
 

 مذكرة شرم الشيخ 

 بجدول زمني لتنفيذ التزامات االتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الحل الدائم
 ١٩٩٩ )أيلولسبتمبر ( ٤

 

تلت��زم الحكوم��ة اإلس��رائيلية ومنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية (م.ت.ف.) بالتنفي��ذ الكام��ل والمتب��ادل لالتف��اق االنتق��الي     

(الحقا االتفاقات الس�ابقة)، وجمي�ع االلتزام�ات     ١٩٩٣ )أيلولسبتمبر (ين منذ ولجميع االتفاقات المعقودة بين الجانب

العالقة المترتبة من االتفاقات السابقة، ودون اإلجحاف بالمتطلبات األخرى لالتفاق�ات الس�ابقة، اتف�ق الجانب�ان عل�ى      

 ما يلي:

 مفاوضات الوضع النهائي: .١

ن مفاوض�ات الوض�ع النه�ائي بش�كل مكث�ف، وس�يبذلون       في سياق تنفيذ االتفاقات السابقة سيس�تأنف الجانب�ا   -أ 

كل جهد مستطاع للتوصل الى هدفهما المشترك، باتف�اق س�الم نه�ائي عل�ى أس�اس ج�دول األعم�ال المتف�ق         

 عليه، القضايا المحفوظة لمفاوضات الوضع النهائي، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

نهائي ستقود الى تنفيذ قراراي مجل�س االم�ن ال�دوليين    يعيد الجانبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع ال -ب 

 ".٣٣٨" و "٢٤٢"

سيبذل الجانبان جهودًا حثيثة للتوصل الى اتفاق اطار حول كافة مسائل مفاوضات الوض�ع النه�ائي خ�الل     -ج 

 خمسة اشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي.

وض�ع النه�ائي خ�الل ع�ام م�ن اس�تئناف       سيتوصل الجانبان الى اتفاق شامل حول كافة مسائل مفاوضات ال -د 

 مفاوضات الوضع النهائي.

مفاوضات الوضع النهائي ستستأنف بعد تنفيذ المرحلة االولى من االفراج عن المعتقلين، والنبض�ة الثاني�ة    -ه 

، ف�ي م�ذكرة   ١٩٩٩ )ايل�ول سبتمبر ( ١٣من المرحلة االولى والثانية من اعادات االنتشار، وبما ال يتعدى 

 دت الواليات المتحدة االمريكية استعدادها لتسهيل هذه المفاوضات.واي ريفر اب

 المرحلة االولى والمرحلة الثانية من اعادة االنتشار: .٢

 الجانب االسرائيلي يتعهد باالتي فيما يتعلق بالمرحلة االولى والمرحلة الثانية من اعادات االنتشار:

 نطقة "ج" الى المنطقة "ب".% نم الم٧، ينقل ١٩٩٩) ايلولسبتمبر (في الخامس من  -أ 

% م��ن ٣% م��ن المنطق��ة "ب" ال��ى المنطق��ة "أ"، و    ٢، ينق��ل ١٩٩٩ )تش��رين الث��اني ن��وفمبر ( ١٥ف��ي  -ب 

 المنطقة "ج" الى المنطقة "ب".

% م�ن المنطق�ة   ١.٥% م�ن المنطق�ة "ج" ال�ى المنطق�ة "أ" و     ١ينقل  ٢٠٠٠ )كانون الثانييناير ( ٢٠في  -ج 

 "ب" الى المنطقة "أ".
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 عن المعتقلين:االفراج  .٣

 سيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة المتعلقة باالفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. -أ 

 )ايل�ول س�بتمبر (  ١٣الحكومة االسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكب�وا مخالف�اتهم قب�ل     -ب 

 . ١٩٩٤ )ايار( مايو والذين اعتقلوا قبل ١٩٩٣

ل�ى اس�ماء المعتقل�ين ال�ذين س�يتم االف�راج ع�نهم ف�ي الم�رحلتين االول�ى والثاني�ة،            ستتفق اللجن�ة المش�تركة ع  

 وسيوصى بهذه االسماء للجهات المعنية من خالل لجنة المراقبة والتوجيه.

 ٢٠٠، وستش�مل  ١٩٩٩ )ايل�ول سبتمبر (المرحلة االولى من االفراج عن المعتقلين ستنفذ في الخامس من  -ج 

 معتقال. ١٥٠، وستشمل ١٩٩٩ )تشرين اولأكتوبر ( ٨فذ في معتقل، المرحلة الثانية ستن

ستوصي اللجنة المشتركة بقوائم اس�ماء اض�افية لالف�راج عنه�ا للجه�ات المعني�ة م�ن خ�الل لجن�ة المراقب�ة            -د 

 والتوجيه.

