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أبرمت اتفاقية جنيف على أساس عملية السالم في الشرق األوسط التي بدأت في مدريد في تشرين 
األول/ أكتوبر عام ١٩٩١، وإعالن املبادئ الصادر بتاريخ ١٣ أيلول/ سبتمبر عام ١٩٩٣، واالتفاقات 
٢٠٠٠، وأفكار  عام  متوز/يوليو  في  ديفيد  كامب  قمة  ذلك  في  مبا  الدائم،  الوضع  الالحقة، ومفاوضات 
كلينتون التي أعلن عنها في كانون األول/ ديسمبر عام ٢٠٠٠، ومفاوضات طابا في كانون الثاني/ يناير 

عام ٢٠٠١.

و١٣٩٧،  و٣٣٨   ٢٤٢ األمن رقم  مجلس  بقرارات  التزامهما  االتفاقية  هذه  خالل  من  الطرفان  ويكرر 
ويؤكدان فيها أن هذه االتفاقية تقوم على - وستقود إلى - التطبيق الكامل لهذه القرارات، وستؤدي إلى 

تسوية الصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي بكافة جوانبه.

حزيران/   ٢٤ في  ألقاه  الذي  اخلطاب  في  بوش  الرئيس  رؤية  جتسد  االتفاقية  هذه  أن  اجلانبان  ويؤكد 
يونيو عام ٢٠٠٢، واملرحلة الثالثة خلارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية. كما يعلن اجلانبان أن هذه 
االتفاقية متثل تصاحلًا تاريخيًا بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ومتهد الطريق أمام املصاحلة بني العالم العربي 
وإسرائيل وفقًا لقرار القمة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في ٢٨ آذار/ مارس ٢٠٠٢ بهدف إقامة 

السالم بشكٍل يساهم في إحالل االستقرار واألمن والتنمية واالزدهار في املنطقة جمعاء.

وتعترف االتفاقية بحق كلٍّ من الشعبني الفلسطيني واليهودي في دولة، وذلك دون اإلجحاف باحلقوق 
املتساوية جلميع املواطنني في كل من الدولتني. 

وتنهي االتفاقية عهد الصراع، وتبشر ببدء عهٍد جديٍد قائٍم على أساس السالم والتعاون وعالقات حسن 
اجلوار بني الدولتني. ويؤدي تنفيذها إلى تسوية جميع مطالب الطرفني املترتبة على أحداٍث وقعت قبل التوقيع 

عليها.

WIOŁu�« cOHMð  UO�¬

يقوم الطرفان بإنشاء جلنة توجيه فلسطينية- إسرائيلية عليا على املستوى الوزاري، ترشد وتراقب وتسهل 
عملية تنفيذ هذه االتفاقية على الصعيد الثنائي.

االتفاقية  هذه  تطبيق  وضمان  تسهيل  أجل  من  والتحقق»  للتنفيذ  الدولية  «املجموعة  تأسيس  ويتم 
واملساعدة في ذلك ومراقبته وفض النزاعات ذات العالقة بتنفيذها، حيث تضم هذه املجموعة في عضويتها 
كًال من أطراف اللجنة الرباعية وأطرافًا أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان، وتعمل هذه املجموعة 
الطرفني،  بني  النزاعات  حلل  آلية  وتنشئ  العليا،  اإلسرائيلية   - الفلسطينية  التوجيه  جلنة  مع  بالتنسيق 

وتتضمن التحكيم الدولي امللزم.
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مبوجب قراري مجلس األمن الدولي ٢٤٢ و٣٣٨، يقام خط احلدود بني دولتي فلسطني وإسرائيل على 
أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ١٩٦٧، مع تعديالت متبادلة على أساس التكافؤ (١:١)، كما 
الضفة  مساحة  من   ٪٢,٣ من  أكثر  األراضي  تبادل  نسبة  تتعدى  باالتفاقية، وال  مرفقة  خريطة  في  تظهر 

الغربية.

يحترم كل من الطرفني ويعترف بسيادة الطرف اآلخر وسالمة أراضيه، ويتعهد بعدم املساس بحرمة أراضي 
الطرف اآلخر، مبا في ذلك مياهه اإلقليمية ومجاله اجلوي. وعليه، تنسحب إسرائيل حسب احلدود املشار إليها 

أعاله، وتتولى دولة فلسطني املسؤولية عن هذه املناطق.

 UMÞu²*«

الدولة  لسيادة  اخلاضعة  املناطق  في  القاطنني  اإلسرائيليني  سحب  عن  مسؤولة  إسرائيل  دولة  تكون 
الفلسطينية خارج هذه املناطق، وتنتهي عملية إعادة توطني هؤالء اإلسرائيليني وفق جدول زمني في مدة ال 
تتجاوز الـ ٣٠ شهرًا. وتبقي إسرائيل على املستوطنات املخالة سليمة، وتكون دولة فلسطني املالك احلصري 

لكافة األراضي واملباني واملرافق والبنى التحتية واملمتلكات التي تبقى فيها.

…ež ŸUD�Ë WOÐdG�« WHC�« 5Ð dL*«

تقيم دولتا فلسطني وإسرائيل ممرًا يصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبقى هذا املمر دائمًا، ويسري 
القانون الفلسطيني على األشخاص الذين يستخدمون هذا املمر وعلى اإلجراءات ذات الصلة به. وميكن أن 

يحوي املمر مرافق البنى التحتية الضرورية لربط الضفة الغربية بقطاع غزة.

s�_«

تعمل إسرائيل وفلسطني معًا ومع جيرانهما ومع املجتمع الدولي لبناء شرق أوسط يعمه األمن واالستقرار، 
، يتسم باملصاحلة وحسن النية ونبذ اللجوء  وخاٍل من أسلحة الدمار الشامل في إطار سالٍم شامٍل ودائٍم ومستقرٍّ

إلى القوة. ولتحقيق ذلك يعمل الطرفان سويًا إلقامة نظام أمن إقليمي.

ويرفض الطرفان العنف واإلرهاب، وميتنعان عن القيام بأي أعمال أو تطبيق أي سياسات قد تؤدي إلى 
تغذية التطرف وإيجاد بيئة مواتية لإلرهاب، ويبذل الطرفان جهودًا مشتركة وأخرى أحادية شاملة ومتواصلة 
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ملواجهة كافة جوانب العنف واإلرهاب، ويتم تشكيل جلنة أمنية ثالثية تتكون من الطرفني والواليات املتحدة 
لضمان تطبيق هذه املادة.

تقوم إسرائيل بسحب جميع أفرادها العسكريني واألمنيني وجميع معداتها العسكرية واألمنية، مبا في ذلك 
األلغام، وجميع املنشآت العسكرية من أراضي دولة فلسطني، وتبدأ عمليات االنسحاب على مراحل فور 

دخول االتفاقية حيز التنفيذ، وتنتهي في غضون ٣٠ شهرًا من دخول االتفاقية حيز التنفيذ.

تكون الدولة الفلسطينية دولة غير معسكرة حتتفظ بقوات أمن قوية، فيما يتم نشر قوات دولية حلماية 
السالمة اإلقليمية لدولة فلسطني والرقابة على تنفيذ البنود األمنية في االتفاق.

وفيما يتعلق باملعابر احلدودية الدولية والبرية والبحرية واجلوية لدولة فلسطني، فإنها تخضع ملراقبة فرق 
دخول  دون  للحؤول  اجلنسيات،  متعددة  الفلسطينية والقوى  األمن  قوات  من  أعضاء  من  تتكون  مشتركة 
أسلحة أو مواد أو معدات إلى فلسطني بشكل يخالف أحكام هذه االتفاقية. وتبقي إسرائيل على وجود غير 
مرئي في معابر الركاب والبضائع خالل مدة االنسحاب (أي مدة ٣٠ شهرًا) في مرافق يعمل فيها أعضاء 

من «القوة متعددة اجلنسيات» وإسرائيليون، ويستخدمون التكنولوجيا املناسبة.

حتتفظ إسرائيل مبحطتي إنذار مبكر ميكن إزالتهما بقرار من أحد الطرفني بعد مرور خمس عشرة سنة. 
ويكون املجال اجلوي الفلسطيني خاضعًا للسيادة الفلسطينية بحيث تخضع املالحة اجلوية املدنية للقانون 
الدولي، فيما متتلك إسرائيل حق التدريب العسكري في هذا املجال اجلوي ضمن حدود القوات الدولية وحتت 

إشرافها.

”bI�«

يعترف الطرفان باألهمية العاملية والتاريخية والدينية والروحية والثقافية ملدينة القدس وبقدسية هذه املدينة 
بالنسبة للديانات اليهودية واملسيحية واإلسالمية، ويقيمان هيئة مؤلفة من ممثلي الديانات السماوية الثالث، 
وتعمل كهيئة استشارية لدى الطرفني في مسائل تتعلق بأهمية املدينة دينيًا، وتنهض باحلوار والتفاهم بني 

األديان.

يكون لكل طرف عاصمته في القدس (الشرقية عاصمة دولة فلسطني، والغربية عاصمة دولة اسرائيل). 
وسيعترف كل طرف بعاصمة الطرف اآلخر. تتم إقامة حدود بني طرفي القدس، شأنها في ذلك شأن بقية 

املناطق الفلسطينية واإلسرائيلية، مع العمل بترتيبات خاصة فيما يتعلق باملقابر في شطري املدينة.

وتبقى البلدة القدمية، مبا فيها احلرم القدسي الشريف، حتت السيادة الفلسطينية، باستثناء احلي اليهودي 
وحائط املبكى اللذين سيخضعان للسيادة اإلسرائيلية، وتكون البلدة «مفتوحة» ميكن التنقل داخلها بحرية. 
دولي  تواجد  إنشاء  الشريف، ويتم  احلرم  في  احلفر والتنقيب  األمن وعدم  بحفظ  الفلسطينية  الدولة  وتلتزم 

تشارك فيه منظمة الدول اإلسالمية للرقابة على ذلك.
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يشكل قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقم ١٩٤، وقرار مجلس األمن رقم ٢٤٢، ومبادرة السالم 
العربية فيما يتعلق بحقوق الالجئني الفلسطينيني، األساس حلل قضية الالجئني ونيل حقوقهم.

 يتم إنشاء مفوضية دولية لتنفيذ البند اخلاص بالالجئني. ويحق لالجئني الفلسطينيني التعبير عن خيارهم 
بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس من ضمن البدائل التالية: الدولة الفلسطينية، أو 
املناطق التي سُتضم للدولة الفلسطينية في سياق تبادل األراضي، أو دولة ثالثة، أو الدول املضيفة حاليًا، أو 
إسرائيل. وتقبل إسرائيل عددًا من الالجئني يتم احتسابه على أساس معدل ما تقبله الدولة الثالثة، ويكون 

تنفيذ اختيار إسرائيل كمكان اإلقامة الدائم مبوجب القرار السيادي اإلسرائيلي.

ويكون لالجئني احلق في احلصول على تعويض عن جلوئهم وعن فقدانهم املمتلكات. وال يجحف هذا احلق 
مبكان اإلقامة الدائم لالجئ، كما ال يجحف مكان اإلقامة الدائم بهذا احلق. كذلك يحق للدول التي استضافت 

الالجئني الفلسطينيني احلصول على تعويض.

يتم تعويض الالجئني عن خسارتهم في املمتلكات نتيجة تهجيرهم، وتلتزم إسرائيل بدفع كافة التعويضات 
املتعلقة بذلك.

ÊuOMODKH�« ÊuKI²F*«

في سياق هذه االتفاقية بشأن الوضع النهائي بني فلسطني وإسرائيل وإنهاء الصراع ووقف كافة أشكال 
اإلسرائيلي،  الفلسطيني-  الصراع  إطار  في  املعتقلني  الفلسطينيني والعرب  جميع  عن  اإلفراج  يتم  العنف، 

بحيث يفرج عن آخرهم في مدة ال تتجاوز الـ٣٠ شهرًا.
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بني أ.  السالم  لعملية  الدولي  املجتمع  دعم  توفير  بغرض  التنفيذ والتحقق  مجموعة  إنشاء  يتم 
الطرفني، وملساعدة الطرفني على الوفاء بالتزاماتهما املتبادلة مبوجب هذه االتفاقية.

بتنفيذ ب.  املتعلقة  النزاعات  مبتابعة  والتحقق  التنفيذ  مجموعة  تقوم  الغايات،  تلك  لتحقيق 
االتفاقية، وتضمن تيسير العمل واملساعدة في تسوية تلك النزاعات والوقاية منها. 

∫WOM³�«Ë qOJA²�« Æ≤

يدعو الطرفان الدول األعضاء واملنظمات التالية أسماؤها (األعضاء) إلى املشاركة في مجموعة أ. 
التنفيذ والتحقق:

الواليات املتحدة األمريكية.) ١

روسيا االحتادية.) ٢

االحتاد األوروبي.) ٣

األمانة العامة لألمم املتحدة.) ٤

يحق للطرفني االتفاق على إضافة دول أعضاء و/أو منظمات أخرى، إقليمية كانت أو دولية.ب. 

تكون هيئات ووحدات مجموعة التنفيذ والتحقق كما يلي:ت. 

مجموعة االتصال.) ۱

املمثل اخلاص.) ۲

األمانة العامة.) ۳

مجموعة املانحني.) ٤

القوة متعددة اجلنسيات.) ٥

وحدة الشرطة اخلاصة بالبلدة القدمية.) ٦
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تنشئ مجموعة التنفيذ والتحقق آلية لتسوية النزاعات.ث. 

يحق ملجموعة التنفيذ والتحقق أن تقرر، باالتفاق مع الطرفني، إنشاء هيئات ووحدات إضافية، ج. 
حسبما ترتئيه ضروريًا ألداء مهامها.

يكون مقر مجموعة التنفيذ والتحقق الدائم في موقع يتم االتفاق عليه في القدس.ح. 

اإلشارة في هذا امللحق إلى مجموعة التنفيذ والتحقق تشمل، أيضًا، إشارة إلى أيٍّ من هيئاتها خ. 
أو وحداتها، حسب املناسب.
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تناط مبجموعة التنفيذ والتحقق املسؤوليات واملهام املفصلة في االتفاقية، مبا في ذلك األمور التالية:

اإلشراف على تنفيذ االتفاقية، وضمان وتيسير واملساعدة في الوقاية من النزاعات املتعلقة أ. 
بتنفيذ االتفاقية، وتسويتها إن وقعت. 

مساعدة الطرفني على تنفيذ االتفاقية واحليلولة دون وقوع نزاعات، والوساطة الفورية في ب. 
النزاعات التي تنشأ بالفعل.

املساعدة في الوقاية من كافة أشكال العنف، مبا في ذلك اإلرهاب، ومكافحتها.ت. 

الرقابة على االنسحاب اإلسرائيلي والتحقق منه وتسهيل تنفيذه.ث. 

البت في أي خالف ينشأ في املفوضية الفنية املشتركة للحدود بخصوص اخلطوط احلدودية ج. 
(تعليم ورسم احلدود).

تسوية أي نزاعات من شأنها أن تندلع خالل اخالء املستوطنات وتولي فلسطني السلطة ح. 
على املستوطنات.

طرح حلول ممكنة في حال عدم الوصول إلى حل في اللجنة الثالثية للطيران املدني.خ. 

تقدمي التوصية املناسبة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة الثالثية التي د. 
تتعامل مع التغيرات على امللحق اخلاص بالقيود املفروضة على األسلحة التي تستخدمها 

قوى األمن الفلسطينية.

للسيادة ذ.  اخلاضع  اجلوي  النطاق  باستخدام  اإلسرائيلية  اجلوية  القوات  التزام  على  الرقابة 
الفلسطينية لغايات التدريب، والتحقق من ذلك، واتخاذ قرار نهائي عندما يتقدم أيٌّ من 

الطرفني بشكوى.
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مراقبة تنفيذ البند وامللحق اخلاص باملجال الكهرو-مغناطيسي، والتحقق من ذلك، واتخاذ ر. 
قرار نهائي في حال تقدم أيٍّ من الطرفني بشكوى.

اتخاذ القرارات في الشكاوى الصادرة بخصوص استخدام املجال الكهرو– مغناطيسي.ز. 

اتخاذ القرار في القضايا التي تثيرها قوى األمن الفلسطينية بخصوص اخلالف بني قوى س. 
األمن الفلسطينية والقوات متعددة اجلنسيات بخصوص دخول السلع أو املواد.

مساعدة التواجد متعدد اجلنسيات في احلرم الشريف/ جبل الهيكل في أعمال السكرتارية ش. 
أو الدعم أو األمور اللوجستية الالزمة.

املساعدة في التعاون بني الطرفني– إذا طلبا منها ذلك– في حال وقوع حوادث يشترك فيها ص. 
مواطنون إسرائيليون في الطرق احملددة، وتستدعي اتخاذ إجراء جنائي أو قانوني.

اليونسكو ض.  قواعد  مع  ينسجم  مبا  القدمية  املدينة  في  الثقافي  التراث  على  احملافظة  مراقبة 
السارية على قائمة التراث الثقافي العاملية، والتحقق من ذلك.

مساعدة الطرفني على وضع التوجيهات اخلاصة بتنفيذ القوانني اخلاصة مبنع التحريض على ط. 
االعتداء على ممتلكات الغير والعنصرية واإلرهاب والعنف، ومساعدتهما في إنفاذ تلك 

القوانني بشدة.

حتتفظ مجموعة التنفيذ والتحقق بقوات متعددة اجلنسيات في نقاط العبور بالضفة الغربية ظ. 
وغزة. في حال وقوع حادث أمني يدخل فيه مواطنون إسرائيليون أو أجانب، يتعني على 
القوات متعددة اجلنسيات الوصول للموقع ومساعدة قوى األمن اإلسرائيلية والفلسطينية.

ميكن لكال الطرفني إناطة مسؤوليات ومهام أخرى مبجموعة التنفيذ والتحقق، عبر اتفاق ع. 
مكتوب يعرضانه على املمثل اخلاص.

مسؤوليات ومهام غ.  بإضافة  للطرفني  توصية  تقدمي  اخلاص  االتصال واملمثل  ملجموعة  ميكن 
إلى تلك املنوطة مبجموعة التنفيذ والتحقق، أو توصية تتعلق بتغييرات وتعديالت على 
املسؤوليات واملهام القائمة. وفي مثل تلك احلاالت، يظل القرار النهائي في أيدي الطرفني.

تكون لغة العمل في مجموعة التنفيذ والتحقق هي اإلجنليزية.ف. 
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تتم تغطية نفقات مجموعة التنفيذ والتحقق من الدخل املتأتي من األمم املتحدة واألعضاء . أ
والطرفني.
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مانحة . ب مجموعة  االتصال،  الطرفني واألعضاء ومجموعة  مبساعدة  اخلاص،  املمثل  ينشئ 
و/أو  األعضاء  غير  الدول  من  تتكون  املانحني)،  (مجموعة  التنفيذ والتحقق  ملجموعة 
املنظمات غير العضوة املستعدة للمساهمة في جناح مجموعة التنفيذ والتحقق واالتفاقية. 
تقوم مجموعة املانحني بتغطية أي تكاليف ال تدفعها األمم املتحدة واألعضاء والطرفان.

من . ت لنشاطاتها  والتوريد  الشراء  عمليات  زيادة  إلى  والتحقق  التنفيذ  مجموعة  تسعى 
مصادر محلية وإقليمية قدر اإلمكان.

يعد املمثل اخلاص موازنة لكل سنة مالية، تخضع ملصادقة مجموعة االتصال والطرفني. . ث
عند املصادقة على املوازنة، يتم استخدامها لتمويل عمليات مجموعة التنفيذ والتحقق 
حسبما يحدده املمثل اخلاص. ولهذه الغاية، تكون السنة املالية ملوازنة مجموعة التنفيذ 

والتحقق تبدأ في األول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثالثني من كانون األول.

وتكون موازنة املجموعة في الفترة التي تسبق األول من كانون الثاني من السنة التي يتم . ج
فيها التوقيع على االتفاقية، وتتكون من تلك املبالغ التي يتلقاها املمثل اخلاص خالل 

تلك الفترة.

للمصادقة . ح االتفاقية، ويعرضها  هذه  مع  تتماشى  التي  املالية  النظم  اخلاص  املمثل  يعد 
على مجموعة االتصال وعلى الطرفني في فترة ال تتعدى __________. 
وتشمل تلك النظم عملية املوازنة التي تأخذ باحلسبان دورات املوازنة في الدول واملنظمات 

املساهمة.

يقوم املمثل اخلاص بالدعوة مرة في كل سنة مالية إلى (االجتماع العام) الذي يضم ممثلني . خ
عن الطرفني وعن األعضاء وعن مجموعة االتصال وعن مجموعة املانحني، حيث يعرض 
عليهم ويناقش معهم مدى التزام مجموعة التنفيذ والتحقق بخطة عملها وموازنتها في 

السنة املالية احلالية، وكذلك خطة عملها وموازنتها املقترحة للسنة املالية التالية.
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تقوم جلنة ثالثية، تضم املمثل اخلاص واللجنة التوجيهية العليا الفلسطينية– اإلسرائيلية، أ. 
بدور املنتدى األعلى للتنسيق بني الطرفني ومجموعة التنفيذ والتحقق فيما يتعلق بتنفيذ 

االتفاقية وبالرقابة املتبادلة على ذلك.

تعقد اللجنة الثالثية اجتماعاتها االعتيادية مرة كل شهر على األقل. كما تعقد جلسات ب. 
خاصة خالل ٤٨ ساعة بناء على طلٍب من أيٍّ من الطرفني أو من مجموعة التنفيذ والتحقق 

مقدٍم لألمانة العامة.
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مختلف ت.  في  ممثلة  تكون  التنفيذ والتحقق  مجموعة  فإن  الثالثية،  اللجنة  إلى  باإلضافة 
التفاصيل  حسب  االتفاقية، وذلك  هذه  مبوجب  تأسيسها  يتم  التي  اللجان واملجموعات 

الواردة أدناه، وفي أي جلان أو مجموعات أو هيئات أخرى يتفق الطرفان عليها.
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في أ.  املوظفني واملشاركني  اخلاص ومختلف  التنفيذ والتحقق واملمثل  مجموعة  ممثلو  ُميَنح 
االتفاقية  في  املفصلة  االمتيازات واحلصانات  التنفيذ والتحقق  مجموعة  هيئات وأجهزة 

األمنية مع القوة متعددة اجلنسيات.

يحظى ممثلو مجموعة التنفيذ والتحقق واملمثل اخلاص ومختلف العاملني واملشاركني في ب. 
هيئات وأجهزة مجموعة التنفيذ والتحقق بحرية احلركة في أراضي الطرفني حسبما يستدعيه 
أداؤهما ملسؤولياتهما املنصوص عليها في هذه االتفاقية، ومبا ينسجم مع اإلجراءات التي 

يضعها املمثل اخلاص بالتوافق مع الطرفني.
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املهام  تلك  إجناز  فور  محددة  مبواسم  صلة  ذات  مجاالت  في  نشاطاتها  التنفيذ والتحقق  جلنة  تنهي 
األساسية املتفق عليها في تلك املجاالت. وتظل مجموعة التنفيذ والتحقق قائمًة ما لم يتفق الطرفان 

على خالف ذلك.
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تعمل مجموعة اتصال من املستوى السياسي الرفيع (مجموعة االتصال)، وتضم أعضاء أ. 
مجموعة التنفيذ والتحقق بصفتها السلطة العليا في مجموعة التنفيذ والتحقق.

تعني مجموعة االتصال، بالتشاور مع الطرفني، ممثًال خاصًا يعتبر املدير التنفيذي ملجموعة ب. 
التنفيذ والتحقق في امليدان.

يتم متثيل كل واحد من األعضاء في مجموعة االتصال من خالل ممثل واحد رفيع املستوى.ت. 

يخطر كل عضو األمانة العامة بهوية ممثله الرسمي املعني في املجموعة.ث. 

في حال عدم متكن املمثل املعني من املشاركة في اجتماع ملجموعة االتصال، يقوم العضو ج. 
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املعني (دولة/ منظمة) بتعيني بديل مناسب، ويخطر األمانة العامة حسب األصول بذلك.

يعتبر األعضاء الواردة أسماؤهم في القائمة في الفقرة (أ) من املادة ٢ ”األعضاء الدائمني“ ح. 
في مجموعة االتصال.

يحق لكل عضو في مجموعة االتصال صوت واحد.خ. 

من ناحية املبدأ، تسعى مجموعة االتصال إلى التوصل إلى كافة قراراتها عبر توافق بني د. 
كافة أعضائها.

في حال اإلخفاق في التوصل إلى قرار توافقي كامل، يتم اتخاذ قرارات مجموعة  االتصال ذ. 
من خالل تصويت باألغلبية االعتيادية ألعضائها، شريطة أن يوافق األعضاء الدائمون 

الحقًا على القرار املذكور.

تنعقد مجموعة االتصال في مقار مجموعة التنفيذ والتحقق أو في أي مكان آخر يوصي  ر. 
به املمثل اخلاص، وتصادق عليه مجموعة االتصال.

توفر األمانة العامة كافة الدعم اللوجستي واإلداري لعمليات مجموعة االتصال.ز. 
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تقوم مجموعة االتصال بتعيني املمثل اخلاص بالتشاور مع الطرفني، وتكون مدة واليته أ. 
أربع سنوات. يحق ملجموعة االتصال بالتشاور مع الطرفني أن تقرر جتديد والية املمثل 

اخلاص أو استبدال املمثل اخلاص قبل انقضاء واليته.

بصفته املدير التنفيذي الرئيسي ملجموعة التنفيذ والتحقق في امليدان، فإن املمثل اخلاص ب. 
مجموعة  إدارة وتوجيه  عن  مسؤوال  التنفيذ والتحقق، ويكون  مجموعة  مقار  من  يعمل 
مجموعة  عن  بالنيابة  يتصرف  أن  اخلاص  للممثل  يحق  الغاية،  لهذه  التنفيذ والتحقق. 
التنفيذ والتحقق، مبا في ذلك من خالل استخدام موظفني وإبرام العقود وحيازة ممتلكات 
وخدمات والتصرف فيها ورفع الدعاوى القانونية وغيرها من اإلجراءات املعقولة الضرورية 

واملناسبة ألدائه مسؤولياته.

األعضاء ت.  تضم  التي  الثالثية  للجنة  يعمل رئيسًا  اخلاص  املمثل  فإن  مهامه،  من  كجزء 
املمثلني عن كال الطرفني في جلنة التوجيه العليا اإلسرائيلية الفلسطينية. ويكون املمثل 
اخلاص مسؤوًال عن عقد اجتماع اللجنة الثالثية مرة شهريا أو أكثر بناًء على طلب أيٍّ 

من أعضاء اللجنة الثالثية.
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يكون من بني مسؤوليات املمثل اخلاص تعيني وعزل قائد قوات التواجد املتعدد اجلنسيات ث. 
ونائبه، وقائد قوات وحدة الشرطة في البلدة القدمية ونائبه، وذلك بالتشاور مع الطرفني.

