
 

 مذكرة واي ريفر

 بشأن اعادة االنتشار الثانية

 للقوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

 ١٩٩٨أكتوبر (تشرين األول)  ٢٣واشنطن 

 

 )أيل�ول ( س�بتمبر  ٢٨فيما يلي الخطوات الهادفة إلى تسهيل تنفيذ االتفاق االنتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غ�زة ،الم�ؤرخ ف�ي    

 ١٩٩٧ )ك��انون الث��اني( ين�اير  ١٧)، واالتفاق�ات المتص��لة ب��ه ، بم�ا فيه��ا الم��ذكرة للس�جل المؤرخ��ة ف��ي     (االتف�اق االنتق��الي ١٩٩٥

ان ، اإلس�رائيلي والفلس�طيني ، القي�ام بمس�ؤولياتهما     الطرف� ، بحي�ث يس�تطيع   »)االتفاق�ات الس�ابقة  «(يشار إليها فيما يل�ي بمص�طلح   

مزيد من إع�ادة االنتش�ار ، وب�اإلجراءات األمني�ة عل�ى الت�والي. ويج�ب تنفي�ذ ه�ذه          المتبادلة بفعالية أكبر ، بما فيها تلك المتصلة بال

الخطوات في موازاة مقاربة مرحلية وفقا لهذه المذكرة وللجدول الزمني المرفق به�ا .وه�ي تخض�ع للبن�ود والش�روط ذات الص�لة       

 في االتفاقات السابقة ، لكنها ال تلغي مستلزماتها األخرى .

 0IB .يد من إعادة االنتشار عمليات المز 

 أوال: المرحلتان األولى والثانية من المزيد من اعادة االنتشار     

اإلس�رائيلي للم�رحلتين االول�ى والثاني�ة ، م�ن المزي�د        الط�رف عمال باالتفاق االنتقالي واالتفاقات الالحقة له ، سيشمل تنفيذ  .١

إل�ى المنطق�ة (أ) و   % ١ الفلس�طيني عل�ى الش�كل الت�الي:     رفالط� % من المنطقة (ج) إل�ى   ١٣من اعادة االنتشار ، انتقال 

 . % إلى المنطقة (ب) ١٢

% م�ن المنطق�ة (ب) اع�اله إلعالنه�ا من�اطق      ٣الفلس�طيني أن�ه س�يحدد منطق�ة / من�اطق مجم�وع مس�احتها         الطرفوصرح 

ة المرعية ، األم�ر ال�ذي   الفلسطيني أنه سيعمل لمقتضى المعايير العلمي الطرفو / او محميات طبيعية كما صرح  ءخضرا

يعني أنه لن يكون هناك أية تغييرات في وضع هذه المن�اطق، م�ن دون م�س حق�وق الس�كان المقيم�ين حالي�ا به�ذه المن�اطق،          

ومنهم البدو. وعلما بأن هذه المعايير ال تسمح ببناء جديد في هذه المناطق، فإنه يجوز اإلبقاء على الطرقات واألبنية القائمة 

 فيها.

اإلس�رائيلي بالمس��ؤولية األمني�ة الش��املة ف��ي ه�ذه المن��اطق الخض�ر / المحمي��ات الطبيعي�ة ، به��دف حماي��ة       الط��رففظ س�يحت 

اإلس��رائيليين، ومواجه��ة تهدي��د االعم��ال اإلرهابي��ة . ويمك��ن لق��وات الش��رطة الفلس��طينية أن تق��وم بتحركاته��ا بع��د التنس��يق      

 لطلبات سريعا.اإلسرائيلي لمثل هذه ا الطرفوالتصديق . وسيستجيب 

% م�ن المنطق�ة(ب)    ١٤.٢كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين األول�ى والثاني�ة م�ن المزي�د م�ن إع�ادة االنتش�ار ،         .٢

 ستصبح في المنطقة (أ).

