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  نطقة أريحانص اتفاق القاهرة اخلاص بتنفيذ احلكم الذاتي يف قطاع غزة وم
    4/5/1994القاهرة، 

 

  قطاع غزة ومنطقة أريحا بشأناتفاق 

  شعب الفلسطينيالتي تمثل ال حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيةالطرفان  

    

  ديباجةال

 يف مدريد يف تشرين أولانطلقت وسط التي الشرق األ يف سالممسيرة اليف إطار يؤكد الطرفان 
  :ما يلي 1991)اكتوبر(

بحقوقهما  مع االعترافتبادلين امل نماألكرامة واليف ظل  التعايش السلمي والعيشعزمهما على 
  عة والسياسية املتبادلة؛وشرامل

  .املتفق عليها عادل ودائم وشامل من خالل العملية السياسيةسالم ؤكدان رغبتهما يف حتقيق يو

رئيس  التي تبادلها ووقعها  الرسائلالواردة يف باإلعتراف املتبادل والتعهدات تمسكهماؤكدان يو
  .1993 )سبتمبر( يلولأ 9يف وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

على قطاع غزة  ستسريترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل، بما يف ذلك الترتيبات التي أن  ؤكدانيو
بشأن وأن املفاوضات برمتها  عملية السالمال يتجزأ من ومنطقة اريحا يف هذا االتفاق هي جزء 

  .338و  242جملس األمن  قرار تنفيذإىل ستقضي ع النهائي الوض

 يف واشنطن الذي وقعترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل  بشأن املبادىءإعالن  جتسيدرغبان  يف يو
") ءىاعالن املبادب"املسماة فيما بعد جميعاً (وأيضاً حماضر اجللسات  1993 )بتمبرس( ايلوليف 

  .ائيلية من قطاع غزة ومنطقة اريحاسراإلقوات الانسحاب الذي يتعلق بالبروتوكول  وبوجه خاص

  :على الترتيبات التالية فيما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحايتفق الطرفان 

  املادة االوىل 

  :لهذا االتفاقتنفيذا 

                                                            

 19-15، )15/5/1994( 984فلسطين الثورة، نيقوسيا، ع : المصدر.  



2 
 

  .بهذا االتفاق املرفقتين 2و  1يف اخلريطتين قطاع غزة ومنطقة أريحا تم رسم حدود  – أ 

املستوطنات يف وكذلك سائر ز يتراومناطق مستوطنات  تعني غوش قطيف " املستوطنات"– ب 
  .1طة رقم ياخلر يفبيّن على النحو املقطاع غزة 

منطقة املنشآت العسكرية اإلسرائيلية على طول احلدود تعني " منطقة املنشآت العسكرية"– ج 
  .1ى النحو املبيّن يف اخلريطة رقم عل املصرية يف قطاع غزة

املسجّلة يف  واملؤسساتالقانونية  اإلسرائيلية الوكاالت يتضمن أيضاً " نيسرائيلياال" تعبير – د 
  .إسرائيل

   

  املادة الثانية

  :سرائيليةاإلعسكرية اللقوات اجلدول الزمني النسحاب ا

عسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا ها القوات تنفيذ جدول زمني سريع النسحاب إسرائيلتبدأ  -1
 من تاريخاعتباراً إسرائيل هذا اإلنسحاب خالل ثالثة أسابيع  وتنهي. توقيع هذا االتفاق فور

  .التوقيع

سّلم تُثابتة عسكرية  منشآتاية و .جميع القواعد العسكريةإسرائيل اخالء يتضمن انسحاب      -2
الشرطة ب" واملسماة فيما بعد(للمادة التاسعة  طبقاتشكّل سلشرطة الفلسطينية التي اىل ا

يف اطار الترتيبات الواردة يف البروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات االسرائيلية ") الفلسطينية
  .1العسكرية واملرفقة بهذا االتفاق يف امللحق رقم 

ألمن ة اسرائي عن اسؤوليقواتها تنفيذا مل  يتزامن انسحاب اسرائيل مع اعادة انتشار بقية   -3
إعادة ويتعين ان تكون . سرائيلييناالمن العام للمستوطنات واالاخلارجي واألمن الداخلي و

ء فيما يتعلق بقطاع غزة ىتنفيذاً كامالً للمادة الثالثة عشرة من إعالن املبادهذه  اإلنتشار
  .ومنطقة أريحا فقط

وقوات  ةسرائيلاإلشرطة ال"  سرائيليةاإلعسكرية القوات ال"يمكن ان تتضمن  ذا االتفاقوتنفيذا له -4
  .خرىاألسرائيلية اإلمن األ

