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  مذكرة شرم الشيخ بشأن اجلدول الزمني لتنفيذ 
  االلتزامات املعلَّقة من اتفاقات موقَّعة 

  واستئناف مفاوضات الوضع الدائم
 4/9/1999.  

  

تلتزمان التنفيذ الكامل واملتبادل .) ف.ت.م(إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
االتفاقات : "فيما يلي( 1993سبتمبر /لالتفاق االنتقايل، وجلميع االتفاقات األُخرى املعقودة بينهما منذ أيلول

ومن دون انتقاص متطلبات االتفاقات . االتفاقات السابقة، وجلميع االلتزامات العالقة الناجمة عن ")السابقة
  :السابقة، فقد وافق الطرفان على ما يلي

 مفاوضات الوضع الدائم - 1

يف سياق تنفيذ االتفاقات السابقة، سيستأنف الطرفان مفاوضات الوضع الدائم بصورة حثيثة، وسيقومان  أ ـ
اق وضع نهائي قائم على أساس جدول أعمال متفق عليه، بجهد حازم لتحقيق هدفهما املشترك يف التوصل إىل اتف

 ؛أي القضايا احملددة املؤجلة إىل مفاوضات الوضع النهائي، وغيرها من القضايا ذات االهتمام املشترك
يؤكد الطرفان، جمدداً، فهمهما أن املفاوضات يف شأن الوضع الدائم ستقود إىل تنفيذ قراري جملس األمن  ب ـ

 ؛338ورقم  242رقم 
سيجهد الطرفان بحزم لعقد اتفاق إطار بشأن جميع قضايا الوضع النهائي خالل خمسة أشهر من  ج ـ

 استئناف مفاوضات الوضع النهائي؛

سيعقد الطرفان اتفاقاً شامالً بشأن جميع قضايا الوضع النهائي خالل عام من استئناف مفاوضات  د ـ
  الوضع النهائي؛

نهائي بعد تنفيذ املرحلة األوىل من إطالق السجناء واملرحلة الثانية من ستُستأنف مفاوضات الوضع ال هـ
ويف مذكرة واي ريفر، . 1999سبتمبر /أيلول 13املزيد من إعادة االنتشار األول والثاين على أالّ يتأخر ذلك عن 

 .أعربت الواليات املتحدة عن استعدادها لتسهيل املفاوضات
 

  من املزيد من إعادة االنتشار املرحلة األوىل واملرحلة الثانية - 2
  :يتعهد اجلانب اإلسرائيلي بما يلي، بالنسبة إىل املرحلة األوىل واملرحلة الثانية من املزيد من إعادة االنتشار

  ؛1999سبتمبر /أيلول 5من منطقة ج إىل منطقة ب، يف % 7أن يُحَوَّل  أ ـ
نوفمبر /تشرين الثاين 15ة ج إىل منطقة ب، يف من منطق% 3من منطقة ب إىل منطقة أ، و% 2أن يُحَوَّل  ب ـ
  ؛1999

يناير /كانون الثاين 20من منطقة ب إىل منطقة أ، يف % 5.1من منطقة ج إىل منطقة أ، و% 1أن يُحَوَّل  ج ـ
2000. 
 
 
 
 

  
                                                            

 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت:  

  http://www.israel‐mfa.gov.il  

  .وقد وّقع هذه المذآرة آل من رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات  
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 إطالق السجناء - 3

 سيؤلف الطرفان جلنة مشتركة ملتابعة الشؤون املتعلقة بإطالق السجناء الفلسطينيين؛ أ ـ

، 1993سبتمبر /أيلول 13ستطلق حكومة إسرائيل سجناء فلسطينيين وآخرين ممن ارتكبوا جرائمهم قبل  ب ـ
وستتفق اللجنة املشتركة على أسماء أولئك الذين سيطلقون يف املرحلتين . 1994مايو /أيار 4واعتقلوا قبل 

  نة املراقبة والتوجيه؛وستقدم التوصيات بهذه القوائم إىل السلطات اخملتصة من خالل جل. األوليين
وستنفَّذ . سجين 200، وستشمل 1999سبتمبر /أيلول 5ستُنفَّذ املرحلة األوىل من إطالق السجناء يف  ج ـ

  سجيناً؛ 150، وستشمل 1999أكتوبر /تشرين األول 8املرحلة الثانية من إطالق السجناء يف 
سيطلقون وتعطى إىل السلطات اخملتصة من ستوصي اللجنة املشتركة بقوائم إضافية تشمل أسماء الذين  د ـ

  خالل جلنة املراقبة والتوجيه؛
 .سيهدف الطرف اإلسرائيلي إىل إطالق سجناء فلسطينيين قبل شهر رمضان املقبل هـ
 

