
 

 اتفاق حول الحركة والوصول

 ٢٠٠٥نوفمبر (تشرين الثاني)  ١٥

 

ل�ى االتف�اق الت�الي.    إ من أجل دعم التطور االقتصادي السلمي وتحسين الوضع االنساني على األرض، تم التوص�ل 

وس��تتم المس��اعدة ف��ي تنفي��ذه وتوض��يحه م��ن قب��ل  . وه��و يمث��ل التزام��ات الحكوم��ة االس��رائيلية والس��لطة الفلس��طينية 

 .االشتباك وموظفيه و/أو المنسق األمني األميركي وموظفيه وث اللجنة الرباعية الخاص بخطة فكمبع

 رفح

للعم�ل حس�ب المع�ايير     اتفق الطرف�ان عل�ى بي�ان المب�ادئ المرف�ق. س�يتم ف�تح معب�ر رف�ح بمج�رد أن يص�بح ج�اهزاً            

اجدا في الموقع، مع تحديد الخامس الثالث متو الدولية وحسبما تقتضي مواد هذا االتفاق وبمجرد أن يصبح الطرف

 .الجاري موعدا لذلك )تشرين الثاني( والعشرين من شهر نوفمبر

 نقاط العبور

  :اتفقت الطرفان على أن

الزراعي�ة م�ن غ�زة أثن�اء      تعمل الممرات بشكل مستمر. وبصورة معجلة، تسمح اسرائيل بتصدير جمي�ع المنتج�ات  

  .٢٠٠٥موسم جنيها للعام 

 ).ك�انون األول ( ديس�مبر  ٣١هاز الكشف االضافي الجديد وسيكون شغاال بصورة كاملة بت�اريخ  سيجري تركيب ج

ل�ى  إش�احنة و  ١٥٠ل�ى  إيوميا في معبر ك�ارني   وفي هذا الوقت سيصل عدد شاحنات التصدير التي تجري مناولتها

 .استخدام نظام إداري مشترك من قبل الجانبين . وسيتم٢٠٠٦شاحنة في نهاية العام  ٤٠٠

م�ن غ�زة وس�تعمل عل�ى      لى عدد الشاحنات المذكور أعاله، ستسمح اس�رائيل بتص�دير المنتج�ات الزراعي�ة    إإضافة 

اسرائيل على استمرارية توفير فرص  تسهيل خروجها السريع من أجل المحافظة على جودتها وطزاجتها. ستعمل

 .التصدير

  :لتحسين عملية التشغيل، اتفق الطرفان على

استخدامها. ومع وص�ول   يل الجديد من معدات أشعة أكس لفحص الشاحنات والحاويات، سيجريحين يتوفر الج *

 .اللجنة الرباعية الخاص هذه المعدات إلى البالد سيتم اختبارها كذلك بمساعدة مبعوث

  .حسب الحاجة سيضمن المنسق األمني األميركي متابعة المشاورات، مع بحث قضايا التطبيق العالقة *

وعل�ى ت�دريب ادارة المع�ابر     السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلس�طيني م�ن الح�دود    ستعمل *

 .ومن دون تأخير، نظامًا موحدًا إلدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل. ستؤسس السلطة الفلسطينية،

وج�ود تنوع�ات محلي�ة مالئم�ة، ف�ي تش�غيل        يتعين تبني النظام اإلداري الذي تم تطويره للتشغيل ف�ي ك�ارني، م�ع    *

ممري إيريز وكيريم شلوم أيضا. وعلى إسرائيل أيضا أن تضع ترتيبات مماثلة ومالئمة للتأكد من التشغيل الكام�ل  
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للممرات إلى ومن الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية، بمشاركة مبعوث اللجنة الرباعي�ة  

 ألمني األميركي حسب الحاجة، إجراءات التشغيل في هذه الممرات.الخاص و/أو المنسق ا

 الربط بين غزة والضفة الغربية

 :البضائع واألشخاص، وبالتحديد ستسمح اسرائيل بمرور القوافل لتسهيل حركة

 .٢٠٠٥، )كانون األول ( ديسمبر ١٥بدء تسيير قوافل الباصات بتاريخ * 

 .٢٠٠٦، )كانون الثاني ( يناير ١٥قوافل الشاحنات بتاريخ  ء تسيير* بد

 المفص�لة م�ن خ�الل لجن�ة ثنائي�ة مش�كلة م�ن الحكوم�ة االس�رائيلية والس�لطة الفلس�طينية،            وض�ع ترتيب�ات التنفي�ذ   * 