2Bمن إعادة االنتشار  ثانيا: المرحلة الثالثة من المزيد 

. بش�أن عملي�ة    ١٩٩٧ )ك�انون الث�اني  ( ين�اير  ١٧ين ف�ي  لط�رف افيما يتصل ببنود االتفاق االنتقالي ورسائل الوزير كريستوفر إل�ى  

 المزيد من إعادة االنتشار، سيكون هناك لجنة لمعالجة هذه المسألة .وسيتم اطالع الواليات المتحدةب انتظام على ما يجري.
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II1B . األمن 

ي على اتخ�اذ جمي�ع االج�راءات الض�رورية     الفلسطين الطرففي األحكام المتصلة بالترتيبات االمنية من االتفاق االنتقالي ، وافق 

 الط�رف اإلس�رائيلي ، أو ض�د األف�راد الخاض�عين لس�لطة       الط�رف لمنع أية اعم�ال إرهابي�ة، او ج�رائم ، او اعم�ال عدواني�ة ض�د       

اإلس�رائيلي عل�ى اتخ�اذ جمي�ع االج�راءات الض�رورية لمن�ع أي�ة اعم�ال           الط�رف اإلسرائيلي ، أو ضد ممتلكاتهم، تماما كم�ا واف�ق   

الفلس�طيني او ض�د    الط�رف الفلسطيني ، او ض�د االف�راد الخاض�عين لس�لطة      الطرفارهابية، او جرائم ، او اعمال عدوانية ضد 

ان ايضا على اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المعتدين في من�اطق ص�الحياتهم، وعل�ى من�ع التح�ريض      الطرفممتلكاتهم.وقد وافق 

 و مجموعات او افراد في مناطق صالحية كل فريق .في جانب ضد اآلخر من قبل أية منظمات ا

ين أن م��ن مص��لحته الحيوي��ة التص��دي لإلره��اب ومكافح��ة العن��ف بموج��ب الملح��ق االول��ى لالتف��اق االنتق��الي     الط��رفوي��رى ك��ال 

ني�ة  والمذكرة للسجل.وهما يريان أيضا ان النضال ض�د االره�اب والعن�ف يج�ب ان يك�ون ش�امال ، بحي�ث يتن�اول االره�ابيين والب         

التحتية لدعم االرهاب، واالجواء اآليلة إلى دعم االرهاب . كما يجب ان يكون مستمرا وثابتا وطويل االجل بحيث ال يكون هناك 

فترات يتوقف فيها العمل ضد االرهابيين وبنيتهم التحتية .ويجب كذلك ان يكون تعاونيا، ألن ما من جه�د يحق�ق فعالي�ة كام�ل م�ن      

 ي ـ الفلسطيني والتبادل المستمر للمعلومات والمفاهيم واالجراءات.دون التعاون اإلسرائيل

الفلسطيني بمسؤولياته في مجال االمن، والتعاون االمن�ي ، وغيرهم�ا م�ن المس�ائل ،      الطرفوعمال باالتفاقات السابقة ، فإن قيام 

 سيكون كما هو مفصل أدناه في الفترات المحددة في الجدول الزمني المرفق.

 إلجراءات االمنيةأوال : ا

 اعتبار المنظمات االرهابية خارجة على القانون والتصدي لها: -١

 ين.الطرفالفلسطيني سياسته التي ال هوادة فيها تجاه االرهاب والعنف ضد  الطرفأ) يعلن  (

لمنهج�ي  الفلسطيني الواليات المتحدة في خطة عمل يعدها ، ث�م يب�دأ تنفي�ذها ف�ورا ، ليض�من التص�دي ا       الطرف(ب) يشرك 

 والفعال للمنظمات االرهابية وبناها التحتية.

ج) فضال عن التعاون االمني اإلسرائيلي ـ الفلسطيني الثنائي، ستجتمع لجنة أميركي�ة ـ فلي�ه م�رة ك�ل اس�بوعين، م�ن اج�ل           (

س�انده  مراجعة الخطوات المتخ�ذة للقض�اء عل�ى دع�وات االره�ابيين، وعل�ى بني�ة دع�م االره�اب الت�ي تخط�ط ل�ه وتمول�ه وت             

الفلسطيني الواليات المتحدة على جميع االجراءات التي اتخذها لحظ�ر   الطرفوتحرض عليه .وفي هذه االجتماعات يطلع 

كل المنظمات (او أجنحة المنظمات ، كم�ا ه�و مالئ�م) ذات الص�فة العس�كرية او االرهابي�ة او العنيف�ة وحظ�ر بني�ة دعمه�ا ،           

 ولمنعها من العمل في منطقة صالحيته.

