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االسرائيلي حول مدينة اخلليل واالتفاق السياسي  – الفلسطيني االمني االتفاق نص
  1حول معاودة مفاوضات احلكم الذاتي

 

  31/3/1994 القاهرة،
  

  اتفاق
بعد جمزرة اخلليل املروعة، واستجابة اىل حاجة الفلسطينيين امللحة لألمن يف قطاع غزة   

، اتفق 904والضفة الغربية، وخاصة يف مدينة اخلليل، واستنادًا اىل قرار جملس االمن الرقم 
  .الوفدان االسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ االجراءات املنصوص عليها يف هذا االتفاق

التوقيع على هذا االتفاق، يبدأ تطبيق بنوده، فورا، وتُستأنف مفاوضات غزة بمجرد   
  :وأريحا، كالتايل

 :وجود دويل مؤقت يف مدينة اخلليل  - أ 
بعد الوضع االستثنائي الذي ساد مدينة اخلليل، اثر اجملزرة، سيتم نشر قوة دولية  - 1

وستساهم هذه القوة يف . الواردة أدناه) 3 – 1(مؤقتة يف مدينة اخلليل، كما تنص الفقرة 
ارساء االستقرار يف املدينة، وتعبئة اجلهود العادة احلياة اىل جمراها الطبيعي يف مدينة 

 .اخلليل، وبالتايل بخلق شعور باالمان لدى الفلسطينيين يف هذه املدينة
عنصرا، من النروج والدنمارك  160من الدول املانحة مشاركة  نسيطلب الطرفا - 2

وستكون مؤلفة من مراقبين ميدانيين، وموظفين، . كيل هذه القوةوايطاليا، يف تش
ويجوز ادخال تعديالت على تشكيل هذه القوة من قبل . وعاملين، كما تم االتفاق عليه

ولن تقوم هذه القوة بأي مهام عسكرية، أو . الدول املشاركة بموافقة الطرفين املعنيين
 .بمهام الشرطة

 :على ما يلياملؤقتة يف اخلليل، وستقتصر مهام القوة الدولية  - 3
 .منح الفلسطينيين، عبر انتشارهم، شعوراً باالمن يف اخلليل  - أ 
املساهمة يف ارساء االستقرار واملناخ املالئم لتحسين ظروف معيشة   - ب 

 .الفلسطينيين، وتنميتهم االقتصادية
 ةتعبئة اجلهود لضمان امن الفلسطينيين، ومعاجلة االحداث املتعلقة بذلك وعود  - ج 

 .احلياة اىل جمراها الطبيعي يف مدينة اخلليل
 ).ه –أ (رفع التقارير كما تنص عليه الفقرة   -  د 
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بغية تسهيل مهام القوة الدولية املؤقتة يف اخلليل، سيتم اختيار مبنى يف مدينة  - 4
 .اخلليل، التخاذه مقرا لهذه القوة

 : ان القوة الدولية املؤقتة يف اخلليل سترفع تقاريرها اىل - 5

جلنة مشتركة يف اخلليل، ومؤلفة من : يف احلاالت الناشئة عن أحداث حمددة، اىل  - أ 
وكبير : سيكون كبير ممثلي الفلسطينيين رئيس بلدية اخلليل. ممثلين عن كل جانب

وسيطلب من ممثل . املمثلين االسرائيليين رئيس االدارة املدنية يف منطقة اخلليل
ركة يف اجتماعات تعقدها اللجنة املشتركة شاالدولية املؤقتة يف اخلليل امل القوة

 .يف اخلليل، مرتين كل أسبوع، لرفع التقارير املتعلقة بنشاطات هذه القوة
االسرائيلية، التي نصّ اعالن  -اىل جلنة االرتباط الفلسطينية  : يف شكل دوري  - ب 

 .املبادئ على تشكيلها
، بانتظام، تقارير اىل عالوة على ذلك، سترفع القوة الدولية املؤقتة يف اخلليل

  .رئيس جلنة االرتباط للدول املانحة التي شكلت لهذا الغرض
. حتمل شعارا خاصا، اتفق عليه الطرفانوسترتدي عناصر هذه القوة بزات خاصة،  - 6

ويجوز ان حتمل عناصر هذه القوة مسدسات بهدف . وستحمل سياراتهم الشعار ذاته
 .الدفاع عن النفس

بحرية احلركة، بهدف تنفيذ مهامهم يتمتع املراقبون واملوظفون الدوليون يف اخلليل  - 7
إال لدواع عسكرية قاهرة وذلك .. خضع هذه احلرية ألي قيودتوال . داخل مدينة اخلليل

 .كتدبير استثنائي ومؤقت
يضع املراقبون واملوظفون الدوليون يف اخلليل ترتيبات وجودهم ونشاطهم  - 8

 .الطرفين، مع مراعاة املهام املنصوص عليها آنفا باالتفاق بين
 .تتحمل البالد املانحة تكاليف املراقبين واملوظفين الدوليين يف اخلليل - 9

للمراقبين واملوظفين الدوليين البدء يف العمل فور توقيع هذا االتفاق ويستمرون يف  -10
يتهم على النحو الذي ولهم تمديد هذه الفترة، أو تغيير نطاق عمل. العمل ملدة ثالثة أشهر

 .يتفق عليه، وبموافقة الطرفين
 

 مفاوضات غزة وأريحا  - ب 

. 1994مارس /آذار 31تُستأنف مفاوضات غزة واريحا يف القاهرة يوم اخلميس  - 1
 .ويتم دفع عجلة هذه املفاوضات بهدف تعويض الوقت الضائع

ب على اختصار اجلدول الزمني لالنسحاب، والتعجيل باالنسحا إسرائيلتوافق  - 2
 .على ضوء املواعيد املنصوص عليها يف اعالن املبادئ
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تبدأ مفاوضات نقل السلطة املدنية بمجرد إبرام اتفاق غزة وأريحا، وسيستكشف  - 3
اجلانبان امكان توسيع نطاق هذه املفاوضات اىل ما هو أوسع من اجملاالت 

 .اخلمسة احملددة حتى اآلن
الية بما ينسجم مع اعالن تقاملفاوضات بشأن الترتيبات االن يكثف الطرفان - 4

 .، ويف ضوء املوعد املنصوص عليهاملبادئ
ا بالبدء يف املفاوضات بشأن الوضع الدائم يف اقرب وقت ميكرر الطرفان تعهده - 5

ممكن، بحيث ال يجاوز بدء السنة الثالثة من املرحلة االنتقالية، حسبما تنص 
 .املادة اخلامسة من اعالن املبادئ

دريجي لرجال الشرطة الفلسطينيين يف غزة واريحا بعد اسبوع يبدأ االنتشار الت - 6
من استئناف مفاوضات غزة واريحا، بهدف البدء يف االستعدادات ملمارسة 

 □□. السلطة واملسؤوليات على النحو الذي يتفق عليه الطرفان

 الدكتور نبيل شعث  اجمليور جنرال امنون ليبكين شاحاك 

 31/3/1994القاهرة 

 



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/ 