الواقعة لطرق ان يستخدموا بحرية اسكرية االسرائيلية الع قواتذلك ال يفا ن، بملإلسرائيي -5    
التي عامة الطُرق بحرية الن أن يستخدموا يفلسطينيولل. حاقطاع غزة ومنطقة أريداخل حدود 

  .1رقم امللحق ما ينص على ذلك املستوطنات جتتاز 
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النظام العام واألمن الداخلي احلفاظ على االمن و مسؤوليةب تنهضالشرطة الفلسطينية وتنتشر  -6
  .1رقم  لملحقللهذا االتفاق و طبقاًللفلسطينيين 

   

  املادة الثالثة

 ةاإلسرائيلي ةلعسكريمن القيادة اتفاق بنقل السلطات حسبما ينص هذا اال لتقوم إسرائي -1
للمادة اخلامسة من التي ينص االتفاق على اقامتها طبقا  املدنية إىل السلطة الفلسطينية اوإدارته

  .هذا االتفاق حسبما ينصممارستها يف إسرائيل  ستستمرهذا االتفاق باستثناء السلطة التي 

يتم نقل الصالحيات  دنية،املاالت اجمليف ات وومارستها فيما يتعلق بنقل السلط    -2
بالشؤون املدنية الذي يتعلق البروتوكول للنهوض بها على النحو الذي يحدده سؤوليات املو
  .2رقم امللحق بهذا االتفاق يف  املُرفقو

يف املسؤوليات املتفق عليها الصالحيات و نقلالرامية غلى  ترتيباتال 2يحدد امللحق رقم  -3
  .هدوء وسالم

فصل يف على النحو املاإلنسحاب اإلسرائيلي ونقل الصالحيات واملسؤوليات عند اتمام  -4
املدنية يف قطاع غزة ومنطقة  االسرائيلية اإلدارةيتم حل  2رقم أعاله ويف امللحق  2و  1الفقرتين 

القيادة العسكرية انسحاب وال يحول . ةاإلسرائيلي ةالعسكريالقيادة  باسحانيتم وأريحا 
التي ينص يف ممارسة الصالحيات واملسؤوليات هذه االدارة املدنية  دون استمرار اإلسرائيلية 

  .هذا االتفاق عليها

للشؤون  اقليميتينجلنتين فرعيتين ومدنية مشتركة للتنسيق والتعاون يتم تشكيل جلنة  -5
التنسيق والتعاون يف الشؤون املدنية ب للنهوضقطاع غزة ومنطقة أريحا على التوايل يف املدنية 

  .2رقم فصل يف امللحق امل على النحوإسرائيل بين بين السلطة الفلسطينية و

اجمللس الذي  بدء عملالسلطة الفلسطينية يف قطاع غزة ومنطقة اريحا إىل حين تقع مقتر  -6
  .ءىإلعالن املبادطبقًا  تخبنسي

  

  املادة الرابعة 

  السلطة الفلسطينية وتشكيلبُنية 
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التشريعية  سلطاتجميع التمارس  عضواً 24تضم السلطة الفلسطينية من هيئة تتألف  -1 
املادة وستكون طبقا لهذه االتفاق بموجب هذا إليها  التي تنقلاملسؤوليات والتنفيذية وتنهض ب
  .هذا االتفاقاملادة السادسة من ب من  -1طبقا للفقرة القضائية  الوظائفمسؤولة عن ممارسة 

ولها ان تنشئ يف حدود اختصاصها إليها ادارة املصالح التي تنقل لسلطة الفلسطينية تتوىل ا -2
وعليها ان . مسؤولياتهاعلى النحو الذي يقتضيه تنفيذ إدارية ادارات اخرى وتلحق بها وحدات 

  .اجراءات الداخلية اخلاصة بهحتدد اإل

حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية ان تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية  على    -3
 متبادلة رسائلبموجب غيير يف عضوية السلطة الفلسطينية ويسري اي ت. ئهاضايف اعوبأي تغيير 

  .حكومة إسرائيلبين بين منظمة التحرير الفلسطينية و

كل عضو يف السلطة  بمجرد تنفيذ اخلطوات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة يبدأ  -4
  .ممارسة مهام وظيفتهالفلسطينية 

   

  املادة اخلامسة

  القانونية الوالية

اإلقليمي كل الشؤون التي تدخل يف نطاق اختصاصها سلطة الفلسطينية صالحيات ال شملت -1
  :كما يلي والوظيفي والشخصي