الفلسطيني باعتق�ال االش�خاص المش�تبه ف�ي ارتك�ابهم اعم�ال عن�ف واره�اب الج�راء المزي�د م�ن التحقي�ق              الطرفد) يقوم  (

 معهم، ومحاكمة جميع المتورطين في اعمال عنف وارهاب ومعاقبتهم.

ات او غيره�ا م�ن   ه) ستجتمع لجنة أميركية ـ فلسطينية لمراجعة وتق�ويم المعلوم�ات المتص�لة بق�رارات المحاكم�ة، والعقوب�        (

 اإلجراءات القانونية التي تتناول وضع االشخاص المشتبه في ارتكابهم اعمال عنف وإرهاب او في التحريض عليها.

 منع االسلحة غير الشرعية -٢



 
الفلسطيني تطبيق إطار عمل قانوني فعال لحظر أي استيراد، أو تصنيع وبي�ع   الطرفأ) عمال باالتفاقات السابقة ، سيكفل  (

 مرخص، او امتالك وحيازة أسلحة نارية، أو ذخيرة وسالح ، في مناطق الصالحية الفلسطينية .غير 

الفلس�طيني وينف�ذ بح�زم و اس�تمرارية برنامج�ا منهجي�ا لجم�ع مث�ل ه�ذه البن�ود غي�ر             الطرفب) باإلضافة إلى ذلك ، سيعد  (

قد وافقت الواليات المتحدة على المس�اعدة ف�ي تنفي�ذ    الرعية كلها، والتصرف فيها بصورة مالئمة وفقا لالتفاقات السابقة ، و

 هذا البرنامج.

ج) سيتم تأليف لجنة أميركية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية لتنشيط وتعزيز التعاون على منع التهريب أو التسريب غير المس�موح     (

 به لألسلحة او المتفجرات إلى مناطق الصالحية الفلسطينية .

 منع التحريض  -٣

) م�ن االتف�اق االنتق�الي الم�ذكرة للس�جل ،       ١الممارس�ة الدولي�ة ذات الص�لة ، وعم�ال بالم�ادة الثاني�ة والعش�رين (        ) قياسا ب (أ

الفلسطيني مرسوما يمنع جميع أشكال التحريض على العنف او االرهاب ، ويسري آليات للعم�ل بمنهجي�ة    الطرفسيصدر 

س�يكون ه�ذا المرس�وم ش�بيها بالتش�ريع اإلس�رائيلي الق�ائم ، ال�ذي         ضد جميع أساليب العن�ف او االره�اب، او التهدي�د بهم�ا. و    

 يعالج الموضوع نفسه.

) ستجتمع لجنة أميركي�ة ـ فلس�طينية ـ اس�رائيلية بانتظ�ام لص�د ح�االت التح�ريض المحتم�ل عل�ى العن�ف او االره�اب، و               (ب

ف اإلس��رائيلية و الفلس��طينية و الع��داد توص��يات وتق��ارير بش��أن كيفي��ة من��ع مث��ل ذل��ك التحريض.وس��يعين ك��ل م��ن االط��را    

 األميركية في اللجنة خبيرًا اعالميا ، ومندوبا لتوطيد القانون ،وخبيرا تربويا ، ومسؤوال حاليا أو سابقا منتخبا.

 ثانيا: التعاون االمني

 لتالية:ان على أن يستند تعاونهما االمني إلى روح المشاركة ، وأن يشمل ، بين أمور أخرى ، الخطوات االطرفيتفق 

 التعاون الثنائي -١

 ين ،وسيكون هذا التعاون مستمرا وشامال.الطرفسيكون هناك تعاون أمني ثنائي كامل بين 

 التعاون االقتصادي  -٢

 سيكون هناك تبادل للخبرات القضائية ، والتدريب ، وغير ذلك من المساعدات.