بشأن ج.  االتصال  ومجموعة  للطرفني  والتقارير  املعلومات  آخر  نقل  اخلاص  املمثل  يتولى 
نشاطات مجموعة التنفيذ والتحقق وأدائها مسؤولياتها املنصوص عليها في االتفاقية.

يطلب املمثل اخلاص من األمم واملنظمات املقبولة لدى الطرفني توريد طواقم عمل و/أو ح. 
جتهيزات للقوات متعددة اجلنسيات ووحدة الشرطة مبا ينسجم مع االتفاقية األمنية مع 

القوة متعددة اجلنسيات.

يشدد املمثل اخلاص على أهمية تواصل اخلدمة لدى األمم واملنظمات املساهمة، ويحصل خ. 
على موافقتها على عدم سحب كتائبها من دون إخطار مسبق مناسب لدى املمثل اخلاص 

حسبما هو محدد في االتفاقية األمنية مع القوة متعددة اجلنسيات.

يعد املمثل اخلاص سياسة إعالمية بتوجيه من مجموعة  االتصال.د. 
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تؤدي األمانة العامة دور الذراع التنفيذية واللوجستية واإلدارية للمثل اخلاص في مقار أ. 
مجموعة التنفيذ والتحقق، وتكون مسؤولة عن مساعدة املمثل اخلاص في أداء مسؤولياته.

يقوم املمثل اخلاص بتعيني طواقم األمانة العامة من الدول التي يوافق عليها الطرفان. إذا ب. 
رأى املمثل اخلاص أنه من املناسب تعيني مواطنني من الطرفني في األمانة العامة، فإنه 

يقوم بذلك على أساس متكافئ قدر اإلمكان.

يكون مقر األمانة العامة في مقار مجموعة التنفيذ والتحقق.ت. 

باإلضافة إلى مسؤولياتها األخرى، فإن األمانة العامة تؤدي دور مقدم اخلدمات اإلدارية ث. 
واللوجستية والتنظيمية لكافة اللجان واملجموعات واألجهزة الدولية أو املتعددة األطراف 

التي تتأسس مبوجب االتفاقية اخلاصة مبجموعة التنفيذ والتحقق.
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تتكون مجموعة املانحني من كافة الدول واملنظمات التي أخذت على عاتقها التزامًا بتقدمي أ. 
الدعم املالي أو البشري أو اللوجستي ملجموعة التنفيذ والتحقق للسنة املالية التالية.

يتلقى أعضاء مجموعة املانحني آخر األخبار والتقارير الدورية من املمثل اخلاص واألمانة ب. 
هذه  مبوجب  مسؤولياتها  وأدائها  والتحقق  التنفيذ  مجموعة  نشاطات  بخصوص  العامة 

االتفاقية، وكذلك وجهة استخدام مساهماتهم.

تتم دعوة أعضاء مجموعة املانحني لالجتماع العام مرة سنويًا، حيث يعرض عليهم املمثل ت. 
اخلاص ويناقش معهم مدى التزام مجموعة التنفيذ والتحقق بخطة عملها وموازنتها للسنة 

املالية احلالية، وخطة عملها وموازنتها املقترحتني للسنة املالية التالية.

تنسجم كافة املساهمات املالية ملجموعة التنفيذ والتحقق مع السنة املالية التي تتبناها ث. 
مجموعة التنفيذ والتحقق لعملياتها.

بحيث ج.  كاف،  طول  ذات  لفترات  اللوجستي  العمل والدعم  طاقم  التزامات  كافة  تكون 
من  األدنى  احلد  مع  عملياتها  في  الطاقم  إدماج  من  التنفيذ والتحقق  مجموعة  تتمكن 

تدوير العاملني.

يضع املمثل اخلاص املعايير والشروط واملتطلبات اخلاصة بالدعم املالي والبشري واللوجستي ح. 
املقدم ملجموعة التنفيذ والتحقق.

تعمل مجموعة التنفيذ والتحقق واملمثل اخلاص كآلية أولى للمناقشة واحلوار بني أي دولة خ. 
أو منظمة مانحة وأيٍّ من الطرفني أو كليهما بخصوص مجموعة التنفيذ والتحقق.
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تنشئ مجموعة التنفيذ والتحقق قوة متعددة اجلنسيات لتوفير الضمانات األمنية للطرفني، أ. 
ولتعمل كرادع ومراقب لتنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة.



±π

يتم نشر القوة متعددة اجلنسيات في دولة فلسطني. يكون مقر القوة متعددة اجلنسيات ب. 
التنفيذ والتحقق  مجموعة  عليه  فلسطني، وتتفق  دولة  في  عليه  االتفاق  يتم  موقع  في 

وفلسطني.

يتم تعيني قائد القوة متعددة اجلنسيات ونائبه من قبل املمثل اخلاص، ويقدمان تقاريرهما ت. 
له. يكون قائد القوة متعددة اجلنسيات ونائبه من دولتني/ جنسيتني مختلفتني.

يجب أن يكون قائد القوة متعددة اجلنسيات ضابطًا عسكريًا سابقًا أو حاليًا يحمل رتبة ث. 
لواء أو أعلى. ويكون نائب قائد القوة متعددة اجلنسيات ضابطًا عسكريًا سابقًا أو حاليًا، 

ويحمل درجة عميد أو أعلى.

أفضل ج.  لسنتني. ولضمان  متتد  لوالية  متعددة اجلنسيات ونائبه  القوة  قائد  كل من  يعمل 
تواصل ممكن، ينبغي على املمثل اخلاص بذل قصارى جهده لكي ال يتم استبدال كل من 

قائد القوة متعددة اجلنسيات ونائبه خالل السنة ذاتها.

تتكون القوة متعددة اجلنسيات من مقر رئيسي وشق عسكري ووحدة مراقبة ووحدة دعم.ح. 

يخضع كافة أعضاء القوة املسلحة، مبا في ذلك الذراع العسكرية ووحدة املراقبة ووحدة خ. 
الدعم، للسلطة اآلمرة الكاملة لقائد القوة متعددة اجلنسيات، الذي يقدم تقاريره للمثل 
اخلاص. يضع قائدة القوة إجراءات العمل الداخلية للقوة متعددة اجلنسيات. وينشئ قائد 
القوة متعددة اجلنسيات سلسلة أوامر تضم قادة الوحدات املتاحة للقوة متعددة اجلنسيات 

من خالل مساهمات وطنية أو مؤسسية تخضع ملصادقة املمثل اخلاص.

تناط بقائد القوة متعددة اجلنسيات مسؤولية عامة عن ضبط  النظام في القوة متعددة د. 
مع  بالتنسيق  اجلنسيات،  متعددة  القوة  قائد  يقوم  كما  أعضائها.  كافة  اجلنسيات وبني 
املمثل اخلاص، بوضع لوائح تنسيق اإلجراءات التأديبية بني القوة متعددة اجلنسيات والدول 

و/أو املنظمات املساهمة.

بخالف الذراع العسكرية، فإن العناصر األخرى للقوة متعددة اجلنسيات تكون غير مسلحة.ذ. 

الطرفني، وينشئ ر.  مع  الفعال  التنسيق  عن  مسؤوًال  اجلنسيات  متعددة  القوة  قائد  يكون 
جلنة تنسيقية. تتكون اللجنة التنسيقية من قائد القوة متعددة اجلنسيات ونائبه وممثلني 

مناسبني من الطرفني.

تشكل اللجنة التنسيقية املنتدى الرئيسي للتنسيق واالرتباط بني الطرفني والقوة متعددة ز. 
اجلنسيات.

تضم اللجنة التنسيقية جلنة فرعية للتعاون االستخباري.س. 
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تنشئ القوة متعددة اجلنسيات مركز عمليات مشتركًا للقوة متعددة اجلنسيات– فلسطني ش. 
في مقار القوة متعددة اجلنسيات أو في أي مكان آخر داخل فلسطني يتفق عليه الطرفان.
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امللحق.  هذا  االتفاقية ومع  مع  ينسجم  مبا  لتؤدي واجباتها  اجلنسيات  متعددة  القوة  مقار  تنظيم  يتم 
كما يتم تعيني ضباط مدربني فيها من أصحاب الرتب املناسبة توفدهم الدول واملنظمات التي تسهم 
أساٍس  على  عناصرها  تعيني  تنظيمها، ويتم  بتحديد  اجلنسيات  متعددة  القوة  قائد  بدوريات. ويقوم 

/ جندريٍّ عادل. / تنظيميٍّ وطنيٍّ
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تكون الذراع العسكرية مسؤولة عما يأتي:أ. 
توفير الضمانات األمنية للطرفني، والعمل كجهة رادعة ضد أي تهديد أو أعمال عنف، ) ١

والرقابة على تنفيذ األحكام ذات الصلة من هذه االتفاقية.

حماية التواصل اجلغرافي في دولة فلسطني.) ٢

العمل كجهة رادعة ضد أي هجمات خارجية من شأنها أن تهدد أّيًا من الطرفني.) ٣

ضمان تنفيذ املادة املتعلقة باملمر.) ٤

تفتيش العربات واملارين في املواقع ذات األهمية الدينية.) ٥

مرافقة العربات في طريقها بني املعبر احلدودي واملواقع ذات األهمية الدينية.) ٦

التواجد في املواقع ذات األهمية الدينية.) ٧

رصد تنفيذ املادة املتعلقة مبقبرة جبل الزيتون.) ٨

املساعدة في تدريب قوات األمن الفلسطينية.) ٩

مساعدة قوات األمن الفلسطينية على تطوير تدابير ملكافحة اإلرهاب.) ١٠

ضمان النفاذ اآلمن حملطات اإلنذار املبكر اإلسرائيلية في الضفة الغربية ومرافقتها.) ١١

تنفيذ املادة ٥- الفقرة ١٢- البندين ٢ و٣ من هذه االتفاقية.) ١٢
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نشر دوريات في الطرق احملددة في كافة األوقات، وضمان التعاون في حال اإلخالء الطبي ) ١٣
الطارئ لإلسرائيليني من تلك الطرق.

تقدمي التقارير وآخر املعلومات لقوة التنفيذ والتحقق.) ١٤

تتكون الذراع العسكرية من كتيبة مشاة آلية يصل تعدادها إلى ٣٠٠٠ جندي، ووحدة ب. 
طيران، ووحدة خفر السواحل في غزة.

يتم جتهيز الذراع العسكرية بأسلحة معيارية وبالتجهيزات املناسبة حلفظ السالم. يقوم ت. 
العسكرية، وذلك  بالذراع  اخلاصة  االشتباك  قواعد  بوضع  اجلنسيات  متعددة  القوة  قائد 

بالعمل مع املمثل اخلاص والطرفني.

تتمركز ثالث من الكتائب األربع التابعة للذراع العسكرية في محطات في غور األردن ث. 
طول  على  العسكري  للشق  الرابعة  الكتيبة  موضعة  األردن. وتتم  مع  احلدود  طول  على 
احلدود بني مصر وقطاع غزة. تدير الكتائب مواقع ثابتة ودوريات متحركة على طول تلك 
د على  احلدود. يتم نشر وحدات فرعية من الكتائب في الطرق احملددة واألماكن التي حتدَّ
أنها ذات أهمية دينية وفي أي مواقع ومحطات أخرى يتفق عليها الطرفان لغايات املرافقة. 

تتفق السلطات الفلسطينية مع القوة متعددة اجلنسيات على املوقع احملدد للكتائب.

مساعدة ج.  من  متكنها  متطورة  حديثة  بقدرات رقابة  العسكرية  الذراع  كتائب  جتهيز  يتم 
القوات الفلسطينية على حتديد التسلل ومنعه.

توفر الوحدة اجلوية دعمًا للتحديد واملراقبة اجلوية للشق العسكري ووحدة املراقبة، وذلك ح. 
باستخدام مروحيات وطائرات خفيفة ثابتة اجلناح مجهزة بقدرات رصد حديثة.

الغزي، وتساعد خ.  الساحل  طول  على  الوميض  قوارب  غزة  في  السواحل  خفر  تدير وحدة 
القوات الفلسطينية على حتديد التسلل عبر البحر ومنعه. 

يقوم قائد القوة متعددة اجلنسيات بتعيني أعضاء الذراع العسكرية من بني اجلنسيات التي د. 
يتفق عليها الطرفان واملمثل اخلاص. يجب أن يستوفي كافة أعضاء الذراع العسكرية 

الشروط التالية:

ما ال يقل عن ١٠ سنوات من اخلبرة املهنية في الواجبات العسكرية.) ١

إتقان اللغة اإلجنليزية بشكل تام.) ٢

التخرج من دورة ما قبل االنتشار التي توفرها مجموعة التنفيذ والتحقق، والتي سوف ) ٣
يعدها املمثل اخلاص.
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تكون وحدة املراقبة مسؤولة عما يلي:أ. 

الدولة ) ١ في  الدفاع  بسمات  املتعلقة  باملادة  الفلسطينية  األمن  قوات  التزام  مراقبة 
الفلسطينية، والتحقق من ذلك.

مراحل ) ٢ خالل  اإلسرائيلي  االنسحاب  خلطوط  املجاورة  املناطق  في  مراقبني  نشر 
االنسحاب.

نشر مراقبني لرصد احلدود البرية والبحرية لدولة فلسطني، مبوجب أحكام البند ١٣/٥ ) ٣
من االتفاقية.

من ) ٤  ١٢/٥ البند  في  احملددة  الفلسطينية  الدولية  احلدودية  املعابر  على  مهام  أداء 
االتفاقية.

في ) ٥  ٨/٥ البند  في  احملدد  حسب  املبكر  اإلنذار  مبحطات  الصلة  ذات  املهام  أداء 
االتفاقية.

أداء املهام احملددة في البند ٣/٥ من االتفاقية.) ٦

أداء املهام احملددة في البند ٧/٥ من االتفاقية.) ٧

أداء املهام املبينة في املادة ١٠ من االتفاقية.) ٨

املساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة اإلرهاب.) ٩

مبوجب ) ١٠ به  واملصرح  األردن  غور  في  املصغر  اإلسرائيلي  العسكري  التواجد  مراقبة 
االتفاقية.

مراقبة استخدام محطات اإلنذار املبكر في الوجهة احملددة لها في هذه االتفاقية، ) ١١
والتحقق من ذلك.

مراقبة املعابر احلدودية باجتاه فلسطني.) ١٢

رصد سيطرة قوى األمن الفلسطينية على احلدود، والتحقق من ذلك.) ١٣

تقدمي التقارير وآخر املعلومات ملجموعة التنفيذ والتحقق.) ١٤

تتكون وحدة املراقبة من ٣٠٠ مراقب مدني، ويتم تزويدها بوسائل النقل والقدرات الالزمة ب. 
لتؤدي التزاماتها ومهامها.
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يحق لوحدة املراقبة أن تدير وحدات مراقبة ثابتة على طول احلدود اإلسرائيلية الفلسطينية ت. 
وفي مواقع محددة داخل فلسطني.

تكون لوحدة املراقبة صالحية إجراء عمليات تفتيش خالل ساعة واحدة من تلقيها إخطارًا ث. 
بذلك في أي مكان داخل فلسطني، بناء على معلومات ُتطورها هي بشكل مستقل أو 
تتلقاها من أطراف ثالثة. تضمن السلطات والقوى الفلسطينية اتخاذ كافة اخلطوات التي 
متكن وحدة املراقبة من أداء واجباتها. تقوم قوات األمن الفلسطينية و/أو طواقم األمن في 
القوة متعددة اجلنسيات مبرافقة وحدة املراقبة في عمليات التفتيش اخلاصة مبوجب املتفق 

عليه بني القوة متعددة اجلنسيات وفلسطني.

يختار قائد القوة متعددة اجلنسيات أعضاء وحدة املراقبة من اجلنسيات التي يتفق عليها ج. 
الطرفان واملمثل اخلاص. يجب أن يستوفي كافة أعضاء وحدة املراقبة الشروط التالية:

ما ال يقل عن عشر سنوات من اخلبرة في أعمال الشرطة أو السلك الدبلوماسي أو ) ١
اجلهاز العسكري أو اجلمارك أو االستخبارات أو وحدات ضبط احلدود.

اتقان اللغة اإلجنليزية بشكل تام. ويجب أن يتقن ما ال يقل عن ٢٠٪ منهم العربية.) ٢

التخرج من دورة ما قبل االنتشار اخلاصة بوحدة التنفيذ والتحقق التي يعدها املمثل ) ٣
اخلاص.
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توفر وحدة الدعم املساعدة اللوجستية واالتصاالت والنقل لتلبية احتياجات كلٍّ من وحدة أ. 
املراقبة والذراع العسكرية. 

يختار قائد القوة متعددة اجلنسيات أعضاء وحدة الدعم من اجلنسيات املتفق عليها بني ب. 
املدنيني.  أو  العسكر  الدعم من  أعضاء وحدة  يكون  الطرفني واملمثل اخلاص. وميكن أن 

ويجب أن يستوفي كافة أعضاء وحدة الدعم الشروط اآلتية: 

خبرة مهنية كافية في مجال تخصصهم.  ) ١

اتقان اللغة اإلجنليزية بشكل تام.) ٢

التخرج من دورة ما قبل االنتشار اخلاصة بوحدة التنفيذ والتحقق التي يعدها املمثل اخلاص.) ٣
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تنشئ وحدة التنفيذ والتحقق وحدة شرطة في البلدة القدمية، تعمل في البلدة القدمية في أ. 
القدس بتنسيق كامل مع الطرفني.

تكون وحدة الشرطة مسؤولة عن:ب. 

تكوين آلية ارتباط وتنسيق بني قوات الشرطة والطرفني في البلدة القدمية.) ١

مساعدة قوات الشرطة من الطرفني في البلدة القدمية على أداء مهامها في نشاطات متفق عليها.) ٢

العمل كآلية لتخفيف التوترات احمللية وفض النزاعات احمللية في البلدة القدمية.) ٣

إدارة وأداء نشاطات تدريب مشتركة مع قوات الشرطة من كال الطرفني في البلدة القدمية.) ٤

دون ) ٥ االتفاقية ومن  مع  يتماشى  مبا  وصيانته  عليه  الغربي واحملافظة  احلائط  نفق  على  اإلشراف 
التسبب باألضرار للمباني القائمة فوقه.

أداء مهام رقابة وإشراف ورصد في املواقع واملراكز التالية:) ٦

نقاط الدخول إلى البلدة القدمية واخلروج منها.• 

نفق احلائط الغربي.• 

عبر أرجاء البلدة القدمية على هيئة دوريات متنقلة حسب ما يضعه الطرفان ويتفقان • 
عليه.

أي مواقع ومراكز أخرى يتفق عليها الطرفان.• 

أداء واجبات الشرطة في املواقع واملراكز التالية:) ٧

على طول الطريق املؤدي من باب اخلليل إلى باب النبي داود.• 

الطريق احملدد املؤدي إلى مقبرة جبل الزيتون.• 

املواقع واملراكز األخرى التي يتفق عليها الطرفان.• 

في أدائها مهامها املفصلة هنا أعاله، تلتزم وحدة الشرطة باحملافظة على تواصل سير ت. 
احلياة اليومية والسمة التاريخية للمدينة القدمية. وبناء عليه، يتم توجيه وحدة الشرطة من 

خالل سياسة محددة في كافة نشاطاتها.



≤μ

يكون مقر وحدة الشرطة في مقار وحدة الشرطة التي يتم إنشاؤها في موقع متفق عليه في ث. 
املدينة القدمية. يكون لوحدة الشرطة كذلك مكتب متثيلي في مقار وحدة التنفيذ والتحقق.

يقوم املمثل اخلاص بتعيني قائد وحدة الشرطة ونائبه، ويقدمان تقاريرهما له. يكون قائد ج. 
وحدة الشرطة ونائبه من دولتني/ جنسيتني مختلفتني.

تكون مدة والية كل من قائد وحدة الشرطة ونائبه سنتني. ولضمان احلد األقصى من تواصل ح. 
العمل، يبذل املمثل اخلاص قصارى جهده لعدم استبدال كلٍّ من القائد ونائبه خالل السنة 

ذاتها.

تتكون وحدة الشرطة من مقر رئيسي وغرفة عمليات مشتركة ووحدة شرطة وطواقم داعمة خ. 
وطواقم إدارية بالقدر الالزم ألداء مسؤولياتها.

يقوم قائد وحدة الشرطة بتعيني أعضاء وحدة األعمال الشرطية من اجلنسيات التي يتفق د. 
عليها الطرفان واملمثل اخلاص. يجب أن يستوفي أعضاء وحدة أعمال الشرطة الشروط 

التالية:

ما ال يقل عن عشر سنوات من اخلبرة في أعمال الشرطة.) ١

اتقان اللغة اإلجنليزية بشكل تام. ينبغي أن يتقن ٢٠٪ من األفراد اللغة العربية و/أو العبرية.) ٢

التخرج من دورة ما قبل االنتشار اخلاصة مبجموعة التنفيذ والتحقق التي يعدها املمثل اخلاص.) ٣

التخرج من دورة دعم العمل الشرطي في القدس التي تنفذها مجموعة التنفيذ والتحقق، ويعدها ) ٤
املمثل اخلاص بالتعاون مع الطرفني.

الشرطة ذ.  قائد وحدة  مسؤولية  الداعمني واإلداريني  الشرطة والعاملني  تعيني وحدة  يكون 
مبصادقة املمثل اخلاص.

تنشئ وحدة الشرطة وحدة عمليات مشتركة في البلدة القدمية، وتتولى إدراتها، وتشمل ر. 
تلك الوحدة أعضاء من قوات الشرطة من كال الطرفني. وتؤدي غرفة العمليات املشتركة 
البلدة  في  تتم  التي  للطوارئ واألزمات وللحاالت والعمليات  مشترك  قيادة  مركز  دور 

القدمية، وتستدعي التعاون.

يكون لوحدة الشرطة احلق في احتجاز قصير األجل لألفراد املشتبه بارتكابهم انتهاكات ز. 
في  املؤقتني“)  ”املعتقلني  بتسمية  الحقا  إليهم  (املشار  الصلة  ذات  السارية  للقوانني 

احلاالت التالية:

في املناطق واملواقع واحملطات التي متارس فيها وحدة الشرطة املهام الشرطية.) ١
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في احلاالت واألماكن واملواقع أو املراكز األخرى التي يتفق عليها الطرفان.) ٢

احتجاز س.  بغرض  عليه  متفق  موقع  في  مؤقت  احتجاز  مركز  الشرطة وتدير  تنشئ وحدة 
املعتقلني املؤقتني. يجب أن تنطبق شروط االعتقال في مركز االحتجاز املؤقت مع املعايير 

الدولية لالحتجاز، ويجب أن يتفق عليها الطرفان.

يتم نقل كافة املعتقلني املؤقتني إلى الطرف املعني، مبا ينسجم مع أحكام املادة ١٤ من ش. 
هذه االتفاقية فور اإلمكان خالل مدة ال تتعدى الـ ١٢ ساعة من احتجازهم. وال يجوز 
لوحدة الشرطة حتت أي ظرٍف كان أن تباشر في أي نشاطات حتقيق أو استجواب ذات صلة 

باملعتقلني املؤقتني.

الشرطية، وفي ص.  مهامها  الشرطة  فيها وحدة  متارس  التي  املناطق واملواقع واحملطات  في 
القيام  صالحية  الشرطة  لوحدة  تكون  الطرفان،  عليها  يتفق  أخرى  وأماكن  مواقع  أي 
بالتفتيش الشخصي، ويكون لها حق الدخول إلى املقار والعربات وتفتيشها وحجز أغراض 
يتم  الطرفني.  مع  بالتشارك  تضعها  التي  اإلجراءات  مبوجب  مؤقت،  بشكل  ومصادرتها 
مبا  املعني  الطرف  إلى  الشرطة  حتتجزها وحدة  أو  تصادرها  التي  األغراض  كافة  حتويل 

ينسجم مع أحكام املادة ١٤ من االتفاقية خالل ٢٤ ساعة من مصادرتها.

يرتدي طواقم وحدة الشرطة زيًا موحدًا مميزًا يتم تنسيقه مع الطرفني.ض. 

يحق لوحدة الشرطة حفظ وتسيير عربات نقل برية وموارد أخرى تلزمها في أداء املهام ط. 
املنوطة بها، وذلك شرط منح اعتبار خاص للسمة اخلاصة للبلدة القدمية. يقوم قائد وحدة 
الشرطة بتحديد عدد ونوع السيارات في حوزة وحدة الشرطة، وذلك باالتفاق مع الطرفني.

غير ظ.  أسلحة ومعدات  استخدام ونشر  عملياتها  كافة  في  الشرطة ولطاقمها  لوحدة  يحق 
قاتلة. كما يحق لها في املناطق واملواقع واملراكز التي متارس فيها واجباتها الشرطية أن 
تزود طواقمها مبسدسات يد يتم استخدامها حصريًا لغايات الدفاع عن النفس. بخالف ما 
ورد أعاله، فإنه ال يجوز لوحدة الشرطة نشر األسلحة النارية أو استخدامها أو االحتفاظ 

بها.

بغرفة ع.  يتم ربطها  بكاميرا وفيديو  مزودة  حديثة  مراقبة  معدات  الشرطة  تستخدم وحدة 
العمليات املشتركة.

يتم تفصيل أماكن ومواقع ومراكز عمليات ونشاط وحدة الشرطة املتفق عليها في خريطة غ. 
يتفق عليها الطرفان. ويتم تعديل اخلريطة وحتديثها حسب الالزم من خالل اتفاق بني وحدة 

التنفيذ والتحقق والطرفني.
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∑ ÆŸ«eM�« W¹uð WO�¬

يسعى الطرفان إلى فض نزاعاتهما املتعلقة بتفسير االتفاقية أو تطبيقها عبر املفاوضات.أ. 

تؤدي جلنة التوجيه العليا دور املنتدى  األعلى لتسوية النزاعات بني الطرفني.ب. 

إذا لم تتم تسوية اي نزاع بسرعة من خالل املفاوضات، مبا في ذلك من قبل جلنة التوجيه ت. 
العليا، يحق أليٍّ من الطرفني عرض النزاع للوساطة واملصاحلة من خالل إرسال طلب رسمي 

للمثل اخلاص (طلب فض النزاع في مجموعة التنفيذ والتحقق).

