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  املشروع الفلسطيني التفاقية إطار يف شأن

  الترتيبات االنتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني
  *.واشنطن

  
انطالقا من قناعة الطرفين بضرورة انتهاز هذه الفرصة التاريخية املتاحة إلِنهاء الصراع   

لى أرض القائم بين الشعبين الفلسطيني واِإلسرائيلي وحتقيق سالم شامل وعادل ودائم بينهما ع
فلسطين، قائم على أسس من العالقات السلمية وحسن اجلوار واحترام احلقوق السياسية واألمن 

  ...والهوية الوطنية لكل من الطرفين
منهما بأنه ينبغي أن يحقق الفلسطينيون السيطرة على قراراتهم السياسية  وإيماناً  

  ..تقبلهمواالقتصادية، وعلى كل ما من شأنه أن يؤثر على حياتهم ومس
من الطرفين بما تضمنه كتاب الدعوة إىل مؤتمر السالم إىل مدريد من إجراء  والتزاماً  

املفاوضات بين الطرفين على مراحل، تبدأ بمرحلة انتقالية تمهد الطريق إلِرساء مفاوضات بشأن 
بأن من الطرفين  ، واقتناعا338ًو 242الوضع النهائي جتري على أساس قراري جملس األمن رقم 

الشعب الهدف من املرحلة االنتقالية هو حتقيق النقل املنظم والسلمي للسلطة من إسرائيل إىل 
الفلسطيني، ولتهيئة مناخ من األمن والطمأنينة والثقة املتبادلة بينهما، وذلك من خالل ترتيبات 

ية املشروعة، الفلسطيني حلقوقه الوطنانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني تؤدي إىل ممارسة الشعب 
  .وخاصة حقه يف تقرير املصير بالطريقة التي يختارها

على الترتيبات االنتقالية للحكم الذاتي يجب أن تمهد الطريق وتخلق املناخ  وتأسيساً  
من املرحلة االنتقالية، قبل االنتهاء  املالئم إلِجراء مفاوضات متصلة لالتفاق على الوضع النهائي

إىل استباق نتائج  خالل هذه املرحلة عن القيام بإجراء منفرد سعياً بحيث يمتنع كال الطرفين
  .املفاوضات بشأن الوضع النهائي

منهما بأحكام القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وقراراتها ومبادئ الشرعية  والتزاماً  
  :الدولية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي

  
  مفهوم الترتيبات االنتقالية: أوالً 

تيبات االنتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني ذات طابع مؤقت وانتقايل وتستهدف النقل التر -1
 .املنتظم السلمي للسلطة من إسرائيل إىل الشعب الفلسطيني، مع حتقيق األمن املتبادل للطرفين

بكافة أجزائه،  242املرحلة االنتقالية هي األوىل من مراحل تنفيذ قرار جملس األمن رقم  -2
احلكومة االنتقالية الفلسطينية وتستمر ملدة خمس سنوات من السنة املرحلة بإقامة  وتبدأ هذه

الثالثة منها، جتري املفاوضات لتحديد الوضع النهائي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة 
 .حقوقه الوطنية املشروعة، وخاصة حقه يف تقرير املصير بالطريقة التي يختارها

                                                 
وقد قدم املشروع الوفد الفلسطيني إىل املفاوضات . 9 – 7، ص 6/9/1992، 468، العدد )بيروت" (احلرية" *
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نتقالية على احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ثم فليس يجب أال تؤثر املرحلة اال -3
 .سيادية على األرض الفلسطينية احملتلة إلِسرائيل أن تدعي حقوقاً

إلغاء كافة التشريعات واإلِجراءات التعبيرية يتعين يف بدء املرحلة االنتقالية  -4
ويتوقف سريان التشريعات . واالستثنائية والتي تتعارض مع ترتيبات احلكم الذاتي الفلسطيني

واللوائح واألوامر العسكرية اإلِسرائيلية يف جمال الوالية اجلغرافية لسلطة احلكم الذاتي الفلسطيني 
 .منذ بدء املرحلة االنتقالية، ويمتنع عليها إصدارها

  
  اختصاصات احلكومة االنتقالية الفلسطينية: ثانياً 
ة الفلسطينية كافة األراضي الفلسطينية يشمل االختصاص اجلغرايف للحكومة االنتقالي -1

واألراضي واملوارد الطبيعية  1967] يونيو[ التي احتلتها إسرائيل منذ اخلامس من حزيران
 .واملائية واجملال اجلوي، وباطن األرض والبحر اإلِقليمي واملنطقة االقتصادية لهذه األقاليم

لطات واملسؤوليات والصالحيات االنتقالية الفلسطينية على جميع الستستويل احلكومة  -2
الالزمة للحكم الذاتي، ويتفق الطرفان على الترتيبات الالزمة لألمن اخلارجي والعالقات 

 .اخلارجية
كال ال يتجزأ،  1967] يونيو[تعتبر األراضي الفلسطينية احملتلة منذ اخلامس من حزيران  -3