 اللجان - 4

 ؛1999سبتمبر /أيلول 13ستبدأ جلنة املزيد من إعادة االنتشار الثالث نشاطها يف موعد أقصاه أ ـ 
أي جلنة الشؤون املدنية، (اصل جلنة املراقبة والتوجيه، وجميع اللجان االنتقالية أو تو/ستستأنف و ب ـ

، وأيضاً جلان )واللجنة االقتصادية املشتركة، واللجنة األمنية املشتركة، واللجنة القانونية، والعالقة بين الشعبين
وستدرج جلنة . 1999سبتمبر /أيلول 13مذكرة واي ريفر، نشاطها، بحسب ما تقتضي األوضاع، يف موعد أقصاه 

السلطة الفلسطينية /، ضمن أمور أُخرى، مشاريع الدول املانحة2000املراقبة والتوجيه يف جدول أعمالها لسنة 
 يف منطقة ج، ومسألة املناطق الصناعية؛

املادة السابعة والعشرون ( 1999أكتوبر /تشرين األول 1ستستأنف جلنة املتابعة للنازحين نشاطها يف  ج ـ
 ؛)من االتفاق االنتقايل

، توصيات اللجنة االقتصادية اخلاصة 1999أكتوبر /تشرين األول 30سينفذ الطرفان، يف موعد ال يتجاوز  د ـ
 ).من مذكرة واي ريفر 6ـ  IIIاملادة (

 

 اآلمناملمر   - 5

تشرين  1سيبدأ تشغيل املسار اجلنوبي من املمر اآلمن ملرور األشخاص والعربات والبضائع، يف  أ ـ
، وفقاً لتفصيالت التشغيل، مثلما سيرد يف )من االتفاق االنتقايل 10امللحق األول، املادة ( 1999أكتوبر /األول

  ؛1999سبتمبر /أيلول 30ن يف موعد أقصاه بروتوكول املمر اآلمن، والذي سيتم االتفاق عليه بين الطرفي
سيتفق الطرفان على املوقع احملدد لنقطة العبور يف املسار الشمايل من املمر اآلمن، كما هو حمدد يف  ب ـ

 ؛1999أكتوبر /تشرين األول 5، من االتفاق االنتقايل، يف موعد أقصاه 4، البند ج ـ 10امللحق األول، املادة 
مر اآلمن اخلاص باملسار اجلنوبي من املمر اآلمن سيطبق على املسار الشمايل من املمر إن بروتوكول امل ج ـ

 اآلمن، مع تعديالت ذات صلة متفق عليها؛

لدى االتفاق على موقع نقطة عبور املسار الشمايل من املمر اآلمن، فإن بناء املرافق الضرورية وما يتصل  د ـ
ويف الوقت نفسه، ستقام مرافق موقتة لتشغيل املسار الشمايل يف موعد . بها من إجراءات سيبدأ وسيبقى مستمراً

 أقصاه أربعة أشهر من االتفاق على املوقع احملدد لنقطة العبور؛

يف الفترة ما بين تشغيل نقطة العبور اجلنوبية من املمر اآلمن ونقطة العبور الشمالية منه، ستُسهِّل إسرائيل هـ 
لغربية وقطاع غزة، باستخدام مسارات ال عالقة لها باملمر اآلمن وغير املسار ترتيبات احلركة بين الضفة ا

 اجلنوبي من هذا املمر؛

، البند هـ من 10امللحق األول، املادة (ولن يُلحق موقع نقاط العبور ضرراً بمفاوضات الوضع النهائي  وـ
 ).االتفاق االنتقايل

 

 ميناء غزة - 6

وهذه املبادئ لن . لتسهيل أعمال البناء يف ميناء غزة وجلعلها ممكنة التنفيذاتفق الطرفان على املبادئ التالية 
 :تضر بنتيجة مفاوضات احلل الدائم أو تستبقها
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يوافق الطرف اإلسرائيلي على أن يبدأ الطرف الفلسطيني أعمال البناء يف ميناء غزة واألعمال املتعلقة به، يف  أ ـ
 ؛1999أكتوبر /تشرين األول 1

ق الطرفان على أن ميناء غزة لن يشغَّل، يف أي حال، قبل التوصل إىل بروتوكول ميناء مشترك فيما يواف ب ـ
  يتعلق بجميع جوانب تشغيل امليناء، بما يف ذلك األمن؛

إن ميناء غزة هو قضية خاصة، مثل مطار غزة، كونه يقع يف منطقة حتت مسؤولية الطرف الفلسطيني  ج ـ
عند إجناز بروتوكول ميناء مشترك، فإن األنشطة والترتيبات املتعلقة ببناء امليناء لذلك، و. ويعمل كممر دويل

ستكون كلها وفقاً لبنود االتفاق االنتقايل، وخصوصاً تلك املتعلقة باملمرات الدولية، كما جرى تكييفها يف 
 بروتوكول مطار غزة؛