لدى تسلُّم طلب فض النزاع، يدخل املمثل اخلاص فورًا في مباحثات مع الطرفني بغرض ث. 
الوساطة واملصاحلة  آلية  بخصوص  للطرفني  توصية  النزاع، وإعداد  على وقائع  التأكيد 

املناسبة للنزاع احملدد، وبشأن هوية الوسيط/ املصالح املوصى به.

يقرر الطرفان آلية الوساطة واملصاحلة التي سيتم تبنيها، وكذلك هوية الوسيط أو املصالح، ج. 
آخذين بعني االعتبار توصيات املمثل اخلاص في هذا الصدد.

في حال اتفاق الطرفني على عدم قدرتهما على تسوية النزاع خالل ١٤ يومًا عبر آلية ح. 
الوساطة واملصاحلة اخلاصة مبجموعة التنفيذ والتحقق التي مت تبنيها مبوجب هذه املادة، 
فإنه يحق ألي من الطرفني حتويل النزاع إلى آليات تسوية نزاع إضافية مبوجب املادة ١٦ 

الفقرة (٤) من  االتفاقية.

فور استكمال عملية فض النزاع اخلاصة مبجموعة التنفيذ والتحقق ُيعد املمثل  اخلاص خ. 
مبجموعة  اخلاصة  النزاع  تسوية  عملية  النزاع ونتائج  خلفية  فيه  يفصل  للطرفني،  تقريرًا 
التنفيذ والتحقق. وحتتفظ األمانة العامة بأرشيف يحتوي على كافة تقارير تسوية النزاع 

هذه.

∏ Æn¹dF²�« W�UDÐË —UFA�«

الطرفني. ويحق أ.  مع  تنسيقه  يتم  حسبما  وراية،  شعار  التنفيذ والتحقق  ملجموعة  يكون 
موحد  زي  و/أو  شعارات  حمل  التنفيذ والتحقق  مجموعة  في  معينة  ووحدات  لهيئات 

إضافي إذا لزم األمر.
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يحمل طاقم مجموعة التنفيذ والتحقق بطاقات هوية صادرة عن مجموعة التنفيذ والتحقق ب. 
باللغات اإلجنليزية والعربية والعبرية، التي تصدرها مجموعة التنفيذ والتحقق مبا يتماشى 

مع اإلجراءات  التي يضعها املمثل اخلاص مع الطرفني.

حتمل عربات مجموعة التنفيذ والتحقق رخص سيارة حتمل اسم مجموعة التنفيذ والتحقق، ت. 
وتصدرها املجموعة مبوجب اإلجراءات التي يضعها املمثل اخلاص مع الطرفني.

π ÆtOłu²�«Ë V¹—b²�«

تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بإعداد دورات ومواد مفصلة للتدريب والتوجيه ملختلف عناصر مجموعة 
طواقم  كافة  تبدأ  أن  لضمان  سابقًا، وذلك  هنا  املفصلة  الدورات  تلك  ذلك  في  مبا  التنفيذ والتحقق، 
مجموعة التنفيذ والتحقق نشاطاتهم في املنطقة وهم على دراية جيدة بوقائع الوضع وحساسيته، وبدورهم 

وموقعهم فيها.
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يكون الهدف من هذه الوثيقة حتديد املبادئ واإلجراءات اخلاصة بإنشاء وتسيير ممر يصل بني الضفة 
الغربية وقطاع غزة (املشار إليه الحقًا بـ ”املمر“) مبا يتماشى مع القسم ٤- البند (٦) من اتفاقية 

جنيف.

≤ Æ∫…—«œù«Ë …œUO�«

يخضع املمر للسيادة اإلسرائيلية.أ. 
يوضع املمر حتت اإلدارة الفلسطينية.ب. 

≥ Æ∫w½u½UI�« ’UB²šô«Ë rEM*« Êu½UI�«

يحدد القانون الفلسطيني طريقة إدارة املمر واستخدامه، وينطبق على كافة األفراد والعربات أ. 
واملرافق التي تستخدمه.

يكون للمحاكم الفلسطينية اختصاص قضائي له سمة األفضلية للنظر في خروقات القانون ب. 
املطبق على املمر.

¥ Æ∫W¹œU*«  «¡UA½ù«Ë —U*«

يربط املمر بني الضفة الغربية وقطاع غزة.أ. 
مبوجب ب.  الفلسطينية  السلطة  مع  بالتشاور  للممر  احملدد  املسار  بتحديد  إسرائيل  تقوم 

فيما  أخرى،  اعتبارات  بني  من  التضاريس والبيئة واملناخ واألمن والتخطيط  اعتبارات 
حتاول إيجاد أقصر مسار ممكن.

يكون مسار طريق املمر حتت مستوى األرض.ت. 
في بعض املواقع تتم تغطية مسار الطريق أو حتويله إلى نفق بغرض السماح مبرور العربات ث. 

واألفراد واحليوانات عبر املمر. أو بشكل بديل، يتم بناء جسر أكثر ارتفاعا لتحقيق تلك 
الغايات.

ستتم إقامة عدة مواقع تقاطع /مخارج طارئة على طول مسار املمر. وعادة ما تكون تلك ج. 
املواقع التبادلية مغلقة أمام حركة السير، وال يتم فتحها إال ألسباب أمنية أو متعلقة 

بالسالمة أو حالة طوارئ، وذلك بالتنسيق بني كال اجلانبني.
يكون املمر واسعًا مبا يكفي إلنشاء طريق سريع ذي مسارين في كل اجتاه، وكذلك إلنشاءات ح. 

البنية التحتية، إضافة إلى خط سكة حديدية وغير ذلك من اإلنشاءات الضرورية، ويكون 
ارتفاعه عاليًا مبا يسمح مبرور أي شاحنة أو مركبة من خالله حسب املعايير الدولية.
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عند حتديد مسار املمر ومنحنياته وزاواياه وغير ذلك، يجب أن يؤخذ باحلسبان منشآت خ. 
البنية التحتية املنوي بناؤها في املمر.

μ Æ∫WO²×²�« WOM³�«

يحق للحكومة الفلسطينية إنشاء مرافق بنية حتتية حتت األرض في املمر تربط بني الضفة أ. 
الغربية وقطاع غزة، مبا في ذلك من بني أمور أخرى:

خطوط كهرباء ضغٍط عاٍل.) ١
أنابيب وقود.) ٢
أنابيب مياه.) ٣
كوابل اتصاالت (مبا في ذلك نقل البيانات).) ٤

يحق للحكومة الفلسطينية بناء خط سكة حديد على طول املمر.ب. 

∂ Æ∫s�_«

ال يجوز ألي فرد الدخول إلى املمر  أو اخلروج منه سوى من خالل نقاط الدخول/ اخلروج أ. 
احملددة في قطاع غزة والضفة الغربية. في حال الطوارئ، ميكن أيضًا السماح باخلروج من 

مخارج الطوارئ.
يتم وضع نظام أمني على طول املمر. ويشتمل النظام على:ب. 

حاجز على طول املمر.  (١   

كاميرات تلفزيون بدائرة مغلقة وغيرها من معدات املراقبة اإللكترونية.  (٢   

قوة أمن إسرائيلية تتم مركزتها خارج املمر، وتكون مسؤولة عن تأمني مساره.  (٣   

قوة أمن فلسطينية تتولى إنفاذ القانون داخل املمر.  (٤   

تكون مداخل ومخارج املمر خاضعة للمسؤولية احلصرية للدولة الفلسطينية.  (٥   

ينشئ كل طرف غرفة عمليات تستقبل املعلومات من نظم املراقبة املنشأة على    (٦   
طول املمر. تقوم غرف الرصد لدى كال اجلانبني بالتواصل بعضها مع بعض       

على أساس دوري.    

ال يسمح بنقل األسلحة عبر املمر سوى من خالل اتفاق حصري بني اجلانبني.    (٧   
يتم  نقل األسلحة املصادق على نقلها في حاويات مغلقة إلكترونيًا، وتقوم      

غرفة العمليات اإلسرائيلية مبراقبة موقعها ووضعها (مغلق/ مفتوح).    
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يسمح لقوى الشرطة الفلسطينية حمل األسلحة اليدوية في املمر.  (٨   

يكون املمر مفتوحًا على الدوام، وميكن إغالقة فقط عندما ترغب احلكومة     (٩   
الفلسطينية في ذلك، وعندما تصادق مجموعة التنفيذ والتحقق على إغالقه      

بناء على طلب إسرائيل.    

∑ Æ∫q¹uL²�«

يقوم املجتمع الدولي بتجنيد األموال لبناء املمر.أ. 
تتحمل احلكومة الفلسطينية تكاليف الصيانة والعمليات في املمر.ب. 
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تستكمل إسرائيل انسحاب كافة طواقمها وجتهيزاتها العسكرية واألمنية وكافة األفراد املستخدمني . ١
لدعمها من مناطق دولة فلسطني، وتفكك سائر جتهيزاتها العسكرية، مبا في ذلك حقول األلغام 
التي زرعها اإلسرائيليون، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذا امللحق، وذلك خالل 

مدة ال تزيد على ٣٠ شهرًا بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.

يتم تنفيذ االنسحاب على ثالث مراحل:. ٢

تشتمل املرحلة األولى على القسم الشمالي من الضفة الغربية حسبما مت حتديده في اخلط ”أ“ أ. 
املبني على اخلريطة ”١“. ويتم تنفيذ تلك املرحلة خالل مدة ال تتخطى ٩ شهور من تاريخ دخول 

هذه االتفاقية حيز التنفيذ.

تشتمل املرحلة الثانية على كافة املناطق احملددة باخلط ”ب“ على اخلريطة ”١“. ويتم تنفيذ ب. 
هذه املرحلة خالل فترة ال تتعدى ٢٠ شهرًا من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.

تشمل املرحلة الثالثة باقي مناطق دولة فلسطني، وسيتم تنفيذها خالل مدة ال تتعدى ٣٠ شهرًا ت. 
من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.

تبقي إسرائيل ملدة ٣٦ شهرًا إضافية انتشار كتيبة مشاة آلية واحدة في غور األردن حتت سلطة . ٣
القوة متعددة اجلنسيات. وتتمركز هذه الكتيبة في معسكر يتم االتفاق عليه بني الطرفني والقوة  

متعددة اجلنسيات.

تتكون العناصر الرئيسية للكتيبة مما يأتي:. ٤

٨٠٠ جندي مع أسلحتهم الشخصية.أ. 

٦٠ حاملة جنود مصفحة.ب. 

٦ قذائف ”هاون“.ت. 

٥٠ قاذفًا مضادًا للدبابات و١٠٠ قاذف صواريخ مضادٍّ للدبابات.ث. 

لن  يكون مسموحًا لهذه الكتيبة العمل خارج معسكرها.. ٥

يتم تنسيق حركات األشخاص واملعدات من/ إلى إسرائيل ومعسكر انتشار الكتيبة مع الشرطة . ٦
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الفلسطينية من خالل غرفة قيادة القوة متعددة اجلنسيات. تقوم القوة متعددة اجلنسيات مبرافقة أيٍّ 
من هذه التنقالت. وتكون احلركة عبر الطريق ٩٠ فقط.

تخضع الكتيبة اإلسرائيلية لالتفاقية اخلاصة بالقوات بني الطرفني حسبما هو منصوص عليه في . ٧
امللحق اخلاص مبجموعة التنفيذ والتحقق.

تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بتسهيل عملية االنسحاب، وتراقبها، وتتحقق من تنفيذها.. ٨

تخطر إسرائيل مجموعة التنفيذ والتحقق والشرطة الفلسطينية قبل أسبوعني على األقل من نيتها . ٩
مشتركًا  تنسيقيًا  اجتماعًا  والتحقق  التنفيذ  مجموعة  تعقد  فرعية.  منطقة  أي  من  االنسحاب 
اإلسرائيلي ونقل  االنسحاب  لرصد  مراقبني  الفلسطينية، وتنشر  اإلسرائيلي والشرطة  اجليش  مع 

املسؤوليات لقوى األمن الفلسطينية.

في كل مرحلة من مراحل االنسحاب تتولى قوى األمن الفلسطينية منع أي محاولة من قبل عناصر . ١٠
مسلحة تعمل من داخل املناطق الفلسطينية تهدف إلعاقة االنسحاب اإلسرائيلي في أيٍّ من املناطق 

اخلاضعة ملسؤوليتها.

فعليًا . ١١ مت  التي  املناطق  في  الطرق  استخدام  من  املنسحبة  القوات  الفلسطينية  األمن  قوى  ُمتّكن 
نقل املسؤوليات فيها للجانب الفلسطيني بغرض تيسير االنسحاب اإلسرائيلي. يتم تنسيق كل 

التحركات مع قوى األمن الفلسطينية، ويشرف على ذلك مراقبون من مجموعة التنفيذ والتحقق.
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لغاية . ١ عيبال  عتسور وجبل  العاشور/  جبل  في  مبكر  إنذار  محطتي  على  اإلبقاء  إلسرائيل  يحق 
تشغيل جتهيزات رصد بصرية وإلكترونية ساكنة ونشطة. تكون إسرائيل مسؤولة عن إدارة املساحة 
اجلغرافية في محطات  اإلنذار املبكر حسب ما هو محدد داخل السياج القائم، فيما تكون املنطقة 

خاضعة للسيادة الفلسطينية، حسب التفاصيل املبينة في اخلريطة ٢.

يتم جتهيز موقع جبل العاشور بـ ١٥٠ مشغًال بحماية ٥٠ حارسًا، مبا في ذلك املناوبات جميعها.. ٢

يتم جتهيز جبل عيبال بـ ٥٠ مشغًال يحميهم ٥٠ حارسًا. يسمح للحراس والطواقم األخرى بحمل . ٣
أسلحة شخصية، وهذا يشمل كافة املناوبات.

تنشر القوة متعددة اجلنسيات في كل موقع وحدة مشاة تتولى مسؤولية تأمني محيط كل واحدة من . ٤
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محطات اإلنذار املبكر. تكون مسؤولية األمن الداخلي في كل واحد من هذين املوقعني إلسرائيل.

تتولى القوة متعددة اجلنسيات ضمان ومرافقة وصول طواقم وتوريدات ومعدات كال املوقعني. تنسق . ٥
الطواقم  حلركة  أسبوع وتخصصه  كل  من  محددًا  يومًا  الطرفني  كال  مع  اجلنسيات  متعددة  القوة 
واملعدات من املوقعني وإليهما. يتم تنسيق التحركات اخلاصة األخرى مع القوة متعددة اجلنسيات 
قبل ثالثة أيام على األقل من املوعد احملدد لها. تخطر القوة متعددة اجلنسيات الشرطة الفلسطينية 
بتلك التحركات. عند االنتقال من/ إلى محطات اإلنذار املبكر فإن الطواقم اإلسرائيلية تخضع 

.MF SOFA لالتفاقية األمنية مع القوة متعددة اجلنسيات

تشرف القوة متعددة اجلنسيات على محطات اإلنذار املبكر، وتتحقق من أن استخدام كل محطة . ٦
إنذار مبكر ينحصر، فقط، في تشغيل املعدات احملددة هنا أعاله.

متعددة . ٧ للقوة  تابعًا  كل واحدة من محطتي اإلنذار املبكر، ويكون  ارتباط في  إنشاء مكتب  يتم 
الساعة،  مدار  على  املكاتب  تلك  تعمل  الفلسطينية.  الشرطة  لدى  ارتباط  اجلنسيات، ومكتب 

وتستخدم ما يصل إلى ثالثة أشخاص في كل مكتب.

يتم  . ٨ بحيث  سنوات،  عشر  غضون  في  للمراجعة  املادة  هذه  في  عليها  املنصوص  التدابير  تخضع 
االتفاق املتبادل على أي تغييرات، ومن ثم تخضع للمراجعة كل خمس سنوات، حيث ميكن متديد 

التدابير املنصوص عليها في هذه املادة عبر اتفاق متبادل.

إذا حدث خالل أي مرحلة طوال الفترة احملددة في هذا امللحق أعاله أن مت إنشاء نظام أمني إقليمي، . ٩
املادة واتخاذ  هذه  مبراجعة  يقوما  أن  الطرفني  من  تطلب  أن  التنفيذ والتحقق  ملجموعة  يحق  فإنه 
القرار مبواصلتها أو تعديل االستخدامات التشغيلية حملطة اإلنذار املبكر في ضوء تلك التطورات. 

ويتطلب أيٌّ من هذه التغييرات اتفاقًا متبادًال بني الطرفني.
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تكون فلسطني دولة غير مسلحة متلك قوات أمن قوية تضم قوى الشرطة وخفر السواحل وقوات على . ١
شاكلة الدرك وهيئات األمن الداخلي وأجهزة االستخبارات وقوات أمن احلدود.

تتولى القوة متعددة اجلنسيات حماية التواصل اجلغرافي لدولة فلسطني، وتؤدي دور الرادع ضد . ٢
الهجمات اخلارجية.
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لن يسمح بشراء فئات األسلحة التالية أو اقتنائها او استخدامها أو تصنيعها من قبل أي شخص . ٣
كان في فلسطني:

الدبابات.أ. 

العربات املصفحة، بخالف ٤٠٠ عربة مصفحة بعجالت والتي ستستخدمها قوات األمن ب. 
الفلسطينية، ويتم تسليحها فقط باألسلحة التي يسمح لقوات األمن الفلسطينية بحملها.

الصواريخ.ت. 

املدافع املوجهة.ث. 

األسلحة املضادة للطائرات.ج. 

األسلحة املضادة للبواخر/ السفن.ح. 

نظم املدفعية.خ. 

القذائف.د. 

األلغام.ذ. 

األسلحة األوتوماتيكية ذات عيار يزيد على ٧,٦٢ ملم.ر. 

أسلحة الليزر أو أي أسلحة إشعاعية.ز. 

الطائرات املقاتلة واملروحيات املقاتلة والطائرات من دون طيار.س. 

البواخر املسلحة بخالف القوارب اخلفيفة (ذات حمولة أقصاها ٢٥ طنًا) واملسلحة بأسلحة ش. 
خفيفة تصل إلى بنادق أوتوماتيكية من عيار ٧٫٦٢ ملم.

أسلحة الدمار الشامل.ص. 

يسمح لقوى األمن الفلسطينية باستخدام أسلحة مضادة للدروع واملتفجرات والقنابل على أن يتم . ٤
القوة   تصريح  دون  من  استخدامها  يتم  اجلنسيات، ولن  متعددة  القوة  حتت رقابة  مبخازن  حفظها 

متعددة اجلنسيات.

تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بوضع التدابير اخلاصة باالستخدام السلمي للمتفجرات في احملاجر. . ٥
حتظر تلك التدابير االستخدامات األخرى للمتفجرات. وتشرف مجموعة التنفيذ والتحقق على تنفيذ 

تلك التدابير.

يتم النظر في أي تعديالت مقترحة على هذا امللحق ضمن اللجنة التنسيقية التي تضم كال  الطرفني . ٦
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والقوة متعددة اجلنسيات. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة  التنسيقية، يحق ملجموعة 
التنفيذ والتحقق التقدم بتوصياتها اخلاصة.

ال يحق ألي أفراد أو منظمات في فلسطني بخالف قوى األمن الفلسطينية وهيئات مجموعة التنفيذ . ٧
والتحقق، مبا فيها القوة متعددة اجلنسيات ومحطات  اإلنذار املبكر، شراء األسلحة واقتناؤها أو 

حملها أو استخدامها بخالف األحوال التي ينص عليها القانون الفلسطيني.

ترصد القوة متعددة اجلنسيات وتتحقق من االمتثال لهذه املادة. حتتفظ القوة متعددة اجلنسيات . ٨
بسجل يتضمن كافة األسلحة التي يتم استيرادها إلى فلسطني أو تصنيعها في فلسطني. تخطر 
قوى األمن الفلسطينية القوة متعددة اجلنسيات بأي عملية شراء أو تصنيع أو استيراد ألسلحة 
في فلسطني. يسمح للقوة متعددة اجلنسيات بإجراء تفتيش منسق في منشآت األمن الفلسطينية 

للتأكد من االلتزام بالقيود املفروضة على األسلحة.

لن يسمح بوجود أي ميليشيا مسلحة في فلسطني. لن يسمح للحركات واملنظمات السياسية بشراء . ٩
السالح او اقتنائه او حمله أو استخدامه.

تشمل مهمة قوى األمن الفلسطينية منع زعزعة االستقرار واملساس بأمن وهيبة دولة فلسطني، وتقوم . ١٠
مبا يلي:

اإلشراف على أمن احلدود.أ. 

احملافظة على القانون والنظام العام وأداء املهام الشرطية.ب. 

القيام بالنشاط االستخباري وأداء املهام األمنية.ت. 

حظر كافة أعمال العنف.ث. 

إجراء مهام اإلنقاذ والطوارئ.ج. 

توفير خدمات مجتمعية أساسية عند الضرورة.ح. 
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الطيران املدني:. ١

يقر الطرفان بقبولهما بحقوق كل طرف وامتيازاته والتزاماته املنصوص عليها في اتفاقيات أ. 
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الطيران املتعددة األطراف التي يكون كالهما عضوًا فيها، وبخاصة اتفاقية ١٩٤٤ بخصوص 
الطيران املدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) واالتفاقية الدولية للترانزيت اجلوي.

باإلضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان فور دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بإنشاء جلنة ثالثية تضم ب. 
كال الطرفني ومجموعة التنفيذ والتحقق لتصميم النظام اإلداري األكثر كفاءة للطيران املدني، 
مبا يغطي تلك املناحي املتعلقة بنظام مراقبة احلركة  اجلوية (حركة الطائرات) واملمرات اجلوية 
التي يستخدمها الطيران املدني. في حال غياب التوافق، فإنه يحق ملجموعة التنفيذ والتحقق 

أن تتقدم بتوصياتها اخلاصة.

التدريب:. ٢

يحق للقوات اجلوية اإلسرائيلية استخدام املجال اجلوي السيادي الفلسطيني لغايات التدريب حسب أ. 
القواعد التالية:

أيام ) ۱ اإلسالمية واملسيحية وفي  العطل  أيام  في  تدريبية  طيران  عمليات  أي  تنطلق  لن 
اجلمعة.

مينع على طائرات التدريب التحليق على ارتفاع يقل عن ٨٠٠٠ قدم فوق األرض.) ۲

لن تقوم طائرات التدريب باختراق املمرات الهوائية التي يستخدمها الطيران املدني.) ۳

تشرف مجموعة التنفيذ والتحقق على االمتثال لهذا البند، وتتأكد من االلتزام به. يحق ألي من ب. 
الطرفني التقدم بشكوى لدى مجموعة التنفيذ والتحقق، ويكون قرارها نهائيًا.

احلال . ٣ هي  كما  إسرائيل  فوق  املمرات  في  ذاتها  الطيران  اخلاص وحقوق  طيرانها  لفلسطني  يكون 
بالنسبة للحقوق التي تتمتع بها خطوط الطيران األردنية. وحتصل خطوط الطيران اإلسرائيلية على 

حقوق متبادلة بالنسبة لرحالتها اجلوية في املمرات فوق فلسطني.

تخضع التدابير املنصوص عليها في هذا البند للمراجعة مرة كل عشر سنوات، وميكن تعديلها أو . ٤
إنهاؤها من خالل اتفاق بني الطرفني.
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تنطبق هذه التدابير على املعابر بني دولة فلسطني واألردن، ودولة فلسطني ومصر، وكذلك نقاط . ١
الدخول إلى دولة فلسطني عبر املطار وامليناء.
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تتولى اإلشراف على املعابر فرق مشتركة تضم أعضاء من قوى األمن الفلسطينية والقوات  متعددة . ٢
اجلنسيات، ويتم تزويدها مبعدات تصوير والتقاط حديثة. حتظر تلك الفرق دخول أي أسلحة أو مواد 

أو معدات إلى فلسطني تكون متعارضة مع أحكام هذا امللحق.

يكون ملمثلي القوات متعددة اجلنسيات وقوى األمن الفلسطينية، مجتمعني وفرادى، سلطة حظر . ٣
دخول أيٍّ من تلك املواد إلى فلسطني. إذا نشأ في أي وقت من األوقات اختالف على دخول السلع 
األمن  لقوى  يحق  فإنه  اجلنسيات،  متعددة  القوات  الفلسطينية وممثلي  األمن  قوى  بني  املواد  أو 
الفلسطينية أن تعرض األمر على مجموعة  التنفيذ والتحقق التي تصدر استنتاجاتها امللزمة خالل 

٢٤ ساعة.

تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق مبراجعة هذه التدابير بعد خمس سنوات لتقرر ما إذا كانت ستواصل . ٤
العمل بها أو تعدلها أو تنهيها. وفيما بعد، يحق للطرف الفلسطيني مراجعتها سنويًا.

في كافة محطات املسافرين اجلوية، وملدة ثالثني شهرًا ابتداء من نقل املعابر للسيطرة الفلسطينية، . ٥
يحق إلسرائيل اإلبقاء على تواجد غير ملحوظ في مكان محدد في احملطة، ويتم جتهيزها بأفراد من 
القوات متعددة اجلنسيات وما يصل إلى ١٢ إسرائيليًا في كل محطة جوية، يستخدمون كاميرات 
تلفزيون تعمل بالتحكم عن بعد، وتغطي منطقة التفتيش األمني واجلمارك ومنطقة ضبط احلدود. 
املشتركة  الفرق  مع  مباشر  اتصال  خط  اجلنسيات  متعددة  القوات  اإلسرائيلية–  للمجموعة  يكون 
لقوى األمن الفلسطينية والقوات متعددة اجلنسيات يتم استخدامها للطلب من فرق القوات متعددة 
اجلنسيات– قوى األمن الفلسطينية إجراء تفتيش إضافي واتخاذ التدابير الالزمة عندما يشتبه 
مع  تتعارض  مواد  أو  بضائع  دخول  و/أو  التفتيش  عمليات  في  خرق  بوجود  اإلسرائيلي  الفريق 
األحكام التي تسمح فيها هذه االتفاقية. لن يسمح بعبور تلك البضائع أو املواد حتى يتم إجراء 
التفتيش اإلضافي واتخاذ التدابير الالزمة. تكون القوات متعددة اجلنسيات مسؤولة عن ضمان 

وتأمني وصول الفرق اإلسرائيلية عبر املنطقة الفلسطينية إلى املنشأة احملددة في املوقع.

خالل السنتني التاليتني تتواصل تلك التدابير في املنشأة احملددة في مكاتب سلطة املوانئ اجلوية  . ٦
اإلسرائيلية في مطار بن غوريون، باستخدام كاميرات فيديو بجهاز حتكم وخطوط اتصال مباشر 

مناسبة. لن يتسبب هذا بتأخيرات تتخطى اإلجراءات املشار إليها في هذه املادة.