 اللجنة الثالثية  -٣

ي الثنائي ، هناك لجنة أميركية ـ فلسطينية ـ اس�رائيلية رفيع�ة المس�توى س�تجتمع       إضافة إلى التعاون األمني اإلسرائيلي ـ الفلسطين 

كلم��ا دع��ت الحاج��ة، ول��يس أق��ل م��ن م��رة ك��ل اس��بوعين ، لتق��ويم التهدي��دات الراهن��ة، ومعالج��ة أي��ة عقب��ات أم��ام التع��اون االمن��ي    

رهابية، .وستقوم اللجنة أيض�ا ب�دورها كمنت�دى    والتنسيق الفعالين ، ومراجعة الخطوات المتخذة لمحاربة االرهاب والمنظمات اال

الفلسطيني أعضاء اللجن�ة ، بص�ورة كامل�ة ،     الطرفلمعالجة موضوع الدعم الخارجي لإلرهاب. وفي هذه االجتماعات، سيطلع 

سترفع اللجن�ة  على نتائج تحقيقاته مع المشبوهين اإلرهابيين المعتقلين ، وسيتبادل المشاركون المعلومات اإلضافية ذات الصلة. و

 ين تقارير بشأن مستوى التعاون، ونتائج االجتماعات وتوصياتها.الطرف، بانتظام ، إلى زعيمي 

 ثالثا : مسائل أخرى



 
 الشرطة الفلسطينية   -١ 

 اإلسرائيلي ، وفقا لالتفاقات السابقة. الطرفالفلسطيني قائمة بأفراد شرطته إلى  الطرفأ) سيقدم  (

لفي إلى طلب مساعدة تقنية، فإن الواليات المتح�دة أعرب�ت ع�ن اس�تعدادها للمس�اعدة ف�ي تلبي�ة تل�ك         ا الطرفب) إذا اضطر  (

 الحاجات بالتعاون مع مانحين آخرين.

 ج) ستشرف لجنة الرقابة والتوجيه على تنفيذ هذه البنود، وتطلع الواليات المتحدة على مجرياتها ، كجزء من مهماتها. (

 لفلسطينية (م.ت.ف)ميثاق منظمة التحرير ا -٢

 )ك�انون الث�اني  ( ين�اير  ٢٢إن اللجنة التنفيذية ل�ـ(م.ت.ف.) والمجل�س المرك�زي الفلس�طيني س�يعيدان تأكي�د الرس�الة المؤرخ�ة ف�ي          

ارض ، من رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى الرئيس كلينتون ، بشأن إلغاء فقرات الميثاق ال�وطني الفلس�طيني ، الت�ي تتع�     ١٩٩٨

. وس�يقوم رئ�يس (م.ت.ف.)   ١٩٩٣ )أيل�ول ( س�بتمبر  ١٠ـ   ٩مع الرسائل المتبادلة بين (م.ت.ف.) والحكوم�ة اإلس�رائيلية بت�اريخ    

عرف��ات ، ورئ��يس المجل��س ال��وطني الفلس��طيني ، وأيض��ا اعض��اء المجل��س المرك��زي الفلس��طيني ، ومجل��س [الحك��م ال��ذاتي] ،       

يخاطب�ه ال�رئيس كلينت�ون ، لعي�د المجتمع�ون تأكي�د دعمه�م عملي�ة الس�الم وق�رارات            ورؤساء الوزارات الفلسطينية ، إلى اجتم�اع 

 اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي المذكورة أعاله.

 المساعدة القانونية في المسائل الجنائية  -٣

ني�ة اإلس�رائيلية ـ الفلس�طينية      وبين أشكال أخرى من المساعدة القانوني�ة ف�ي المس�ائل الجنائي�ة س�يتم ، م�ن خ�الل آلي�ة اللجن�ة القانو         

) م��ن الملح��ق الراب��ع ٧( ٢المش��تركة ، تق��ديم ( أو إع��ادة تق��ديم ) طلب��ات اعتق��ال ونق��ل المش��بوهين والم��دعى عل��يهم، وفق��ا للم��ادة   

 ١٢) (و) م�ن الملح�ق الراب�ع لالتف�اق االنتق�الي ، ض�من مهل�ة        ٧( ٢لالتفاق االنتق�الي ، كم�ا س�تتم االس�تجابة له�ا بمقتض�ى الم�ادة        

) (و) خالل أربعة أس�ابيع م�ن تق�ديمها.    ٧( ٢اسبوعا. أما الطلبات المقدمة بعد االسبوع الثامن، فتتم االستجابة لها بمقتضى المادة 