 .وبمشاركة فريق اللجنة الرباعية والمنسق األمني األميركي حسب الضرورة

إج�راءات مالئم�ة لض�مان     ن�ه س�يتم تبن�ي   م�ن المفه�وم أن األم�ن ه�و مص�در قل�ق رئيس�ي ومتواص�ل إلس�رائيل، وأ         

 .األمن

 الحركة عبر الضفة الغربية 

الغربي�ة، ولتقل�يص عرقل�ة     بما يتماشى واحتياجات األمن االسرائيلي، ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الض�فة 

ة لوض�ع قائم�ة   المتواصل بين اس�رائيل والوالي�ات المتح�د    حياة الفلسطينيين إلى أدنى حد ممكن، سيتم تسريع العمل

ولتط�وير خط�ة للتقلي�ل م�ن ه�ذه العوائ�ق ق�در المس�تطاع وبحي�ث تك�ون ه�ذه القائم�ة              بالعوائق التي تحد من الحركة

 ).كانون األول( ديسمبر ٣١بتاريخ  جاهزة

 ميناء غزة 

اء. وستش�كل  تت�دخل بتش�غيل المين�    يمكن البدء ببناء الميناء. ستتعهد الحكومة االس�رائيلية للجه�ات المانح�ة بأنه�ا ل�ن     

األم�ن والترتيب�ات األخ�رى المتعلق�ة بالمين�اء قب�ل افتتاح�ه.         األطراف لجنة ثالثية تقودها الوالي�ات المتح�دة لتط�وير   

  .في تشغيل ممر رفح أساسا لهذا العمل وسيوفر نموذج الطرف الثالث

 المطار 

 .األمنية والبناء والتشغيل باتتتفق األطراف على أهمية المطار. وسوف تتواصل المباحثات حول قضايا الترتي

 المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح

التطبي�ق م�ن قب�ل الط�رف      ي�تم ت�دعيم ه�ذه المب�ادئ قب�ل االفتت�اح عب�ر اتفاقي�ات ح�ول االم�ن والجم�ارك وإج�راءات            

 .الثالث

  عــام

للمع�ايير الدولي�ة   طبق�ًا   سيتم تشغيل معبر رفح من قب�ل الس�لطة الفلس�طينية م�ن جانبه�ا وم�ن قب�ل مص�ر م�ن جانبه�ا          

  .وتماشيًا مع القانون الفلسطيني، وبموجب شروط هذا االتفاق



 

وتماش�يًا م�ع مواص�فات ه�ذا االتف�اق       يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزًا للتشغيل حس�ب المع�ايير الدولي�ة   

كت��اريخ  )لث�اني تش�رين ا ( الخ��امس والعش�رين م�ن ن��وفمبر   وبمج�رد تواج�د الط�رف الثال��ث ف�ي الموق�ع، م��ع تحدي�د      

 .لالفتتاح

اس�تثناء ض�من فئ�ات     ستخدام معبر رفح سيكون مقصورًا على حاملي بطاق�ة الهوي�ة الفلس�طينية وغي�رهم بموج�ب     ا

 .وبموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية متفق عليها، شريطة تقديم إشعار مسبق للحكومة االسرائيلية،

مث��ل  --المس��تثناة  ة االس��رائيلية ح��ول عب��ور األش��خاص م��ن الفئ��ات     تق��وم الس��لطة الفلس��طينية ب��إعالم الحكوم��    

معت�رف به�ا والح�االت اإلنس�انية، وذل�ك قب�ل        الدبلوماسيين والمستثمرين األجانب والممثلين األجانب لهيئات دولي�ة 

 .ساعة من عبورهم ٤٨

 .أسباب االعتراضات ساعة في حالة وجود أي إعتراضات مع ذكر ٢٤تقوم الحكومة االسرائيلية بالرد خالل 

مض�منة أس�بابها التخاذه�ا     س�اعة،  ٢٤تقوم الس�لطة الفلس�طينية ب�إعالم الحكوم�ة االس�رائيلية بقراره�ا ف�ي غض�ون         