في محطات شحن البضائع، وملدة ثالثني شهرًا، يحق إلسرائيل أن تبقي على تواجد غير ملحوظ في . ٧
منشأة محددة في املوقع، يتم جتهيزها بأفراد من القوات متعددة اجلنسيات واإلسرائيليني، وتستخدم 
خط  لها  البضائع ويكون  على  التفتيش  مناطق  تغطي  بعد  عن  التحكم  بجهاز  فيديو  كاميرات 
اتصال مباشر مع فريق القوات متعددة اجلنسيات– قوى األمن الفلسطينية. يحق للطرف اإلسرائيلي 
إضافي واتخاذ  تفتيش  إجراء  الفلسطينية  األمن  قوى  اجلنسيات–  متعددة  القوات  من  يطلب  أن 
التدابير الالزمة. إذا لم يكن الطرف اإلسرائيلي راضيا عن تدابير القوات متعددة اجلنسيات– قوى 
األمن الفلسطينية، يحق له أن يطلب احتجاز الشحنة بانتظار قرار يصدره مفتش القوات متعددة 
اجلنسيات. يكون قرار مفتش القوات متعددة اجلنسيات ملزمًا ونهائيا، ويصدر خالل ١٢ ساعة من 

الشكوى اإلسرائيلية.
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ميناء . ٨ في  الغاية  لهذه  محددة  منشأة  من  تلك الترتيبات  تتواصل  الالحقة،  في السنوات الثالث 
أسدود، وتستخدم كاميرات فيديو بجهاز حتكم مع خط اتصال مباشر. وهذا لن يتسبب بتأخيرات 

تتخطى احلدود الزمنية املشار إليها في هذه املادة.

تلتقي جلنة ثالثية عالية املستوى تضم ممثلني عن فلسطني وإسرائيل ومجموعة التنفيذ والتحقق . ٩
بشكل منتظم ملتابعة تطبيق تلك اإلجراءات وتصويب أي انحراف عنها كما ميكنها أن جتتمع حسب 

الطلب.
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ال يسمح بعبور أشخاص أو سلع حلدود فلسطني سوى من خالل املعابر احلدودية املنظمة واخلاضعة . ١
لرقابة الفرق املشتركة لقوى األمن الفلسطينية والقوات متعددة اجلنسيات، إال إذا نصت االتفاقية 

أو مالحقها على خالف ذلك.

تنشر قوى األمن الفلسطينية القوات املناسبة لضبط احلدود بني فلسطني واألردن واحلدود بني فلسطني . ٢
ومصر، كما تكافح أي محاولة لتهريب األشخاص والسلع، سواء من خالل املعابر الدولية أو احلدود 

باستخدام األنفاق او اي وسيلة أخرى.

يتم اإلبقاء على السياج األمني القائم في غور األردن لهذه الغاية لفترة ال تقل عن ٥ سنوات من . ٣
نهاية انسحاب القوات اإلسرائيلية من منطقة دولة فلسطني. يتم إنشاء سياج مماثل على احلدود بني 
فلسطني ومصر، ويتم اإلبقاء عليه للفترة ذاتها. تزود إسرائيل اجلانب الفلسطيني بكافة املعلومات 

الالزمة لتسيير السياج األمني القائم.

يتم استدعاء أعضاء اللجنة الرباعية لتزويد قوى األمن الفلسطينية بالتجهيزات احلديثة للكشف . ٤
عن حاالت التسلل، مبا في ذلك األجهزة اخلاصة بالكشف عن  األنفاق.

الفلسطينية، . ٥ األمنية  القوى  قبل  من  احلدود  ضبط  من  التحقق  اجلنسيات  متعددة  القوات  تتولى 
ومتابعة ذلك. كما تنشر محطات املراقبة وتسير دوريات على طول احلدود لتلك الغايات. تستخدم 
محطات املراقبة وسائل الكشف احلديثة التي متكنها من الكشف السريع عن حاالت التسلل في 

النهار والليل.

عندما تقوم القوات متعددة اجلنسيات بالكشف عن حالة تسلل، فإن عليها أن تخطر قوات األمن . ٦
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الفلسطينية بذلك على الفور. تقوم قوات األمن الفلسطينية بإرسال القوة املناسبة ملنع املتسللني 
ومكافحة التهريب.
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يقر الطرفان بأن التفاهم والتعاون املتبادلني في القضايا األمنية جزء بالغ األهمية من عالقاتهما . ١
أساس  على  األمنية  عالقاتهما  فلسطني وإسرائيل  املنطقة. وتؤسس  في  األمن  يعزز  ما  الثنائية، 

التعاون والثقة املتبادلة وعالقات حسن اجلوار وحماية مصاحلهما املشتركة.

تقوم كل من فلسطني وإسرائيل مبا يلي:. ٢

اإلقرار بحق الطرف اآلخر في العيش في سالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهديد أ. 
أو أعمال احلرب أو اإلرهاب أو العنف، واحترام ذلك احلق.

اإلحجام عن التهديد أو استخدام القوة ضد التكامل اجلغرافي أو االستقالل السياسي للطرف ب. 
اآلخر، ويقومان بتسوية كافة نزاعاتهما بالوسائل السلمية.

اإلحجام عن االنضمام أو املساعدة أو تعزيز التعاون مع أي حتالف أو منظمة أو تآلف ذي ت. 
سمة عسكرية أو أمنية، تكون أهدافه أو نشاطاته تشمل شن العدوان أو القيام بأعمال عدائية 

أخرى جتاه الطرف اآلخر.

السماح ث.  أو  تشجيعها  أو  املسلحة  املنظمات  أو  النظامية  غير  القوى  تنظيم  عن  االمتناع 
بتشكيلها، مبا في ذلك املرتزقة وامليليشات داخل مناطق كل منهما، ومنع إنشائها. وفي هذا 
الصدد، يتم تفكيك أي قوى غير نظامية أو مليشيات مسلحة، وحظر إعادة تشكيلها في 

املستقبل.

االمتناع عن تنظيم أي أعمال عنف داخل الطرف اآلخر أو ضده، واالمتناع كذلك عن املساعدة ج. 
أو السماح أو املشاركة في ذلك، أو التواطؤ في نشاطات موجهة الرتكاب تلك األعمال.

يقوم الطرفان بتشكيل جلنة أمنية مشتركة تلتقي على أقل تقدير بشكل شهري، ويكون لهذه اللجنة . ٣
مقر مشترك دائم، ويحق لها تشكيل جلان فرعية أخرى حسبما تعتبره ضروريًا، مبا في ذلك جلان 

فرعية تتولى مسؤولية فض أي توترات محلية.



¥¥

تقوم اللجنة األمنية املشتركة بتأسيس جلان أمنية مشتركة في املناطق، واحدة في الضفة الغربية . ٤
وأخرى في قطاع غزة. وسوف تتعاطى كل جلنة مع قضايا التنسيق األمني اليومية في املناطق التي 

تعمل بها.

وسوف تكون اللجنة األمنية الثالثية املشكلة من قائدة القوة متعددة اجلنسيات وكبار ممثلي قوات . ٥
األمن الفلسطينية واجليش اإلسرائيلي مبثابة اجلسم األعلى في هيكل التنسيق بني الطرفني والقوة 
متعددة اجلنسيات فيما يتعلق بتنفيذ الشق األمني من االتفاقية. سوف تلتقي اللجنة مرتني كل 
سنة، وعندما يدعو أحد األطراف إلى عقد اجتماع لتلك اللجنة، سوف يتم عقده في غضون ٤٨ 

ساعة، وسوف يكون قائد القوة متعددة اجلنسيات هو رئيس اللجنة.

سوف يتم فتح قنوات اتصال مباشرة بني مراكز العمليات اخلاصة باألطراف الثالثة، وذلك ملعاجلة . ٦
احلاالت الطارئة.

سوف تتخذ األطراف بشكل مشترك، وكلٌّ في منطقة اختصاصه، إجراءات إحادية شاملة ومتواصلة . ٧
األحداث  تلك  مثل  منع  على  تشتمل  سوف  اإلجراءات  العنف واإلرهاب. وهذه  أشكال  كافة  ضد 

واحليلولة دون وقوعها، ومحاكمة كل من يقف وراءها.

ولتلك الغايات، سوف تفتح األطراف قنوات تشاور وتعاون وتبادل للمعلومات دائمة بني قواتها . ٨
األمنية.

سوف يتم تشكيل جلنة أمنية ثالثية تتألف من الطرفني والواليات املتحدة األمريكية بغية التأكد من . ٩
تنفيذ االلتزامات اخلاصة باجلهود املتواصلة والشاملة حملاربة العنف واإلرهاب. وسوف تضع اللجنة 

الثالثية السياسات واخلطوط العريضة الشاملة بخصوص محاربة اإلرهاب والعنف.

سوف تتعاون الهيئات القانونية في فلسطني وإسرائيل في محاربة املتاجرة باملخدرات، واملتاجرة غير . ١٠
القانونية باآلثار والقطع الفنية، واجلرمية العابرة للحدود، مبا في ذلك أعمال السرقة والتزوير، واجلرمية 
املنظمة، واملتاجرة بالنساء واألطفال، والتزييف، ومحطات التلفزة واإلذاعة غير املرخصة، وغير ذلك 

من النشاطات غير القانونية.
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سوف تتعاون كل من فلسطني وإسرائيل مع جيرانهما ومع املجتمع الدولي لبناء شرق أوسط آمن . ١
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وهادئ وخاٍل من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية منها أو غير التقليدية، وذلك في إطار 
سالم شامل ودائم ومستقر، يتميز باملصاحلة وحسن النوايا ونبذ استخدام القوة.

ولهذه الغاية، سوف تعمل جميع األطراف بعضها مع بعض من أجل بناء نظام أمني إقليمي.. ٢
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حتى ٣ شهور من دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ:- ١

تشكيل جلنة مشتركة ومقرها املشترك الدائم.أ. 

تشكيل جلنة أمنية ثالثية.ب. 

تشكيل جلنة لوضع نظام إدارة خاص بالطيران املدني.ت. 

تشكيل جلنة ثالثية مع الواليات املتحدة بهدف محاربة اإلرهاب والعنف.ث. 

تأسيس هيئة احلدود الفنية املشتركة.ج. 

حتى ٦ شهور:- ٢

جتهيز مقر قيادة القوة متعددة اجلنسيات.أ. 

حتى ٩ شهور:- ٣

ترسيم احلدود بني إسرائيل وفلسطني.أ. 

نشر أولى وحدات القوة متعددة اجلنسيات، مبا في ذلك وحدة املراقبة.ب. 

إنهاء التجهيزات في محطات اإلنذار املبكر.ت. 

املرحلة األولى من االنسحاب اإلسرائيلي.ث. 

تشكيل ونشر وحدة شرطة البلدة القدمية وغرفة العمليات املشتركة هناك.ج. 
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إنشاء نقاط العبور في البلدة القدمية.ح. 

وضع ترتيبات استخدام الطرق احملددة.خ. 

وضع ترتيبات الدخول إلى املناطق الدينية الهامة.د. 

حتى ٢٠ شهرًا:- ٤

املرحلة الثانية من االنسحاب اإلسرائيلي.أ. 

االنتشار الكامل للقوة متعددة اجلنسيات، مبا في ذلك بقاء قوة إسرائيلية صغيرة في غور ب. 
األردن.

حتى ٣٠ شهرًا:- ٥

إنشاء املمر بني الضفة الغربية وقطاع غزة.أ. 

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل.ب. 

إنشاء املعابر الدولية على احلدود الفلسطينية- اإلسرائيلية.ت. 
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املجلس الديني املشترك للقدس (واملشار إليه الحقًا باملجلس الديني) يعمل ضمن إطار اتفاقية . ١
جنيف وروحها.

يقدم املجلس الديني املشورة بخصوص حماية األماكن املقدسة واحلفاظ عليها وصيانتها، مبا في . ٢
ذلك احملافظة على التراث والنشاط التنقيبي عن اآلثار، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وأمن 
الزوار. ويشمل هذا ضمان أن تتم كافة عمليات التنقيب عن اآلثار والصيانة واحلماية والترميمات 

في األماكن املقدسة أو املواقع احملاذية لها بالتشاور مع املجلس الديني.

يقدم املجلس الديني املشورة أليٍّ من الطرفني في احلاالت التي يشّكل فيها أي شكل من أشكال . ٣
العبادة الذي تتبعه طائفة ما انتهاكا لقدسية املواقع الدينية وحقوق الطوائف األخرى في عبادتها. 
كما يشارك املجلس الديني في إيجاد اآلليات الستيعاب الطقوس الدينية واحلجيج والنفاذ إلى 

املواقع واخلروج منها في أيام إجازات معينة.

التي . ٤ املقدسة  املدينة  في  الدينية وباإلجازات واألعياد  بالنشاطات  الطرفني  الديني  املجلس  يخطر 
من شأنها أن تؤثر على منطقة محاذية، وباإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان حماية كافة احلقوق 

الدينية واحملافظة على النظام العام.

يقدم املجلس الديني املشورة بخصوص تدريب الشرطة والقوى األمنية العاملة في البلدة القدمية، . ٥
بشكل عام، وفي املواقع الدينية، بشكل خاص.

يعمل املجلس الديني على بناء جسور التسامح والثقة بني املؤمنني من مختلف األديان الستباق أي . ٦
حاالت تطرف، والحترام األديان السماوية الثالثة، بغرض تطوير البلدة القدمية بوصفها رمز الوحي 
بإدارة  الديني  املجلس  يقوم  األهداف،  تلك  لتحقيق  الديني.  الروحي والتعايش  والعقيدة واملركز 
عالقات حثيثة وحوارات مع املجموعات الدينية ذات الصلة، ويسعى لفض النزاعات ذات الطبيعة 
الدينية. يولي املجلس الديني أهمية خاصة لبناء التعايش الديني السلمي، وحلل النزاعات الدينية 

بني سكان البلدة القدمية املنتمني لطوائف مختلفة.

يعني رئيس دولة كل طرف عشرة من أعضاء املجلس الديني، وتقوم منظمة اليونسكو بتعيني العضو . ٧
الواحد والعشرين. تكون الوالية في املجلس الديني خلمس سنوات. ويقوم كل طرف مرة كل عامني 

ونصف بالتناوب على رئاسة املجلس الديني وموقع مديره العام.

ينبغي أن حتصل توصيات املجلس الديني على مصادقة غالبية ال تقل عن ٨٠ باملائة من أعضائه . ٨
مع موافقة ممثل اليونسكو في املجلس الديني.

يبدأ الطرفان بتشكيل املجلس الديني فور التوقيع على االتفاقية. لن تدوم املرحلة التحضيرية أكثر . ٩
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من ١٢ شهرًا من مصادقة املؤسسات ذات العالقة لدى كل طرف على االتفاقية.

يغطي كل طرف ٢٥٪ من املوازنة السنوية للمجلس الديني. وعند التوقيع على االتفاقية يتقدم . ١٠
الطرفان ملنظمة اليونسكو ملساعدتهما على تغطية الـ ٥٠٪ املتبقية من موازنة املجلس الديني.
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الفلسطينيني  اخلبراء  من  مجموعة  أعدتها  القدس  في  والتخطيط  املعمارية  بالتحديات  خاصة  مقترحات 
واإلسرائيليني املستقلني في سياق العمل مع ملتقى السالم والدميقراطية، القدس. (اجلانب الفلسطيني: عامر 
القيسي وحنا الغاوي وميشيل سالمة. واجلانب اإلسرائيلي: سايا جيالت وكيرن لي بار سيناي وكوبي جوتنبرغ 

وتشني فركس).
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يتطرق هذا امللحق إلى حتديات التخطيط والتصميم التي سوف تنشأ من عملية ترسيم حدود متر عبر 
القدس. ويطرح تخطيطًا وتصميمًا وإجراءات لالستراتيجية العمرانية لضمان تنفيذ القرارات السياسية مبا 
يفيد كال الطرفني في املدينة. وتشدد فصول هذا امللحق على التحديات املختلفة التي قد تنشأ، وينبغي 
التعامل معها عند إجراء ترسيم للحدود في القدس، فيما تعرض احللول املقترحة هنا تصورًا قابًال للتطبيق 
طبيعتها  في  املشابهة  احلدود  طول  على  األخرى  املناطق  في  أيضًا  فحسب، وإمنا  محددة  منطقة  في  ليس 

للحدود في القدس.

WO½dH�« WK²�«

5²M¹b*« 5Ð wOz— ‚dÞ lÞUIð

يبحث هذا الفصل في مشروع مواصالت مستقبلي لكال اجلانبني، ويقترح موقعًا وهيكًال خارجيًا ملنطقة 
عبور واسعة في املنطقة. كما يركز على اجلانب احليوي املرتبط بحركة اإلسرائيليني والفلسطينيني وعلى قضايا 

التواصل في شمالي القدس.

∂∞ o¹dD�«
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أما هذا الفصل، فيتعامل مع حتول طريق املدينة املركزي إلى طريق ثنائي اجلنسية مع وضع حدود على 
مركزه. ويعرض استراتيجيات لدمج األمن والبنى التحتية للنقل احلضري، مبا يتماشى مع هذا التحول، كما 

يعرض مرفقًا للمعبر احلدودي للمشاة يربط بني البيئتني احلضريتني.

W1bI�« …bK³�«

W1bI�« …bK³�« v�≈ ‰ušb�UÐ W�Uš dOÐ«bð

يتعامل هذا الفصل مع البلدة القدمية على أنها منطقة تخضع لتدابير خاصة ضمن سياق االتفاق النهائي. 
ويركز على عبور املشاة والعربات عبر البوابات، في منطقة حساسة تتواجد فيها األجهزة األمنية مع احلفاظ 

على السمة املعمارية ملنطقة البلدة القدمية.
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التضاريس  مع  يتماشى  املناطق  تلك  في  كحاجز  ممرًا  مفتوح، ويقترح  حضري  حيز  في  التقسيم  يعالج 
احمللية والشكل احلالي للموقع.

—uÞ uÐ√
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يعالج حتدي الفصل ضمن حي مختلط السكان. كما يقترح ممرًا وشكًال من احلدود ضمن األجزاء املفتوحة 
واملبنية في هذا احلي على ضوء التوزيع السكاني احمللي، ويقترح استراتيجيات لتنفيذ عملية الفصل والربط 

مع النمط املبني محليًا.
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تنبع حتديات التخطيط في هذه املنطقة من احلاجة إلى احملافظة على عادات التنقل اليومية لسكان املدينة 
عند ترسيم احلدود:

اإلسرائيليون:

اإلبقاء على ممر آمن ُيعتمد عليه بني القدس الغربية وبسغات زئيف.• 

االتفاقية •  عند  أدوميم.  الغربية ومعاليه  القدس  بني  عليه  ُيعتمد  آمن  ممر  على  اإلبقاء 
حول الوضع النهائي، سيكون مفرق أشكول منطقة النفاذ الوحيدة إلى الطريق السريع املوصل إلى 
”معاليه أدوميم“. وينبغي أن يخدم هذا املفرق حاجة الفلسطينيني للربط بني حي الشيخ جراح وحي 

لفتا الصغير الواقع إلى شماله.

الفلسطينيون:

ربط حي شعفاط ومخيم شعفاط لالجئني باملناطق الفلسطينية، إذ إن املنطقتني مفصولتان • 
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حاليًا بفعل الطريق اإلسرائيلي املؤدي إلى «بسغات زئيف».

ربط الطريق ١ (الطريق املؤدي إلى حزام الطريق السريع الشرقي) بالطريق  الداخلي ٦٠ • 
املؤدي إلى شعفاط وبيت حنينا في الشمال وإلى البلدة القدمية في اجلنوب.

املدينة •  مركز  إلى  شعفاط  منطقة  من  املؤكدين  الفلسطينيَّني  والعبور  التواصل  تأمني 
الفلسطينية في الشيخ جراح ومنطقة القدس القدمية.

اإلبقاء على االتصال والتواصل بني حي الشيخ جراح ومنطقة اللفاتوة الواقع إلى الشمال • 
من مفرق أشكول.

5³½U'« öJ� W�dŠË q�«uð qC�√ sLC¹ qŠ

شمال مفرق التلة الفرنسية: املقترح هو إنشاء 
الشرقي  الطريق  إلى  يستند  فلسطيني  طريق 
احلالي، وعندها مير حتت اجلسر اإلسرائيلي القائم 
حاليا (الطريق ٦٠ اجلديد)، ما يخفف من أزمة 

السير في هذا الشارع التجاري احليوي.

إنشاء  هو  املقترح  الفرنسية:  التلة  مفرق  في 
الطريق  مسار  حتت  فلسطيني  نفقي  طريق 
النفق  املفرق.  من  اجلنوب  إلى  اإلسرائيلي   ٦٠
سوف   (٦٠ الطريق  (حتت  املقترح  الفلسطيني 
تكون له نقطتا خروج في نهايته الشمالية: واحدة 
إلى  (املؤدي  الفلسطيني   ١ الطريق  إلى  تؤدي 
الشرق)، والثانية إلى املساحة الفارغة إلى الزاوية 
الشمالية الشرقية من املفرق (املؤدي إلى الشمال 
الشرقي)، ما يسمح باالتصال مستقبال بالطريق 

.٤٤٣

هذا احلل سوف يعيد توجيه جل حركة السير الفلسطينية إلى الشمال (التي متر حاليًا عبر شارع شعفاط 
الرئيسي مرورًا بطريق ٦٠ القدمي)، وسيقلل من االزدحام املروري في هذا الشارع التجاري احليوي. كما أن 

الربط املستقبلي مع الطريق ٤٤٣ سوف يرفع من درجة التواصل واحلركة الفلسطينية في املنطقة.

في مفرق أشكول: طريق النفق الفلسطيني املقترح أسفل الطريق ٦٠ اإلسرائيلي سوف يبدأ في نهايته 
اإلسرائيلية  السير  حركة  نفسه  املفرق  يخدم  أشكول. وسوف  مفرق راموت  حنوب  جراح  الشيخ  في  اجلنوبية 

وحدها. وللربط بني لفتا والشيخ جراح سوف يتم إنشاء جسر لالستخدام احمللي لسكان احلي.
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يضمن هذا احلل ممر نفاذ آمنًا وكفؤًا لإلسرائيليني إلى «معاليه أدوميم». ونظرًا ألنه سوف يخصَّص حلركة 
املرور اإلسرائيلية، فإن الطريق الوحيد املؤدي إلى «معاليه أدوميم» سوف يظل كدرع واضحة مؤدية إلى 

املعزل.

 ÍœËb(« —u³F�« o�d* tÐ v�u*« l�u*«
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يطرح مفرق شعفاط والتلة الفرنسية أفضل حل من حيث تسهيل محطة العبور احلدودي بني الدولتني، 
وذلك لعدة اعتبارات:

 أوًال: موقعه في التقاطع بني الطريق اإلسرائيلي الرئيسي والطرق الفلسطينية الداخلية في املدينة، ما 
يسمح بسهولة االنتقال، من كال اجلانبني، من احلدود من داخل القدس وخارجها. ولهذا، فإن بإمكانه أن 

يشكل معبرا للمشاة، كما أنه يسمح مبرور العربات والسياح والباصات. 
ثانيًا: نظرًا ألن املوقع محاٍذ للطريق ٦٠ الثنائي اجلنسية، فإن مرفق العبور سوف يخدم بشكل مناسب 

احتياجات سكان القدس املتنقلني يوميًا للعمل في أورشليم. 
ثالثًا: قرب املوقع من محطة السكة احلديد سوف يربطه بنظم النقل احمللية وبالطرق االنتقالية.

رابعًا: هناك إمكانية تطور حضري كبيرة في هذا املوقع، وميكن للمرفق العبوري أن يشكل محطة عبور، 
كما أنه يعتبر منطقة وصل رئيسية بني أورشليم والقدس.

ميكن ملرفق العبور احلدودي املقترح أن يستوعب استخدامات عامة أخرى على كال اجلانبني، مثل: احملال 
التجارية واملناطق اخلضراء واملفتوحة وقاعات املؤمترات واالجتماعات للتعاون عبر احلدود. وبهذا ميكن أن يؤدي 
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هذا املرفق دورًا أساسيًا في احلياة احلضرية على طول احلدود وعبرها، ويشكل بالتالي نقطة اتصال حضرية 
بني أورشليم والقدس.

املبدأ الرئيسي من وراء هذا القسم هو إنشاء محطتي عبور متناظرتني مفصولتني كاألصل وصورته في 
املرآة، واحدة لكل جانب على احلدود. وميكن الوصول بسهولة إلى أيٍّ من احملطتني من خالل املواصالت العامة 
أو أي وسيلة نقل أخرى، كما يشكل املقطع ساحتني عامتني واسعتني، كل منهما تعتبر مدخًال الى قاعة 

محطة العبور ومساحة للتسوق / التجارة.

نظرًا لكون هذا املرفق نقطة عبور بني دولتني مستقلتني ذاتي سيادة، فإن احملطة يجب أن تستوعب قسمي 
تفتيش وضبط حدوديني منفصلني؛ واحدًا لكل جانب. سوف يتم فحص كل مسافر مرتني إذًا: واحدة عند 
مغادرة البلد التي  أتى منها، وواحدة عند الدخول إلى البلد الثانية. هذا اإلجراء املزدوج هو املبدأ الرئيسي 
من وراء اخلطة: مرفقان منفصالن مرتبطان مبمر بني نقطة التفتيش احلدودي املؤدية إلى القسم الثاني، ما 

يشكل محطة مرور دولية.

متوسطة  ملساحة  التخطيط  مت  احلدود،  عبور  على  احلدودي والتشجيع  التعاون  على  املساعدة  بغرض 
كذلك. «بهو االلتقاء» – منشأة اجتماعات ومؤمترات في نقطة  العبور– ال يتطلب من األطراف املجتمعة 

املرور عبر عملية التفتيش الكاملة نظرًا لعدم عبورهم للحدود.
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الطريق ٦٠ (واملشار إليه عادة باسمه الشائع الطريق البلدي رقم ١) هو واحد من أكثر املناطق إثارة في 
القدس. فقد كان مساره مسار «اخلط األخضر» بني ١٩٤٩ و١٩٦٧، ويعرف الطريق أيضًا باسم «اجلدار 
الزجاجي»، ما يشكل حدودًا غير مرئية بني القسمني الغربي والشرقي من املدينة. يؤدي الطريق دور الشارع 
الرئيسي، ويخدم كال اجلانبني من املدينة، ولرمبا من هذه الناحية فإنه الطريق الوحيد في القدس الذي له هذه 
الصفة. في ضوء هذا، فإن دوره عند التقسيم يكتسب أهمية حيوية. واملقترح هو حتويل هذا الطريق إلى 
طريق ثنائي اجلنسية، وتتم دراسة التحديات الناجمة عن هذا التحول فيما يلي حيث تشمل: طبيعة الطريق 

املعدل، واملعابر احلدودية على طوله، واخلصائص الطبيعية للحاجز الواقع في مركزه.