 سيفرج الجانب االسرائيلي عن معتقلين اضافيين قبل شهر رمضان القادم. -ه 

 اللجان: .٤

 .١٩٩٩ )ايلولسبتمبر ( ١٣اعادة االنتشار اعمالها بما ال يتعدى  ستبدأ لجنة المرحلة الثالثة من -أ 

لجنة المراقب�ة والتوجي�ه، وجمي�ع اللج�ان االنتقالي�ة (اللجن�ة المدني�ة، اللجن�ة االقتص�ادية المش�تركة، اللجن�ة             -ب 

 االمنية المشتركة، اللجنة القانونية، لجنة شعب لشعب) اضافة الى لجان مذكرة واي ريفر ستستأنف / تبدأ

، وس��يكون عل��ى ج��دول اعم��ال لجن��ة ١٩٩٩ )ايل��ولس��بتمبر ( ١٣اعماله�ا كم��ا ه��ي الحال��ة، بم��ا ال يتع��دى  

، مشاريع الس�لطة الفلس�طينية وال�دول المانح�ة ف�ي      ٢٠٠٠المراقبة والتوجيه ضمن االمور االخرى، العام 

 المنطقة "ج"، ومسألة المناطق الصناعية.

، ٢٧(الم��ادة  ١٩٩٩ )تش��رين اولأكت��وبر (ه��ا ف��ي االول م��ن اللجن��ة المس��تمرة للن��ازحين ستس��تأنف اعمال  -ج 

 االتفاق االنتقالي).

، س��ينفذ الجانب��ان توص��يات اللجن��ة االقتص��ادية المش��تركة ١٩٩٩ )تش��رين اولأكت��وبر ( ٣٠بم��ا ال يتع��دى  -د 

 ، مذكرة واي ريفر).٦-٣المؤقتة (المادة 

 الممر االمن: .٥

ص والمركب�ات والبض�ائع ف�ي االول م�ن تش�رين اول      سيبدأ تش�غيل المم�ر االم�ن الجن�وبي لحرك�ة االش�خا       -أ 

، االتفاق االنتقالي) استنادًا لتفاص�يل التش�غيل الت�ي س�يتم االتف�اق عليه�ا       ١٠، المادة ١(الملحق رقم  ١٩٩٩

 .١٩٩٩ )ايلولسبتمبر ( ٣٠ضمن بروتوكول الممر االمن التي سيتفق عليها الجانبين بما ال يتجاوز 

قع المحدد لنقطة العبور للممر االمن الشمالي كما هو محدد في (الملحق االول، الجانبان سيتفقان على المو -ب 

 ".١٩٩٩ )تشرين اولأكتوبر ( ٥ج من االتفاق االنتقالي) بما ال يتجاوز "-٤، الفقرة ١٠المادة 



 
بروتوكول الممر االمن المطب�ق عل�ى المس�ار الجن�وبي للم�ر االم�ن س�يطبق عل�ى المس�ار الش�مالي للمم�ر             -ج 

 ع التعديالت المتفق عليها.االمن م

بعد االتفاق على مكان نقطة العبور للممر الشمالي، سيبدأ ببناء المنشآت المطلوب�ة واالج�راءات المطلوب�ة     -د 

وسيكون بشكل متواصل، وفي نف�س الوق�ت س�تقام منش�آت مؤقت�ة للمس�ار الش�مالي، بم�ا ال يتج�اوز اربع�ة           

 ر.اشهر من االتفاق على المكان المحدد لنقطة العبو

ب��ين الفت��رة الممت��دة ب��ين تش��غيل نقط��ة العب��ور للمس��ار الجن��وبي م��ن المم��ر االم��ن، ونقط��ة العب��ور للمس��ار    -ه 

الشمالي من المم�ر االم�ن، س�تقوم اس�رائيل بتس�هيل اج�راءات الحرك�ة ب�ين الض�فة الغربي�ة وقط�اع غ�زة،             

 باستخدام طرق غير تلك المخصصة للمسار الجنوبي من الممر االمن.

، هـ، االتف�اق  ١٠، المادة ١لعبور ستكون دون االجحاف بمفاوضات الوضع النهائي (الملحق مواقع نقاط ا -و 

 االنتقالي).