دد يف املادة على النحو احملأريحا  ومنطقةقطاع غزة  يف القليميشمل نطاق االختصاص اي.  أ 
  .األوىل باستثناء املستوطنات ومنطقة املنشآت العسكرية

ويدخل يف نطاق االختصاص االقليمي االرض وما حتتها واملياه االقليمية طبقا لنصوص هذا 
  .االتفاق

. يف هذا اإلتفاقاملنصوص عليها واملسؤوليات  السلطاتجميع  الوظيفييشمل االختصتص .   ب 
مستوطنات ومنطقة واالمن العام لل داخليال منواأل ارجيةة اخلعالقالهذه الوالية ال تتضمن و

  .ارجياخل منواأل املنشآت العسكرية واإلسرائيليين

املشار قليمي االختصاص اال يف نطاق االفراد الكائنينجميع على االشخاص اىل  الوالية تمتد - ج 
  .ذلك يف هذا اإلتفاقينص على خالف ما مل  أعاله باستثناء اإلسرائيليين إليه
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تشريعية قانونية وومسؤوليات  ها سلطاتصالحياتحدود يف  السلطة الفلسطينيةتخول  -2
  .هذا االتفاق حسبما ينصوتنفيذية وقضائية 

واألمن ين املنشآت العسكرية واإلسرائيليسرائيل سلطة على املستوطنات ومنطقة تملك إ – أ  -3
 للمستوطنات، ومنطقة املنشآت العسكرية واإلسرائيلييناالمن العام اخلارجي واألمن الداخلي و

  .يف هذا االتفاق ملنصوص عليهاالصالحيات واملسؤوليات املتفق عليها واو

هذا السبيل حتتفظ  ة التي ستظل يفالعسكريمن خالل قيادتها  تمارس إسرائيل سلطتها.    ب 
وال . الداخليقانون واملسؤوليات الضرورية طبقا لل لتشريعية والقضائية والتنفيذيةبالصالحيات ا

  .ناإلسرائيلييعلى اي شخص من ئيلي القانون اإلسرايحد هذا النص من تطبيق 

طبقا لنصوص غناطيسي واجملال اجلوي بائي املتعلق باجملال الكهرات التي تالسلطتمارس  -4
  .هذا االتفاقواحكام 

الذي يتعلق للترتيبات القانونية احملددة واملفصّلة يف البروتوكول تخضع احكام هذه املادة -5
ان سرائيل والسلطة الفلسطينية إلو. املرفق بهذا االتفاق 3الوارد يف امللحق والقانونية بالشؤون 

  .اخرىرتيبات قانونية تتفاوضا بشأن اية ت

القانونية يف يف االمور التي تتعلق باالستشارات والسلطة الفلسطينية ن إسرائيل تتعاو -6
  . اخملتصة املشتركةاللجنة الفرعية من خالل  ديناملنائي واجملالين اجل

   

  املادة السادسة

  صالحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية

  : االتفاقالصالحيات التالية طبقا لنصوص واحكام هذه  لسلطة الفلسطينيةل -1

  .تنفيذيةالصالحيات وايضا اليف املادة السابعة من هذا االتفاق القانوينة احملددة صالحيات ال - أ 

  .ةمستقلتتوىل مسؤولية القضاء من خالل سلطة قضائية  -ب 

واالشراف على سياسات وضع صالحية وليس على سبيل احلصر  تكون لها على سبيل املثال - ج 
ى على الغير عاواقامة دمؤسسات وموظفين زانشاء ادارات ومصالح وهيئات وتنفيذها واستخدام 

  .عقودوالتقاضي يف مواجهة الغير وابرام ال

سكان ملفات للالسجالّت وضع  صالحيةتكون لها على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر .    د 
  .مستنداتوإصدار شهادات وتراخيص و
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مسؤوليات يف جمال  واصالحيات اية يكون للسلطة الفلسطينية  ، الاملبادىءعالن طبقا إل -أ -2
اي نوع اخر من البعثات واملكاتب  قنصليات أو واسفارات  الذي يتضمن انشاءالعالقات اخلارجية 

ين او بلوماسياو تعيين موظفين د متها يف قطاع غزة أو منطقة أريحاو السماح باقايف اخلارج ا
  .اسيةدبلوم وظائفوممارسة ين قنصلي

مفاوضات ان جتري  نظمة التحرير الفلسطينيةمل هذه الفقرةمع عدم االخالل باحكام .    ب    
السلطة الفلسطينية يف احلاالت التالية  لصالحأو منظمات دولية حكومات وتوقع اتفاقات مع 

