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رسالة مؤرخة ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـة مـن األمـني العـام إىل رئيـس 
  جملس األمن 

أتشرف بأن أحيـل إليكـم طيـه نـص خريطـة طريـق لتحقيـق الرؤيـة املتمثلـة يف وجـود 
دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جنبا إىل جنب يف سـالم وأمـن، كمـا هـو مؤكـد يف قـرار 

جملس األمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) (انظر املرفق). 
وقد أعدت هذا النص اللجنة الرباعية املؤلفة من ممثلـني للواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
واالحتـاد األورويب واالحتـاد الروسـي واألمـــم املتحــدة، وقُــدم إىل حكومــة إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية يف ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وأرجو ممتنا عرض هذا النص على أعضاء جملس األمن. 

(توقيع) كويف أ. عنان 

 
 

أعيد إصدارها ألسباب فنية.  *
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املرفق   
ــــى األداء تفضـــي إىل حـــل دائـــم للصـــراع  خريطــة طريــق معتمــدة عل

  اإلسرائيلي - الفلسطيين قائم على وجود دولتني 
يف مـا يلـي خريطـة طريـق معتمـــدة علــى األداء مســتندة إىل أهــداف، وذات مراحــل 
ومسارات زمنية واضحة ومواعيد لتحقيق األهداف ومقاييس لإلجناز، دف إحراز تقدم مـن 
خالل اختاذ الطرفـني خطـوات متنـاظرة يف امليـادين السياسـية واألمنيـة واالقتصاديـة واإلنسـانية 
ويف جمال بناء املؤسسات، حتت رعاية اللجنـة الرباعيـة. والغايـة هـي التوصـل إىل تسـوية ائيـة 
وشاملة للصراع اإلسرائيلي - الفلسطيين حبلول عام ٢٠٠٥، على النحو الذي ذكـره الرئيـس 
بـوش يف خطابـــه الــذي ألقــاه يف ٢٤ حزيــران/يونيــه ورحــب بــه االحتــاد األورويب وروســيا 
واألمــم املتحــدة يف البيــانني الوزاريــني الصــادرين عــن اللجنــة الرباعيــة يف ١٦ متــــوز/يوليـــه 

و ١٧ أيلول/سبتمرب. 
ولن يتحقق حل الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيين على أسـاس وجـود دولتـني إال عـن 
ـــادة تتصــدى حبــزم  طريـق إـاء العنـف واإلرهـاب، عندمـا يكـون لـدى الشـعب الفلسـطيين قي
لإلرهاب ومستعدة بل وقادرة علـى بنـاء دميقراطيـة فعليـة قائمـة علـى التسـامح واحلريـة، ومـن 
خـالل اسـتعداد إسـرائيل للقيـام مبـا يلـزم مـن أجـل إنشـاء دولـــة فلســطينية دميقراطيــة، وقبــول 
الطرفني قبوال واضحا ال لبس فيه هلدف التوصـل إىل تسـوية عـن طريـق التفـاوض علـى النحـو 
املبــني أدنــاه. وستســاعد اللجنــة الرباعيــة علــى تنفيــذ اخلطــة وتيســري ذلـــك التنفيـــذ، بـــدءا 
باملرحلة األوىل، مبا يف ذلـك تنظيـم مناقشـات مباشـرة بـني الطرفـني حسـب االقتضـاء. وتنـص 
اخلطة على مسار زمين واقعي للتنفيذ. بيد أنه نظرا لكون اخلطة تقوم علـى األداء، فـإن إحـراز 
التقـدم سـيتطلب بـذل اجلـهود مـن جـــانب الطرفــني حبســن نيــة، وامتثاهلمــا لكــل الــتزام مــن 
ـــى وجــه  االلتزامـات املبينـة أدنـاه بـل وسـيعتمد علـى ذلـك. وإذا وفَّـى الطرفـان بالتزامامـا عل
السـرعة، فقـد يتحقـق تقـدم ضمـن كـل مرحلـة مـن املراحـل وخـالل هـذه املراحـل مجيعـا قبــل 

