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  وثائق مفاوضات السالم
  

  بروتوكول خاص بنقل مزيد
  من السلطات واملسؤوليات

27/8/1995.  
  
  

، ممثل الشعب الفلسطيني، االتفاق .)ف.ت.م(حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  تم بين
  :على ما يلي

  
  1املادة 

  نقل مزيد من السلطات واملسؤوليات
  

ة الفلسطينية من احلكومة اإلسرائيلية وإدارتها املدنية الصالحيات ستنقل إسرائيل وستتسلم السلط
العمل، التجارة والصناعة، الغاز والنفط، التأمين، : والسلطات واملسؤوليات يف الضفة الغربية يف اجملاالت التالية

يشار إليها الحقاً بـ (، احلكم احمللي والزراعة، كما يتم حتديدها يف هذا البروتوكول ]اإلحصاء[اخلدمات البريدية، 
  ").اجملاالت الثمانية"
  

  2املادة 
  اإلطار واملدى

  
يشار إليها الحقاً بـ (ـ تُضَم مالحق هذا البروتوكول فيما يختص بكل جمال من اجملاالت الثمانية 1

شأنها بين ، التابعة للبروتوكول اخلاص بالشؤون املدنية، إىل االتفاقية املوقتة التي سيتم االتفاق ب")املالحق"
  ").االتفاقية املوقتة"يشار إليها الحقاً بـ ( الفريقين

ـ ريثما يتم تطبيق االتفاقية املوقتة بشأن اجملاالت الثمانية، فإن الفقرات الواردة يف املالحق ستخضع 2
  ").الذيول"يشار إليها الحقاً بـ (لفقرات هذا البروتوكول وللذيول املرفقة باملالحق 

لن تشمل تلك األمور التي سيتم قانونية للسلطة الفلسطينية، بموجب هذا البروتوكول، ـ إن السلطة ال3
ادىء بشأن ترتيبات احلكومة الذاتية ـالتفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع النهائي، وذلك استناداً إىل إعالن املب

  .تفق عليها املرفقة به، واحملاضر امل1993سبتمبر / أيلول 13االنتقالية الذي تم توقيعه يف واشنطن يف 
  

  3املادة 
  السلطات التشريعية للسلطة الفلسطينية

  
التشريعية اخلاصة باجملاالت الثمانية أو املتضمنة فيها ستُنقل إىل السلطة الفلسطينية  إن السلطات

الفلسطيني  فإن للجانب وبغض النظر عما ورد أعاله،. حاملا يتم تطبيق االتفاقية املوقتة بشأن اجملاالت الثمانية
  .احلق يف وضع اإلجراءات اإلدارية الداخلية فيما يتعلق باجملاالت الثمانية

                                                 
 مترجم عن اإلنكليزية ـ مصدر خاص. 
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  4املادة 

  احلقوق واملسؤوليات القانونية وااللتزامات
  

  .من اتفاق قطاع غزة قد تمَّ نقله 22يف املادة ] يف هذا اخلصوص[ـ إن ما هو منصوص عليه 1
على سبيل املثال اإلشارات إىل (تشير إىل االتفاقية املوقتة  ـ إن ما هو منصوص عليه يف املالحق التي2

ستُفسَّر بأنها تتعلق باستمرار سلطة اإلدارة العسكرية ) الفقرات املتعلقة بالبيئة واملواصالت أو امللحق األمني
  .واإلدارة املدنية

  
  8املادة 

  األمور املتعلقة بامليزانية واملداخيل
  

لشؤون املتعلقة بامليزانية واملداخيل فيما يختص باجملاالت الثمانية، كل يتباحث اجلانبان يف جميع ا
  .على حدة

  
  9املادة 

  الفقرات األخيرة
  

  .فور توقيعه ـ يسري مفعول هذا البروتوكول1
ـ تبقى الترتيبات الواردة يف هذا البروتوكول سارية املفعول ريثما يتم استبدالها أو حذفها من قِبل 2