  :فقط

  .لهذا االتفاق 4على النحو احملدد يف امللحق رقم اتفاقات اقتصادية  -1

الرامية اىل تقديم العون اىل  ترتيباتالتنفيذ للمعونات بغرض  مانحةبلدان اتفاقات مع  -2
  .لسلطة الفلسطينيةا

عالن ال 4رقم تنفيذ خطط التنمية االقليمية املفصلة يف امللحق الرامية اىل  تفاقاتاال -3
  تعددة األطراف؛ املإطار املفاوضات التي تسري يف تفاقات اال أو املبادىء

  .تعليميةة والعلمية والثقافيالتفاقات اال -4

ممثلي الدول األجنبية بين بين السلطة الفلسطينية وال تعد من العالقات اخلارجية املعامالت  - ج 
 أعالهأ -2يف الفقرة خالف تلك املنصوص عليها مكاتب تمثيلية وايضا انشاء واملنظمات الدولية 

  .الهأعب -2 الفقرةالتفاقات املشار اليها يف تنفيذ ابغرض 

   

   

  املادة السابعة

  للسلطة الفلسطينية القانونيةالصالحيات 

ساسية األقوانين قوانين بما يف ذلك الإصدار سلطة  واليتهاضمن حدود سلطة الفلسطينية لل -1 
  . والعادية واللوائج وأية قوانين اخرى

هذا مطابقة لنصوص واحكام السلطة الفلسطينية  هاصدرتي يجب ان تكون القوانين الت -2
  .االتفاق
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لطة يتم ابالغ جلنة فرعية قانونية تنشئها اللجنة املشتركة اخملتصة باية قوانين تصدرها الس -3
اللجنة املذكورة أن تقرر ما اذا هذه يوماً من إبالغ وإلسرائيل ان تطلب خالل ثالثين . الفلسطينية

  .هذا االتفاقتخالف احكام السلطة الفلسطينية أو  اختصاص جتاوزالقوانين 

التشريعية مبدئياً يف دخول هذه القوانين للجنة الفرعية تفصل ا ستالم الطلب اإلسرائيليوعند ا -4
  .حيز التنفيذ اىل حين صدور قرار منها بشأن املوضوع

قرا بشأن دخول اي يوماً اىل  15ويف حالة عجز اللجنة الفرعية القانونية عن التوصل خالل  -5
سواء من القضاة  قاضيينهيئة إلعادة النظر تتألف من إىل قانون حيز التنفيذ يحال املوضوع 

قاض عن كل بحيث يكون هناك ") بالقاضيين"يسمى فيما بعد (  كبار القانونيينأو املتقاعدين 
  .يقترحها كل من الطرفينقائمة من ثالثة قضاة طرف  يتم تعيينه يف 

اضيان وضع قواعد واجراءات كتابية غير رسمية تسهيال لالجراءات يف هيئة اعادة يتوىل الق
  . النظر

أمنية تتناول مسألة  الانها هيئة الما قرّرت اعادة النظر اذا إىل هيئة تسري القوانين احملالة   -6
ية كبرى يحميها هذا مصالح إسرائيلبصورة خطيرة هدد تال  اسؤولية إسرائيل وأنهتدخل يف عداد م

  .اإصالحها ال يمكن راضراسبب يال  هذه القوانينوأن سريان االتفاق 

بشأن موضوع القانون املعروض التوصل إىل قرار  القانونية ان تسعى اىل لجنة الفرعيةعلى ال -7
ه هذ إىل قرار خاللعجزت عن التوصل إذا ف. الطلب اإلسرائيلي تقديميوماً من  ثالثينل عليها خال

الفلسطينية املشتركة املشار اليها يف املادة إىل جلنة اإلرتباط اإلسرائيلية املوضوع  حاليفترة ال
املوضوع على جلنة اإلرتباط تبحث و. )"لجنة اإلرتباطب"واملسماة فيما بعد (اخلامسة عشرة أدناه 

  .يوماً  ثالثينخالل وتعمل على البت فيه  فورال

اىل الوضع على ما هو عليه يبقى  أعاله 7و ا 5 ةلفقربموجب ايف حال عدم سرين اي قانون  -8
  .خالف ذلكر رّ ما مل تقبشأن املوضوع جلنة اإلرتباط  عن قرارحين صدور 

ما مل  يف قطاع غزةسارية السابقة على توقيع هذا االتفاق القوانين واألوامر العسكرية تبقى  -9
  .ذا االتفاقالغاؤها طبقاً لهأو ديلها عيتم ت