املواعيد احملددة يف اخلطة. أما عدم االمتثال لاللتزامات فسيعوق التقدم. 
وســتفضي أي تســوية يتفــاوض الطرفــان بشــأا إىل قيــام دولــة فلســطينية مســــتقلة 
ودميقراطية قادرة على البقاء تعيش جنبا إىل جنب يف سالم وأمن مـع إسـرائيل وبقيـة جرياـا. 
وستؤدي هذه التسوية إىل حل الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيين وإاء االحتالل الـذي بـدأ يف 
ــابل  عـام ١٩٦٧ وذلـك اسـتنادا إىل األسـس الـيت أرسـاها مؤمتـر مدريـد، واىل مبـدأ األرض مق
السالم، وإىل قرارات جملس األمن ٢٤٢ و ٣٣٨ و ١٣٩٧، وإىل االتفاقات اليت توصـل إليـها 
الطرفـان ســـابقا، وإىل مبــادرة ويل العــهد الســعودي األمــري عبــد اهللا الــيت أقرهــا مؤمتــر قمــة 
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اجلامعـة العربيـة يف بـريوت والداعيـة إىل قبـول إسـرائيل جـارة تعيـش يف سـالم وأمـن، يف إطــار 
تسوية شاملة. وهـذه املبـادرة عنصـر حيـوي يف اجلـهود الدوليـة الراميـة إىل تعزيـز التوصـل إىل 
ـــارات، مبــا فيــها املســاران الســوري - اإلســرائيلي واللبنــاين -  سـالم شـامل علـى مجيـع املس

اإلسرائيلي. 
ـــة الرباعيــة بانتظــام علــى املســتويات العليــا لتقييــم أداء الطرفــني يف  وسـتجتمع اللجن
ما يتعلق بتنفيذ اخلطة. ويتوقع من الطرفني أن يفيا يف كل مرحلة بالتزاماما بصورة متوازيـة، 

ما مل حيدد خالف ذلك. 
  

املرحلة األوىل: 
إاء اإلرهاب والعنف وإعادة احلياة الفلسطينية إىل طبيعتها، 

وبناء املؤسسات الفلسطينية 
  من اآلن حىت أيار/مايو ٢٠٠٣ 

يف املرحلة األوىل، يقوم الفلسطينيون فورا بوقف العنف بـال شـروط وفقـا للخطـوات 
املبينـة أدنـاه؛ وينبغـي أن تصحـب هـذا اإلجـــراء تدابــري داعمــة تتخذهــا إســرائيل. ويســتأنف 
الفلسـطينيون واإلسـرائيليون التعـاون األمـــين علــى أســاس خطــة عمــل تينيــت إلــاء العنــف 
واإلرهاب والتحريض، من خالل إعادة هيكلة اخلدمات األمنيـة الفلسـطينية وتفعيلـها. ويقـوم 
الفلسـطينيون بـإصالح سياسـي شـــامل اســتعدادا لبنــاء الدولــة، مبــا يف ذلــك صياغــة دســتور 
فلسطيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة علـى أسـاس تلـك التدابـري. وتتخـذ إسـرائيل 
مجيع اخلطوات الالزمة للمسامهة يف إعادة احليـاة الفلسـطينية إىل طبيعتـها. وتنسـحب إسـرائيل 
من املناطق الفلسطينية اليت حتتلها منذ ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، ويعـود اجلانبـان إىل الوضـع 
الذي كان قائما يف ذلك الوقت، بقدر ما جيري إحرازه من تقدم يف األداء والتعاون األمنيـني. 