  .تة أو أية اتفاقية أُخرى قد تُعقد بين األطرافاالتفاقية املوق
  .ـ ستكون املالحق والذيول واجلدول الزمني امللحق بهذا البروتوكول جزءاً ال يتجزأ من هذا البروتوكول3

  1995أغسطس / آب 27تم توقيعه يف القاهرة يف 
  )عن حكومة دولة إسرائيل(أورين شاحور 

  .)ف.ت.عن م(جميل الطريفي 
  

  بمجال العململحق خاص 
  

وتسوية اخلالفات مع العمال،  ـ يضم جمال العمل، فيما يضم، حقوق العمال، والعالقات العمالية،1
واألمن والصحة يف أماكن العمل، واحلوادث العمالية والتعويضات، وحلقات التدريب املهني واجلمعيات التعاونية، 

  .ةواجلمعيات املهنية والنقابات العمالية واآلالت الثقيل
    .اإلجراءات التي ستتبع لالعتراف املتبادل بالشهادات املهنيةـ يتفق الطرفان بشأن 2
ويف هذا . ـ يضمن الطرف الفلسطيني إنهاء دورات التدريب املهنية التي تديرها اإلدارة املدنية حاليا3ً

على حساب هذه الدورات يتناسب  الصدد، ستنقل اإلدارة املدنية إىل الطرف الفلسطيني جزءاً من الرسوم التي تلقّتها
  .التالية لتاريخ نقل السلطات] الباقية النتهاء الدورات[مع الفترة 

ـ سيستمر الطرف الفلسطيني يف عقد دورات التدريب املهني، على األقل إىل املدى الذي التزمته اإلدارة 4
قيلة وسيارات النقل العام، مديرو املرائب، سائقو الشاحنات الث: التالية، على سبيل املثال املدنية، وذلك يف املهن

  .حصو السيارات، مدرّسو السياقة، ومديرو مدارس سياقة السياراتافنّيو السيارات، ف
ـ يجب أن تعمل اجلمعيات التعاونية واجلمعيات املهنية والنقابات العمالية على نحو ال يخرق قوانين 5

  .وقوانين النقابات العماليةاجلمعيات التعاونية وقوانين اجلمعيات املهنية 

                                                 
 هكذا في األصل. 
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ـ سيبلّغ الطرف الفلسطيني الطرف اإلسرائيلي أية حادثة يف مكان عمل تؤدي إىل إصابة مواطن 6
  .وللطرف اإلسرائيلي احلق يف إجراء حتقيق بشأن مثل هذا احلادث، بالتنسيق مع الطرف الفلسطيني. إسرائيلي

  .جرات والبارود ستعالج يف امللحق األمنيـ جميع األمور املتعلقة بإنتاج واستخدام املتف7
  

  ملحق خاص بمجال التجارة والصناعة
  

ـ يضم هذا اجملال، فيما يضم، الواردات والصادرات والتخطيط للسياسات وصوغها وتنفيذها، وأيضاً 1
ين واملعايير واخلدمات واملواز عإصدار اإلجازات، واإلشراف على األنشطة الصناعية والتجارية كافة، بما فيها السل

  .وتنظيم التجارة
ـ لدى السماح بإنشاء وتشغيل املعامل أو املنشآت الصناعية يف الضفة الغربية، يتعهد الطرفان أن يتم 2

  .يف جمال الغاز والنفط، بموجب االتفاقية املوقتة] الصالحيات[حاملا يتم نقل ] الصالحيات[نقل 
  

  ملحق خاص بمجال التأمين
  

إصدار اإلجازات املتعلقة بشركات التأمين ووكالئها واإلشراف على  ،فيما يضم ،ـ يضم هذا اجملال1
  .نشاطهم بما يف ذلك اإلشراف على ودائع شركات التأمين وأموالها وصندوق األموال اخلاص بالسالمة على الطرق

