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  وثائق مفاوضات السالم
  

  أعضاء اللجنة الرباعية بيان صادر عن وزراء خارجية الدول،
  الفلسطينية ـ اإلسرائيلية اخلاصة األردنية ـ املصرية ـ 

  بالبحث يف عودة النازحين الفلسطينيين
  * .7/3/1995ان، عمّ

  
  

آذار  7ان يف نية يف عمّاجتمعت وفود كل من األردن ومصر وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطي: أوالً 
وذلك كلجنة مستمرة من أجل اإلقرار باالتفاق على أساليب دخول الفلسطينيين النازحين من  1995 ]مارس[

إىل الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك مع مراعاة اإلجراءات الضرورية ملنع  1967الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
  .ذات االهتمام املشتركخرى الفوضى واالضطراب وكذلك املسائل األُ

استند اإلطار املرجعي لالجتماع الوزاري على إعالن املبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي ومالحقه  :ثانياً 
واحملاضر املتفق عليها وكذلك األحكام ذات الصلة بالنازحين يف معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية واتفاقات 

  .كامب ديفيد
خرى ذات االهتمام بعة على هيكل اللجنة املستمرة للنازحين واملسائل األُاتفقت األطراف األر: ثالثاً 

  .املشترك والتي ستجتمع على املستويين الوزاري والفني
وفيما يتعلق باملستوى الفني فقد تم االتفاق على أن يتشكل كل وفد من ثالثة أعضاء دائمين على 

اركة يف أعمال اللجنة كلما كان ذلك ضرورياً وسيكون مكان اجتماعات مستوى عال ينضم إليهم خبراء للمش
اجتماعها األول يف غضون شهر من اآلن وستعقد اللجنة اجتماعاتها  الفنية بالتناوب وسوف تعقد اللجنة اللجنة

  .بصورة عادية مرة كل ثالثة أسابيع
وب مرة كل شهرين أو ثالثة وستقوم وفيما يتعلق باالجتماعات على املستوى الوزاري فسوف تعقد بالتنا

  .اللجنة الفنية برفع تقاريرها إىل اللجنة الوزارية
  .سوف تناقش اللجنة املستمرة إجراءات بناء الثقة ذات الصلة :رابعاً 

أكدت اللجنة على املستوى الوزاري التزامها باحلل السريع ملسألة النازحين وذلك لتدعيم عملية  :خامساً 
 .السالم

  

                                                 
 .8/3/1995، )انعّم" (يالرأ" *



 

 
 

  

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
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