 ان من الواليات المتحدة تقارير منتظمة بشأن الخطوات المتخذة استجابة للطلبات المذكورة أعاله.الطرفوطلب 

 حقوق اإلنسان وحكم القانون -٤

) م�ن الملح�ق االول لالتف�اق االنتق�الي ، وم�ن دون انتق�اص لم�ا س�بق ذك�ره ، س�تمارس الش�رطة الفلس�طينية             ١( ١١ بالم�ادة  عمال

نفوذه�ا ومس��ؤولياتها لتطبي�ق ه��ذه الم��ذكرة، م�ع المراع��اة الالزم��ة للمع�ايير المقبول��ة دولي�ا بش��أن حق��وق اإلنس�ان وحك��م الق��انون،       

 حترام كرامة اإلنسان ، وتجنب االذى.واالسترشاد بضرورة حماية الناس، وا

 

 

III .  اللجان االنتقالية والشؤون االقتصادية 

ان االسرائيلي والفلسطيني ، تأكيد التزامهم�ا توطي�د عالقتهم�ا، واالتف�اق عل�ى الحاج�ة الماس�ة إل�ى تنش�يط التنمي�ة           الطرفيعيد  -١

ش�أن عل�ى مواص�لة أو إحي�اء اللج�ان القائم�ة جميعه�ا        ان ف�ي ه�ذا ال  الطرف� االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتف�ق  

المنبثقة من االتفاق االنتقالي، بما فيها لجنة الرقابة والتوجيه ،واللجنة االقتصادية المشتركة ، ولجنة الشؤون المدنية واللجنة 

 القانونية ، ولجنة التعاون الراهن.



 
آليلة إل�ى افتت�اح المنطق�ة الص�ناعية ف�ي غ�زة ف�ي الموع�د المح�دد          ان ، اإلسرائيلي والفلسطيني ، على الترتيبات االطرفاتفق  -٢

 ».البروتوكول بشأن إنشاء وتشغيل المطار الدولي في قطاع غزة خالل الفترة االنتقالية « لذلك ، كما أنهما أبرما 

أقص�ى الجه�ود    انالطرف� ان مفاوض�اتهما بش�أن المم�ر اآلم�ن ف�ورا. ففيم�ا يتعل�ق ب�الطريق الجن�وبي، س�يبذل           الطرفسيستأنف  -٣

للتوصل إلى اتفاق خالل أسبوع من بدء تطبي�ق ه�ذه الم�ذكرة. وس�يبدأ تش�غيل الطري�ق الجن�وبي ف�ي أس�رع وق�ت ممك�ن بع�د             

ذلك. أما بالنس�بة إل�ى الطري�ق الش�مالي ، فستس�تمر المفاوض�ات به�دف التوص�ل إل�ى اتف�اق ف�ي أس�رع وق�ت ممك�ن. ث�م يب�دأ                 

 تطبيقه سريعا بعد ذلك.

، اإلسرائيلي والفي ، باألهمية الكبرى لمرفأ غزة في تطور االقتص�ادي الفلس�طيني ، وف�ي توس�يع التج�ارة      ان الطرفيعترف  -٤

الفلسطينية . وهما يلتزم�ان العم�ل م�ن دون إبط�اء للتوص�ل إل�ى اتف�اق يجي�ز إنش�اء المرف�أ وتش�غيله وفق�ا لالتفاق�ات الس�ابقة.               

يوم�ا، وال�ذي س�يجيز ب�دء      ٦٠ا فورا، به�دف إنج�از البروتوك�ول، خ�الل     وستعيد اللجنة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية تنشيط عمله 

 إنشاء المرفأ.

ان بأن المسائل القانونية العالقة تؤثر سلبا في العالقة ب�ين الش�عبين. ول�ذا ، فإنهم�ا سيس�رعان جهوده�ا، م�ن خ�الل         الطرفيقر  -٥

الفلس�طيني إل�ى    الط�رف في أقصر وقت ممك�ن. وس�يقدم    اللجنة القانونية، لمعالجة المسائل القانونية البارزة وإيجاد حلول لها

 اإلسرائيلي نسخا عن القوانين المعمول بها كافة. الطرف

ان، اإلسرائيلي والفلسطيني ، أيضا ح�وارا اقتص�اديا اس�تراتيجيا لتوطي�د عالقتهم�ا االقتص�ادية. وس�يؤلفان لجن�ة         الطرفسيبدأ  -٦