وجتمد أيضا إسرائيل كل النشاط االستيطاين، وفقا لتقرير ميتشيل. 
ويف بداية املرحلة األوىل:  

تصدر القيادة الفلسطينية بيانا ال لبس فيه تكرر فيه تأكيد حق إسرائيل يف الوجـود يف  �
سالم وأمن وتدعو فيه إىل وقف فـوري وغـري مشـروط إلطـالق النـار مـن أجـل إـاء 
النشـاط املسـلح ومجيـع أعمـال العنـف ضـــد إســرائيل يف أي مكــان. وتتوقــف مجيــع 

املؤسسات الفلسطينية الرمسية عن التحريض ضد إسرائيل. 
ـــرائيلية بيانــا ال لبــس فيــه تؤكــد فيــه التزامــها بالرؤيــة القائمــة  وتصـدر القيـادة اإلس �
على وجود دولتني اليت تتوخى قيام دولة فلسطينية مستقلة وقـادرة علـى البقـاء وذات 
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سيادة تعيش يف سالم وأمن جنبا إىل جنـب مـع إسـرائيل، والـيت أعـرب عنـها الرئيـس 
بوش، وتدعو فيه إىل إاء العنف فورا ضد الفلسطينيني يف أي مكان. وتتوقـف مجيـع 

املؤسسات اإلسرائيلية الرمسية عن التحريض ضد الفلسطينيني. 
 

األمن 
يعلن الفلسطينيون إاء العنف واإلرهاب إاء قاطعــا ويبذلـون جـهودا مشـهودة علـى  �
أرض الواقع إللقاء القبــض علـى األفـراد واموعـات الـيت تقـوم جمـات عنيفـة ضـد 
اإلسـرائيليني يف أي مكـان، أو ختطـط ملثـــل تلــك اهلجمــات، ووقــف هــؤالء األفــراد 

واموعات وكبحهم. 
إعادة بناء اجلهاز األمين التابع للسلطة الفلسطينية وإعادة تركيز جمال عمله ليشـرع يف  �
تنفيذ عمليات مستمرة وحمـددة األهـداف وفعالـة ـدف مواجهـة مجيـع العنـاصر الـيت 
متارس اإلرهاب وتفكيك القدرات واهلياكل األساسـية اإلرهابيـة. ويشـمل ذلـك بـدء 
مصـادرة األسـلحة غـري املشـروعة وتدعيـــم الســلطة األمنيــة، فتحــرر مــن أي ارتبــاط 

باإلرهاب والفساد. 
ال تتخذ حكومة إسرائيل أي إجراءات لزعزعة الثقة، مبـا يف ذلـك عمليـات الـترحيل،  �
وشن اهلجمات ضـد املدنيـني؛ ومصـادرة و/أو هـدم املنـازل واملمتلكـات الفلسـطينية، 
كـإجراءات تأديبيـــة أو ــدف تيســري أعمــال البنــاء اإلســرائيلية؛ وهــدم املؤسســات 

واهلياكل األساسية الفلسطينية؛ وسائر التدابري احملددة يف خطة عمل تينيت. 
ـــى  يشـرع ممثلـو اللجنـة الرباعيـة، اعتمـادا علـى اآلليـات القائمـة واملـوارد املوجـودة عل �
أرض الواقع، يف عملية رصد غري رمسيـة، ويتشـاورون مـع الطرفـني بشـأن إنشـاء آليـة 

رصد رمسية وتنفيذ هذه اآللية. 
تنفيـذ خطـة الواليـات املتحـدة إلعـادة البنـاء والتدريـب واســـتئناف التعــاون يف جمــال  �
األمن باالشتراك مع هيئة مراقبة خارجية (الواليات املتحدة ومصـر واألردن)، وذلـك 
على النحو املتفق عليه سابقا. ودعم اللجنة الرباعية للجـهود الراميـة إىل حتقيـق وقـف 

دائم وشامل إلطالق النار. 
 ! دمج مجيع املنظمات األمنية الفلسطينية يف ثالث دوائـر تابعـة لوزيـر داخليـة 

خمول الصالحيات الالزمة. 
 ! تقوم قوات األمن الفلسطينية املعاد تنظيمها/تدريبها والقوات املناظرة هلا يف 
قـوات الدفـاع اإلسـرائيلية، تدرجييـا باسـتئناف التعـــاون األمــين واإلجــراءات 
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األخـرى، تنفيـذا خلطـة عمـل تينيـت، مبـا يف ذلـك عقـد اجتماعـات منتظمـــة 
علـى مسـتوى كبـار املسـؤولني، مبشـــاركة مســؤولني أمنيــني مــن الواليــات 