 .قرارها ذاك

حوزته متعلقة باالشخاص  يضمن الطرف الثالث إتباع االجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في

  .جب هذه االستثناءاتالذين يتقدمون بطلبات للعبور بمو

تقييم�ًا س�لبيًا ح�ول إدارة الس�لطة      ش�هرًا إال إذا ق�دم الط�رف الثال�ث     ١٢تظل ه�ذه اإلج�راءات س�ارية المفع�ول لم�دة      

بالتنس�يق الوثي�ق م�ع الج�انبين وس�يعطي إعتب�ارًا ك�امًال ل�رأي ك�ل م�ن            الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم

 .الطرفين

 .سيتم إستخدام معبر رفح أيضًا لتصدير البضائع لمصر

  :يتم وضع معايير موضوعية لفحص السيارات باإلجماع. وهذه المعايير هي كما يلي

  :يتم تركيب معدات الفحص والتفتيش، بما فيها

 .األضواء الفوق بنفسجية الكاشفة -

 .لتشغيلها المعدات الكهربائية ومولدات الكهرباء -

أجه�زة ترس�ل الص�ور الص�وتية،      ل�ى التكنولوجي�ا المس�تخدمة، وق�د تتض�من عل�ى األغل�ب       ي�تم االتف�اق ع   -

 .و/أو أجهزة تصوير موجات المليمتر )وأجهزة كشف غاما (المركبة على عربات أو المحمولة باليد

 . يصعب الوصول لها المرايا ومعدات الفحص الدقيقة لألماكن التي -

األجه��زة م��ن قب��ل الط��رف الثال��ث  ات وعل��ى اس��تخدام ه��ذهس��يتم ت��دريب الم��وظفين عل��ى تفت��يش المركب��  -

 . وتماشيًا مع المعايير الدولية

 .الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش سيتم تركيب -

يقوم الطرف الثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناًء على هذه المقاييس وعل�ى المع�ايير   

فلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة مرضية للطرف الثالث، يتم السماح الدولية. وعندما تطور السلطة ال



 

للسيارات بالعبور م�ن خ�الل معب�ر رف�ح. وحت�ى ذل�ك الوق�ت ي�تم عب�ور الس�يارات عل�ى أس�اس اس�تثنائي، وض�من               

  .المواصفات المتفق عليها في البروتوكول األمني

ستض�ع  ). استثناء معب�ر كي�ريم ش�لوم للفت�رة المتف�ق عليه�ا      يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر (ب

 .السلطة الفلسطينية اجراءات تشغيل واضحة

من��تظم أم��ام الحج��اج   ن ي��تم تش��غيل معب��ر رف��ح، س��تفتح الس��لطة الفلس��طينية معب��ر رف��ح عل��ى أس��اس غي��ر     أل��ى إ 

 .االسرائيلي والمرضى وغيرهم وبالتنسيق مع مكتب الجنرال جيلعاد في الجانب

الس�كان الفلس�طينيين، بم�ا ف�ي      اسرائيل السلطة الفلسطينية بجميع المعلومات المطلوبة لتحديث ملف�ات تس�جيل   تزود

 .الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البالد ذلك جميع المعلومات الخاصة بحاملي بطاقات الهوية

ن�ات الفوري�ة ح�ول التحرك�ات عل�ى      إدارته الطرف الثالث، أش�رطة الفي�ديو والبيا   يتسلم مكتب التنسيق، الذي يتولى

أي مه�ام   وس�يجتمع بش�كل من�تظم لمراجع�ة تنفي�ذ ه�ذا االتف�اق، ولح�ل اي نزاع�ات ت�نجم عنه�ا ولتنفي�ذ             معب�ر رف�ح،  

 .أخرى يحددها هذا االتفاق

 األمن

 .رفح ستعمل السلطة الفلسطينية من أجل منع عبور السالح أو المواد المتفجرة عبر ممر

القي��ود مماثل��ة لتل��ك الت��ي  عل��ى الحقائ��ب لك��ل مس��افر كج��زء م��ن االج��راءات. وس��تكون ه��ذهس��تحدد الس��لطة قي��ودًا 

  .خاصة بالحقائب لألشخاص كثيري السفر تستخدمها الحكومة االسرائيلية؛ وسيتم االتفاق على سياسة