ÍdC(« l¹“u²�«

يقع الطريق ٦٠ في مركز املنطقة احلدودية على طول اخلط األخضر الفاصل بني حدود ١٩٦٧، ويؤدي 
دور الفاصل الطبيعي بني شرق القدس وغربها. عند ترسيم احلدود، سيتحول هذا الطريق إلى طرف القدس 
الغربية، ومن املتوقع أن يواصل دوره بالطريقة ذاتها بالنسبة للمستخدمني اإلسرائيليني. وحاليًا، يخدم هذا 
الطريق كممر داخلي وطريق داخل املدينة، حيث يربط األحياء الشمالية مبركز املدينة وبجنوبي القدس، كما 
أنه يخدم املركبات الداخلة إلى القدس من الشمال الغربي (مودعني وتل أبيب) والشرق (غور األردن ومعاليه 

أدوميم). ويتم استخدام الطريق كذلك كنقطة ربط بني الشمال واجلنوب.

على اجلانب الفلسطيني، سوف يكون دور الطريق ٦٠ مهمًا جدًا عند تنفيذ ترسيم للحدود. والطريق، 
حاليًا، هو الرابط املتواصل الوحيد بني رام الله والقدس، وكذلك أحد الطرق الرئيسية املؤدية إلى منطقة البلدة 
القدمية. وعلى رغم إمكانية الدخول إلى القدس من الشرق، فإن هذا الطريق يخلق ممرًا متواصًال من رام الله 
التي تعتبر أكبر منطقة جتمع حضري إلى القدس الشرقية. وعليه، فإن الطريق ٦٠ يؤدي دورًا محوريًا في 

العاصمة الفلسطينية.

WOOzd�« jOD�²�«  U¹b%

بعد التوقيع على اتفاقية الوضع النهائي سوف يختلف دور الطريق ٦٠ بالنسبة للجانبني عن الدور الذي 
يؤديه حاليًا. والتحديات املشار إليها في هذا الفصل تركز على احملافظة على الدور الذي يؤديه الطريق لكال 

اجلانبني، ولكنها تشمل أيضًا:

إنشاء طريق ثنائي اجلنسية يسمح باملرور واالستخدام املناسب لكال الطرفني، كًال حسب • 
احتياجاته املختلفة.
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ربط املواصالت ومنشآت البنية التحتية واحلدود على طول الطريق إلى املناطق احلضرية • 
احمليطة وتعزيز دورها فيه.

إرساء أسس لطريق يعمل كعمود فقري للبنية التحتية على كال اجلانبني.• 

5�UE½ v�≈ bŠ«Ë ‚dÞ ÂUE½ s� ‰u×²¹ U�bMŽ ÆÆ∂∞ o¹dD�«

يركز املقترح على حتويل الطريق ٦٠ إلى طريق ثنائي اجلنسية على طول خط حدودي متفق عليه. وهذا 
يعني حتويل الطريق الذي يستخدمه كال الطرفني حاليًا إلى طريقني مستقلني يعبران بشكل متواٍز، وكل منهما 

يدعم البنية التحتية اخلاصة باملواصالت على طول الطريق.

ÍœËb(« —u³F�« o�d� d³Ž q�«u²�«Ë qBH�«

املكان املقترح ملرفق عبور املشاة هو على طول الطريق الذي يقوم بالربط بني مركزي املدينتني.

املكان األمثل هو مفرق فندق األميركان كولوني، ولديه بعض امليزات: أوًال: توجد مساحة أرض كافية 
الستيعاب مرافق العبور. ثانيًا: يقع في مكان مركزي في سياق مركز املدينة الفلسطينية، وميكنه أن يسهم 
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إسهامًا كبيرًا في فائدة التجارة والسياحة احملليتني. ثالثًا: يخلق الرابط غير املوجود حاليًا بني جانبي املدينة، 
والذي ميكنه أن يخدم كًال من أهل القدس والسياح. إنشاء ممر الربط اجلديد عبر اجلسر (حسب الرسم املبني 

أعاله) يجعل من مركزي املدينتني كلتيهما متاَحْني لوصول السياح أو املقيمني في أي جانب منهما.
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شكل  مع  األمنية  املتطلبات  موازنة  املهم  من 
قدر  التخويف  عامل  من  اخلارجي، والتقليل  احلاجز 
مركز  في  فاصل  سياج  استخدام  املقترح  اإلمكان. 
املجسات  تكنولوجيا  استخدام  يتم  سوف  الطريق. 
دون  من  وتعقُّب  إنذار  كنظام  لتعمل  اإللكترونية 
مظهر سلبي أو مرعب. كذلك، فإن احلاجز نفسه سوف 
حديدي  وحاجز  مائية  بركة  من:  مزيج  من  يتشكل 
وبعض البقع اخلضراء. وهذا سوف يسهم في تطوير 
الفقري  العمود  هي  ما  بقدر  حيوية  محايدة  منطقة 
”اجلدار  تعزيز  عن  عوضًا  وذلك  املشترك،  احلضري 

الزجاجي“ القائم حاليًا.
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عبور  لإلسرائيليني  كنقاط  القدمية  البلدة  بوابات  استخدام  يتم  لن  فإنه  جنيف،  مبادرة  حسب وثيقة 
والفلسطينيني الراغبني في الدخول إلى منطقة في الدولة اجلارة. وعلى هذا، لن يتم السماح لإلسرائيليني 
الطرفني  كال  على  القدمية. وينبغي  بالبلدة  مرورًا  اآلخر  اجلانب  إلى  باخلروج  السواء،  على  والفلسطينيني، 

استخدام مناطق العبور البديلة (أي األمريكان كولوني، والتلة الفرنسية وغيرها).

إن الدور املقترح لهذين املرفقني هو، إذًا، ضمان األمن داخل البلدة القدمية، والرقابة على اخلروج منها 
باجتاه القدس الغربية والشرقية. إن إقامة بوابتني فلسطينيتني متوازيتني من شأنها أن تستكمل هذا الشرط 

لضمان تنفيذ التدابير ذاتها على بوابات املدينة القدمية كلها. 

تعمل البوابتان اإلسرائيليتان كمرفقي عبور تكميليني، وتخدمان كًال من الداخلني إلى القدس الغربية أو 
اخلارجني منها حسب ما يلي:

باب اخلليل: بصفته بوابة طولية بطبيعتها، نظرًا لوقوعها بالقرب من تقاطع كافة أحياء املدينة القدمية، 
ومرتبطة ارتباطًا مباشرًا باملدينة الغربية، من املخطط أن يستخدم هذا الباب لعبور كل من املشاة والعربات.

باب الساهرة: يسمح باملرور املباشر إلى حارة الشرف (احلي اليهودي) والقدس الغربية واحلرم الشريف/ 
جبل الهيكل واملناطق احمليطة بها، ومن املخطط أن يؤدي هذا الباب دور املمر اإلضافي للمشاة الراغبني في 

زيارة تلك املواقع وصوًال من القدس الغربية.

w½«dLF�« l¹“u²�«

تقع املدينة القدمية في مركز القدس. وبهذا، فهي مؤهلة لتصبح نقطة وصل مهمة في أي اتفاقية وضع 
غربية وشرقية.  قدس  بني  فعليًا  القدمية  املدينة  تقسيم  بعدم  يوصي  هنا  املقترح  النموذج  مستقبلية.  نهائي 
وعوضًا عن ذلك، تتحول البلدة القدمية إلى كيان خاص متوسط بني دولتني ذاتي سيادة مع تدابير عبور 

حدودي ومرافق حدودية خاصة.

jOD�²�« WOKLŽ tł«uð w²�« WOOzd�«  U¹b×²�«

يكمن التحدي الرئيس في حالة البلدة القدمية في إضفاء مناخ حضري ناجح ومفيد لكال الطرفني، رغم 
موقعها احلساس، وذلك مع إدماج النواحي األمنية للتدابير اخلاصة في البلدة القدمية. ويشتمل هذا بشكل 

خاص على:
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احملافظة على دور البلدة القدمية كحلقة وصل بني اجلانبني، وتطوير دورها الثقافي االلتقائي . ١
الرئيسي بني العاصمتني املستقبليتني.

ضمان سهولة الوصول إلى األماكن املقدسة ألتباع الديانات السماوية الثالث.. ٢

حتديد موقع املعبر احلدودي في هذه املنطقة مع التقليل إلى احلد األدنى من أي عمليات . ٣
قد تغير من مظهرها اخلارجي أو سماتها.

rz«b�« l{u�« WO�UHð« rOÝdð bMŽ –W1bI�« ”bI�«  UÐ«uÐ
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باب اخلليل هو الباب الرئيسي الذي يخدم السكان اإلسرائيليني بسبب موقعه على اجلانب الغربي من 
البوابة  حول  املنطقة  القدمية.  املدينة 
ثقافتني ودينني  بني  اجلسر  دور  تؤدي 
شديدة  مقربة  على  وتقع  وأمتني، 
البلدة  أحياء  كافة  التقاء  مكان  من 
مهمة  حضرية  منطقة  القدمية، وتعتبر 

لكافة زوار البلدة القدمية. 

البلدة  من  املرور  موضوع  يتطلب 
العمليات  مخطط  وإليها  القدمية 
وتخطيطًا للمرافق يكون كفؤًا وآمنًا، 
يجب  للموقع.  املكاني  احليز  ويحترم 

أن ينسجم هذا املخطط مع البيئة الطبيعية للمكان، وأن يكون أثره متدنيًا على تدفق السلع واألفراد، سواء 
أكانوا من سكان البلدة القدمية اإلسرائيليني أو الفلسطينيني، أم من احلجيج أو السياح. ويقترح هذا الفصل 

موقعًا لنقطة العبور في احمليط املباشر لباب اخلليل– مجمع كارتا– املعروف، أيضًا، باسم حي مأمن الله.

W�d(« dOÐ«bðË —u³F�« o�«d�Ë l�uLK� W�UŽ …dE½

القسم العلوي من موقف كارتا للسيارات عبارة عن نفق طويل حتفه الدكاكني من كال اجلانبني (يعرف 
أيضًا باسم مأمن الله). ومن املقترح استخدام اجلزء اجلنوبي من نفق مأمن الله كموقع ملرفق العبور. سوف 
يسمح موقع هذا املرفق للناس بالتسوق في النفق واملرور مباشرة إلى البلدة القدمية. سوف تكون نقاط الدخول 

واخلروج منفصلة، وكل واحدة منها تقع على مستوى مختلف من املجمع القائم حاليًا.

سوف تكون احلركة عبر املرفق على مستويني منفصلني. ويصبح الدخول إلى البلدة القدمية ممكنًا، فقط، 
مرورًا باملستوى العلوي (سطح النفق) الذي يتم الوصول إليه عن اجلسر أو درج أو مصعد ينبغي إضافتهما 
البلدة القدمية. َحَملة التصريح اخلاص  للمكان. يتم استخدام املستوى األسفل من النفق لرصد اخلروج من 
(سكان البلدة القدمية وعمال املياومة وغيرهم) سوف يتم توحيد اإلجراءات املطبقة عليهم، ولن يلزمهم املرور 
عند  فحصها  يتم  حاليًا، وسوف  يتم  كما  العربات  دخول  يتواصل  سوف  األمني.  الفحص  إجراءات  بكافة 

الدخول إلى البلدة القدمية عبر الطريق املنحدر.
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الساهرة  لباب  يتوفر 
به.  محيط  محدود  حيز 
نحو  على  الغرب،  إلى 
البوابة،  من  مترًا  ثالثني 
في  ضيقة  فتحة  توجد 
في  (السور).  اجلدار 
املساحة  محدودية  ضوء 
املتوفرة، فإن هذه الفتحة 
املرفق  تطور  في  تسهم 
من  يقلل  ألنه  نظرًا 
على  لالعتماد  احلاجة 
وحدها.  الباب  فتحة 
املنطقة  فإن  كذلك، 

فيها.  عبوري  مرفق  إدماج  ميكن  منطقة  إلى  مستقبًال  تتطور  لكي  كبيرة  إمكانيات  ذات  بالباب  احمليطة 
املنحدرات التي تقود من باب النبي داود إلى باب الساهرة حتتوي على خرائب أثرية مثيرة لالهتمام خارج 
األسوار، وكذلك على ممر مبشهد خالب داخله. وهذا يحد من إمكانية تطوير العبور خارج منطقة الباب، لكنه 
يشكل إمكانية لتحويل البوابة إلى منطقة ملغادرة السياح إلى املواقع األثرية في املنطقة، كما يسمح بوضع 

التدابير األمنية الالزمة ملنطقة العبور.

ميكن وضع مرفق عبور إما في الفضاء املفتوح خارج البوابة مباشرة، أو في جتمع السوق القدمي الواقع 
املساحات  يستخدم  املشاة وخروجهم  دخول  ملراقبة  هنا  املقترح  املرفق  بالتحديد.  القدمية  البلدة  أسوار  داخل 
الداخلية واخلارجية للمساحات الواقعة في نهايته. نقطة الدخول ستكون في اجلزء اخلارجي من األسوار، ونقطة 
اخلروج ستكون في اجلزء الداخلي (شارع السوق)، إلى الغرب، وعلى نحو ثالثني مترًا من الباب، يكون املنفذ 
الضيق في السور الذي يقترح أن يشكل جزءًا من املعبر احلدودي ملراقبة املشاة املتواجدين في البلدة القدمية. 

املشاة الداخلون عبر باب الساهرة سوف يقومون بذلك بعد املرور بالفحص األمني وإجراءات فحص جوازات 
السفر في نقطة العبور. وسيسمح لهم بعد ذلك بالدخول عبر الباب والتوجه إلى حارة الشرف (احلي اليهودي) 
واحلائط الغربي. يصل املسافرون املغادرون إلى مرفق اخلروج من داخل البلدة القدمية. يتم تخصيص مسالك 

محددة حلملة التصاريح اخلاصة ومسارات تسمح للسياح باملرور إلى داخل فلسطني.
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يقع وادي الربابة بني البلدة القدمية في الشمال وأحياء أبو طور وسلوان في اجلنوب. يتكون الوادي من عدة 
أجزاء وطبيعة متباينة. ميكن لوضع احلدود في مركزه أن يشدد على هذا امليل، لكنه يشكل، أيضًا، الفرصة 

للتعامل مع الوادي كوحدة واحدة وإدارته كمنطقة متبادلة.

jOD�²�« WOKLŽ tł«uð w²�« WOÝUÝ_«  U¹b×²�«

احملافظة على الوادي كمنطقة خضراء، سواء داخل حدوده أو بصفته جزءًا من سلسلة من • 
الفضاءات املفتوحة واخلضراء على طول احلدود.

مت •  إذا  نسبيًا  مرئية  غير  بطريقة  الوادي  تقسيم  ميكن  الوادي،  في  التقسيم  حاجز  دمج 
استخدام االنحدار الطبيعي وعناصر املشهد القائم للقيام بهذا. ميكن إدماج احلدود واألجهزة األمنية 

في املشهد.

بشكل •  احلدود  ميكن وضع  الوادي،  في  املنظور  الصورة واملشهد  تكامل  على  احملافظة 
حساس للمحافظة على السمة الفريدة للمكان

œËb×K� Õd²I*« ÊUJ*«

- البلدة القدمية (انظر فصل البلدة القدمية للمزيد من املعلومات حول التدابير اخلاصة هناك).

- وضع ممر احلدود على طول سور املقبرة القائمة.

- وضع احلدود على طول خط السكة احلديد القائم.

والدرج  القائم  املقبرة  سور  طول  على  احلدود  وضع   -
املوجود في املنطقة.

- حي أبو طور (انظر الفصل اخلاص بتوجيهات القسم 
اخلاصة).
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الربابة  ووادي  سلوان (الشرق)  حي  بني  الشرق، ويقع  إلى  الغرب  من  ينزلق  منحدر  على  طور  أبو  يقع 
(الشمال) وواحة السالم (اجلنوب). لقد خلق خط حدود عام ١٩٦٧ الذي مر عبر احلي «منطقة محايدة»، 
وتسببت عملية جتاوز خط حدود عام ١٩٦٧ في خلق واقع جديد أدى إلى مزيج من السكان العرب واليهود. 
ويسكن معظم جزئه الغربي حاليًا إسرائيليون (جفعات حناينا/ أبو طور)، وهم من األثرياء نسبيًا، ومعظم 

جانبه الشرقي الفقير نسبيًا فلسطيني (أبو طور).

jOD�²�«  WOKLŽ tł«uð w²�« WOÝUÝ_«  U¹b×²�«

إن ترسيم احلدود في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، مع كل ما يتطلبه األمر من تدابير أمنية، يشكل 
أو  العامة  املمتلكات  من  بدًال  الضيقة  اخلاصة واألزقة  املنازل  في  يدخل  ألنه  نظرًا  نوعه  من  فريدًا  حتديًا 
املساحات املفتوحة. وعليه، فإن احلل األفضل يكمن في التقليل إلى احلد األدنى من أي دمار للبيئة املبنية 

والروابط املوجودة في احلي وروتني العيش اليومي.

خلق مسار حدودي حساس للوضع.• 

خلق شكل حساس للحاجز.• 

وضع توجيهات تخطيط لتنفيذ عملية الفصل وخلق الروابط داخل احلي.• 

œËb×K� Õd²I*« —U*«

يستند املسار املقترح للحدود إلى التوزيع السكاني الراهن. وعلى رغم خلق الصعوبات املرورية والقيود 
على احلركة لكال الطرفني، فإنه يوفر عالقة متكاملة تقريبًا بني اخلط املقترح والتوزيع السكاني احلالي. لن 

يتم تغيير مكان سوى ١٠ عائالت عربية و٥ عائالت يهودية.
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االتفاقية  في  عليها  املنصوص  اللتزاماتهما  الطرفني  تنفيذ  مرقبة  إلى  اجلنسيات  املتعدد  التواجد  يهدف 
بخصوص  احلرم الشريف/ جبل الهيكل، والتحقق من ذلك، إضافة إلى مساعدتهما على تنفيذها.

≤ ÆWOKJON�«Ë W³O�d²�«

يتشكل التواجد متعدد اجلنسيات من:. أ

 •.IVG ممثلني عن الدول األعضاء ومنظمات املشاركة في مجموعة التنفيذ والتحقق

ممثلني عن الدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي.• 

أو •  إقليمية  سواء  الدولي  للتواجد  إضافية  أخرى  منظمات  أو  دول  إضافة  للطرفني  يحق 
دولية.

يتكون  التواجد متعدد اجلنسيات من الوحدات التالية:. ب

املمثل اخلاص.• 

مجموعة املانحني.• 

وحدة األمن وحفظ النظام.• 

على التواجد متعدد اجلنسيات إنشاء آلية لتسوية النزاعات.. ت

إضافية . ث أجسام  إنشاء  الطرفني،  مع  باالتفاق  يقرر،  أن  اجلنسيات  متعدد  للتواجد  ميكن 
حسبما يرتئيه ضروريًا ألداء مهامه.

جبل . ج الشريف/  احلرم  منطقة  في  الدائم  اجلنسيات  املتعدد  للتواجد  الرئيس  املقر  يكون 
الهيكل أو على مقربة منها.
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تناط بالتواجد متعدد اجلنسيات املسؤوليات والوظائف املنصوص عليها في االتفاقية مبا . أ
فيها ما يلي:

مراقبة والتحقق من تنفيذ االتفاقية وتقدمي املساعدة في ذلك.. ب

التأكيد على توفر األمن وحفظ النظام في احلرم الشريف/ جبل الهيكل.. ت

حل املشاكل التي تنشأ في احلرم الشريف/ جبل الهيكل.. ث

دون . ج من  حتتها  أو  احلرم  منطقة  في  بناء  أو  تنقيب  أو  حفر  بأعمال  القيام  عدم  ضمان 
مصادقة كال الطرفني عليها.

ضمان عدم تعارض أعمال الصيانة املنتظمة والتصليحات الطارئة في املنطقة مع االتفاقية . ح
املبرمة بني الطرفني.

تأمني وصول املصلني الى احلرم و التأكد من مظهرهم املناسب وضمان السماح للزوار بزيارته . خ
طاملا أن هذا ال يؤثر على املمارسات الدينية التي حتددها األوقاف.

ميكن إضافة مسؤوليات ووظائف أخرى إلى التواجد متعدد اجلنسيات من قبل الطرفني عبر . د
اتفاقية مكتوبة يعرضها الطرفان على املمثل اخلاص.

تكون اللغة الرسمية للتواجد متعدد اجلنسيات هي اإلجنليزية.. ذ
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تتحمل منظمة األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وأعضاء مجموعة التنفيذ والتحقق . أ
والطرفان نفقات التواجد متعدد اجلنسيات.

ينشئ املمثل اخلاص، مبساعدة الطرفني ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وأعضاء مجموعة التنفيذ . ب
والتحقق، مجموعة مانحني خاصة بالتواجد متعدد اجلنسيات (مجموعة املانحني)، وتتكون 
من الدول و/أو املنظمات غير األعضاء الراغبني في املساهمة في جناح التواجد متعدد 
اجلنسيات وجناح االتفاقية. تتحمل مجموعة املانحني نفقات التواجد متعدد اجلنسيات 
التي ال تغطيها األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وأعضاء مجموعة التنفيذ والتحقق 

والطرفان.

سوف يبذل التواجد متعدد اجلنسيات قصارى جهده لزيادة عمليات الشراء والتوريد محليًا . ت
وإقليميًا لتغطية نشاطاته.
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يعد املمثل اخلاص موازنة عن كل سنة مالية تخضع ملصادقة املجموعة الدولية والطرفني. . ث
كما  اجلنسيات  متعدد  التواجد  عمليات  لتمويل  أداة  تعتبر  املوازنة  على  املصادقة  عند 
يحددها املمثل اخلاص. لغايات موازنة التواجد متعدد اجلنسيات، فإن السنة املالية تبدأ 

في األول من كانون الثاني، وتنتهي في الواحد والثالثني من كانون األول من كل عام.

على . ج للتوقيع  التالية  السنة  من  الثاني  كانون  من  لألول  السابقة  بالفترة  يتعلق  فيما 
االتفاقية، فإن موازنة التواجد متعدد اجلنسيات تتكون من تلك املبالغ التي يتلقاها املمثل 

اخلاص خالل تلك الفترة.

املجموعة . ح على  ويعرضها  االتفاقية،  مع  يتماشى  مبا  املالية  اللوائح  اخلاص  املمثل  يعد 
تلك  تاريخ _________. وتشمل  تتعدى  ال  فترة  خالل  الدولية والطرفني 
الدول واملؤسسات  في  املوازنة  دورات  باحلسبان  تأخذ  التي  املوازنة  عملية وضع   اللوائح 

املساهمة.

عن . خ ممثلني  العام)، ويضم  (االجتماع  خاصًا  عامًا  اجتماعًا  سنويًا  اخلاص  املمثل  يعقد 
الطرفني واألعضاء واملجموعة الدولية ومجموعة املانحني ليعرض عليهم، ويناقش معهم 
السارية،  املالية  السنة  عن  عمله وموازنته  بخطة  اجلنسيات  متعدد  التواجد  التزام  مدى 

وخطَة عمله وموازنته املقترحة للسنة املالية التالية.
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بدور . أ إسرائيلية  فلسطينية–  عليا  توجيهية  وجلنة  اخلاص  املمثل  تضم  ثالثية  جلنة  تقوم 
بتنفيذ  يتعلق  فيما  اجلنسيات  متعدد  والتواجد  الطرفني  بني  للتنسيق  األعلى  الهيئة 

االتفاقية والرقابة املتبادلة على هذا التنفيذ.

تعقد اللجنة الثالثية اجتماعاتها املنتظمة مرة واحدة شهريا على األقل. كما جتتمع اللجنة . ب
الثالثية في جلسات خاصة خالل ٤٨ ساعة بناء على طلب أي من الطرفني أو التواجد 

متعدد اجلنسيات يقدم الى األمانة العامة (السكرتاريا).

باإلضافة إلى اللجنة الثالثية، يتم متثيل التواجد متعدد اجلنسيات في مختلف اللجان . ت
واملجموعات التي يتم إنشاؤها مبوجب االتفاقية حسب التفاصيل املبينة الحقًا، وفي أي 

جلان أو مجموعات أو هيئات أخرى يتم االتفاق عليها بني الطرفني.
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يحق ملمثلي التواجد املتعدد اجلنسيات واملمثل اخلاص ومختلف املوظفني واملشاركني في . أ
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هيئات وأجسام التواجد املتعدد اجلنسيات التمتع باملزايا واحلصانات املفصلة في االتفاقية 
األمنية مع القوة متعددة اجلنسيات.

يتمتع ممثلو التواجد املتعدد اجلنسيات واملمثل اخلاص ومختلف املوظفني واملشاركني في . ب
هيئات وأجسام التواجد متعدد اجلنسيات بحرية احلركة في أراضي الطرفني، بالقدر الالزم 
ألداء مسؤولياتهم املنصوص عليها في االتفاقية مبا يتماشى مع اإلجراءات واألشكال التي 

يتفق عليها املمثل اخلاص مع الطرفني.
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يظل التواجد متعدد اجلنسيات قائمًا حتى يتم االتفاق على خالف ذلك بني الطرفني.

’U)« q¦L*« Æ≤

تقوم املجموعة الدولية بتعيني املمثل اخلاص بالتشاور مع الطرفني، وتكون فترة انتدابه ملدة . ١
أربع سنوات. يحق للمجموعة الدولية بالتشاور مع الطرفني أن تقرر جتديد فترة انتداب 

املمثل اخلاص أو استبدال املمثل اخلاص قبل انقضاء فترة انتدابه (واليته).

بوصفه املدير التنفيذي للتواجد متعدد اجلنسيات، يتموقع املمثل اخلاص في املقر الرئيس . ٢
للتواجد متعدد اجلنسيات في مجمع احلرم الشريف/ جبل الهيكل أو بالقرب منه، ويتولى 
مسؤولية توجيه وإدارة التواجد متعدد اجلنسيات. لهذا الغرض، يحق للمثل اخلاص أن 
يتصرف نيابة عن التواجد متعدد اجلنسيات، مبا في ذلك من خالل تعيني طواقم عمل 
وإبرام التعاقدات وحيازة املمتلكات واخلدمات والتصرف بهما، ووضع اإلجراءات القانونية 

وغير ذلك من التدابير املعقولة الالزمة واملناسبة ألدائه/ها مسؤولياته/ها.