املتحدة. 
توقــف الــدول العربيــة التمويــل العــام واخلــــاص ومجيـــع أشـــكال الدعـــم األخـــرى  �

للمجموعات اليت تدعم العنف واإلرهاب ومتارسهما. 
يقوم مجيع املاحنني الذيـن يقدمـون الدعـم للميزانيـة الفلسـطينية بتحويـل هـذه األمـوال  �

إىل حساب اخلزانة الوحيد التابع لوزارة املالية الفلسطينية. 
ومع إحراز تقـدم يف جمـال األداء األمـين الشـامل، تنسـحب قـوات الدفـاع اإلسـرائيلية  �
تدرجييـا مـن املنـاطق الـيت حتتلـها منـذ ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ ويعـــود الطرفــان إىل 
الوضع الذي كـان قائمـا قبـل ٢٨ أيلـول/ سـبتمرب ٢٠٠٠. ويعـاد نشـر قـوات األمـن 

الفلسطينية إىل املناطق اليت تنسحب منها قوات الدفاع اإلسرائيلية. 
 

بناء املؤسسات الفلسطينية 
اختاذ إجراءات فوريـة للقيـام بعمليـة جديـرة بالثقـة ـدف إىل وضـع مشـروع دسـتور  �
لدولـة فلسـطينية. وتقـوم اللجنـة الدسـتورية يف أسـرع وقـــت ممكــن بتعميــم مشــروع 
ـــة وطيــدة وجملــس وزراء يرأســه رئيــس  دسـتور فلسـطيين يسـتند إىل دميقراطيـة برملاني
وزراء يتمتـع بالصالحيـات الالزمـة، مـن أجـل إبـداء التعليقـات عليـه وإجـراء مناقشـــة 
ـــة الدســتورية مشــروع وثيقــة يعــرض بعــد االنتخابــات علــى  بشـأنه. وتقـترح اللجن

املؤسسات الفلسطينية املعنية للموافقة عليه. 
ـــه هيئــة تنفيذيــة/هيئــة الختــاذ  تعيـني رئيـس وزراء مؤقـت أو جملـس وزراء مؤقـت لدي �

القرارات، خمولة الصالحيات الالزمة. 
تيسر حكومة إسرائيل تيسريا تاما سفر املسـؤولني الفلسـطينيني للمشـاركة يف دورات  �
الس التشريعي الفلسطيين ودورات جملس الوزراء، وإعادة التدريب األمين بإشـراف 
دويل، واإلصــالح االنتخــايب وغــريه مــن األنشــطة اإلصالحيــــة، والتدابـــري الداعمـــة 

األخرى املتعلقة جبهود اإلصالح. 
ـــإصالح جــذري. وإمتــام  مواصلـة تعيـني وزراء فلسـطينيني لديـهم صالحيـات القيـام ب �
خطـوات إضافيـة لتحقيـق فصـل حقيقـي بـني السـلطات، مبـا يف ذلـك أيـة إصالحـــات 

قانونية فلسطينية ضرورية هلذه الغاية. 
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إنشـاء جلنـة انتخابـات فلسـطينية مسـتقلة، وقيـام الـــس التشــريعي مبراجعــة وتعديــل  �
قانون االنتخابات. 

جيري األداء الفلسطيين يف القضاء واإلدارة واالقتصاد وفقا للمعايري الـيت حددـا فرقـة  �
العمل الدولية املعنية باإلصالح الفلسطيين. 