 ميناء غزة البحري: .٦

اتفق الجانبان، على المبادئ التالية لتسهيل بدء بناء ميناء غزة البحري. وه�ذه المب�ادئ ل�ن تجح�ف او تس�تبق نت�ائج       

 مفاوضات الوضع النهائي:

أكت�وبر   ١رائيلي على ان يبدأ الجانب الفلسطيني باعمال البناء بميناء غزة البحري ف�ي  يوافق الجانب االس -أ 

 .١٩٩٩ )تشرين اول(

يتفق الجانبان، على ان تشغيل ميناء غزة البحري لن يبدأ قبل االتفاق على بروتوكول ميناء غ�زة البح�ري    -ب 

 بكافة جوانبه، بما يشمل االمن.

مطار غزة الفلسطيني، نظرًا لوقوعه في منطقة تقع تحت مسؤولية ميناء غزة البحري، حالة خاصة، مثل  -ج 

الجانب الفلسطيني، وسيخدم كمعبر دولي، لهذا او ال�ى ان ي�تم االتف�اق عل�ى البروتوك�ول المش�ترك لمين�اء        

غزة البحري، فان جميع النشاطات ببناء الميناء ستكون وفقا لمواد االتفاق االنتقالي، وخاصة تلك المتعلقة 

 ابر الدولية، كما تم اعتمادها بالنسبة لبرتوكول مطار غزة.بالمع

سيضمن البناء ترتيب�ات مناس�بة للفح�ص االمن�ي لالش�خاص والبض�ائع، اض�افة ال�ى انش�اء منطق�ة مح�ددة             -د 

 للفحص داخل الميناء.

في هذا السياق، فان الجانب االس�رائيلي سيس�هل وبش�كل مس�تمر االعم�ال المتعلق�ة ببن�اء مين�اء غ�زة وبم�ا            -ه 

 يشمل الحركة من والى الميناء للسفن، والمعدات، والمصادر، والمواد المطلوبة لبناء الميناء.

 الجانبان سينسقان مثل هذه االعمال، بما يشمل التصاميم والحركة من خالل آلية مشتركة. -و 

 قضايا الخليل: .٧

ى وس�تنفذ المرحل�ة   شارع الشهداء في الخليل سيفتح لحركة المركبات على م�رحلتين نف�ذت المرحل�ة االول�     -أ 

 .١٩٩٩ )تشرين اولأكتوبر ( ٣٠نية بما ال يتعدى االث



 
، استنادا الى الترتيبات التي سيتم االتفاق ١٩٩٩ )تشرين ثانينوفمبر ( ١الحسبة سيتم فتحها بما ال يتعدى  -ب 

 عليها بين الجانبين.

، لمراجع��ة وض��ع ١٩٩٩ )ايل��ولس��بتمبر ( ١٠س��تجتمع لجن��ة ارتب��اط عل��ى مس��توى ع��الي، بم��ا ال يتع��دى   -ج 

، االتف�اق االنتق�الي، واس�تنادا ال�ى ورق�ة النق�اش       ٧، المادة ١الحرم االبراهيمي / قبر االنبياء (الملحق رقم 

 ).١٩٩٨ )كانون ثانييناير ( ١٥االمريكية بتاريخ 

 االمن: .٨

اف�ة الح�وادث   الجانبان، واستنادا الى االتفاق�ات الس�ابقة، س�يعمالن لض�مان التعام�ل الف�وري والفع�ال م�ع ك         -أ 

الت���ي تش���مل اعم���ال عن���ف واره���اب او التهدي���د به���ا او التح���ريض، س���واء ارتكب���ت م���ن فلس���طينيين او    

اس��رائيليين، ولتحقي��ق ذل��ك س��يتعاونان ف��ي تنس��يق السياس��ات والنش��طات وتب��ادل المعلوم��ات، وك��ل جان��ب  

ءات لمن�ع  سيرد على حدوث او احتمال حدوث اعمال عنف وارهاب او تح�ريض، وس�يتخذان ك�ل االج�را    

 حدوثها.

اس��تنادا ال��ى االتفاق��ات الس��ابقة، يتعه��د الجان��ب الفلس��طيني بتنفي��ذ مس��ؤوليتاته االمني��ة والتع��اون االمن��ي،         -ب 

والتزاماته المستمرة، وقضايا اخرى بناءا على االتفاقات السابقة، وبما يشمل وبالتحديد، التزام�ات م�ذكرة   

 واي ريفر:

 بما يشمل التقارير.استمرار جمع االسلحة غير المشروعة و .١

 اعتقال المشبوهين وبما يشمل التقارير. .٢

 )ايل��ولس��بتمبر ( ١٣نق��ل القائم��ة باس��ماء الب��وليس الفلس��طيني للجان��ب االس��رائيلي، وبم��ا ال يتع��دى        .٣

١٩٩٩. 