أعضاء . ٣ تضم  التي  الثالثية  اللجنة  دور رئيس  اخلاص  املمثل  يؤدي  مهامه،  من  وكجزء 
يكون  اإلسرائيلية.  الفلسطينية-  العليا  التوجيهية  اللجنة  من  الطرفني  كال  عن  ممثلني 
املمثل اخلاص مسؤوًال عن عقد اجتماعات اللجنة الثالثية مرة كل شهر أو أكثر، وذلك 

بناء على طلب أيٍّ من أعضاء اللجنة الثالثية.

٤ . (Security يتولى املمثل اخلاص من بني مسؤولياته تعيني قائد وحدة األمن وحفظ النظام
(and Conservation Unit – SCU ونائبه، وذلك بالتشاور مع املجموعة الدولية 

ومع الطرفني.
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التطورات . ٥ بآخر  الدولية  واملجموعة  الطرفني  إخطار  دوري  بشكل  اخلاص  املمثل  يتولى 
والتقارير حول نشاطات التواجد متعدد اجلنسيات وأدائه مهامه املنوطة به مبوجب االتفاقية.

يطلب املمثل اخلاص من الدول واملنظمات التي يوافق عليها الطرفان توريد طواقم عمل و/. ٦
أو معدات إلى وحدة األمن واحلفاظ مبا يتماشى مع اتفاقية املشاركة.

يحث املمثل اخلاص الدول واملنظمات املشاركة على مواصلة تقدمي اخلدمات، ويحصل على . ٧
موافقتها على عدم سحب عناصرها قبل إخطار مبدة زمنية مناسبة للمثل اخلاص ومبوجب 

نص االتفاقية األمنية مع القوة متعددة اجلنسيات.
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املالي أ.  الدعم  بتوفير  تعهدت  التي  الدول واملنظمات  كافة  من  املانحني  مجموعة  تتكون 
والبشري واللوجستي وغيره من أنواع الدعم للتواجد متعدد اجلنسيات خالل السنة املالية 

التالية.

يتلقى أعضاء مجموعة املانحني بشكل دوري معلومات عن آخر تطورات الوضع وتقارير من ب. 
املمثل اخلاص وأمانة السر (السكرتاريا) بشأن نشاطات التواجد متعدد اجلنسيات وأدائه 
مهامه ومسؤولياته املنصوص عليها في االتفاقية، وكذلك عن استخدامات مساهماتهم.

تتم دعوة أعضاء مجموعة املانحني مرة سنويًا للمشاركة في اجتماع عام يقوم خالله املمثل ت. 
اخلاص بعرض ومناقشة مدى التزام التواجد متعدد اجلنسيات بخطة عمله وموازنته عن 

السنة املالية احلالية، ويعرض خطة العمل واملوازنة املقترحة للسنة املالية التالية.

تكون كافة املساهمات املالية للتواجد متعدد اجلنسيات متماشية مع السنة املالية التي ث. 
تبناها التواجد متعدد اجلنسيات لعملياته.

تكون كافة االلتزامات للدعم من خالل طواقم العمل والدعم اللوجستي لفترات ذات طوٍل ج. 
كاف بحيث يتمكن التواجد متعدد اجلنسيات من إدراجها في عملياته مع احلد األدنى 

من التبديل.

يقوم املمثل اخلاص بتطوير املعايير والشروط واملواصفات اخلاصة بالدعم املالي والبشري ح. 
واللوجستي للتواجد متعدد اجلنسيات.

يكون التواجد املتعدد اجلنسيات واملمثل اخلاص اآللية الرئيسة للمناقشة واحلوار بني دولة  خ. 
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أو منظمة مانحة وبني أي من الطرفني أو كليهما فيما يتعلق بالتواجد متعدد اجلنسيات.
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ينشئ التواجد متعدد اجلنسيات وحدة األمن والصيانة لضمان أمن مجمع احلرم الشريف/ . ١
ذات  األحكام  تنفيذ  على  وتشرف  رادعة،  كقوة  وتعمل  عليه،  وللحفاظ  الهيكل  جبل 

العالقة في االتفاقية.

يتم نشر وحدة األمن والصيانة بالقرب من مجمع احلرم الشريف/ جبل الهيكل، ويتم إنشاء . ٢
مقرها الرئيس في مكاٍن متفٍق عليه هناك.

تستخدم وحدة األمن والصيانة أمانة عامة (سكرتاريا) ملجموعة التنفيذ والتحقق ووحدة . ٣
الدعم، وتتلقى املساعدة اللوجستية الالزمة من مجموعة التنفيذ والتحقق ووحدة الشرطة 

ألداء مهامها.

بعرض . ٤ يقومان  اللذين  ونائبه،  والصيانة  األمن  وحدة  قائد  بتعيني  اخلاص  املمثل  يقوم 
تقاريرهما عليه. يكون قائد الوحدة ونائبه من دولتني/ جنسيتني مختلفتني.

يكون قائد وحدة األمن والصيانة ضابط شرطة حاليًا أو سابقًا، ورتبته عميد أو أعلى. . ٥
ويكون نائب قائد وحدة األمن واحلماية ضابطًا حاليًا أو سابقًا في الشرطة، ورتبته تعادل 

عقيد أو أعلى.

يتم تعيني كل من قائد وحدة األمن والصيانة ونائب قائد الوحدة لفترة والية ال تقل عن . ٦
سنتني. ولضمان احلد األقصى من التواصل، يتوجب على املمثل اخلاص بذل قصارى جهده 

لعدم استبدال قائد الوحدة ونائبه خالل السنة ذاتها.

تتكون وحدة األمن وحفظ النظام من مقر رئيس، وقسم لألمن، ووحدة رصد املجمع (احلرم).. ٧

يكون كافة أعضاء وحدة األمن وحفظ النظام، مبا في ذلك وحدة األمن ووحدة رصد املجمع، . ٨
الوحدة  قائد  الوحدة. وينشئ  عمل  تسيير  إجراءات  يصدر  الذي  الوحدة  قائد  إمرة  حتت 
سلسلة األوامر التي تقوم بدمج قادة الكتائب املتوفرة للوحدة من خالل املساهمات الوطنية 

أو املؤسسية.

تناط بقائد وحدة األمن وحفظ النظام املسؤولية العامة عن ضبط النظام في الوحدة وبني . ٩
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كافة أعضائها. ويقوم قائد الوحدة، بالتنسيق مع املمثل اخلاص، بتطوير إجراءات لتنسيق 
التدابير التأديبية بني الوحدة والدول و/أو املنظمات املساهمة.

غير . ١٠ يكونون  األمن والصيانة  في وحدة  األخرى  العناصر  كافة  فإن  األمن،  بخالف وحدة 
مسلحني.

ينشئ قائد الوحدة جلنة تنسيق للمجمع (احلرم) تتكون من قائد وحدة األمن وحفظ النظام . ١١
أو نائبه وممثلني مناسبني عن كال الطرفني.

األمن . ١٢ ووحدة  الطرفني  بني  والربط  للتنسيق  الرئيس  املنتدى  دور  التنسيق  وحدة  تؤدي 
والصيانة.

تضم جلنة التنسيق جلنة فرعية للتعاون املخابراتي تعمل بتعاوٍن حثيٍث مع وحدة الشرطة.. ١٣

تنشئ وحدة األمن والصيانة مركز عمليات مشتركًا- فلسطني، ووحدة أمن وحماية في . ١٤
مقرها الرئيس.

عند أدائها مهامها املفصلة أعاله، فإن وحدة األمن وحفظ النظام تلتزم باحملافظة على . ١٥
الهيكل،  جبل  الشريف/  احلرم  القدمية وملجمع  للمدينة  التاريخية  اليومية والسمة  احلياة 
ومتتنع عن إعاقتهما. وبناء عليه يتم توجيه عمل الوحدة من خالل سياسة محددات على 

كافة نشاطاتها.

حتتفظ وحدة األمن وحفظ النظام وتدير غرفة أوضاع مشتركة في املدينة القدمية تضم أعضاء . ١٦
من كال الطرفني. وتؤدي هذه الغرفة املشتركة دور مركز قيادة مشتركًا في حاالت الطوارئ 

واألزمات وفي حاالت التعاون والعمليات في مجمع احلرم الشريف/ جبل الهيكل.
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.يتم تنظيم املقر الرئيس لوحدة األمن وحفظ النظام ألداء مهامها مبا يتماشى مع االتفاقية . ١٧
الدول  توفرها  التي  املناسبة  الرتب  من  املدربني  بالضباط  تزويدها  امللحق. ويتم  هذا  ومع 
مواقع  تنظيمها، ويعني  طريقة  بتحديد  الوحدة  قائد  للكتائب. ويقوم  املوفدة  واملنظمات 

الطواقم على أساس متكافئ بني األمم واملنظمات املساهمة.
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يكون املكون األمني مسؤوًال عما يلي:. ١٨
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 أمن املواطنني والسياح.. أ

احملافظة على الوضع (املادي) ملجمع احلرم الشريف/ جبل الهيكل.. ب

مساعدة قوات الشرطة الفلسطينية في مجمع احلرم الشريف/ جبل الهيكل في . ت
أداء واجباتها من خالل النشاطات املتفق عليها.

العمل كآلية لتخفيف التوترات احمللية وحل النزاعات احمللية في مجمع احلرم . ث
الشريف/ جبل الهيكل.

تتكون وحدة األمن كحد أقصى من ١٥٠ ضابط شرطة.. ١٩

يكون مقر وحدة األمن الرئيس في املوقع املتفق عليه في املجمع أو أي منطقة مجاورة.. ٢٠

قيل . ٢١ ما  النفس. وبخالف  عن  الدفاع  لغايات  مخفية  بأسلحة  األمن  جتهيز وحدة  ميكن 
يقوم  بها.  االحتفاظ  أو  استخدامها  أو  النارية  األسلحة  نشر  للوحدة  يحق  ال  سابقًا، 
قائد وحدة األمن والصيانة بتطوير قواعد اشتباك وحدة األمن في وحدة األمن والصيانة 

بالتعاون مع املمثل اخلاص والطرفني.

أعضاء وحدة األمن من اجلنسيات التي يتفق . ٢٢ قائد وحدة األمن والصيانة باختيار  يقوم 
عليها الطرفان واملمثل اخلاص. يتوجب على أعضاء وحدة األمن استيفاء الشروط التالية:

ما ال يقل عن عشر سنوات من اخلبرة العملية في املهام الشرطية.. أ

االتقان الكامل للغة اإلجنليزية. ويجب أن يتقن ما ال يقل عن ٤٠٪ من أعضاء الوحدة . ب
اللغة العربية، فيما ينبغي أن يتقن ما ال يقل عن ١٠٪ من العاملني اللغة العبرية.

التخرج من دورة ”ما قبل انتشار التواجد متعدد اجلنسيات“، التي يقوم املمثل اخلاص . ت
بتطويرها.

تكون وحدة رصد املجمع مسؤولة عما يلي:. ٢٣

مراقبة تنفيذ االتفاقية والتحقق من ذلك.أ. 

مراقبة قوى األمن الفلسطينية وسلوكها داخل مجمع احلرم الشريف/ جبل الهيكل.ب. 

ضمان عدم إجراء أعمال حفر أو تنقيب أو بناء في احلرم أو حتته من دون موافقة كال ت. 
الطرفني.

ضمان عمليات الصيانة الدورية والتصليحات الطارئة في احلرم وعدم تعارضها مع االتفاق ث. 
املوقع بني الطرفني.
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التمكني من أداء الصلوات، وضمان السماح لكافة الزوار بالوصول إلى املوقع طاملا أن هذا ج. 
ال يتعارض مع املمارسات الدينية التي حتددها األوقاف.

تتكون وحدة رصد احلرم من ١٢ مراقبًا مدنيًا، مبا في ذلك أعضاء من منظمة اليونسكو.. ٢٤

جبل . ٢٥ الشريف/  احلرم  مجمع  داخل  ثابتة  رصد  وحدات  حتديد  احلرم  رصد  لوحدة  يحق 
الهيكل.

يتم اختيار أعضاء وحدة رصد احلرم من قبل قائد وحدة األمن والصيانة من اجلنسيات التي . ٢٦
يتفق عليها الطرفان واملمثل اخلاص. يجب أن يستوفي كافة أعضاء وحدة رصد املجمع 

الشروط التالية:

ما ال يقل عن عشر سنوات من اخلبرة العملية في املجال الدبلوماسي أو التراث الثقافي . أ
أو خبرة مشابهة.

التمكن الكامل من اللغة اإلجنليزية. وما اليقل عن ٤٠٪ من األعضاء يجب أن يتمكنوا . ب
من اللغة العربية أيضًا.

يعدها . ت اجلنسيات“، التي  متعدد  بالتواجد  اخلاصة  االنتشار  قبل  ”ما  دورة  من  التخرج 
املمثل اخلاص.

 UŽ«eM	« W¹u�ð WO	¬ Æμ

يسعى الطرفان لتسوية كافة النزاعات ذات العالقة بتفسير أو تطبيق االتفاقية من خالل . ١
إذا  الدوليني،  اخلبراء  املهنية ومن  الدولية  املنظمات والهيئات  من  املفاوضات، ومبساعدٍة 

لزم األمر.

تؤدي جلنة التوجيه العليا دور املنتدى األعلى لفض النزاعات بني الطرفني.. ٢

إذا لم تتم تسوية النزاع بسرعة من خالل املفاوضات، مبا في ذلك من قبل جلنة التوجيه . ٣
العليا، يحق أليٍّ من الطرفني عرض النزاع للوساطة واملصاحلة من خالل إرسال طلب رسمي 

للمثل اخلاص (طلب فض النزاع للتواجد متعدد اجلنسيات).

عند تلقي طلب فض النزاع، يتعني على املمثل اخلاص أن يبدأ على الفور مبباحثات مع . ٤
الطرفني بغرض التأكد من وقائع النزاع وإعداد توصية للطرفني بخصوص آلية الوساطة 
واملصاحلة املناسبة للنزاع املذكور، ويقدم لهما توصية بخصوص هوية الشخص الذي يوصي 

به للقيام بدور الوساطة واملصاحلة.
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يقرر الطرفان بشأن آلية الوساطة واملصاحلة التي يتم تبنيها، وكذلك بشأن هوية الوسيط . ٥
أو املصلح، فيما يأخذان باالعتبار توصيات املمثل اخلاص في هذا الصدد.

في حال اتفاق الطرفني على عدم قدرتهما على فض النزع في غضون ١٤ يومًا من خالل . ٦
وساطة التواجد متعدد اجلنسيات وآلية املصاحلة التي مت تبنيها مبوجب هذه املادة، يحق 
أليٍّ من الطرفني حتويل النزاع إلى آليات فض نزاعات إضافية مبوجب ما هو منصوص عليه 

في املادة ٤/ ١٦ من االتفاقية.

فور استكمال عملية فض نزاع من خالل التواجد متعدد اجلنسيات، يعد املمثل اخلاص . ٧
التي  النزاع  فض  عملية  النزاع ونتائج  خلفية  فيه  الطرفني، ويفصل  على  يعرضه  تقريرًا 
يضم  بأرشيف  (السكرتاريا)  العامة  األمانة  اجلنسيات. وحتتفظ  متعدد  التواجد  طبقها 

كافة تقارير فض النزاع هذه.

 n¹dF²	« W�UDÐ Æ∂

بني . ١ تنسيقه  يتم  حسبما  عليه  متعارف  مرسوم  شعار  اجلنسيات  متعدد  للتواجد  يكون 
الطرفني.

حتمل طواقم التواجد متعدد اجلنسيات بطاقات هوية خاصة بالتواجد متعدد اجلنسيات . ٢
باللغات اإلجنليزية والعربية والعبرية، ويصدرها التواجد متعدد اجلنسيات مبا يتماشى مع 

اإلجراءات التي يضعها املمثل اخلاص مع الطرفني.

tOłu²	«Ë V¹—b²	« Æ∑

متعدد  التواجد  عناصر  ملختلف  للتدريب والتوجيه  مفصلة  دورات ومواد  اجلنسيات  متعدد  التواجد  يطور   
متعدد  التواجد  في  العاملني  كافة  قيام  لضمان  سابقًا، وذلك  هنا  املبينة  الدورات  ذلك  في  مبا  اجلنسيات، 
اجلنسيات ببدء نشاطاتهم في املنطقة وهم على دراية وفهم جيدين بالوقائع وحساسية الوضع وطبيعة دورهم 

ومواقعهم.
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للمدنيني أ.  مسموح  فإنه  الدائمة،  االتفاقية  إطار  وفي  جنيف  مبادرة  وثيقة  من   9 للمادة  طبقًا 
 ،443 الطريق  فلسطني:  دولة  في  بأراٍض  مرورًا  إسرائيلية وأخرى  مناطق  بني  التنقل  اإلسرائيليني 
الطريق 90  على املقطع الواصل بني عني جدي وبيسان، الطريق 1 على املقطع الواصل بني القدس 
وبيت عرابا (وهذه الطرق مشار إليها الحقًا بـ«الطرق املخصصة لالستخدام املشترك») من دون 

احلاجة لإلجراءات املعتادة اخلاصة بعبور احلدود بني الدول.

الهدف من هذه الوثيقة هو حتديد املبادئ واإلجراءات اخلاصة باستخدام تلك الطرق.ب. 

≤ Æ…œUO�«

عليها  (احملددة)، ويسري  املشترك  لالستخدام  املخصصة  الطرق  على  كاملة  سيادة  فلسطني  لدولة  تكون 
القانون الفلسطيني.

± Æ„d²A� —UL¦²Ý«

تقوم إسرائيل وفلسطني باالستثمار املشترك لصيانة وتطوير تلك الطرق.
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يكون القانون املطبق على حركة سير املركبات الفلسطينية في الطرق احملددة هو نفس القانون أ. 
املطبق على أي طريق آخر في دولة فلسطني.

ال يجوز لسائٍق يقود مركبة فلسطينية على طريق محدد الدخول إلى دولة إسرائيل من دون ب. 
تطبيق اإلجراءات املعتادة على املعابر احلدودية.

≥ Æ…œb;« ‚dD�« vKŽ WOKOz«dÝù«  U³�d*« W�dŠ

على مقربة من كل املفارق املخصصة لعبور وخروج املركبات اإلسرائيلية إلى الطرق احملددة يتم أ. 
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إنشاء محطة مراقبة إسرائيلية (يشار إليها الحقًا بـ «محطة املراقبة») على األرض اإلسرائيلية.

في ب.  توقف  قد  يكون  حتى  احملدد  الطريق  على  رحلته  إسرائيلية  مركبة  أي  سائق  يبدأ  لن 
في  تعقب  جهاز  تثبيت  املسافرين وتسجيلهم، ويتم  هوية  حتديد  يتم  حيث  املراقبة،  محطة 
املركبة. ويتوقف سائق املركبة التي حتمل جهاز تعقب في محطة املراقبة لغايات حتديد الهوية 

والتسجيل للمسافرين، فقط.

في نهاية الرحلة على الطريق احملدد يتوقف السائق عند محطة مراقبة مشابهة لتقوم األجهزة ت. 
املخولة بالتأكد من أن كافة املسافرين الذين مت تسجيلهم عند الدخول إلى الطريق متواجدون 

في املركبة، وذلك بغرض إرجاع جهاز التعقب إذا كان قد تلقى واحدًا.

خارج ث.  فلسطني  دولة  إلى  بالدخول  محدد  طريق  على  تسافر  إسرائيلية  مركبة  سائق  يقوم  لن 
املناطق على الطريق احملدد إال من خالل عمليِة نقٍل منظمٍة محددٍة لهذه الغاية ومبوجب اللوائح 

احملددة في ذلك املعبر.

يحق لسائق مركبة إسرائيلية مسافر على طريق محدد توقيف مركبته، فقط، في حالة الطورائ ج. 
أو في مناطق االستراحة على طول طريق ٩٠.

¥ Æ UOM'« …œbF²� …uI�«

تدير القوة متعددة اجلنسيات التي يتم إنشاؤها مبوجب التعليمات في املادة ٥ الفقرة (و) من أ. 
اتفاقية جنيف دوريات منتظمة على الطرق احملددة، بحيث يتواجد في كل األوقات ما ال يقل 

عن سيارتي دورية من القوة متعددة اجلنسيات على كل واحد من الطرق احملددة.

يقوم ممثلو القوة متعددة اجلنسيات التي تسير دورياتها على الطرق احملددة مبساعدة الطرفني ب. 
مبوجب  أو  الطرفني  من  املطلوب  بالقدر  امللحق  هذا  في  عليها  املنصوص  أدوارهما  أداء  على 

التعليمات التالية هنا، وبشرط أال تتخطى تلك املساعدة حدود الصالحيات املنوطة بهم.

μ ÆW³�«d*« ·dž

تكون غرف املراقبة اإلسرائيلية على األرض اإلسرائيلية، وغرف املراقبة الفلسطينية على األرض أ. 
الفلسطينية.

تقوم غرفة املراقبة اإلسرائيلية بتتبع املركبات اإلسرائيلية أثناء سيرها على الطرق احملددة التي ب. 
تستخدم أجهزة التعقب املثبتة فيها.

في حال انحراف سائق إسرائيلي عن الطريق نحو أرض دولة فلسطني اخلارجة عن حدود الطريق ت. 
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احملدد، يتم إرسال حتذير فوري له من قبل غرفة املراقبة اإلسرائيلية. إذا حدث بعد استقبال 
التحذير أن املركبة لم تقم بالعودة إلى الطريق املسموح به، تقوم غرفة املراقبة اإلسرائيلية بإخطار 
غرفة املراقبة الفلسطينية باحلادث، وتفعل األخيرة قوى األمن الفلسطينية التي تقوم بتوقيف 

سائق املركبة ونقله إلى األرض اإلسرائيلية ملواصلة اإلجراءات.

تقوم غرف املراقبة من اجلهات الثالث بتفعيل نظام اتصال متواصل بني بعضها، وتقوم بإيفاء ث. 
التقارير الفورية لبعضها فور حدوث أي حادث استثنائي يصل إلى علمها أو تتعامل معه، 

ويشمل هذا:

االشتباه مبركبة إسرائيلية على طريق محدد.• 

انحراف مركبة عن املسار أثناء سفرها على الطرق.• 

حوادث الطرق.• 

توقيف مركبة إسرائيلية من قبل قوات األمن الفلسطينية.• 

يجتمع املمثلون الفلسطينيون واإلسرائيليون ومتعددو اجلنسيات من غرف املقابلة مع بعضهم ج. 
عند الضرورة ملناقشة احلوادث املاضية واملستقبلية ولتبادل املعلومات.

∂ Æs�_«

تتحمل احلكومة الفلسطينية وقوى األمن العاملة باسمها املسؤولية األمنية الكاملة عما يحدث أ. 
على الطرق احملددة.

في حال وقوع أي حادث أمني على الطريق احملدد، تتوجه قوى األمن الفلسطينية إلى املوقع، ب. 
وتتخذ التدابير الالزمة. وإذا تورط مواطن إسرائيلي في احلادث، تتوجه القوة متعددة اجلنسيات 

إلى موقع احلدث، حيث يكون دورها املراقبة والتنسيق بني اجلهات اإلسرائيلية والفلسطينية.

لن يسمح ألي مواطن إسرائيلي ليس عضوًا في قوات األمن بالتواجد في الطرق احملددة وفي ت. 
حوزته أسلحة أو ذخيرة.

تقوم أطراف االتفاق بصياغة إجراءات طوارئ معًا لتعمل مبوجبها في حال وقوع حادث أمني ث. 
يكون مواطن إسرائيلي متورطا فيه على الطريق احملدد.

تتخذ كل من القوات األمنية اإلسرائيلية وقوات األمن الفلسطينية اخلطوات الالزمة ملنع تهريب ج. 
البضائع من وإلى املناطق عبر الطرق احملددة، ويشمل هذا جمع املعلومات وتبادلها واملعاينة 

العشوائية حملتويات املركبات أو في حال االشتباه.
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ضد أ.  املتخذة  اجلزائية  الدعاوى  في  احلصرية  القضائية  السلطة  هي  اإلسرائيلية  احملاكم  تكون 
مدنيني إسرائيليني عن اجلرائم التي يتم ارتكابها أثناء استخدام الطريق احملدد. العقوبات التي 
تتم جبايتها عن مخالفات السير البسيطة في احملكمة اإلسرائيلية يتم حتويلها إلى السلطة 

الفلسطينية.
تبلغ دولة إسرائيل السلطات الفلسطينية بخصوص تطور سير الدعاوى ونتائج أي دعوى جزائية ب. 

مرفوعة ضد مواطن إسرائيلي بسبب جرمية ارتكبها أثناء استخدام الطريق احملدد.

∏ Æw³D�« ÃöF�«

تكون السلطات الفلسطينية مسؤولة عن توفير العالج الطبي الالزم ألي فرد بحاجة لهذا العالج أ. 
أثناء تواجده على الطريق احملدد (واملشار إليهم الحقًا بـ ”األفراد احملتاجني لعالج طبي“).

في حال احلاجة، والحقًا لطلب الهيئات الفلسطينية املخول لها ذلك أو مبصادقتها، يتم إرسال ب. 
سيارة اسعاف إسرائيلية ملعاجلة األفراد الذين بحاجة لعالج طبي. في حال كانت هناك حاجة 
املروحية  ستهبط  أين  بينهما  الطرفان  يحدد  إسرائيلية،  مروحية  باستخدام  جريح  فرد  إلخالء 

وكيف سيتم تأمينها.

أي فرد بحاجة لعالج طبي يتم نقله من قبل قوى اإلنقاذ األمنية التي يتم استدعاؤها إلى ت. 
املوقع إلى مشفى فلسطيني أو إسرائيلي حسب وضعه الصحي. وبالنسبة لسيارات االسعاف 
بالدخول إلى  الفلسطينية التي تقوم بإخالء املصابني إلى مشفى إسرائيلي، فإنه يسمح لها 

املنطقة اإلسرائيلية بعد تفتيش سريع فقط.

في حال كون الشخص احملتاج للعالج الطبي إسرائيليًا، ُتبَذل اجلهود إلخالئه باستخدام قوى ث. 
اسعاف إسرائيلية إلى مشفى إسرائيلي، وشريطة أال يضر ذلك بوضعه الصحي، وأي إسرائيلي 

يتم إخالؤه إلى مشفى فلسطيني ينقل فور اإلمكان إلى مشفى إسرائيلي.