   

   

  املادة الثامنة

  ألمن والنظام العاماترتيبات 
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لضمان شرطة فلسطينية حسبما تنص املادة التاسعة أدناه وذلك  السلطة الفلسطينيةتنشئ  -1
يف إسرائيل وتستمر . غزة ومنطقة أريحا النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين يف قطاع

ارجية بما يف ذلك املسؤولية عن حماية احلدود اخلتهديدات المسؤولية الدفاع ضد االضطالع ب
وايضاً ارجية من البحر واجلو اخلتهديدات يف مواجهة الوالدفاع  األردينوخط الهدنة املصرية 

أمنهم الداخلي والنظام بصفة عامة حفاظاً على  املسؤولية عن أمن اإلسرائيليين واملستوطنات
  .بهذه املسؤوليةالالزمة لالضطالع اخلطوات التخاذ الكاملة  حياتوتكون لها الصال العام

  .التنسيق وسبلملتفق عليها على الترتيبات األمنية ا 1ينص امللحق رقم  -2

ية األمنبغرض احلماية تعاون التنسيق وللمشتركة إنشاء جلنة على  1ينص امللحق رقم  -3
 ودائرةخان يونس  ودائرةغزة االداري يف دائرة  ثالثة مكاتب مشتركة للتنسيقة وايضا املتبادل

  .أريحا

بناء على  1رقم امللحق وهذا االتفاق  التي بنص عليهاالترتيبات األمنية يجوز اعادة النظر ب -4
إعادة ترتيبات  1امللحق ويتضمن . الطرفين بينتعديلها باتفاق ين ويجوز طرفمن الطلب أي 

  .النظر

   

   

  املادة التاسعة

  قوة الشرطة ل الفلسطينية ديريةامل

املسماة (قوة الشرطة لالفلسطينية ديرية هي امل لسلطة الفلسطينية قوة شرطة قويةتُنشىء ا   -1
 ووظائفواجبات على  1وتنص املادة الثالثة من امللحق رقم "). الشرطة الفلسطينيةب"فيما بعد 

وتنص . هاياتلعتادها وعمواألحكام التي تتعلق ب الشرطة الفلسطينية وبنية وانتشار وتشكيل
  .على القواعد السلوكية التي حتكم نشاطات الشرطة الفلسطينية 1املادة الثامنة من امللحق رقم 

ال  استثناء الشرطة الفلسطينية املشار إليها يف هذه املادة والقوات العسكرية اإلسرائيليةب -2
  .أخرى مسلحة يف قطاع غزة أو منطقة أريحا مسلحة اية قواتيجوز انشاء او تشغيل 

من  3على النحو املبين يف املادة  باستثناء األسلحة والذخيرة وعتاد الشرطة الفلسطينية -3
فال يجوز الية منظمة او  القوات العسكرية اإلسرائيليةوايضاً اسلحة وذخيرة وعتاد  1امللحق رقم 

إىل قطاع متفجرات او بارود او اي عتاد آخر بيع  يف قطاع غزة ومنطقة اريحا بتصنيع أوالفراد 
  .1رقم  ذلك يف امللحقينص على خالف منطقة أريحا ما مل وغزة 
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  املادة العاشرة

  املمرات

 مصر،و غزةبين قطاع عابر حول امللتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية اترتيبات         
  .املادة العاشرة 1رقم يف امللحق مدرجة دولية  رتعتب معابراىل اي االردن إضافة و أريحاوبين 

   

  املادة احلادية عشرة

  قطاع غزة ومنطقة أريحاالعبور بين 

يف امللحق  مدرجةين قطاع غزة ومنطقة أريحا لألشخاص والنقل باآلمن العبور ترتيبات         
  .املادة التاسعة 1رقم 

   

  املادة الثانية عشرة

  والسلطة الفلسطينيةالعالقات بين اسرائيل 

وعلى ضوء ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية إىل تعزيز التفاهم املتبادل والتسامح تسعى  -1 
وتتخذان من دون  ضد بعضهماية ئالدعااحلمالت  هحتريض بما فياي  نعليهما االمتناع ع

أي االجراءات القانونية الالزمة ملنع مثل هذا التحريض من جانب  ن مبدأ حرية التعبيراالنحراف ع
  .او جمموعات او اشخاص خاضعين لواليتهما القاونية منظمات

هذا االتفاق تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف  االنحراف عن املوجبات الواردة دون من  -2
بين بما فيها التعديات املرتبطة اجلانؤثر على تقد  التي ةاإلجرامي اتالنشاطعلى حماربة 