 .١٩٩٩ )تشرين اولأكتوبر ( ١٥بدء مراجعة القائمة من خالل لجنة المراقبة والتوجيه بما ال يتعدى  .٤

لدول المانحة للوفاء بااللتزامات والدعم المالي للتطور االقتصادي الفلس�طيني ولعملي�ة الس�الم    يدعو الجانبان ا .٩

 االسرائيلية. -الفلسطينية 

اق��رارا منه��ا بخل��ق اج��واء ايجابي��ة للمفاوض��ات س��يمتنع الجانب��ان ع��ن اتخ��اذ خط��وات م��ن ش��أنها تغيي��ر وض��ع   .١٠

 الي.الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا الى االتفاق االنتق

االلتزام�ات المح�ددة بت��واريخ تق�ع ف�ي االعي��اد واي�ام الس��بت، س�يتم تنفي�ذها ف��ي ي�وع العم�ل الت��الي. ت�دخل ه��ذه            .١١

 المذكرة حيز التنفيذ بعد اسبوع من توقيعها.

 

 .١٩٩٩ )ايلول( سبتمبر السبت الرابع من فيتمت ووقعت في شرم الشيخ 

ج) س�تنفذ خ�الل اس�بوع م�ن توقي�ع      -٣ول�ى الم�ذكورة (م�ن الم�ادة     أ) والمرحلة اال-٢السباب تقنية فان تنفيذ (المادة 

 هذه المذكرة.



 



 
 ات االمريكيةرسالة الضمان

 

 وزارة الخارجية االمريكية 

 ١٩٩٩  )ايلولسبتمبر ( ٤واشنطن 

 السيد الرئيس:

م الش�يخ،  اود ان انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري للجهود الت�ي ب�ذلتموها، م�ن اج�ل التوص�ل ال�ى م�ذكرة ش�ر        

 حول الجدول الزمني لتطبيق القضايا العالقة في االتفاقات الموقعة، واستئناف مفاوضات الحل الدائم.

يمكنك ان تكون على ثقة، اننا سنواصل الحفاظ على مواقفنا، وسياستنا، التي تم التعبير لك عنها، لدى التوصل الى 

 ٢٦بير عنها، في رس�الة ال�رئيس بي�ل كلينت�ون المؤرخ�ة ف�ي       مذكرة واي ريفر، كما هو االمر للمواقف التي تم التع

 .١٩٩٩ )نيسانأبريل (

 فيما يتعلق بالمذكرة فانني اود ان انقل التالي:

اوال: نحن نفهم بان تطبيق االلتزامات العالقة المنبثقة من المذكرة، سوف يستمر كما تم االتفاق عليه، ووفق ما ه�و  

 المفاوضات ذات العالقة بقضايا الحل النهائي.محدد. بغض النظر عن التطورات في 

وف��ي ه��ذا الص��دد فلق��د علمن��ا ايض��ا م��ن رئ��يس ال��وزراء ب��اراك، ب��ان اس��رائيل س��تطبق اع��ادة االنتش��ار الالحق��ة          

ج من المذكرة، حتى لو لم تتوص�ل االط�راف التف�اق االط�ار المنص�وص علي�ه ف�ي         ٢المنصوص عليها في المادة 

 دد.ج في الموعد المح ١المادة 

ثانيًا: لقد أكد لنا رئيس الوزراء باراك، انه لن يدخر جهدًا لتحقيق اتفاق حول الوضع ال�دائم خ�الل ع�ام. نح�ن نفه�م      

 انك ايضا سوف لن تدخر جهدا للتوصل الى اتفاق.

 بنيتنا نحن ايضا، ان نقوم بك�ل م�ا ه�و بامكانن�ا، لتس�هيل تحقي�ق اتف�اق الح�ل ال�دائم خ�الل الفت�رة المنص�وص عليه�ا             

 ).٢٠٠٠ )ايلولسبتمبر ( ١٣بالمذكرة (

ثالث�ا: نح�ن نفه�م ان لغ�ة الم�ادة العاش�رة م�ن االتفاقي�ة، ق�د اخ�ذت مباش�رة م�ن م�ذكرة واي ريف�ر ف�ي البن�د المعن�ون                  

ب���االجراءات االحادي���ة. ف���ي ه���ذا الص���دد الحظن���ا ب���ان االس���رائيليين والفلس���طينيين ق���د الزم���وا انفس���هم باس���تخدام  