يف املادة  ـ إن التدابير املتعلقة بالتأمين اإللزامي للسيارات وتعويض ضحايا حوادث الطرق قد عوجلت2
 29من البروتوكول املتعلق بالعالقات االقتصادية الذي تم توقيعه يف باريس يف ) شؤون التأمين( 11

  ").11املادة "يشار إليها الحقاً بـ ( 1994أبريل /نيسان
وهذا النقل يشمل . الفلسطيني، سيُنقل إىل اجلانب 11ه املادة إن الصندوق املايل احلايل كما تعرّف) أ(ـ 3

  .يع املوجودات واملطلوبات للصندوق املايل احلايلجم
سيتوىل اجلانب الفلسطيني مسؤولية جميع املطلوبات للصندوق املايل، والتي تنجم عن حوادث ) ب(

  .وقعت قبل تاريخ االنتقال أو بعده
ى وإذا ما رُفعت أية دعو. لذا، فإن إسرائيل ستمتنع من حتمل أية مسؤولية مالية يف هذا الصدد) ج(

قانونية ضد إسرائيل متصلة بهذه املسؤولية، فإن الطرف الفلسطيني سيدفع إلسرائيل تعويضاً كامالً عن أي مبلغ 
مايل قد حتكم به أية حمكمة عليها بدفعه يف هذا الصدد، وستسمح للطرف الفلسطيني باالشتراك يف الدفاع فيما 

  .يختص باملطالبات
التعاطي مع أية مطالبات قد تُوجه إىل الصندوق املايل احلايل،  ـ من أجل مساعدة الطرف الفلسطيني يف4

  :فإن الشروط التالية هي التي يجري التقيد بها
يشار إليها (من اخلبراء لدرس املطالبات املوجهة إىل الصندوق املايل احلايل  ةيتم تأليف جلنة مشترك) أ(

  ").اللجنة املشتركة"الحقاً بـ 
وتقدّر ما إذا كانت موجودات  أعاله، فإن اللجنة املشتركة ستدرس) ج( 3من دون املساس بالفقرة ) ب(

وإذا ارتأت اللجنة املشتركة أن موجودات . الصندوق كافية للوفاء باملتطلبات كما هي ـ املترتبة يف تاريخ االنتقال
لنقص احلاصل، بما يف ذلك املطالبات القانونية الصندوق ال تفي باملتطلبات، فإن اجلانب اإلسرائيلي سيتحمل ا

وإذا مل تتوصل اللجنة املشتركة إىل اتفاق بشأن املبلغ أعاله، يُحال املوضوع على اللجنة االقتصادية . غير املُبلَّغة
  .املشتركة

نية، ستقدم اللجنة املشتركة إىل اجلانب الفلسطيني اقتراحات تتعلق بالتغييرات اإلدارية أو القانو) ج(
  .وذلك بهدف اإلسراع يف بت املطالبات

وقد يتفق الطرفان على التمديد مرة واحدة . ستنهي اللجنة املشتركة أعمالها يف غضون ثالثة أشهر) د(
  .ولفترة ثالثة أشهر أُخرى

ـ وباإلضافة، فإن اجلانب اإلسرائيلي سيوفّر للجانب الفلسطيني كل املساعدة الضرورية فيما يختص 5
  .ق املايل احلايل، كما سيوفر املشورة والتشاور عند املطالبةبالصندو



  201، ص )1995 فيرخ( 24، العدد 6المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مالسلا تاضوافموثائق 

 

4 
 

ـ إن جميع املطالبات، بما فيها املطالبات العالقة، التي توجه إىل الصندوق املايل، يجب أالّ يُنْظَر فيها 6
للطرفين ومن أجل ذلك، يحق . ويمكن أن تُقدم فقط إىل احملاكم الفلسطينية. وأالّ تقدم إىل أية حمكمة إسرائيلية

