 10
إقراراً بتجربة اللجوء لكل فرد. ويخضـــــع  "صـــــندوق حلالة اللجوء"ســـــيتم إنشـــــاء   أ.

الصــندوق، الذي ســتســاهم فيه إســرائيل، إلشــراف املفوضــية الدولية ويتم حتديد 
  .Xهيكلية وطريقة تمويل الصندوق يف امللحق 

لعمــل وكــالــة يتم توزيع األموال إىل جتمعــات الالجئين يف املنــاطق الســـــــــــــابقــة   ب.
الغوث (األونروا) الســــــــابقة وتوضــــــــع حتت تصــــــــرفهم للتطوير اجملتمعي وإحياء 
ذكرى جتربة الالجئين وتعد املفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين جتمعات 

  الالجئين املنتفعين من حتديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.

  . املفوضية الدولية (املفوضية)11
  أ. الصالحيات والتشكيل

يتم تأســـــيس مفوضـــــية دولية تكون مســـــؤولة بشـــــكل كامل وحصـــــري عن تنفيذ   .1
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  كافة اجلوانب املتعلقة بالالجئين يف هذه االتفاقية.
إضـــــــــــافة لنفســـــــــــيهما، يدعو الطرفان األمم املتحدة، والواليات املتحدة، ووكالة   .2

الغوث، والـــدول العربيـــة املضـــــــــــيفـــة، واالحتـــاد األوروبي، وســـــــــــويســـــــــــرا، وكنـــدا، 
رويج، واليابان، والبنك الدويل، وروســــيا االحتادية، وغيرها لتكون عضــــوة والن

  يف املفوضية.
[.......]  

  بنود ختامية - 17املادة 
وتشمل بنداً ختامياً ينص على إصدار قرار من جملس األمن يف األمم املتحدة ومن 

 مم املتحـــدةاجلمعيـــة العـــامـــة يف األمم املتحـــدة يتبنيـــان االتفـــاقيـــة ويلغيـــان قرارات األ
  السابقة.

.   تكون النسخة اإلنكليزية من هذا النص هي النسخة الرسمية التي يعتد بها قانوناً
 هذه ترجمة غير رسمية. مالحظة:



 

 
 

  

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/mdf  
 