 العالقة والتوصل الى اتفاق حل دائم وشامل خالل عام واحد. المفاوضات لحل القضايا

الجل نجاح هذه المفاوضات عل�ى ه�ذا االس�اس المتس�ارع فان�ه م�ن الض�روري خل�ق االج�واء المناس�بة، وف�ي ه�ذا             

الصدد، الجل مضي المفاوضات بايمان جيد، فان ايا من الطرفين سوف لن يق�وم ب�اجراءات احادي�ة م�ن ش�أنها ان      

 االجواء.تقوض هذه 

رابعا: نحن نتفهم قلقكم من النشاط االستيطاني، وكما كتب ل�ك ال�رئيس كلينت�ون ف�ي الس�ابق ف�ان الوالي�ات المتح�دة         

 االسرائيلي. -تعلم الى أي مدى كان النشاط االستيطاني مدمرا للسالم الفلسطيني 



 
، فانن��ا ن��ؤمن ب��ان   ١٩٩٩ )نيس��ان( أبري��ل اخي��رًا كم��ا كت��ب ال��رئيس كلينت��ون ف��ي الس��ادس والعش��رين م��ن ش��هر       

المفاوضات ه�ي الوس�يلة الواقعي�ة الوحي�دة لتحقي�ق آم�ال ش�عبك، وف�ي ه�ذا االط�ار ووف�ق كلم�ات ال�رئيس كلينت�ون               

باس�تئناف مفاوض�ات الح�ل ال�دائم وف�ق ه�ذه        "نحن ندعم امال الشعب الفلس�طيني ف�ي تقري�ر مس�تقبله عل�ى ارض�ه"      

 ال.المذكرة، ستتوفر لكم الفرصة لتحقيق هذه االم
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 الرئيس ياسر عرفات

السيد الرئيس، ان االتحاد االوروبي يرحب بمذكرة شرم الشيخ حول الجدول الزمني لتطبيق القضايا العالقة في 

قات الموقعة، واستئناف مفاوضات الحل الدائم، ويهنئ السلطة الفلسطينية والحكومة االسرائيلية بالتوصل االتفا

 اليه، االمر الذي يمثل خطوة مناسبة جديدة نحو االمام باتجاه سالم عادل وشامل ونهائي.

التح�ديات السياس�ية والتق�دم     السيد الرئيس، لقد اثبت مرة ثاني�ة رؤيت�ك السياس�ية الممي�زة وق�درتك العالي�ة عل�ى فه�م        

 بالوسائل السياسية للوصول الى االمال المشروعة للشعب الفلسطيني.

فيما يتعلق بهذه المذكرة فان االتحاد االوروبي ي�ود ان ينق�ل الي�ك فهم�ه ل�بعض القض�ايا: ان االتح�اد يعب�ر هن�ا ع�ن           

ل كما تم االتفاق عليه، ووف�ق الج�دول المح�دد    اقتناعه بان تطبيق القضايا العالقة المنبثقة عن المذكرة سوف تتواص

 بغض النظر عن التطورات في المفاوضات المتعلقة بالحل الدائم.

ر ع�ن المجل�س االوروب�ي ف�ي الراب�ع والعش�رين م�ن آذار،        \يستذكر االتحاد االوروبي ايضا اعالن برلين الص�اد  -

مصير، بم�ا ف�ي ذل�ك خي�ار الدول�ة. ويناش�د االط�راف        والذي اعاد التأكيد فيه على حق الفلسطينيين القاطع بتقرير ال

للعمل بايمان جيد م�ن اج�ل ح�ل متف�اوض علي�ه عل�ى اس�اس االتفاق�ات القائم�ة. ان االتح�اد ي�ؤمن بان�ه م�ن الممك�ن               

 اجمال مفاوضات الحل الدائم خالل الهدف المنصوص عليه وهو فترة عام واحد.

المتناع عن اتخاذ خطوات تحكم مسبقا على نتائج مفاوضات الح�ل  يجدد االتحاد االوروبي دعوته لكال الطرفين ل -

ال��دائم، وع��ن أي نش��اط يخ��الف الق��انون ال��دولي بم��ا يش��مل جمي��ع االنش��طة االس��تيطانية، وال��ى محارب��ة التح��ريض   

 والعنف.

توازي م�ع  يعيد االتحاد االوروبي التأكيد لكم على التزامه السياسي الكامل لتسهيل تطبي�ق م�ذكرة ش�رم الش�يخ ب�ال      -

 الخطوط التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة. دعني اؤكد لك ثانية دعم االتحاد الكامل للمسيرة السلمية.
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