يبـادر الفلسـطينيون يف أبكـر وقـت ممكـن، اســـتنادا إىل التدابــري املذكــورة أعــاله، إىل  �
إجـراء انتخابـات حـرة ومفتوحـة ونزيهـة يف إطـار مـن النقـاش املفتـــوح والشــفافية يف 

اختيار/انتخاب املرشحني، على أساس عملية حرة ومتعددة األطراف. 
ـــل علــى إجــراء االنتخابــات،  تقـوم احلكومـة اإلسـرائيلية بتسـهيل مسـاعدة فرقـة العم �
وتســجيل النــاخبني، وتنقــل املرشــحني واملشــرفني علــى عمليــة التصويــت، وتدعـــم 

املنظمات غري احلكومية املشاركة يف عملية االنتخابات. 
ـــا مــن املؤسســات  تعيـد احلكومـة اإلسـرائيلية فتـح الغرفـة التجاريـة الفلسـطينية وغريه �
الفلسطينية املغلقة يف القدس الشرقية على أن تتعهد هـذه املؤسسـات بـالعمل يف إطـار 

التقيد التام باالتفاقات السابقة بني الطرفني. 
 

االستجابة لألوضاع اإلنسانية 
تتخـذ احلكومـة اإلسـرائيلية خطـوات لتحسـني األوضـاع اإلنســـانية. وتقــوم إســرائيل  �
والفلسطينيون بتنفيذ مجيع التوصيات الواردة يف تقرير بريتيين تنفيـذا كـامال مـن أجـل 
حتسني األوضاع اإلنسانية وإاء حظر التجوال وختفيف القيود املفروضة علـى حركـة 
األشخاص والسلع، والسماح بوصول املوظفني الدوليني وموظفي املساعدة اإلنسـانية 

بشكل كامل وآمن وبال عوائق. 
تقــوم جلنــة االتصــال املخصصــة لتقــدمي املســاعدة للشــعب الفلســــطيين باســـتعراض  �
األوضـاع اإلنسـانية وإمكانيـات التنميـة االقتصاديـة يف الضفـــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
وتطلق محلة كربى جلمع املساعدات من اجلهات املاحنة، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة 

جلهود اإلصالح. 
تواصل احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية عمليـة الـترخيص لتحصيـل العـائدات  �

وحتويل األموال، مبا يف ذلك املتأخرات، وفقا آللية رصد شفافة ومتفق عليها. 
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اتمع املدين 
تواصل اجلهات املاحنة تقدمي الدعم، مبــا يف ذلـك زيـادة التمويـل عـن طريـق املنظمـات  �
الطوعية اخلاصة/املنظمات غري احلكومية، لربامج املعونة املقدمة من شعب إىل شـعب، 

وتنمية القطاع اخلاص ومبادرات اتمع املدين. 
 

املستوطنات 
تقوم احلكومة اإلسرائيلية علـى الفـور بإزالـة املواقـع االسـتيطانية املتوغلـة الـيت أنشـئت  �

منذ آذار/مارس ٢٠٠١. 
تقـوم احلكومـة اإلسـرائيلية، انســـجاما مــع تقريــر ميتشــيل، بتجميــد مجيــع األنشــطة  �

االستيطانية (مبا يف ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات). 
   

املرحلة الثانية: الفترة االنتقالية 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ - كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

   
يف املرحلة الثانية، تتركز اجلهود على خيار إنشـاء دولـة فلسـطينية ذات حـدود مؤقتـة 
وخصـائص سـيادية علـى أسـاس الدسـتور اجلديـد، كمحطـة علـى الطريـق حنـو تسـوية الوضـــع 
الدائم. وكما ذكر آنفا، فـإن هـذا اهلـدف ميكـن أن يتحقـق عندمـا يكـون للشـعب الفلسـطيين 
قيادة تعمل حبـزم علـى مكافحـة اإلرهـاب، ولديـها الرغبـة والقـدرة علـى بنـاء نظـام دميقراطـي 
فعلي يقوم على التسامح واحلرية. وبوجود مثل هذه القيـادة، ومـع إصـالح املؤسسـات املدنيـة 
واهليـاكل األمنيـة، سـيحظى الفلسـطينيون بـالدعم الفعـال مـن جـانب اللجنـة الرباعيـة واتمــع 