 .ائهاويحدد الطرفان املمرات األرضية واجلوية التي تربط بين أجز
  

  انتخاب احلكومة الذاتية الفلسطينية: ثالثاً 
األساس يف سلطة احلكومة االنتقالية الفلسطينية هو انتخابات عامة وحرة، عن طريق  -1

االقتراع السري واملباشر يشارك فيه الفلسطينيون املقيمون يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ 
 .ر انتخابية تشمل كل هذه األراضيوذلك يف دوائ 1967] يونيو[اخلامس من حزيران 

ويتخذ الطرفان بمعاونة راعيي . جتري االنتخابات حتت إشراف منظمة األمم املتحدة -2
املؤتمر الترتيبات الالزمة لتويل ممثل خاص لسكرتير عام األمم املتحدة مهمة اِإلشراف على إجراء 

الذاتي للحكم االنتقالية لة قبل بداية املرحاالنتخابات، على أن يتم اتخاذ هذه الترتيبات 
ويتوىل املمثل اخلاص للسكرتير العام إعداد قانون االنتخابات، ويوجه الدعوة . الفلسطيني

 .للمشاركة فيها ويكفل سالمة االنتخابات ونزاهتها من خالل فريق مدين وعسكري
  

  : ملحوظة
  :هناك خيارات أُخرى لإلِشراف الدويل، من بينها  
 اجلامعة العربية ـ الوحدة اإلِفريقية(ة إشراف منظمة إقليمي.( 
 إشراف جلنة من الفلسطينيين وإسرائيل ومصر واألردن. 
 إشراف شخصيات دولية مرموقة يتفق عليها. 
 إشراف الدولتين الراعيتين للمؤتمر. 

  
يشارك يف انتخاب احلكومة الذاتية الفلسطينية جميع الفلسطينيين يف األراضي  -3

 .ن فيهم املبعدون والنازحونالفلسطينية احملتلة، بم
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تنفيذي تتشكل احلكومة الذاتية الفلسطينية من اجلمعية التشريعية املنتخبة ومن جملس  -4
 .تقوم هي باختياره ومنحه ثقتها

  
  انتقال السلطة: رابعاً 
املدنية، وكذا اِإلسرائيلية وإدارتها  العسكريةمع بداية املرحلة االنتقالية، تلغى احلكومة  -1

 .اإلِسرائيلية األُخرى العاملة يف األراضي الفلسطينيةوالتنظيمات زة اإلِدارية كافة األجه
تنسحب القوات اإلِسرائيلية من األراضي الفلسطينية احملتلة، ويعاد انتشار بقية القوات يف  -2

 .مواقع أمنية يتفق عليها الطرفان
 .طريقة سلمية ومنظمةاالنتقالية الفلسطينية بالسلطة من إسرائيل إىل احلكومة  يتم تسليم -3

  
  سلطات ومسؤوليات احلكومة االنتقالية الفلسطينية: خامساً 

تتوىل احلكومة االنتقالية الفلسطينية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، عدا ما  -1
 .تستدعيه اعتبارات األمن التي يتفق عليها الطرفان

ووضع نظامها األساسي كلها وأجهزتها تتوىل احلكومة االنتقالية الفلسطينية تنظيم هيا -2
 .وإصداره ومن القوانين واللوائح التي يتطلبها القيام بمسؤولياتها

تتوىل احلكومة االنتقالية الفلسطينية السلطة واملسؤوليات الالزمة ملمارسة مهامها، ومن  -3
 :بينها

  
 .إصدار القوانين واللوائح –
 .رسم السياسات العامة ومراقبة تنفيذها –
 .نيةامليزا –
 .الضرائب –
 .اإلِدارة واستخدام املوظفين واخلبراء –
 .إصدار بطاقات حتقيق الشخصية والسفر –
 .مراقبة دخول وخروج األشخاص والبضائع –
 .التقاضي وااللتزام وإبرام العقود –
 .تملك العقارات واملنقوالت –
 .املرافق واخلدمات العامة –
 .النظام العام واألمن الداخلي والشرطة –
 .رية واملوارد الطبيعيةاألراضي األمي –
 .اجملاالت االقتصادية واملالية واالجتماعية والثقافية –
 .حقوق اإلِنسان واحلريات األساسية –
املشاركة يف املفاوضات اخلاصة بالوضع النهائي والتعرف على آراء قطاعات الشعب  –

 .الفلسطيني
 .إدارة العدالة –
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نية كافة املرافق واجملاالت، سلطات ومسؤوليات احلكومة االنتقالية الفلسطيتغطي  -4
الزراعة ـ اإلِعالم والثقافة ـ الصحة ـ النقل واملواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية ـ : ومنها

السياحة ـ األمن الداخلي ـ اِإلسكان ـ الشؤون الدينية ـ االقتصاد واملالية الشؤون االجتماعية ـ العمل ـ 
 .ةـ التجارة ـ الصناعة ـ إدارة العدال

  
  املسائل ذات االهتمام املشترك: سادساً 

يتفق الطرفان، حال االنتهاء من تفاصيل الترتيبات االنتقالية، على املسائل ذات االهتمام   
  .املشترك وتشكيل جلان مشتركة بينهما للبت يف هذه املسائل