 المشتركة. وستراجع هذه اللجنة الموضوعات األربعة التالية:خاصة لهذا الغرض في إطار عمل اللجنة االقتصادية 

) معالج��ة ال��ديون الفلس��طينية غي��ر   ٣) التع��اون عل��ى مكافح��ة س��رقة الس��يارات ؛ (   ٢ض��رائب المش��تريات اإلس��رائيلية ؛ (  -٧

تقدم اللجن�ة تقري�را مرحلي�ا    . وس�  ٢) أثر المعايير اإلسرائيلية كعوائق أمام التجارة وتوسيع القائمتين أ : ا و أ :٤المدفوعة ؛ (

 خالل ثالثة اسابيع من بدء تطبيق هذه المذكرة ، كما ستقدم خالل ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها لمباشرة تنفيذها.

ان على أهمية المساعدة المستمرة من المانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ االتفاقات التي يتوص�الن إليها.وهم�ا يق�ران    الطرفيتفق  -٨

جة إلى الدعم القوي من المانحين للتنمية االقتصادية في الضفة الغربي�ة وقط�اع غ�زة. وهم�ا متفق�ان أيض�ا عل�ى الس�عي         بالحا

، للحص�ول عل�ى تعه�دات بمس��تويات     ١٩٩٨المش�ترك ، ل�دى مجموع�ات الم�انحين ، لعق��د م�ؤتمر وزاري قب�ل أواخ�ر س��نة        

 أعلى من المساعدة.

 

 

IV .مفاوضات الوضع الدائم 

ان فورا مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة، وسيبذالن جه�دا حاس�ما لتحقي�ق اله�دف المتب�ادل ، وص�وال إل�ى        طرفالسيستأنف 

. وستكون المفاوضات مستمرة من دون انقطاع. وقد أعربت الواليات المتحدة عن رغبتها في ١٩٩٩ )أيار( مايو ٤اتفاق بحلول 

 تسهيل هذه المفاوضات.

V.انباإلجراءات األحادية الج 



 
ين ل�ن يب�ادر أو يق�وم بأي�ة خط�وة م�ن ش�أنها أن تغي�ر وض�ع          الط�رف إقرارا بضرورة توفير أجواء إيجابية للمفاوضات، فإن أيا من 

 الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لالتفاق االنتقالي.

 

 الجدول الزمني : مرفق

 تصبح هذه المذكرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها.

 

 

 .١٩٩٨ )تشرين االول( أكتوبر ٢٣اشنطن ، العاصمة ، في أنجزت في و

 

 عن حكومة دولة إسرائيل

 بنيامين نتنياهو

 عن منظمة التحرير الفلسطينية

 ياسر عرفات

 هد : الواليات المتحدة االميركيةالشا

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني

مذكرة واي ريفر الت�ي يعتب�ر ه�ذا الج�دول الزمن�ي      إن اإلشارات الموضوعة بين االقواس أدناه، تشير إلى الفقرات في   مالحظة:

 مرفقا مكمال لها. والموضوعات غير الواردة في الجدول الزمني، تعتمد البرنامج المذكور في نص المذكرة.

 فور سريان مفعول المذكرة .١

 . (ثانيا) I تبدأ لجنة المزيد من اعادة االنتشار الثالثة -

 .) (ب)١(  (أوال) II فيها الواليات المتحدة  خطة العمل االمنية الفلسطينية المشاركة -



 
  )٣(ثانيا)(II  التعاون االمني الثنائي الكامل  -

  II  تستأنف اللجان المرحلية عملها وتواصله ، كما تبدأ اللجنة االقتصادية الخاصة عملها -

  IV تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة  -

 األسبوع الثاني من سريان مفعول المذكرة .٢

   (ج) (1)(أوال) II ، وتبدأ أعمال اللجنة المذكورة في  )(ب)١(أوال)(II يبدأ تنفيذ الخطة االمنية  -

   )(ب)٢(أوال) (II  ، ويصدر مرسوم بذلك  )(ب)٣(أوال)( II وضع إطار منع االسلحة غير الشرعية -