لت��ي ممتلك��ات خاص��ة وا يمك��ن للمس��افرين، بم��ن ف��يهم المواطن��ون العائ��دون، اس��تخدام نقط��ة العب��ور الحض��ار أي 

ويج��ب أن تخض��ع أي ممتلك��ات شخص��ية أو . للملح��ق الخ�اص بتعرف��ة الجم��ارك  ٧يح�ددها البن��د (ه��ـ) م��ن الفص��ل  

 .بضائع أخرى، للفحص في نقطة عبور كيريم شلوم

سيتم إطالع الجانب اإلسرائيلي  تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة أسماء العاملين في معبر رفح والتي

 .االسرائيلية بعين االعتبار وتأخذ السلطة الفلسطينية االهتماماتعليها أيضًا. 

التنس��يق فيم��ا بينه��ا ح��ول  أجه��زة األم��ن م��ن اس��رائيل والس��لطة الفلس��طينية والوالي��ات المتح��دة ومص��ر ستواص��ل 

 .باألمن القضايا األمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة

ح��ول أش�خاص معين��ين   طينية بع�ين االعتب��ار أي معلوم�ات  عل�ى أس�اس ك��ل حال�ة عل��ى ح�دة، س��تأخذ الس�لطة الفلس��     

االسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمن�ع   تزودها بها الحكومة االسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة

س�اعات، ل�ن يس�مح     ٦بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي ل�ن تس�تغرق أكث�ر م�ن      هؤالء األشخاص أو السماح لهم

 .المذكور بالسفر للشخص

 

 



 

 الجمارك

، )نيس�ان  ( أبري�ل  ٢٩بت�اريغ   ستواصل الحكومة االسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول ب�اريس الموق�ع  

١٩٩٤. 

 .سيتم تشغيل معبر رفح حسب المعايير والقواعد الدولية وبروتوكول باريس

 .للمعلومات ون وتبادل ممكنتتفق الحكومة االسرائيلية والسلطة الفلسطينية على أكبر تعا

 .تتعاون الحكومة االسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب

منتظمة بحضور ممثلين ع�ن   يعقد مسؤولو الجمارك االسرائيليون ومسؤولو جمارك السلطة الفلسطينية اجتماعات

 .جمارك الحكومة المصرية كلما كان مناسبا

 كيريم شلوم

ش��لوم بإش��راف م��وظفي   الس��لطة الفلس��طينية بتفت��يش الش��احنات القادم��ة ف��ي معب��ر كي��ريم    يق��وم مس��ؤولو جم��ارك  

 .الجمارك االسرائيليين

 .سيناقش الجانبان اجراءات التشغيل في مرحلة الحقة

 .التابعين للسلطة الفلسطينية العمليات في معبر كيريم شلوم ستوفر فرصة للتدريب وبناء قدرات موظفي الجمارك

العم��ل ويق��دم توص��ياته  ش��هرًا م��ن ١٢الثال��ث بمراجع��ة ق��درات جم��ارك الس��لطة الفلس��طينية بع��د   س��يقوم الط��رف

حال االختالف تعمل الواليات المتح�دة بالتش�اور    للجانبين للتوصل لقرار مشترك يتعلق بالترتيبات المستقبلية. وفي

 .بسرعة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية مع الحكومة االسرائيلية والسلطة

 الطرف الثالث

الخاص�ة بمعب�ر رف�ح وبش�روط      يخول الطرف الثالث للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تتقيد بكافة األحكام والقواع�د 

يأمر بإع�ادة فح�ص وتفت�يش أي مس�افر أو حقائ�ب أو       هذا االتفاق. وفي حالة عدم االمتثال، يحق للطرف الثالث أن

 تكمال ه�ذا االج�راء، يتع�ين أال ُيس�مح للمس�افر أو الحقائ�ب أو وس�يلة النق�ل أو        اس�  وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم

 .البضائع بالعبور

واألجهزة والمس�اعدة الفني�ة ف�ي إدارة     التدريب -- يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات

 .الحدود والجمارك

 .التفاهم الملحقة هناالتفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة 

 .الطرف الثالث هو االتحاد األوروبي يكون

 

 مركز المعلومات الوطني الفلسطيني المصدر:

details.asp?date1=9-http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/peace1 
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