  .اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة، بما يف ذلك ـ إذا أمكن ـ إجراءات تشريعية
  

  ملحق خاص بمجال اخلدمات البريدية
  

يضم إدارة مكاتب البريد  ـ يضم هذا اجملال، فيما يضم، تخطيط وصوغ وتنفيذ السياسات، كما1
تُعرف عامةً باسم (واألنشطة يف الوحدات البريدية واإلشراف عليها، واخلدمات البريدية، وجميع املعامالت املالية 

  ").املصرف البريدي"
، ")طوابع"يشار إليها الحقاً بـ (وأوراقاً بريدية رسمية  طوابع بريدية ـ سيُصدر الطرف الفلسطيني2

  .وأختاماً للتواريخ، وجميع املواد األُخرى ذات العالقة
شتركة يتم تأليفها، للطرف الفلسطيني، عند الطلب، أية يوفر الطرف اإلسرائيلي، من خالل جلنة م) أ(ـ 3

نة يف اإلحصاءات التي قامت اإلدارة العسكرية واملدنية بها، أو حلسابها، باإلضافة إىل معلومات أوّلية مُتضمَّ
  .الوثائق اإلدارية احملفوظة التي تستخدمها اإلدارة العسكرية أو املدنية أو بالنيابة عنهما

  .ة املشتركة األنماط والترتيبات املتبعة واملتعلقة بنقل املواد املدرجة أعالهجنلتقرر ال) ب(
ـ األمور املتعلقة بحق االندراج يف مكتب تسجيل السكان تُعالج يف القسم اخلاص بتسجيل السكان من 4

  .هذه االتفاقية
ء عالقات عمل جيدة ـ يقيم املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء واملكتب املركزي الفلسطيني لإلحصا5

  .بينهما، ويتعاونان يف جمال اإلحصاء
  

  ذيل خاص بمجال اإلحصاء
  

للطرف الفلسطيني احلق يف إجراء إحصاءات أو استطالعات إحصائية وفقاً لالتفاقية التي سيتم التوصل 
  .إليها يف املفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية بشأن االنتخابات

  
  يلملحق خاص بمجال احلكم املا

  
ـ يضم هذا اجملال، فيما يضم، تخطيط وتنفيذ سياسات احلكم احمللي، وتعيين موظفي احلكم احمللي، 1

واملوافقة على ميزانيات ومناقصات ومشتريات ورسوم وضرائب احلكم احمللي، وتغيير حدود احلكم احمللي، 
التفتيش يف احلكم احمللي، وإنشاء  وإنشاء وحل احلكم احمللي، وإجراءات االنتخابات يف احلكم احمللي، وأعمال

جمالس اخلدمة املشتركة وجمالس املدن بصفتها جلاناً للتخطيط احمللي، وإدارة وصيانة أنظمة توزيع املاء 
  .والكهرباء وتسعير هذه اخلدمات

يف هذا امللحق تشمل اجملالس البلدية والقروية وجميع التجمعات السكنية " احلكم احمللي"إن لفظة 
  .ى التي تفتقر إىل مكانة بلديةاألُخر

احلق يف إجراء أي تعديل وجميع التعديالت املتعلقة بحدود احلكم احمللي يف الضفة  ـ للطرف الفلسطيني2
  .الغربية ضمن املنطقتين أ و ب، كما ورد تعريفهما يف امللحق األمني

تي تخدم القوات العسكرية ـ األمور املتعلقة بتوفير خدمات احلكم احمللي للمستوطنات واملنشآت ال3
  .اإلسرائيلية تُعالج يف الفقرات ذات العالقة

ء وبهدف احتوا. ـ على الطرف الفلسطيني أن يُعلِم الطرف اإلسرائيلي بأية انتخابات جتُرى للحكم احمللي4
رتباط االنتخابات، يتم االتفاق على ترتيبات أمنية خاصة يف إطار آلية االأي احتكاك قد ينجم عن مثل هذه 