تشارك القوة متعددة اجلنسيات في حال إجراء أو تقدمي عالج طبي للمواطنني اإلسرائيليني على ج. 
الطريق احملدد، وال تؤخر مشاركة القوة متعددة اجلنسيات العالج الطبي الفوري.
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تعتبر شهادة التأمني الصادرة ملركبة إسرائيلية مبوجب نظام تأمني املركبات ذات احملرك (املسودة اجلديدة) 
لعام ١٩٧٠ سارية املفعول على الطرق احملددة إذا متت الرحلة فقط لغاية االنتقال من منطقة إسرائيلية 
إلى منطقة أخرى، حسبما ورد سابقًا في املادة ١ الفقرة (أ) من هذا امللحق. في حال وقوع حادث، فإنه 
يتوجب على كل سائق أو مسافر أن يتعامل مع شركة التأمني اخلاصة به. تنشئ إسرائيل وفلسطني جلنة 
مشتركة تضع القواعد واإلجراءت اخلاصة بتسوية املطالبات املتعلقة باألضرار ما بني شركات التأمني 

الفلسطينية واإلسرائيلية.
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الفلسطينيني . ١ أمام  االجتاهني  كال  في  مفتوحة  وإسرائيل  فلسطني  بني  احلدودية  املعابر  تكون 
واإلسرائيليني ورعايا الدول األخرى.

سوف تكون إجراءات العبور حسب اللوائح املعتمدة في كال البلدين.. ٢

سوف يعترف كل طرف بجواز سفر الطرف اآلخر، وكذلك باألختام وتأشيرات الدخول املوجودة على . ٣
جواز الدولة األخرى. سوف تكون األختام املثبتة على اجلواز باللغة اإلجنليزية والعربية والعبرية، كما 

سيحمل اخلتم تاريخ العبور واسم الدولة املثبتة للختم على الوثيقة واسم نقطة العبور.

سوف يتم فتح نقطتي عبور ملدة ٧ أيام وعلى مدار ٢٤ ساعة في اليوم، باستثناء يوم الغفران ورأس . ٤
السنة الهجرية، حيث سيقوم كل طرف بإبالغ الطرف اآلخر بتاريخ حلول ذلك اليوم مسبقًا. سوف 

تكون إحدى هذه النقاط في القدس واألخرى في بيت حانون/ إيرز.

أما نقاط العبور األخرى، فسوف تفتح ملدة ٥ أيام في األسبوع من يوم األحد حتى اخلميس، ومن . ٥
الساعة السادسة صباحًا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

يحتفظ كل طرف بحق رفض دخول أي شخص، وذلك مبا يتماشى مع اللوائح املعتمدة لديه. وفي هذه . ٦
احلالة، يتعهد كل طرف بقبول إعادة هذا الشخص إلى بلده من دون تأخير ومبا يتفق مع املمارسات 

الدولية بهذا الشأن.

سوف يطبق كل طرف اإلجراءات اجلمركية املعتمدة لديه.. ٧

نقطة . ٨ وصول  قبل  األخرى  بالدولة  اخلاص  الدولي  الهجرة  بنموذج  املسافرين  بتزويد  طرف  كل  يقوم 
العبور.

سوف يتم فتح خطوط اتصال هاتفي مباشرة وإنترنت وبريد إلكتروني وغير ذلك من وسائل االتصال . ٩
بني السلطات املتواجدة في نقاط العبور على جانبي احلدود، وذلك بغية حل أي مشكلة.

يجب أن يكون جواز سفر الشخص الراغب في التنقل بني فلسطني وإسرائيل ساري املفعول ملدة ستة . ١٠
شهور على األقل بعد تاريخ العبور، وذلك حسب املمارسات الدولية.

سوف يقوم كل طرف بتزويد الطرف اآلخر بقائمة الدول املعفى مواطنوها من احلصول على تأشيرة . ١١
دخول.

يسري مفعول هذه اإلجراءات اعتبارًا من اليوم الذي يلي مباشرة تبادل االتفاقية لغرض التوقيع.. ١٢

وفي غضون ثالثة شهور من التاريخ الوارد في الفقرة ١٢ أعاله، سوف يتم تطبيق إجراءات مرحلية . ١٣
باتفاق  الفترة  هذه  تقصير  للطرفني  احلدود. ويحق  نقاط  عبر  األشخاص واملركبات  حركة  لتنظيم 

متبادل.
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للمواطنني . ١٤ الدخول  تأشيرات  منح  يتم  سوف  أعاله،   ١٣ الفقرة  في  املذكورة  املرحلية  الفترة  خالل 
الفلسطينيني واإلسرائيليني حسبما هو متفق عليه بني الطرفني.

سوف تتولى فرق من اجلانبني عملية مراقبة تنفيذ هذا امللحق.. ١٥
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يعد هذا امللحق جزءًا من اتفاقية جنيف التي ترتكز إلى مفهوم دولتني مستقلتني ذاتي سيادة مع حدود 
كافة  مع  امللحق  هذا  جنيف. وينسجم  اتفاقية  خرائط  في  املبينة  الشاكلة  على  بينهما  عليها  متفق  نهائية 

األقسام األخرى من اتفاقية جنيف.

WłU³¹œ

مت االتفاق على اإلقرار باحلقوق املتبادلة لفلسطني وإسرائيل في موارد املياه املشتركة وعلى احترامها.
مت االتفاق كذلك على أن للطرفني احلق في حصص عادلة ومنصفة في موارد املياه املشتركة.

وبهدف التوصل إلى حصة عادلة ومنصفة من املوارد املشتركة، يتفق الطرفان على إعادة تقسيم تلك 
املوارد بشكل صائب.

كما مت االتفاق على أن إعادة التوزيع الصائب ملوارد املياه املشتركة يتم تقديره بروح االقتسام املنصف 
املنصوص عليه في القانون الدولي وفي ممارسات الدول لسد احتياجاتها.

ويعي طرفا االتفاق الواقع املرير حملددات إجمالي الكميات املتوفرة من املياه ذات النوعية اجليدة في 
إسرائيل وفلسطني. ولن تكفي تلك الكميات لتلبة االحتياجات على املدى البعيد إلسرائيل وفلسطني معًا. 
وينبغي على كال البلدين تكريس جهود كبيرة وملحة حلماية موارد املياه املتوفرة واحلفاظ عليها وتخزينها، 
وتخفيض االستخدام املفرط للمياه، وتقليل الهدر، وضمان االستثمارات التي تؤدي إلى زيادة كميات موارد 
املنقاة،  العادمة  املياه  تدوير واستخدام  العسرة، وإعادة  البحر واملياه  مياه  حتلية  خالل  من  املياه، وبخاصة 
ويأمالن أنه في وقت السالم اإلقليمي ميكنهما القيام بذلك من خالل مشاريع أخرى الستيراد املياه من الدول 

املجاورة األخرى.
مت االتفاق واإلقرار بأن كافة مشاريع تطوير املياه يجب أن ترتكز إلى أساس اقتصادي رشيد مع تسعيرة 

مناسبة.
يقر الطرفان باألهمية احليوية ملياههما العابرة للحدود احملدودة، وباحلاجة لتعزيز االستخدام الرشيد لتلك 
املوارد واحملافظة عليها على املدى الطويل. كما يقران بأن الزيادة السكانية والتنمية الصناعية والزراعية 
تلقي بأوزار طلب أكبر على موارد املياه، وأن هذه الطلبات تستدعي ردودًا مناسبة في إدارة املياه من الطرفني.
وتتطلب هذه االتفاقية بعض التعديالت والتغييرات على القوانني الفلسطينية واإلسرائيلية وعلى لوائحها 
السارية، ويضمن الطرفان املوقعان  على هذه االتفاقية نفاذ تلك التغييرات والتعديالت من خالل إجراءات 

قانونية مناسبة الزمة في كل دولة خالل فترة معقولة من الوقت بعد التوقيع على االتفاقية.

± Æ‚UDM�«

تنطبق هذه االتفاقية على:
اجلوفي . أ احلوض  هي:  االتفاقية  هذه  مبوجب  مشتركة  مياه  أنها  على  احملددة  املياه  موارد 
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الغربي من املياه اجلوفية اجلبلية، واحلوض الشمالي الشرقي/ هارود/ بيسان من املياه اجلوفية 
اجلبلية، وأجزاء متفق عليها من احلوض الشرقي من املياه اجلوفية اجلبلية، وأجزاء من حوض 

املياه اجلوفي الساحلي املقابل لغزة وغور األردن مبا في ذلك البحر امليت.
النشاطات األخرى التي يكون لها أثر على تلك املياه أو نظمها.. ب
إجراءات حماية تلك املياه أو نظمها واحملافظة عليها وإدارتها.. ت

≤ Æ UH¹dFð

 Æ√∫·«eM²Ýô«

”تنقيب“  باسم  أخرى  بعبارة  تغذيته، واملعروف  سرعة  تفوق  معدالت  في  اجلوفي  احلوض  من  املياه  سحب 
احلوض.

 Æ»∫—dC�« ØÈ–_«

التدمير أو أي نتائج مضرة للنشاط البشري، وتشمل على سبيل املثال: أ- الوفاة أو اإلصابة. ب- ضياع 
املمتلكات أو تعرضها لألذى. ج- تكاليف اإلجراءات املعقولة التي تقي من تلك اخلسائر أو اإلصابات أو 
تقللهما إلى احلد األدنى. د- الضرر البيئي، مبا يشمل تكاليف اإلجراءات املعقولة الواقية من الضرر أو 
املقللة له، وتكاليف اإلجراءات املعقولة الالزمة الستعادة أو تصويب البيئة والتي يتم تطبيقها أو تكون هناك 
نية في اتخاذها. مبوجب القانون العرفي، فإن على كل واحد من الطرفني واجب اتخاذ كافة التدابير املعقولة 

ملنع التسبب بأذى كبير للطرف اآلخر، مبا في ذلك تلوث أو إضرار مواردهما املائية.

 Æ ∫s�ü« ÃU²½ù« 

كمية  املياه اجلوفية املتحددة التي حتدث بشكل طبيعي، والتي ميكن سحبها بشكل اقتصادي وقانوني من 
أي حوض جوفي على أساٍس مستداٍم من دون املساس بنوعية املياه اجلوفية األصلية أو التسبب بآثار غير 
مرغوب فيها مثل الضرر البيئي، وال ميكن أن تتعدى الزيادة في التغذية أو التسرب من الطبقات املجاورة، 

باإلضافة إلى تقليل التصريف الناجت عن تراجع الرأس بسبب الضخ.

 ÆÀ∫W¹uO(« W¹dA³�«  UłUO²Šô«

حسب القوانني والقواعد الدولية.
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يتم االتفاق على االعتراف واالحترام املتبادلني للحقوق املائية لكال الطرفني.) ١
بهذه الروح تتفق إسرائيل وفلسطني على إعادة توزيع عادلة ومنصفة ملوارد املياه املشتركة ) ٢

بينهما، ما سيقلل في الواقع من احلصة التي استخدمتها إسرائيل في املاضي، ويزيد من احلصة  
الفلسطينية. إن الهدف من عملية إعادة التوزيع العادلة واملنصفة هو املساعدة في تلبية احتياجات 

الفلسطينيني واملساعدة في حتسني نوعية حياتهم.
الدولي واللوائح ) ٣ القانون  مبادئ  االعتبار  بعني  الصائبة  املياه  تقسيم  إعادة  عملية  تأخذ 

واملعايير ذات الصلة، ومن بينها:
العوامل اجلغرافية، واجلغرافية املائية/ املناخية والبيئية.أ. 
االحتياجات البشرية احليوية املعقولة للطرفني.ب. 
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية املعقولة للطرفني ومستواهما االجتماعي– ت. 

االقتصادي، وضمان وضع تسعيرة مناسبة للمياه مبا يعزز االستخدام الرشيد لها.
السكان املعتمدون على املياه العابرة للحدود في كال الطرفني.ث. 
االستخدامات احلالية واملتوقعة للمياه العابرة للحدود.ج. 
احملافظة على املوارد وعلى الطبيعة، وتفادي الهدر غير الضروري.ح. 
املساهمة في تكوين وتغذية األحواض اجلوفية أو نظام األحواض اجلوفية.خ. 
القدرات الفنية واملالية لكل طرف.د. 
توفر املوارد البديلة املتاحة للطرفني ذات القيمة املقارنة.ذ. 
اإلمكانية العملية للتعويض.ر. 

جتدر املالحظة أنه في سياق التطورات األخيرة لقانون املياه الدولي، وعند ترجيح كافة ) ٤
العوامل آنفة الذكر، ينبغي توجيه األولوية لالحتياجات البشرية احليوية. وعند تطبيق ما ورد آنفًا 

يدخل الطرفان في مشاورات حول آليات التعاون.
بالنسبة ) ٥ اجليدة  النوعية  ذات  الشرب  ملياه  بالنسبة  للمياه  ومنصفة  عادلة  توزيع  إعادة 

للفلسطينيني، تشمل:
اآلبار والينابيع والبنى التحتية من املناطق داخل إسرائيل التي يتم نقلها إلى أ. 

فلسطني في تبادل األراضي في إطار اتفاقية السالم الدائمة.
كميات املياه اإلضافية من موارد املياه املشتركة، مبا فيها احلصص املتفق عليها ب. 

من  الشرقية  األجزاء  من  عليها  املتفق  اجلبلي واحلصص  احلوض  من  الغربية  األجزاء  في 
احلوض اجلبلي واحلصص املتفق عليها من اجلزء الشمالي الشرقي/ هارود، وبيسان من 
احلوض اجلبلي، واحلصص املتفق عليها من احلوض الساحلي املقابل لغزة واحلصص املتفق 
عليها في نهر األردن. ولكن، تنحصر احلقوق املائية الفلسطينية فيما ورد سابقًا ومن نهر 

األردن مبا هو مذكور أدناه.
إجمالي كمية املياه ذات النوعية اجليدة الناجتة عن إعادة التوزيع مبوجب هذه االتفاقية، ) ٦

والتي ستصبح متاحة للفلسطينيني، تصل إلى ما مجموعه ___________ مليون 
متر مكعب سنويًا، منها:
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_______ مليون متر مكعب من أقسام احلوض اجلبلي.أ. 
________ مليون متر مكعب من احلوض الساحلي املقابل لغزة.ب. 
________ مليون متر مكعب من حوض نهر األردن.ت. 

تستند إجمالي كميات املياه من النوعية اجليدة إلى الظروف املائية واملناخية على مدار ) ٧
السنة  التي يتم فيها التوقيع على االتفاقية، والتي تعتبر سنة القياس.

استخدامات ) ٨ تخفيف  إلى  تؤدي  سوف  املشتركة  املوارد  من  املياه  توزيع  إعادة  بأن  يفهم 
إسرائيل للمياه من املوارد املشتركة بقدر مكافئ.

بغرض السماح إلسرائيل بالوقت الكافي إلعادة تنظيم مخصصات املياه الداخلية اخلاصة ) ٩
إلى  املياه  تخصيص  إسرائيل  ستعيد  املياه،  توزيع  إعادة  عن  الناجم  التوريد  لتقليل  نتيجة  بها 
االتفاقية،  على  التوقيع  عند  عليها  املتفق  الكميات  من   ٪٥٠ مراحل:  ثالث  في  الفلسطينيني 
واملبالغ اإلضافية في مرحلتني إضافيتني خالل مدة ال تزيد على خمس سنوات من تاريخ التوقيع 

على االتفاقية.
تتم إتاحة الكميات اإلضافية من املياه للفلسطينيني كما يلي: سوف يتمكن الفلسطينيون ) ١٠

من زيادة الضخ من اآلبار والينابيع القائمة حسبما يتم االتفاق عليه في هذه االتفاقية، أو حفر 
آبار جديدة مبوجب املتفق عليه واملصادق عليه في املناطق املتفق عليها في فلسطني، والتي سوف 
تضخ كميات املياه اإلضافية املتفق عليها. يقوم الطرفان بتحديد واضح للمناطق واآلبار والينابيع 

وكميات السحب املتفق عليها لكل واحد من موارد املياه.
كما تقوم إسرائيل بتقليل ضخها من األحواض اجلوفية ذاتها ومن موارد املياه على جهتها ) ١١

اآلبار والينابيع  كافة  من  السحب  معدالت  تسجيل  يتم  عليها.  متفق  كميات  مبوجب  احلدود  من 
واألنهار على كال اجلانبني، ويتشاور الطرفان في البيانات للتحقق من االمتثال لهذه االتفاقية. 

ويتم االتفاق على عمليات تفتيش مشتركة على معدالت الضخ من اآلبار.
سعر ) ١٢ مبوجب  بني الطرفني، فإنها ستتم  العادمة  املياه  أو  للمياه  شراء  عملية  أي  إذا متت 

التكلفة املشروع. ويتم توريد كافة املياه حسب السعر الفعلي، مبا في ذلك تكاليف الفرصة.
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نتيجية ) ١ الطرفني  لكال  بالغ  بضرر  التسبب  لتفادي  املناسبة  التدابير  كافة  الطرفان  يتخذ 
الستخدام املياه أو  تطويرها.

عندما يتم التسبب بضرر بالغ ألي من الطرفني، فإن الطرف املسؤول عن التسبب بالضرر ) ٢
يتعني عليه اتخاذ التدابير املناسبة إللغاء هذا الضرر أو تخفيفه وملناقشة مسألة التعويض 

عندما يكون ذلك مناسبًا.
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يدرك الطرفان أن الظروف املائية واملناخية تتسبب في تنوع بالغ من سنة إلى أخرى في موارد املياه املتوفرة 
في املنطقة. ويتفقان على أن تستند كميات املياه املخصصة سنويًا واحملددة مبوجب هذه االتفاقية إلى معدل 
اإلنتاج اآلمن حسب تعريفه في السنة القياسية املتبعة في هذه االتفاقية، وحسب معدالت هطول األمطار 
وتغذية األحواض في تلك السنة. في حال شح أو زيادة املطر وإنتاج املياه، ميكن النظر في إمكانية إعادة 

تخصيص أو إعادة توزيع املياه وتعديلها بناء على ذلك من قبل مفوضية املياه املشتركة.

∂ ÆW�d²A*« ÁUO*« WO{uH�

تنشأ مبوجب هذه االتفاقية مفوضية مياه مشتركة، ويتم تطويرها في مراحل: في املرحلة ) ١
بني  التعاون  من  عاٍل  مستوى  إدارة  تضمن  عليها  متفق  محدودة  إدارية  هيئة  تتكون  األولى 
إسرائيل وفلسطني، وبخاصة بشأن القضايا التي تتطرق لضمان اإلدارة الكفؤة واملنصفة ملوارد 
املياه املشتركة، وللوقاية من اإلفراط في االستخدام، وملنع التلوث واحلد منه، ولضمان نوعية 
املياه، وحلماية الطبيعة واحملافظة عليها، ولتحقيق االستدامة البيئية. وبعد مرور خمس سنوات 
يعيد الطرفان تقييم مهام مفوضية املياه املشتركة، واملسائل ذات الصلة بإدارة املياه املشتركة، 
وينظران في مقترحات حتسني وتعديل وإمكانية رفع مستوى سلطتها إلى مرحلة ثانية متقدمة 

أكثر.
تتكون مفوضية املياه املشتركة من سبعة أعضاء. يعني كل طرف ثالثة أعضاء. ويعنيِّ ) ٢

هؤالء األعضاء الستة بالتوافق بينهم العضو السابع الذي يجب أن يكون خبيرًا مختصًا باملياه، 
ويتولى دور الرئيس احملايد، ويكون من جنسية أخرى. ويتم تعيني الرئيس ملدة ثالث سنوات.

تشمل مهام مفوضية املياه املشتركة في املرحلة األولى:) ٣
في أ.  البالغة  التغيرات  على  بناًء  للمياه  الصائب  التوزيع  تكييف وإعادة  إعادة 

الظروف املائية واملناخية التي تنحرف عن مقاييس السنة القياسية.
عليها. ومن ب.  املشتركة والتفتيش  املياه  موارد  من  املياه  سحب  عمليات  رصد 

املشتركة  املياه  ملوارد  عليه  املتفق  العادل واالستخدام  التقسيم  ضمان وتأمني  أجل 
وملنع االستخدام املفرط غير املشروع ملوارد املياه، يتفق الطرفان على نظام مفصل 
بئر ونبع وأي  كل  من  بها  املسموح  السحب  معدالت  لتحديد  لإلنفاذ  وحازم وقابل 
مصدر مائي آخر واملصادقة عليها وتسجيلها، مع إجراء رصد مفصل منتظم يتشارك 
فيه الطرفان. ويضع الطرفان طريقة لعمليات التفتيش املشتركة للتحقق من صحة 
ومصداقية عمليات  الرصد والستكشاف أعمال سحب املياه غير املصرح بها، ويشمل 

هذا التقاط الصور اجلوية.
رصد تلوث املياه املضر مبوارد املياه املشتركة والتفتيش على ذلك. ولضمان حماية ت. 

طريقٍة  على  االتفاق  يتم  فإنه  عليها،  الطرفني واحملافظة  بني  املشتركة  املياه  موارد 
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ألعمال التفتيش املشتركة على كافة مصادر التلوث املمكنة التي من شأنها التأثير 
على موارد املياه املشتركة.

نوعية ث.  لضمان  عليها.  املشتركة والتفتيش  املياه  موارد  من  املياه  نوعية  رصد 
املياه املوردة من مصادر املياه املشتركة للطرفني والتحقق من ذلك، ولضمان اإلنذار 
املبكر لتدهور نوعية املياه واملخاطر الصحية الكامنة، يتم االتفاق على طريقٍة ألعمال 

التفتيش املشتركة.
تناغم املعايير واإلرشادات اخلاصة ملعاجلة النفايات السائلة والصلبة من مصادر ج. 

منزلية/ صناعية وزراعية وللتخلص منها واحلد منها، مبا في ذلك إعادة تدوير وإعادة 
استخدام املياه العادمة.

كتابة التقارير املنتظمة. تقوم مفوضية املياه املشتركة وعلى أساس فصلي بإجراء ح. 
مراجعة لنوعية املياه وكميتها وإلجراءات الضبط املتخذة ضمن مناطق كل واحد من 

الطرفني، والتي تؤثر على املياه العابرة للحدود، وتصدر تقارير منتظمة.
مناسبة خ.  وإجراءات  خططًا  املشتركة  املياه  مفوضية  تعد  طوارئ.  خطط  إعداد 

اجلفاف، وخطط  اجلفاف، وطوارئ  إنذارات  مثل:  مشتركة  أعماال  تتطلب  للطوارئ 
االستنزاف، وحاالت الطوارئ املؤثر على الصحة العامة، وتضع اخلطط ذات الصلة مبا 

يتماشى مع أحكام هذه االتفاقية.
إنشاء جلان فنية. ميكن ملفوضية املياه املشتركة أن تنظر، وحسبما ترتئيه الزمًا، د. 

في إنشاء جلنة/ جلان فنية إما على أساس طويل املدى أو على أساس وقتي.
إنشاء قاعدة بيانات وحفظها.ذ. 

املهام التي لن تناط مبفوضية املياه املشتركة هي:) ٤
إعادة تخصيص موارد املياه في احلاالت املغايرة للتغيرات على الظروف املائية أ. 

واملناخية. إذا ظهرت حاجة متفق عليها تستدعي تعديل تلك املخصصات ألسباب 
أخرى، تتولى آلية بني حكومية ثنائية خاصة اتخاذ تلك القرارات باالتفاق املتبادل 

بني حكومتي الطرفني.
وضع أسعار املياه ضمن نطاق اختصاص الطرفني املوقعني على االتفاقية.ب. 
ال يجوز أن ُتناط مبفوضية املياه املشتركة أي صالحيات تتعارض مع القوانني ت. 

القائمة ومع سيادة أيٍّ من الدولتني ومع اتفاقيات السالم القائمة.
احلكومية ث.  املياه  سلطات  بني  العالقات  مع  املشتركة  املياه  مفوضية  تتعامل  ال 

املركزية في كل من الدولتني ومع سلطات املياه احمللية أو القروية.
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صلة ) ١ ذات  شاملة وموحدة  بيانات  قاعدة  إنشاء ومتابعة  املشتركة  املياه  مفوضية  تتولى 
باملياه اجلوفية العابرة للحدود، تكون بلغتي الطرفني. تضم قاعدة البيانات جردًا بكافة موارد 
املياه العابرة للحدود، وتأخذ باحلسبان كمية ونوعية وهندسة حوض املياه اجلوفية، ومعدالت 
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قاعدة  حتدد  الصلة.  ذات  البيانات  من  ذلك  السطحية، وغير  املياه  بني  التغذية والتفاعل 
البيانات كافة  األحواض اجلوفية العابرة للحدود.

لضمان عمل قاعدة البيانات، بناء على طلب مفوضية املياه املشتركة، يقوم الطرفان مبا ) ٢
يلي:

تركيب معدات القياس الالزمة في مناطقهما وحماية تلك املعدات من التدخل.أ. 
السماح بأعمال التفتيش من قبل املفوضية على تلك املعدات وتيسيرها.ب. 

يتولى الطرفان تيسير حصول مفوضية املياه املشتركة على املعلومات والبيانات بشكل آني ) ٣
مبا يتماشى مع متطلبات اللجنة املشتركة.

تقوم مفوضية املياه املشتركة بتجميع وحتليل ونشر البيانات واملعلومات والدراسات التي ) ٤
تعرض النتائج على حكومة كل منهما.

