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 الذاتية االنتقالية احلكومة ترتيبات حول املبادئ عالنإتفاق نص ا

    1 ]مقتطفات[ومنظمة التحرير الفلسطينية  إسرائيلبين  
 

19/8/1993  
  

  19/8/1993 خاملسودة النهائية املتفق عليها بتاري

  عالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة االنتقالية الذاتيةإ

يف الوفد األردين الفلسطيني املشترك اىل مؤتمر [والفريق الفلسطيني  إسرائيلتتفق حكومة   
، ممثل الشعب الفلسطيني، انه آن األوان لوضع حد لعقود من ]السالم حول الشرق األوسط

املواجهات والصراع واالعتراف املتبادل حلقوقهما السياسية والشرعية، ولتحقيق تعايش سلمي 
ل اىل تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة، ومصاحلة تاريخية من وكرامة وأمن متبادلين، والوصو

  :خالل العملية السياسية املتفق عليها؛ وعليه يتفق الطرفان على املبادئ التالية

  .........  

  :]اجلغرافية[الوالية : البند الرابع  

ستشمل والية اجمللس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا سيتم   
ينظر الطرفان اىل الضفة الغربية وقطاع غزة . التفاوض عليها يف مفاوضات للوضع النهائي

  .كوحدة جغرافية واحدة، والتي سيحافظ على وحدتها خالل الفترة االنتقالية

  

  :الفترة االنتقالية، ومفاوضات الوضع النهائي: البند اخلامس  

 .من قطاع غزة ومنطقة أريحا ستبدأ مرحلة اخلمس سنوات االنتقالية حال االنسحاب - 1

ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي يف أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك بداية  - 2
 .وممثلي الشعب الفلسطيني إسرائيلالسنة الثالثة للفترة االنتقالية بين حكومة 

                                                            

  15 – 11، )5/9/1993( 951فلسطين الثورة، نيقوسيا، ع : املصدر.  
يديعوت "التي حصلت على النص من صحيفة " وكالة الصحافة الفرنسية"ترجمة عن االنكليزية وزعتها  1

  .بالعبرية ية، التي نشرتهسرائيلاإل" أحرونوت
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القدس، الالجئين، : من املفهوم ان هذه املفوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل - 3
رتيبات األمنية، احلدود، العالقات والتعاون مع جيران آخرين، املستوطنات، الت

 .وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة

على ان نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون حمكومة ومتأثرة  نيتفق الطرفا - 4
 .باتفاقات تم التوصل اليها للمرحلة االنتقالية

 

..............  

  ي من قطاع غزة ومنطقة أريحاسرائيلاالنسحاب اإل: البند الرابع عشر

من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل يف البروتوكول  إسرائيلستنسحب 
  .املرفق بامللحق رقم اثنين

  

..............  

  فقرات خمتلفة: السابع عشر البند

 .ن املبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعهاعاليدخل  - 1

املبادئ هذا والتفاصيل املتفق عليها املتعلقة به ن جميع البروتوكوالت امللحقة بإعال - 2
 .يجب أن تعتبر كجزء واحد منه

  1993.. يوم ... هذا ) سي.دي(حرر يف واشنطن 

  عن الفلسطينيين     إسرائيلعن حكومة 

......................      .......................  

  شهد عليه    

  روسياالحتاد ال    الواليات املتحدة األمريكية

..........................      .......................  
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  امللحق الثاين 

  ية من قطاع غزة ومنطقة أريحاإسرائيلبروتوكول حول انسحاب قوات 

عالن املبادىء هذا حيز شهرين من دخول اسيتوصل الطرفان ويوقعان خالل فترة  - 1
تشمل هذه االتفاقية و. ية من قطاع غزةإسرائيلالتنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات 

 .يسرائيلترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على االنسحاب اإل

ية من قطاع غزة إسرائيلانسحاباً مبرجماً وسريعًا لقوات عسكرية  إسرائيلتنفذ  - 2
ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خالل 

 .األربعة أشهر من توقيع هذه االتفاقيةفترة ال تتعدى 

 :وتشمل االتفاقية املشار اليها أعاله إضافة اىل أمور أخرى - 3

 ةيسرائيلترتيبات النتقال هادئ وسلمي للسلطة من احلكومة العسكرية اإل  )أ 
 .وإدارتها املدنية اىل املمثلين الفلسطينيين

: ناطق ما عداتركيبة وصالحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية يف هذه امل  )ب 
يين، العالقات اخلارجية ومسائل سرائيلاألمن اخلارجي، املستوطنات، اإل

 .أخرى متبادلة ومتفق عليها

ترتيبات تويل األمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية   )ج 
فر حملة جوازات س(املكونة من ضباط شرطة جمندين حملياً ومن اخلارج 

أولئك الذين سيشاركون يف الشرطة و). صادرة من مصر أردنية، ووثائق سفر
 .الفلسطينية وهم من اخلارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط

 .وجود دويل أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله  )د 

ية مشتركة ألهداف أمنية إسرائيلتشكيل جلنة تعاون وتنسيق فلسطينية   )ه 
 .متبادلة

انشاء صندوق طوارئ برنامج للتنمية واالستقرار االقتصادي، يتضمن   )و 
ينسق ويتعاون . لتشجيع االستثمار األجنبي والدعم املايل واالقتصادي

واإلقليمية لدعم هذه  ةالطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع األطراف الدولي
 .األهداف

اع غزة ومنطقة بين قطمن لألشخاص واملواصالت آترتيبات لضمان مرور   )ز 
 .أريحا
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: تشمل االتفاقية املشار اليها أعاله ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات - 4
 .األردن –أريحا ) مصر، ب –غزة ) 1

املكاتب املسؤولة عن تنفيذ السلطة واملسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب امللحق  - 5
حا من إعالن املبادئ سيكون موقعها يف قطاع غزة ويف منطقة أري 6وبند رقم  2رقم 

 .حتى انشاء اجمللس

وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً ال اضافة اىل هذه الترتيبات املتفق عليها، يبقى  - 6
 .يتجزاً من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير يف الفترة االنتقالية

..............  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