على األشخاص والبضائع، فضالً عن إقامة سيضمن البناء تدابير كافية ملراقبة أمنية وجمركية فعّالة  د ـ
 منطقة مراقبة حمدّدة يف امليناء؛

يف هذا السياق، سيُسهِّل الطرف اإلسرائيلي، بصورة متواصلة، األعمال املتعلقة ببناء ميناء غزة، بما يف ذلك هـ 
 ة البناء؛دخول املراكب إىل امليناء وخروجها منه، والتجهيزات، واملوارد، واملواد املطلوبة لعملي

سيُنسِّق الطرفان فيما بينهما بشأن مثل هذه األعمال، بما يف ذلك التصاميم واحلركة، من خالل آلية  وـ
 .مشتركة
 

 قضايا اخلليل - 7

لقد نُفِّذت املرحلة األوىل، . سيُفتح شارع الشهداء يف اخلليل أمام حركة املركبات الفلسطينية على مرحلتين أ ـ
 ؛1999أكتوبر /تشرين األول 30يف موعد أقصاه  وستنفَّذ املرحلة الثانية

، وذلك بموجب ترتيبات 1999نوفمبر /تشرين الثاين 1يف موعد أقصاه ) احلسبة(ستُفتح سوق اجلملة  ب ـ
 سيتفق الطرفان عليها؛

لعرض الوضع  1999سبتمبر /أيلول 13ستجتمع جلنة ارتباط مشتركة عالية املستوى يف موعد أقصاه  ج ـ
من االتفاق االنتقايل ووفقاً حملضر النقاش يف الواليات  7امللحق األول، املادة (احلرم اإلبراهيمي /باءيف قبر اآل

 ).1998يناير /كانون الثاين 15املتحدة بتاريخ 

 

 األمن - 8

سيعمل الطرفان، وفقاً لالتفاقات السابقة، على ضمان معاجلة فورية ناجعة وفعالة ألي حادث ينطوي على  أ ـ
ومن أجل ذلك، عليهما أن . مل إرهابي، على عنف أو حتريض، سواء قام به فلسطينيون أو إسرائيليونتهديد أو ع

وسيردُّ كل طرف، فوراً وبصورة . يتعاونا على تبادل املعلومات، وأن ينسِّقا فيما بينهما بشأن السياسات واألنشطة
، وسيتخذ جميع اإلجراءات الضرورية فعّالة، على حدوث، أو توقع حدوث، عمل إرهابي، أو عمل عنف وحتريض

 ملنع حدوث أعمال كهذه؛

وفقاً لالتفاقات السابقة، يتعهد الطرف الفلسطيني بأن يقوم بمسؤولياته على صعيد األمن، والتعاون  ب ـ
األمني، وااللتزامات اجلارية، وغيرها من القضايا املنبثقة من االتفاقات السابقة، بما فيها، بصورة خاصة، 

 :زامات التالية املنبثقة من مذكرة واي ريفرااللت
 االستمرار يف برنامج جمع األسلحة غير املشروعة، بما يف ذلك تقديم التقارير؛ - 1

  إلقاء القبض على املشبوهين، بما يف ذلك تقديم التقارير؛ - 2
/ أيلول 13تقديم قائمة بأسماء أفراد الشرطة الفلسطينية إلـى الطرف اإلسرائيلي فـي موعد أقصاه  - 3

  .1999سبتمبر 
 .1999أكتوبر /تشرين األول 15بدء جلنة املراقبة والتوجيه بمراجعة القائمة يف موعد أقصاه  - 4
5 -  

يدعو الطرفان اجملتمع الدويل املانح إىل تعزيز التزامه ودعمه املايل لتطوير االقتصاد الفلسطيني وعملية  - 9
 .السالم اإلسرائيلية ـ الفلسطينية
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د بيئة ايجابية للمفاوضات، لن يبادر أي طرف إىل اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تغيّر إدراكاً لضرورة إيجا - 10
 .وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لالتفاق االنتقايل

  
 

 .االلتزامات املتعلقة بالتواريخ، والتي تقع يف أيام األعياد أو السبوت، ستنفذ يف أول يوم عمل تال - 11
  

  )1(.املفعول بعد أسبوع من تاريخ توقيعهاستكون هذه املذكرة نافذة 
  .1999سبتمبر /صيغت ووُقِّعت يف شرم الشيخ، يف اليوم الرابع من أيلول

  عن حكومة دولة إسرائيل 
  عن منظمة التحرير الفلسطينية 

  وشهد عليها
  عن جمهورية مصر العربية 

  عن الواليات املتحدة األميركية 
  عن اململكة األردنية الهاشمية

 ]التواقيع[
 

                                                            
ـ ج، خالل أسبوع من توقيع  3ـ أ، والمرحلة األولى المذآورة في المادة  2ألسباب فنية، سيجري تنفيذ المادة  من المفهوم أنه، )1(

  .هذه المذآرة



 

 
 

  

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_index.aspx  
 