الدويل األوسع يف إقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء. 
يســتند االنتقــال إىل املرحلــة الثانيــة إىل قــرار تتخــذه اللجنــة الرباعيــة بتوافــــق اآلراء 
بشأن ما إذا كانت الظروف مالئمة للمضي قدما، مع أخذ أداء الطرفني بعني االعتبـار. وتبـدأ 
املرحلة الثانية، املتمثلة يف تعزيز ومواصلة اجلهود إلعـادة حيـاة الفلسـطينيني إىل طبيعتـها وبنـاء 
املؤسســات الفلســطينية، بعــد إجــراء االنتخابــات الفلســطينية وتنتــهي بإمكــان إنشــاء دولــة 
فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة يف العام ٢٠٠٣. وتتمثل األهداف الرئيسـية هلـذه املرحلـة 
يف مواصلة األداء األمين الشـامل والتعـاون األمـين الفعـال، ومواصلـة اجلـهود الراميـة إىل إعـادة 
احلياة الفلسطينية إىل طبيعتها وبناء املؤسسات، واملضي يف البنـاء علـى األهـداف الـيت حـددت 
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يف املرحلة األوىل ودعمها، واملصادقة على دستور فلسطيين دميقراطي، وإنشـاء منصـب رئيـس 
وزراء رمسيا، وتدعيم اإلصالح السياسي، وإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. 

املؤمتر الدويل: تعقده اللجنة الرباعية، بالتشـاور مـع الطرفـني، فـور إجنـاز االنتخابـات  �
الفلسطينية بنجاح، لدعم إنعاش االقتصاد الفلسطيين وإطالق عملية تفضي إىل إنشـاء 

دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة. 
 ! يكـون هـذا االجتمـاع شـامال، انطالقـا مـن هـدف حتقيـــق ســالم شــامل يف 
الشـرق األوســـط (مبــا يف ذلــك الســالم بــني إســرائيل وســوريا، وإســرائيل 

ولبنان)، واستنادا إىل املبادئ اليت وردت يف ديباجة هذه الوثيقة. 
ـــني إســرائيل قبــل   ! تعيـد الـدول العربيـة الصـالت الـيت كـانت قائمـة بينـها وب

االنتفاضة (املكاتب التجارية، اخل). 
 ! إحياء االتصاالت املتعددة األطراف بشأن قضايا مثل موارد املياه اإلقليميـة، 

والبيئة، والتنمية االقتصادية، والالجئني، وحتديد األسلحة. 
تتـوىل املؤسسـات الفلسـطينية املختصـة وضـع دسـتور جديـد لدولـة فلسـطينية مســتقلة  �
ودميقراطيـة يف صيغتـه النهائيـة وإقـراره. وينبغـي، إذا اقتضـى األمـر، إجـــراء انتخابــات 

أخرى عقب إقرار الدستور اجلديد. 
إنشـاء جملـس وزراء لإلصـالح يتمتـع بالصالحيـات الالزمـة مـع إنشـاء منصـب رئيــس  �

الوزراء رمسيا، مبا ينسجم مع مشروع الدستور. 
مواصلــة األداء األمــين الشــامل، مبــا يف ذلــك التعــاون األمــين الفعــال علــى األســـس  �

املوضوعة يف املرحلة األوىل. 
ـــاط  إنشــــــاء دولــــــة فلســطينية مســتقلة ذات حــدود مؤقتــة مــن خــالل عمليــة ارتب �
إسـرائيلية – فلسـطينية يطلقـها املؤمتـر الـدويل. ويتـم، كجـزء مـن هـذه العمليـة، تنفيــذ 
االتفاقات السابقة، بغية حتقيق أقصـى قـدر مـن التقـارب اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك اختـاذ 
إجـراءات إضافيـة بشـأن املسـتوطنات تـترافق مـع إنشـاء دولـة فلســـطينية ذات حــدود 

مؤقتة. 
تعزيز دور اتمع الدويل يف رصد املرحلة االنتقالية، جنبا إىل جنب مع الدعــم الفعـال  �

واملستمر والتنفيذي من جانب اللجنة الرباعية. 
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يعمل أعضاء اللجنة الرباعية على تأمني االعـتراف الـدويل بالدولـة الفلسـطينية، مبـا يف  �
ذلك إمكانية قبوهلا عضوا يف األمم املتحدة. 