   )(أ)٣(أوال)( II ويصدر مرسوم بذلك  ، )(ب)٣(أوال)(II  تبدأ أعمال لجنة منع التحريض  -

 . )٢(ثالثا) ( II تعيد اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف.) تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق  -

% م��ن ١،٧% م��ن المنطق��ة (ج) إل��ى المنطق��ة (ب)، و ٢تنفي��ذ المرحل��ة االول��ى م��ن المزي��د م��ن اع��ادة االنتش��ار    -

ينيين عل�ى المن��اطق كم��ا ه��و  المنطق�ة (ب) إل��ى المنطق��ة (أ). ويطل��ع المس�ؤولون اإلس��رائيليون نظ��راءهم الفلس��ط  

 . (أوال) I مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من اعادة االنتشار ، واعداد تقرير بشأنه 

 ٦ ـ٢األسابيع  .٣

   )٢(ثالثا)( II ) ٤ـ٢يعيد المجلس المركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (األسابيع  -

(م.ت.ف.) تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (االس�ابيع  يعيد المجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات  -

   )٢(ثالثا)( II  ) ٦ـ ٤

، ثم تبدأ اللجن�ة عمله�ا،    )(ج)٢(أوال)(II ، وبدء مرحلة جمعها  )(ب)٣(أوال)(II  إعداد برنامج لجمع األسلحة  -

 وتعد تقارير عن هذه االنشطة.

  )(ب)٣(أوال)(II  تقرير لجنة منع التحريض  -

 رير المرحلي للجنة االقتصادية الخاصة في االسبوع الثالث، والتقري�ر النه�ائي ف�ي االس�بوع الس�ادس      إعداد التق -

III . 

 . )(ج)١(ثالثا)( II ، وبدء مراجعة لجنة الرقابة والتوجيه  )(أ)١(ثالثا)( II تقديم قائمة قوات الشرطة  -

نطق���ة (ج) إل���ى المنطق���ة (ب) ، ويطل���ع % م���ن الم٥تنفي��ذ المرحل���ة الثاني���ة م���ن المزي���د م���ن اع���ادة االنتش���ار :   -

المسؤولون االسرائيليون نظراءهم الفلس�طينيين عل�ى المن�اطق كم�ا ه�و مطل�وب. ث�م ي�تم تنفي�ذ المزي�د م�ن إع�ادة             

 . (اوال) I  االنتشار، واعداد تقرير بشأنه

 ١٢ـ  ٦االسابيع  .٤

 . ج)(2)(اوال) II ها واعداد تقرير اللجنة بشأن انشطت ،  )(ب)٢(اوال)( II مرحلة جميع االسلحة -

 . )(ب)٣(اوال)( II تقرير لجنة منع التحريض  -

 . )(ج)١(ثالثا)(II تطلع لجنة الرقابة والتوجيه الواليات المتحدة على قائمة قوات الشرطة  -



 
% م��ن ١% م��ن المنطق��ة (ج) إل��ى المنطق��ة (ب) ، و ٥تنفي��ذ المرحل��ة الثالث��ة م��ن المزي��د م��ن اع��ادة االنتش��ار :     -

% م��ن المنطق��ة(ب) إل��ى المنطق��ة (أ) . ويطل��ع المس��ؤولون اإلس��رائيليون   ٧.١ل��ى المنطق��ة (أ) و المنطق��ة (ج) إ

نظراءهم الفلسطينيين عل�ى المن�اطق كم�ا ه�و مطل�وب. ث�م ي�تم تنفي�ذ المزي�د م�ن اع�ادة االنتش�ار ، واع�داد تقري�ر               

 . (أوال)I بشأنه 

 بعد االسبوع الثاني عشر  .٥

 كما يجب ، وتشمل إذا دعت الحاجة: تستمر االنشطة الواردة في المذكرة

   )٣(ثانيا)(II اللجنة الثالثية للتعاون االمني  -

   )(ج)١(اوال)(II لجنة  -

   )(هـ)١(اوال)(IIلجنة  -

   )(ب)٣(اوال)(II لجنة منع التحريض  -

  (ثانيا)I  لجنة المرحلة الثالثة من المزيد من اعادة االنتشار -

 )III( اللجان المرحلية -

 )  IV(ائم بوتيرة سريعة مفاوضات الوضع الد -
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