  .األمني
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ـ باإلضافة إىل السلطات واملسؤوليات الراهنة للمجالس البلدية، بصفتها جلاناً للتخطيط احمللي، يعهد 5
إىل هذه اجملالس أيضاً إصدار إجازات للبناء لألغراض اخملتلفة، بما يف ذلك املعامل واملستشفيات واملدارس، 

  .لياً وتبعاً لهاوذلك بموجب مشاريع التخطيط املفصّلة السارية حا
ـ ستستمر السلطات البلدية يف توفير املاء والكهرباء من الشبكات القائمة حالياً، وذلك تبعاً للكميات 6

  .واإلجراءات السارية اآلن
التخطيط وحتديد (اء عوجلت يف الفقرة ـ ــ إن األمور املتعلقة بالتخطيط وحتديد املناطق واملاء والكهرب7

  .على التوايل) الكهرباء(والفقرة ـ ) املياه( والفقرة ـ) اطقـاملن
  

  ذيل خاص بمجال احلكم احمللي
  

ريثما يتم نقل السلطات واملسؤوليات يف جمال احلكم احمللي بموجب االتفاقية املوقتة، فإن السلطة 
ع للشروط الفلسطينية ستتمتع بالسلطات واملسؤوليات املنقولة بموجب امللحق املتعلق بهذا النطاق، على أن تخض

  :التالية
  .أية تغييرات تضاف إىل حدود السلطات احمللية الراهنة يجب أن تخضع ملوافقة اإلدارة املدنية) أ( ـ1
على أوضاع السلطات احمللية القائمة لن يشمل أية طرأ تإعالن سلطات حملية جديدة أو تغييرات قد ) ب(

  .إذا وافق الطرفان على ذلك السلطات احمللية إالّ  تغييرات يف السلطات واملسؤوليات واالمتيازات ملثل هذه
  .بموافقة الطرفين البلدية لن تصبح سارية املفعول إالّالتشريعات والتعديالت للقوانين  ـ2

  
  ملحق خاص بمجال الزراعة

  
 ـ يضم هذا اجملال، فيما يضم، اخلدمات البيطرية وتربية الدواجن وجميع حمطات التجارب القائمة،1

ري اخملصصة لذلك، واملعطيات العلمية والغابات واملراعي، وإصدار اإلجازات واإلشراف على الزراعة ومياه ال
ومنتوجات  ، والفاكهة واخلضروات واملشاتل)بما يف ذلك الواردات والصادرات(وتسويق املنتوجات الزراعية 

  .واملنتوجات احليوانية الغابات
ه الري والتسهيالت واملوارد املائية واملنشآت واألنظمة ، موضوعات ميا)املياه(ـ تعالج الفقرة ـ 2

  .املستخدمة يف الزراعة
، العالقات يف اجملال الزراعي بن الطرفين اإلسرائيلي )البروتوكول االقتصادي(ـ يعالج امللحق ـ 3

  .والفلسطيني، بما يف ذلك انتقال املنتوجات الزراعية
حاث، ويقومان بأبحاث مشتركة تتعلق بجميع الشؤون ـ سيتعاون الطرفان يف جمال التدريب واألب4

  .الزراعية والري واخلدمات البيطرية
  .وستُعالج بصورة منفصلة يف االتفاقية املوقتة ـ شؤون الغابات جزء من اجملال الزراعي،5

  
  ذيل خاص بمجال الزراعة

  
عة، وذلك بموجب االتفاقية ـ السلطات واملسؤوليات املتعلقة بالغابات ستُنقل عند انتقال جمال الزرا1

  .املوقتة
ـ ريثما يتم توقيع االتفاقية املوقتة، فإن الطرف اإلسرائيلي سيحافظ على الوضع احلايل بالنسبة إىل 2

  .كميات مياه الري يف الضفة الغربية، وبموجب اإلجراءات الراهنة

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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