واالعتداءات على االمالك بما فيها االعتداء على  والتهريبواملنشطات  اإلجتار باخملدراتب
  .السيارات

   

  املادة الثالثة عشرة

  العالقات اإلقتصادية
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قات اإلقتصادية البروتوكول اخلاص بالعالاجلانبين مدرجة يف عالقات اإلقتصادية بين ان ال  
وهي  4وقد جمعت النسخ املوقعة يف امللحق رقم  1994ابريل / نيسان  29قع يف باريس يف املو

  .هاتحقللبنود هذا االتفاق ومخاضعة 

  

  املادة الرابعة عشرة

   حقوق االنسان وحكم القانون

آخذين  هذا اإلتفاقبموجب ومسؤولياتهما صالحياتهما رائيل والسلطة الفلسطينية تمارس اس    
  .حقوق اإلنسان وحكم القانونالولية املتفق عليها واإلعتبار األعراف بعين 

  

  املادة اخلامسة عشرة

  الفلسطينية املشتركة جلنة االرتباط اإلسرائيلية

ان تعمل على  املبادىءملادة العاشرة من اعالن التي انشئت بموجب ااإلرتباط على جلنة  -1 
قضايا أخرى ذات إهتمام مع وحتتاج اىل تنسيق مع قضايا وتتعامل . بمرونة طبيق هذا االتفاقت

  .نزاعاتمع المشترك و

أن تضيف وباستطاعتها .  اجلانبينمن عدد متساوٍ من األعضاء من كالنة اإلرتباط تتألف جل -2
  .اذا دعت احلاجةوخبراء فنيين آخرين 

  .تماعاتهااج امكنةمكان أو ه وتيرة وعملها بما فياسلوب نة االرتباط تقرر جل -3

  .بالتوافقنة االرتباط قراراتها تتخذ جل -4

    

   

  املادة السادسة عشرة

  والتعاون مع األردن ومصر العالقات

ملشاركة يف اىل احكومتي األردن ومصر يدعو الطرفان  املبادىءمن اعالن  12ملادة بموجب ا -1 
وبين كل  الفلسطينيين من جهةترتيبات تعاون بين حكومة إسرائيل واملمثلين اقامة عالقة اوثق و
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هذه وتتضمن . التعاون بينهمثانية وذلك من اجل تطوير األردن من جهة مصر و حكومتيمن 
  .متابعةجلنة االجراءات انشاء 

الضفة الغربية وقطاع املهجرين من ألشخاص اجراءات قبول اباالتفاق املتابعة جلنة تقرر  -2
  .باالمن وشيوع الفوضىلضرورية ملنع االخالل ا ، وذلك مع اتخاذ التدابير 1967غزة عام 

  .ذات اهتمام مشتركاملتابعة قضايا اخرى جلنة تعالج  -3

    

  املادة السابعة عشرة

  تسوية اخلالفات والنزاعات

اخملتصة التنسيق والتعاون هيئات بتطبيق هذا االتفاق سوف يُحال إىل  يتعلقأي خالف         
ال  على أي خالف املبادىءإعالن من  15املادة وتطبق احكام . هذا االتفاقالتي انشئت بموجب 

  :اي ،اخملتصةالتنسيق والتعاون قبل هيئة تسويته من تتم 

 باملرحلةتتعلق  فرعية ن تطبيق أو تفسير هذا االتفاق وأي اتفاقاتاخلالفات الناجمة ع -1
  .جلنة االرتباطبالتفاوض من خالل االنتقالية تسوى 

يتفق عليها من خالل آلية للمصاحلة فاوض يمكن تسويتها تبالوى تسال خلالفات التي ا -2
  .اجلانبان

التي ال يمكن واملتعلقة باملرحلة اإلنتقالية اخلالفات تحكيم يستطيع اجلانبان ان يخضعا لل -3
  .جلنة حتكيم ناالطرفه الغاية، وباتفاقف اجلانبين، ينشئ ولهذ. بالتوقيقتسويتها 

    

  املادة الثامنة عشرة

  عدائيةالعمال األمنع 

ضد بعضهما واالعتداءات  ائمواجلر يةعمال اإلرهاباألاالجراءات الضرورية ملنع يتخذ اجلانبان  
جراءات اإلتخذان امالكهم ويضد الطرف االخر وحتت سلطة  املوجودينوضد األفراد البعض 

اجلانب الفلسطيني جميع االجراءات يتخذ  وإضافة إىل ذلك. نعتديضد امل الضرورية قانونيةال
وضد املنشآت التابعة لها واملنطقة العسكرية  ية ضد املستوطناتناوملنع االعمال العد الضرورية