  
  األراضي واملياه واملوارد الطبيعية: سابعاً 

من التي يتفق عليها الطرفان تتوىل احلكومة االنتقالية تتطلبه اعتبارات األما فيما عدا   
الفلسطينية مسؤوليات استغالل واستعمال واالنتفاع باألراضي العامة ومصادر املياه واملوارد 

  .الطبيعية
  

  أماكن العبادة يف القدس وغيرها: ثامناً 
نية جلميع الديتتعهد احلكومة الذاتية الفلسطينية وغيرها بضمان حرية أداء الشعائر   

الديانات السماوية وحرية الوصول إىل هذه األماكن يف القدس وبقية األراضي الفلسطينية 
  .احملتلة

  
  األمن: تاسعاً 
يتفق الطرفان على ترتيبات أمن تضمن احلد األقصى من األمن املتبادل لكل منهما، بما ال  -1

ممارسة احلكومة الذاتية  يؤثر على احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني، وال يعرقل
 .الفلسطينية ملهامها

تتضمن الترتيبات التي يُتفق عليها حتديد املواقع األمنية التي تنسحب إليها القوات  -2
 .اإلِسرائيلية

النتقالية الفلسطينية مسؤولية األمن الداخلي، وتقوم بإنشاء قوة شرطة اتتوىل احلكومة  -3
 .النظامقوية يناط بها مهام حفظ األمن الداخلي و

 .حتدد الترتيبات التي يُتفق عليها نقاط العبور واملناطق اجلمركية وطريقة اِإلشراف عليها -4
يعقد الطرفان اتفاقية لترتيبات األمن املتبادل حتدد مسؤوليات األمن اخلارجي وتنظم  -5

 .التواجد العسكري اإلِسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة
  

  ون واملعتقلونالنازحون واملبعد: عاشراً 
التي أصدرتها ضد الفلسطينيين منذ بإلغاء أوامر اإلِبعاد  اإلِسرائيليةتقوم احلكومة  -1

 .1967سنة  ]يونيو[اخلامس من حزيران 
يسمح بعودة كل من تقدموا بطلبات جمع الشمل أو فقدوا حقهم يف العودة بسبب انتهاء  -2

 .سريان تصاريح اخلروج
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املعتقلين السياسيين وإغالق معسكرات الق سراح جميع تقوم احلكومة اإلِسرائيلية بإط -3
 .االعتقال

يف الفقرتين السابقيتن قبل بداية  إليهاتتخذ احلكومة اإلِسرائيلية اإلِجراءات املشار  -4
 .املرحلة االنتقالية

  
  املستوطنات اإلِسرائيلية : حادي عشر

تلة، بما يف ذلك تتوقف إسرائيل عن أي نشاط استيطاين يف األراضي الفلسطينية احمل -1
 .إقامة املستوطنات أو توسيع املستوطنات القائمة أو إسكان مستوطنين جدد فيها

للقوانين التي تطبق يف األراضي الفلسطينية احملتلة يخضع املستوطنون اإلِسرائيليون  -2
 .منذ بدء املرحلة االنتقالية

ة رعايا الدول األجنبية يعامل املستوطنون اإلِسرائيليون خالل الفترة االنتقالية معامل -3
 .وتضمن القوانين املطبقة أمنهم وسالمتهم

يتقرر الوضع النهائي للمستوطنات اِإلسرائيلية واملستوطنين اإلِسرائيليين يف مفاوضات  -4
 .الوضع النهائي

  
  اجلدول الزمني: ثاين عشر

م الذاتي يعمل الطرفان على التوصل إىل االتفاق النهائي على الترتيبات االنتقالية للحك -1
  .خالل ثالثة أشهر من هذا التاريخ

  .ثالثة أشهر من هذا التاريخيتفق الطرفان على جدول أعمال مشترك خالل 
يتفق الطرفان على جدول أعمال مشترك خالل أسبوع واحد من االتفاق على اإلِطار  -2

 .احلايل
تشرين [أكتوبر  30ال يتعدى تبدأ املفاوضات لالتفاق على الوضع النهائي يف موعد  -3
تشرين [ أكتوبر 30، بحيث يتم التوصل إىل هذا االتفاق يف موعد ال يتجاوز 1994سنة ] األول
 .1997 ]األول

  
  اللجنة اخلاصة: ثالث عشر

وإسرائيل ومصر واألردن تشكل جلنة خاصة من ممثلين للحكومة االنتقالية الفلسطينية  -1
  .لعام لألمم املتحدةوكل من الدولتين الراعيتين، ويرئسها ممثل للسكرتير ا

 :تتوىل هذه اللجنة -2
  .اإلِشراف على تنفيذ اتفاق الترتيبات االنتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني  ـ أ 
  .تسوية املنازعات بشأن تنفيذ وتفسير اتفاق الترتيبات االنتقالية للحكم الذاتي  ـ ب 
  .إعادة الالجئين والنازحين  ـ ج 
  .ممارسة السلطات األُخرى املتبقية ـ  د 

  
 . تصدر قراراتها بأغلبية األصواتب عملها وظامها الداخلي وأسلوحتدد اللجنة ن -3

  



 

 
 

  

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  
 