هيئات وطواقم ) ٥ الطرفني ولكافة  من  لكل  البيانات  لقاعدة  النفاذ  بضمان  الطرفان  يقوم 
البحث الشرعية، محليًة كانت أم دولية.
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ينشئ كل طرف من طرفي هذه االتفاقية هيئة مركزية للحد من تلوث املياه وضمان النوعية - ١
تتولى تشريع اإلرشادات واملعايير املتفق عليها، بحيث تكون ملزمة وقابلة لإلنفاذ قانونًا في مناطق 
كل طرف (شبيهة مبواصفات االحتاد األوروبي للمعايير البيئية). يتفق كل طرف من طرفي هذه 
االتفاقية على إنفاذ تلك اإلرشادات واملواصفات بشكل حازم داخل مناطقهما، مع تنظيم مناسب 

إلجراءات احلد من تلوث املياه، وموازنٍة كافيٍة، وبالعناية الالزمة.
يعي طرفا االتفاق احلاجة للعمل بشكل ملح إلطالق االستثمارات في مجال معاجلة املياه - ٢

العادمة وإعادة تدوير واستخدام املياه العادمة للحد من التلوث اخلطير على املياه اجلوفية املشتركة 
التي يستخدمها الطرفان والتقليل إلى احلدود الدنيا منه. ويلتزم الطرفان بالتعاون في كافة القضايا 
املتعلقة باحلد من التلوث والوقاية منه في األحواض اجلوفية املشتركة، وبخاصة في حال الطوارئ 

البيئية ومخاطر التلوث وحلماية صحة ورفاه كال الشعبني.
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فعليًا واملعلومات ) ۱ املتاحة  املعلومات  بتبادل  منتظم  أساس  على  الطرفان  يقوم 
الطبيعة  للحدود، وبخاصة  العابرة  املياه  نظم  أو  للحدود  العابرة  املياه  بظروف  املتعلقة 
اجليولوجية والهيدروجيولوجية واملائية واجلوية والبيئية واملتعلقة بالكيمياء املائية لألحواض 

اجلوفية ونظم األحواض اجلوفية والتنبؤات ذات الصلة.
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عندما ال تتوفر البيانات املناسبة حول طبيعة وامتداد املياه العابرة للحدود أو ) ۲
نظمها، فإن على الطرف املعني بذل قصارى جهده جلمع وتوليد بيانات ومعلومات مكتملة 
الراهنة.  املمارسات واملقاييس  باحلسبان  آخذًا  املياه،  نظم  أو  املياه  تلك  بخصوص  أكثر 
ويتخذ الطرفان تلك التدابير فرادى ومجتمعني، عندما يكون ذلك مناسبًا، مع منظمات 

دولية أو من خاللها.
إذا طلب طرف من الطرف اآلخر توفير البيانات واملعلومات املتعلقة بأي حوض ) ۳

جوفي أو نظام حوض جوفي، ولم تكن تلك املعلومات متوفرة على الفور، فإنه يتوجب على 
الطرف املعني بذل قصارى جهده لاللتزام بهذا الطلب. ويحق للطرف املطلوب منه ذلك 
اشتراط التزامه بأن يقوم الطرف الطالب للمعلومات بدفع رسوم مقابل جمع ومعاجلة تلك 

املعلومات أو البيانات.
البيانات ) ٤ ومعاجلة  جلمع  اجلهود  أفضل  الطرفان  يبذل  مالئمًا،  يكون  حيث 

واملعلومات بطريقة تسهل استخدامها من قبل الدول األخرى املشاركة باحلوض، والتي يتم 
توصيل تلك البيانات واملعلومات إليها.
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في حال نشوء نزاع بني الطرفني بخصوص تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية، فإن ) ۱
الطرفني، وفي غياب اتفاقية سارية بينهما، سيسعيان لتسوية النزاع بالطرق السلمية.

إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق من خالل املفاوضات املطلوبة من ) ۲
أي منهما، فإنهما يسعيان لطلب الوساطة من طرف ثالث، أو حيث يكون ذلك مالئمًا، 
على  يتفقان  أو  ينشئانها،  قد  التي  املشتركة  املائية  املجاري  مؤسسات  من  ألي  اللجوء 

عرض النزاع على التحكيم.
إذا لم يكن هناك حل للنزاع من خالل اإلجراءات الطوعية اآلنفة الذكر، فإنه يتم ) ۳

االتفاق على إلزام الطرفني بعرض نزاعهما للبت فيه نهائيًا وحله من خالل حتكيم ملزم 
يكون قراره ملزمًا وواجب التنفيذ من كال الطرفني.
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      يفترض هذا البند اخلاص باملياه أن احلدود النهائية املتفق عليها هي تلك املشار إليها في 
خرائط اتفاقية جنيف. وبهذا، يكون للفلسطينيني حقوق املشاطأة الشرعية من حوض نهر األردن 
السفلي والبحر امليت مبا يتناسب مع أراضيهم احملاذية لهذا احلوض. ولكن كمية املياه التي سيتم 
اتخاذ القرار بإعادة توزيعها سوف تشمل كميات محددة ودقيقة سنويًا من املياه من احلوض اجلوفي 

اجلبلي واملصادر السطحية من حوض نهر األردن السفلي.
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في املستقبل، ينظر الطرفان في إمكانية تطوير خطط إلعالن مناطق حفظ املياه اجلوفية العابرة للحدود 
مبا يسمح للطرفني بالعمل معًا على كال اجلانبني في مناطق حدودية محددة خصيصًا لتعزيز احملافظة على 

املياه والوقاية من التلوث. وقد يستدعي ذلك تغييرًا في القواعد املناسبة لدى الطرفني.
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يحتفظ الفلسطينيون باحلق في عرض املطالبات املفصلة للتعويض واملستندة إلى الضرر ذي الصلة بتوريد 
املياه، مبا فيها اخلسائر االقتصادية واالجتماعية املترتبة على االحتالل. كل القضايا ذات الصلة بالضرر 
املرتبط بتوريد املياه وباخلسائر املترتبة عليه خالل فترة االحتالل سوف يتم التعامل معها مبوجب البند اخلاص 

بالتعويضات في اتفاقية السالم.
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اإلسرائيليون  بها  يتعهد  التي  وااللتزامات  واآلليات  واملعايير  اللجان  بالتفصيل  امللحق  هذا  يعرض 
والفلسطينيون بخصوص القضايا البيئية بصفتها جزءًا من اتفاقية الوضع النهائي؛ بغرض ضمان التعاون  
املنسق والفعال حلماية البيئة املشتركة بني  الطرفني والتكامل في النظام البيئي. وللمحافظة على التواصل 
بينه وبني االتفاقيات والتعهدات السابقة في مجال التعاون البيئي، فإن هذا امللحق يسعى إلى وضع آليات 
عملية وفعالة ملعاجلة املخاوف املشتركة بخصوص التلوث العابر للحدود وحماية  التنوع احليوي واملساحات 

املفتوحة واملوارد الطبيعة واملواقع األثرية في إسرائيل وفلسطني.
يستند امللحق إلى فرضية أن إسرائيل وفلسطني تشكالن وحدة بيئية واحدة، وعليهما بالتالي التعاون 
للمحافظة عليها. من البداية يتفق الطرفان على التخلي عن اتهاماتهما املتبادلة بشأن اإلضرار بالبيئة الذي 

تسبب به كل طرف لآلخر في املاضي، ويقران بحقيقة أن الطرفني كليهما قد أضرا ببيئتهما املشتركة.

W�d²A*« dO¹UF*«

لضمان مستقبل أفضل في املنطقة، يتفق الطرفان على تبني معايير دولية مشتركة بخصوص القضايا 
البيئية، مبا يتماشى مع تلك القواعد، ويتعهدان بأن فلسطني وإسرائيل سوف تتخدان كافة التدابير الالزمة 
للتصالح مع البيئة. في معظم األحوال، يتعهد الطرفان باالنسجام مع املعايير املقبولة لدى االحتاد األوروبي 
خالل ثالث سنوات. وعليه، فإن االتفاقية ميكن أن تسهم في حتسني حماية البيئة ونوعية الهواء في كال 

الدولتني بسبب التزامهما املشترك مبوجب هذه االتفاقية.

W�d²A*« W¾O³�« WM'

لضمان التعاون بني الطرفني، سوف يتم إنشاء عدة جلان وجلان فرعية تضم إسرائيليني وفلسطينيني يعملون 
معًا على القضايا البيئية. تضم جلنة البيئة املركزية املشتركة ١٣ عضوًا، منهم خمسة إسرائيليني وخمسة 
فلسطينيني وممثل عن االحتاد األوروبي وممثل عن الواليات املتحدة وممثل عن برنامج األمم املتحدة للبيئة. 
األساسية  مسؤولياتها  بالتشارك، وتكون  اإلسرائيلي والفلسطيني  الفريقني  قادة  اللجنة  إدارة  على  ويقوم 
ضمان حتقيق التقدم في تنفيذ االتفاقية ومراقبة سلوك الطرفني والتزامهما باالتفاقية، وتنسيق وتعزيز التعاون 

بني الطرفني، والبت في القضايا اخلالفية بني الطرفني بشأن االلتزام باملعايير البيئية.

W�œU³²*«  U�«e²�ô«

يتفق الطرفان على قائمة مطولة من االلتزامات لتحسني العالقة بينهما وعالقتهما بالبيئة. ومن بني تلك 
االلتزامات:

يتعهد الطرفان بالعمل على الوقاية من األضرار التي من شأنها أن تؤثر على كل منهما، • 
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حتى وإن لم حتدث في منطقة احلدود.
يتفق الطرفان على السماح ألعضاء جلنة البيئة املشتركة بالتفتيش وبالتحقيق في سلوك • 

كل من الطرفني حيال القضايا البيئية.
يتفق الطرفان على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة ومجموعات بحثية ومجموعات عمل.• 
خالل •  احلالية  الصلبة  النفايات  من  التخلص  منشآت  نشاط  على وقف  الطرفان  يتفق 

سنتني من التوقيع على االتفاقية إال إذا كانت تلك املرافق منسجمة مع املعايير اجلديدة التي 
سوف يتم تعريفها.

بخصوص •  بينهما ولإلنذار  املتقاسمة  للطوارئ  مشتركة  نظم  إنشاء  على  الطرفان  يتفق 
املسائل البيئية.

يتعهد الطرفان بنشر تقرير عن البيئة مرة كل ثالث إلى أربع سنوات.• 
يتفق الطرفان على قائمة مطولة من النباتات واحليوانات احملمية.• 
توافق إسرائيل على نقل النباتات واحليوانات النادرة إلى فلسطني من بني تلك املتوفرة • 

في إسرائيل بغرض زيادة أعداد تلك األنواع في املنطقة.
تنقل إسرائيل إلى فلسطني البنية التحتية واملرافق اخلاصة باحملميات الطبيعية القائمة • 

في الضفة الغربية، وتواصل فلسطني تشغيل تلك املواقع، وتسمح بوصول اجلماهير العامة إليها 
حسب القواعد والقوانني والتشريعات احمللية.

السعي •  أهمية  يدركان  وكذلك  بينهما،  والتعاون  التشاور  فائدة  على  الطرفان  يتفق 
ملساعدة بعضهما البعض وطلب املساعدة من املجتمع الدولي إلنشاء املواقع التراثية والطبيعية 
والثقافية واحملافظة عليها وتناسقها. انطالقًا من فهمهما ألهمية حماية املناطق التراثية الطبيعية 
املشتركة  البيئية  النظم  على  احملافظة  بغرض  معًا  العمل  على  يتفقان  الطرفني  فإن  والثقافية، 

واملناطق التراثية الطبيعية والثقافية.
تتعهد فلسطني بإنشاء مكب نفايات خاص بالنفايات اخلطرة ضمن حدودها.• 

W¹œËb(« oÞUM*«

يتعهد الطرفان بالتعاون في املناطق احلدودية بغرض التأكد من أن النشاطات التي يقوم بها أي من 
الطرفني ال تضر ببيئة الطرف اآلخر (في القضايا مثل املبيدات الزراعية والنفايات وغيرها).

مخطط  بتحضير  تعنى  هيئة  إنشاء  على  يتفقان  الطرفني  فإن  نفسها،  احلدودية  املناطق  يخص  فيما 
هيكلي استراتيجي الستخدام وتطوير األراضي في املنطقة احلدودية، والتي متتد على خمسة كيلومترات 
من احلدود (في أيٍّ من االجتاهني). وينص امللحق مسبقًا على إنشاء «حدائق السالم» في بعٍض من تلك 
املناطق احلدودية بني إسرائيل وفلسطني. وُمتنح األولوية إلنشاء تلك احلدائق العامة العابرة للحدود على طول 
نهر األردن وحول البحر امليت ومنطقة جلبوع. وتكون إدارة تلك احلدائق العامة العابرة للحدود مشتركة بني 

إسرائيل وفلسطني.
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يستند امللحق إلى مبدأ املساواة بني الطرفني والتشارك في املسؤولية عن البيئة، لكنه يقر بعدم التماثل 
للوفاء  أطول  إلى وقت  بحاجة  يكون  قد  الفلسطيني  اجلانب  بأن  يقران  الطرفني  فإن  الطرفني. ولهذا،  بني 
باملعايير الدولية املنصوص عليها في االتفاقية، وأنه سوف يكون بحاجة لدعم مالي كبير لالمتثال بتلك 
املعايير. وكذلك فإن املوضع الوحيد من هذا امللحق الذي يعالج األضرار السابقة هو احلاجة إلعادة تأهيل 
مكبات النفايات ومقالب السيارات التي ُأنشئت في املناطق اخلاضعة للسيادة الفلسطينية نتيجة للنشاط 

اإلسرائيلي إبان االحتالل.
النص الكامل للملحق موجود باللغة اإلجنليزية.
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يوضح هذا امللحق وجوب تغيير العالقات املالية بني فلسطني وإسرائيل كجزء من االتفاق على الوضع 
النهائي. إن غياب  التوازن بني االقتصادين حاليًا يضر في الواقع بكال االقتصادين. وال تقتصر الفائدة من 
انتعاش االقتصاد الفلسطيني على الفلسطينيني وحدهم، بل ستعم، أيضًا، على االقتصاد اإلسرائيلي. هذا 
امللحق، الذي يشكل مسودة ورقة ملجموعة إكس Aix Group، يرسم مسارات تنموية ألنظمة الكهرباء 
والنقل في فلسطني وبني إسرائيل وفلسطني على فرضية أن فلسطني ستحظى مبركزين اقتصاديني رئيسيني: 
أحدهما في القدس ومناطقها العمرانية، وهذا يشمل رام الله وبيت حلم، ويشكل مركزًا ثقافيًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا وسياسيًا لفلسطني. أما الثقل االقتصادي الثاني لفلسطني، فيتركز في غزة التي تعتمد على 

مطارها ومينائها، وتعمل كرافعة للبنية التحتية واإلنتاج.

qIM�« ∫ ÎôË√

بطبيعة احلال، سوف يستفيد االقتصاد الفلسطيني من حتسني نظام النقل الفلسطيني. وفي الوقت ذاته، 
سوف يؤدي هذا التحسني إلى إنشاء سوق أكثر حتررًا داخل إسرائيل ألنه سوف يقلل من تكلفة نقل البضائع 
اإلسرائيلية، ويوفر لإلسرائيليني خيارات أخرى لنقل البضائع، ويفتح الباب أمام دول عدة ليست لها عالقات 

جتارية مع إسرائيل.

‚dD�«

نظرًا لصغر حجم دولة فلسطني، وألن معظم الشحن فيها يتركز على نقل أفراد وحموالت خفيفة، ينبغي 
االستثمار أوًال في حتسني وتطوير نظام الطرق بدًال من بناء نظام للقطارات. وتقدر تكلفة إنشاء نظام الطرق 

بنحو ٢,٥ مليار دوالر.
يستند نظام الطرق إلى ثالثة مستويات من الربط:

 رابط قومي طولي يشكل العمود الفقري للشبكة برمتها.أ. 
رابط ثاٍن بني الغرب والشرق، يقع في جله في الضفة الغربية، ويربط بني فلسطني والدول ب. 

املجاورة، واملدن متوسطة احلجم بعضها ببعض.
شبكة محلية وإقليمية تربط البلدات والقرى الصغيرة باملستوى الثاني من الربط.ت. 

كل  في  مسالك  أربعة  إلى  بثالثة  سريع  طريق  شكل  على  (القومي)  الوطني  الواصل  الطريق  سيكون 
اجتاه. ويشمل هذا الطريق، أيضًا، خطوط البنية التحتية الرئيسية. وسيسمح هذا النظام، على سبيل املثال، 

بالوصول من مركز األعمال والتجارة في القدس إلى مطار غزة في أقل من ساعة واحدة.

‰u�u�«Ë …—œUG*«  UD×�

يستحيل اإلبقاء على نظام حدود مفتوحة بني إسرائيل وفلسطني على شاكلة النظام القائم في االحتاد 
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األوروبي. ولضمان التعاون املناسب بني الدولتني في ظل تلك احملددات، ينبغي إنشاء ٤٠ محطة مغادرة 
ووصول ملرور السلع واألفراد:

ثماني محطات وصول ومغادرة ملرور السلع: اثنتني في غزة واثنتني في القدس (واحدة في • 
اجتاه رام الله والثانية في اجتاه بيت حلم)، واثنتني باجتاه مركز إسرائيل، ومحطة في شمالي الضفة 

الغربية (جنني)، وواحدة في جنوب الضفة  الغربية.
نحو ٣٢ محطة وصول ومغادرة لألفراد.• 

ÊËUF²�«

إلحداث التعاون ينبغي وضع إجراءات مشتركة مثل:
السماح لسيارات األجرة واحلافالت باملرور عبر احلدود.• 
باستيراد •  فلسطني  سمحت  (وإذا  الطرفني  لكال  السيارات  ترخيص  نظام  توحيد  ينبغي 

سيارات رخيصة يتم إنتاجها خصيصا لدول العالم الثالث، ينبغي وضع نظام تسجيل منفصل لتلك 
السيارات نظرًا ألن االحتمال األكبر هو أال تقوم إسرائيل بالسماح لها بالدخول).

اإلسرائيلية والفلسطينية •  الطرق  نظم  تكييف  عن:  مسؤولة  اجلنسية  ثنائية  جلنة  تكوين 
لبيع وشراء  آليات  ووضع  للعربات،  مشتركة  بيانات  قاعدة  النظامني، وبناء  بني  الدمج  لتسهيل 

السيارات بني الطرفني، واتخاذ القرارات بشأن السياسة املشتركة الستيراد السيارات.

T½«u*«

سوف يتم تفعيل مطار دولي في غزة. كما ميكن بناء مطار محلي في الضفة الغربية مصمم 
أساسًا للطائرات الصغيرة املسافرة بني الضفة الغربية وغزة واألردن.

سوف يتم تشغيل ميناء بحري في غزة ميكن للفلسطينيني استخدامه لالستيراد وتصدير البضائع. 
وهناك احتمال بأن تظل معظم السلع القادمة إلى فلسطني تصل عبر املوانئ اإلسرائيلية، ولكن 
وجود امليناء في غزة من شأنه أن يزيد من مستوى املنافسة بني األسواق الفلسطينية واإلسرائيلية.

 «—UDI�«

تطوير نظام قطارات داخل فلسطني ال يعتبر خيارًا قابًال للتطبيق، مقارنة باالستثمار في نظام 
الطرق. ولكن تطوير طريق السكة احلديد بني غزة وأسدود، ومن ثم توسيعه إلى تل أبيب ومصر 

والربط بينه وبني آسيا وأفريقيا، قد يؤديان إلى تقدٍم مذهٍل في كال االقتصادين.

W¹œUB²�ô«   U�öF�« WFO³Þ

على مقياس يتراوح بني الفصل الكامل بني االقتصادين والتوحيد، فإن اخليار األفضل بالنسبة للعالقات 
الفلسطينية– اإلسرائيلية في مجال املواصالت هو الدمج اجلزئي. وهذا يعني أن التمييز بني الدولتني بصفتهما 
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كيانني مستقلني ومنفصلني سيظل قائمًا، لكنهما سوف يوطدان التعاون بينهما في بعض املجاالت. أما 
األشخاص والبضائع، فيمكنهما االنتقال بني الدولتني (بعد احلصول على تأشيرات الدخول املناسبة). ميكن 

لإلسرائيليني نقل السلع عبر فلسطني، وميكن للفلسطينيني نقل البضائع عبر إسرائيل، وهكذا.

¡UÐdNJ�« ∫ ÎUO½UŁ

تورد إسرائيل نحو ٨٠٪ من الكهرباء لغزة والضفة الغربية. ومن املتوقع أن يصل متوسط استهالك الفرد 
للكهرباء في فلسطني إلى ١٤٠٠ كيلوواط بحلول سنة ٢٠٢٠، فيما من املتوقع أن يصل تعداد السكان 
الفلسطينيني إلى ستة ماليني نسمة. وبناء عليه، من املتوقع أن يصل معدل استهالك الكهرباء في قطاع 
غزة والضفة الغربية إلى قرابة الـ ٨,٤ بليون كيلوواط. لهذا، البد من بذل اجلهود لزيادة قدرة الفلسطينيني 
الذاتية على إنتاج الكهرباء، ورفع مستوى التوريد اآلمن للكهرباء من خالل اتفاقيات رسمية بعيدة املدى مع 
كافة الدول املجاورة. وفي ظل غياب شبكة كهرباء مناسبة، لن يتمكن االقتصاد الفلسطيني من النمو. ومن 
مصلحة فلسطني، أيضًا، أن تقلل من اعتمادها على الكهرباء اإلسرائيلية بنحو ٥٠٪ من إجمالي الطلب، 

وذلك لرفع مستوى أمن املوارد. لهذا، من بني املشاريع التي يلزم تنفيذها على الفور:
ويسمح •  جنني،  إلى  غزة  من  النظام  هذا  وسيمتد  حاليًا.  قائم  غير  توزيع  نظام  إنشاء 

الفقري  العمود  إلى  احلامل  وسيتحول  واملصرية.  واألردنية  اإلسرائيلية  الشبكات  مع  بالوصالت 
للشبكة الفلسطينية، ما يجعل معظم السكان أقرب من خطوط الضغط العالي.

إنشاء نظام فلسطيني مستقل إلنتاج الكهرباء. سيكون مركز هذا اإلنتاج في غزة، حيث • 
إنها قريبة من مصادر الغاز والكيروسني املستورد ومن منشآت التدريب القائمة على مياه البحر 
(بدًال من ضخ الغاز من غزة إلى الضفة الغربية إلنتاج الكهرباء في الضفة الغربية باستخدام نظم 

تبريد على الهواء).
حتسني مستوى الشبكات احمللية اإلقليمية والربط بينها وبني احلامل الوطني الفلسطيني. • 

وميكن لهذه العملية أن تقلل من ثلث اخلسائر في شبكة الكهرباء احلالية. 
تسمح •  الكهرباء، والتي  مع  املتعاملة  الفلسطينية  البيروقراطية  املؤسسات  تنظيم  إعادة 

حاليًا بالهدر واالستخدام غير املشروع للكهرباء.
العمل على إقناع مصر للسماح ملستثمرين من القطاع اخلاص ببناء محطات طاقة تعمل • 

بالغاز في سيناء، ميكن للفلسطينيني أن يستوردوا الكهرباء منها.
الفلسطينيون •  املستهلكون  منها  يستفيد  إقليمية  كهرباء  شبكة  خلق  على  العمل 

واإلسرائيليون، مبا ميكنهم من التقليل من اعتمادهم على احتكار شركة الكهرباء اإلسرائيلية.
التعاون اإلسرائيلي– الفلسطيني في مجال استخدام الغاز.• 
إنتاج الطاقة الشمسية في فلسطني بشكل أساسي لغايات االستهالك اإلسرائيلي، مقابل • 

زيادة صادرات إسرائيل من الكهرباء بأسعار مخفضة.



±∞∏

١٢

WOÐdF�« Âö�« …—œU³� l� W�öF�«



±∞π

عند تنفيذ هذه االتفاقية وإبرام اتفاقيات بني إسرائيل وسوريا ولبنان، ستقوم الدول العربية املنضوية حتت 
لواء جامعة الدول العربية بتنفيذ التزاماتها املنصوص عليها في مبادرة السالم العربية وتطبيع عالقاتها مع 
إسرائيل. وبإنشاء عالقات طبيعية، سوف ينفتح الطريق أمام حقبة جديدة يعمها السالم والتعاون بني إسرائيل 
إسرائيل  بني  الدبلوماسي  التمثيل  املتبادل، وتبادل  باالعتراف  احلقبة  تلك  تتسم  عربية. وسوف  دولة  وكل 
وسائر الدول العربية، وبناء عالقات جتارية وتبادلية، وإرساء التعاون في مجاالت السياحة والبنية التحتية 

اإلقليمية واالتصاالت وغيرها.
على سبيل اإلشارة، نرفق نص مبادرة السالم العربية حسبما صادقت عليها جامعة الدول العربية في 
قمتها املنعقدة في بيروت عام ٢٠٠٢، ومرة أخرى في الرياض عام ٢٠٠٧. تطرح معاهدة السالم العربية 
محاور عامة للسالم بني إسرائيل وجيرانها، مبا في ذلك سوريا ولبنان، فيما تسهب مبادرة جنيف أكثر في 
وصف احملاور املتعلقة بالسالم الفلسطيني- اإلسرائيلي لتشكل مسودة مفصلة التفاق الوضع النهائي بني 

فلسطني وإسرائيل.
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”مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة املنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة
العادل  السالم  أن  من   ١٩٩٦ يونيو  في  القاهرة  في  العادي  غير  العربي  القمة  مؤمتر  أقره  ما  يؤكد  إذ 
والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية ويستوجب التزامًا مقابًال تؤكده 

إسرائيل في هذا الصدد،
وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو امللكي األمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد اململكة العربية 
السعودية التي أعلن من خاللها مبادرته داعيًا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع األراضي العربية 
احملتلة منذ ١٩٦٧ تنفيذًا لقراري مجلس األمن ٢٤٢ و٣٣٨، واللذين عززتهما قرارات مؤمتر مدريد عام 
سيادة وعاصمتها  مستقلة وذات  فلسطينية  دولة  قيام  قبولها  السالم، وإلى  مقابل  االرض  ١٩٩١ ومبدأ 
القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء عالقات طبيعية في إطار سالم شامل مع إسرائيل.
وانطالقًا من اقتناع الدول العربية بأن احلل العسكري للنزاع لم يحقق السالم أو األمن أليٍّ من األطراف:

يطلب املجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن جتنح للسلم معلنة أن السالم . ١
العادل هو خيارها االستراتيجي، أيضًا.

كما يطالبها بالقيام مبا يلي:. ٢
االنسحاب الكامل من األراضي العربية احملتلة، مبا في ذلك اجلوالن السوري وحتى خط أ. 

الرابع من يونيو/ حزيران ١٩٦٧ واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.
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اجلمعية ب.  لقرار  عليه وفقًا  يتفق  الفلسطينيني  الالجئني  ملشكلة  عادل  حل  إلى  بالتوصل 
العامة لألمم املتحدة رقم ١٩٤.

منذ ج.  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  على  سيادة  ذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام  قبول 
الرابع من يونيو ١٩٦٧ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

عندئذ تقوم الدول العربية مبا يلي:. ٣
 اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيًا، والدخول في اتفاقية سالم بينها وبني إسرائيل مع أ. 

حتقيق األمن جلميع دول املنطقة.
إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل.ب. 

البلدان . ٤ في  اخلاص  يتنافي والوضع  الذي  الفلسطيني  التوطني  اشكال  كل  ضمان رفض 
العربية املضيفة.

يدعو املجلس حكومة إسرائيل واإلسرائيليني جميعًا إلى قبول هذه املبادرة املبينة أعاله . ٥
حمايًة لفرص السالم وحقنًا للدماء، مبا ميكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سالم جنبًا إلى 

جنب، ويوفر لألجيال القادمة مستقبًال آمنًا يسوده الرخاء واالستقرار.
يدعو املجلس املجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه املبادرة.. ٦
يطلب املجلس من رئاسته تشكيل جلنة خاصة من عدد من الدول األعضاء املعنية واألمني . ٧

العام إلجراء االتصاالت الالزمة بهذه املبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافة املستويات، 
وفي مقدمتها األمم املتحدة ومجلس األمن والواليات املتحدة واالحتاد الروسي والدول اإلسالمية 

واالحتاد األوروبي“.
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