 عنالعمال العدائية الصادرة ايتخذ اجلانب اإلسرائيلي جميع االجراءات الضرورية ملنع و
  .فلسطينيينالاملستوطنات واملوجهة ضد 
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  سعة عشرةاملادة التا

  فقودوناملشخاص األ

الالزمة للبحث املساعدة  بر تقديم كلتتعاون مع إسرائيل ع انالفلسطينية  على السلطة      
علومات عن إسرائيليين وكذلك عبر تقديم امل يف قطاع غزة ومنطقة أريحامفقودين إسرائيليين 

ات عن مفقودين فلسطينيين و تتعاون مع السلطة الفلسطينية يف البحثعلى إسرائيل ان  .مفقودين
  .الالزمة بهذا الصدداملعلومات تقدم 

   

  املادة العشرون

  الثقة تدابير تعزيز

   

اقامة قاعدة صلبة من الثقة بهدف تطبيق هذا االتفاق، ووموات لايجابي مناخ  بهدف ايجاد
  :يليالثقة كما اتخاذ تدابير لتعزيز على ان الطرفيوافق واالرادة الطيبة املتبادلة 

خالل  ،م السلطة الفلسطينيةياو تسل باالفراج عناسرائيل تقوم  هذا االتفاق على توقيعلدى ال -1
الضفة الغربية ، من سكان حوايل خمسة آالف معتقل وسجين فلسطيني ،خمسة اسابيع مهلة

أي يف منازلهم العودة إىل يف سيكونون أحراراً ، واالشخاص الذين سيتم االفراج عنهم وقطاع غزة
إىل السلطة الفلسطينية  يتم تسليمهموالسجناء الذين . مكان يف الضفة الغربية أو قطاع غزة

  .طيلة املدة املتبقية من مدة عقوبتهمن بالبقاء يف قطاع غزة او منطقة اريحا يملزمسيكونون 

عن عدد اضايف من  لالفراج التفاوض اجلانبان  يواصلهذا االتفاق،  على توقيعالبعد   -2
  .متفق عليهااسس فلسطينيين على العتقلين املسجناء وال

القانون االسرائيلي  ينص عليهااالجراءات التي يتم بموجب اعاله هذه التدابير املدرجة تطبيق  -3
  .ونقلهم املعتقلينلالفراج عن السجناء أو 

طات السلاتصال مع الفلسطيني بحل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على يتعهد الطرف   -4
هؤالء  مالحقةدم بعالفلسطيني  متفقف عليه يتعهد الطرف حلواىل حين التوصل اىل  .االسرائيلية

  .قضائياً او ايذائهم بأي شكل الفلسطينيين
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ذا طبقا لهاملوافقة على دخولهم إىل قطاع غزة ومنطقة اريحا الذين تمت اخلارج  فلسطينيو -5
يتعرضوا للمالحقة القضائية خملالفات لن  ،ادةهذه امل احكاموالذين تنطبق عليهم  ،االتفاق

  .1993) سبتمبر(أيلول  13ارتكبت قبل 

   

   

  املادة الواحدة والعشرون

  ؤقتاملدويل الوجود ال

وجود دويل (دويل أو أجنبي مؤقت يف قطاع غزة ومنطقة أريحا  وجودعلى اجلانبان وافق ي -1 
  .هذه املادةطبقا الحكام ) مؤقت الحقا

وخبراء  وموجهونمراقبون بمن فيهم شخص مؤهل  400يتألف الوجود الدويل املؤقت من  -2
  .آخرون من خمس او ست دول دول مانحة

  .الوجود الدويل املؤقت صندوق خاص لتمويلانشاء يطلبا من الدول املانحة على الطرفين ان  -3

غير يمدد هذه الفترة او يأن ويمكن  ستة أشهرمهمته ملدة " الوجود الدويل املؤقت  "يمارس  -4
  .الطرفينهدف العملية التي يقوم بها بموافقة 

 رفحو خان يونسو غزة: ملدن والقرى التاليةبين اعمل يو" الوجود الدويل املؤقت " تمركزي -5
  .بيت حانون وأريحاو بسانوع جبالياو دير البلحو

اجناز  هدف، ياص لتطبيق هذه املادةسرائيل والسلطة الفلسطينية على بروتوكول ختتفق إ -6
  .خالل شهرين) الوجود الدويل املؤقت(املساهمة يف عناصر فاوضات مع الدول املانحة امل

   

  املادة الثانية والعشرون

  لتزاماتاالسؤوليات واملقوق واحل

1-  

، 2رقم يف امللحق ال مبينكما هو  ،واملسؤوليات إىل السلطة الفلسطينية السلطات جميعنقل ان  - أ
 تنشأ عن عمل او امتناع عن عملحقوق ومسؤوليات وإلتزامات يتضمن جميع ما يتصل به من 
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او بمثل هذه األعمال  تتعلقإسرائيل عن حتمل أي مسؤولية مالية  تكف. نقل السلطات) عملية(قبل 
  .عن ذلك وعن سير عملهااملسؤولية  كلتتحمل السلطة الفلسطينية االمتناع عن اعمال و

  .إىل السلطة الفلسطينية ستحالضد إسرائيل ي دعوى مالية تقام بهذا الصدد ا -ب

عن شكاوى عالقة او سابقة احيلت معلومات ما لديها من تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية ب - ج
  .االطارهذا يف ضد إسرائيل اىل احدى احملاكم 

السلطة الفلسطينية وتمكنها يف حال وجود دعوى قضائية متعلقة بهذه الشكاوى تبلغ اسرائيل  -د
  .القضية وتقديم اي حجج لصاحلهامن املشاركة يف الدفاع عن 

قررت اي حمكمة او جهة قضائية تقديم تعويض من قبل اسرائيل يف اطار مثل هذه  ويف حال - هـ
  .ىل إسرائيلا كامالً ية ان تسدد هذا التعويضالقضية يتعين على السلطة الفلسطين

أن املسؤولية املعنية بهذه القضية احملكمة ويف حال استخلصت  أعالهمع عدم االخاللبما ذكر  -و
السلطة ، ال تتحمل ساءة ه او تعمد االصالحياتق جاوز نطاموظف أو وكيل عاتق تقع فقط على 

  .مسؤولية ماليةاي الفلسطينية 

هيئة أي شخص او وواجبات ومسؤوليات يؤثر على حقوق ينبغي اال  ذاتهحد لطة بقل السان ن -2
  .تاريخ توقيع االتفاقاعتبارية موجودة حتى 

    

  املادة الثالثة والعشرون

  نهائيةالبنود ال

  .يصبح هذا االتفاق نافذ بمجرد توقيعه -1

الذي حتى يحّل حملها اإلتفاق اإلنتقايل االحكام التي تنص عليها هذا االتفاق تبقى سارية  -2
  .الطرفينأو أي اتفاق آخر بين  املبادىءاعالن اتفاق يف ورد 

 املبادىءاعالن والتي نص عليها اتفاق خمس سنوات تبدأ املرحلة االنتقالية التي تمتد على  -3
  .هذا االتفاقعلى توقيع ال تاريخاعتبارا من 

مني الذي اقامته اسرائيل حول نافذا، فان احلاجز االهذا االتفاق يتفق الطرفان على انه ما دام  -4
، ال 1كما هو مبين على اخلارطة رقم الذي يحدده هذا احلاجز، أن اخلط كما ، قائماقطاع غزة يبقى 

  .ذا االتفاقيكون له اي معنى خارج اطار ه



15 
 

املتعلقة املفاوضات ينبغي اال يسيء اي بند يف هذا االتفاق بأي شكل او يؤثر على نتيجة  -5
يمكن ال . املبادىءاعالن حتديده كما نص عليه تم يسالذي التفاق االنتقايل او الوضع النهائي با

او مطالبه او  عن أيٍ من حقوقهتراجع او تخلى فين اعتبار على ضوء هذا االتفاق، ان ايا من الطر
  .مواقفه

سالمتها  على ةفاظاحمل، يجب واحدة يةجغرافلطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة يعتبر ا -6
  .خالل الفترة اإلنتقاليةووحدتها 

واال يتغير  طاع غزة ومنطقة اريحا جزءاً ال يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزةيبقى ق -7
  .غير هذا الوضعيمكن ان يوال شيء يف هذا االتفاق . هذا االتفاقتطبيق فترة  خاللوضعهما 

  .جزءاً ال يتجزأ منهامللحقة به تعتبر واخلرائط ه واضافاته مالحقكل وديباجة االتفاق  ان  -8

    

  1994 )مايو( الرابع من أياروقع يف القاهرة يوم 

  عن حكومة دولة إسرائيل 

  عن منظمة التحرير الفلسطينية

  الشهود

  الواليات املتحدة االمريكية

  روسيا االحتادية 

  جمهورية مصر العربية

 



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/ 