   
املرحلة الثالثة: اتفاق الوضع الدائم وإاء الصراع 

اإلسرائيلي – الفلسطيين 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٥   

يتم االنتقال إىل املرحلة الثالثة بناء على قرار تتخذه اللجنة الرباعية بتوافـق اآلراء، مـع 
أخذ التدابري اليت يقوم ا الطرفان يف االعتبار، وعلى أساس عملية الرصد اليت تقوم ـا اللجنـة 
الرباعية. وتتمثل أهـداف املرحلـة الثالثـة يف تدعيـم اإلصـالح وتثبيـت املؤسسـات الفلسـطينية، 
ومواصلـة األداء األمـين الفلسـطيين بصـورة فعالـة، وإجــراء مفاوضــات إســرائيلية - فلســطينية 

دف إىل التوصل يف عام ٢٠٠٥ إىل اتفاق بشأن الوضع الدائم. 
ــــة بالتشـــاور مـــع الطرفـــني يف مطلـــع  املؤمتــر الــدويل الثــاين: تعقــده اللجنــة الرباعي �
ـــاق الــذي يكــون قــد مت التوصــل إليــه بشــأن إنشــاء دولــة  عـام ٢٠٠٤ إلقـرار االتف
فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وللقيام رمسيا، بدعم فعال ومستمر وتنفيذي مـن 
قبـل اللجنـة الرباعيـة، بـإطالق عمليـة تفضـي إىل حـل ـائي بشـأن الوضـــع الدائــم يف 
عام ٢٠٠٥، مبا يف ذلك ما يتعلق باحلدود والقدس والالجئـني واملسـتوطنات، ودعـم 
التقـدم حنـو تسـوية شـاملة يف الشـــرق األوســط بــني إســرائيل ولبنــان وبــني إســرائيل 

وسوريا، يتم التوصل إليها يف أسرع وقت ممكن. 
مواصلة التقدم الشامل والفعال بشأن برنامج اإلصالحـات الـذي وضعتـه فرقـة العمـل  �

الدولية حتضريا التفاق الوضع النهائي. 
مواصلة األداء األمين املستمر والفعال والتعاون األمين املتواصل والفعــال علـى األسـس  �

املوضوعة يف املرحلة األوىل. 
بـذل جـهود دوليـة مـن أجـل تيسـري عمليـة اإلصـالح وتثبيـت املؤسسـات الفلســـطينية  �

واالقتصاد الفلسطيين، حتضريا التفاق املركز النهائي. 
يتوصــل الطرفــان يف عــام ٢٠٠٥ إىل اتفــاق ــائي وشــامل بشــــأن الوضـــع الدائـــم  �
ينـهي الصـراع اإلسـرائيلي – الفلسـطيين، مـن خـــالل تســوية يتوصــل إليــها الطرفــان 
عـن طريـــق التفــاوض، اســتنادا إىل قــرارات جملــس األمــن ٢٤٢ و ٣٣٨ و ١٣٩٧، 
تسوية تنهي االحتالل الذي بدأ يف عام ١٩٦٧، وتشمل حال عادال ومنصفا وواقعيـا 
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يتم االتفاق عليه ملسألة الالجئـني، وحـال لوضـع مدينـة القـدس يتـم التوصـل إليـه عـن 
طريــق التفــاوض، ويــأخذ يف االعتبــــار الشـــواغل السياســـية والدينيـــة الـــيت تســـاور 
ــــهود واملســـيحيني واملســـلمني يف العـــامل  كــال الطرفــني، وحيمــي املصــاحل الدينيــة للي
أمجـــع، وحيقـــق الرؤيـــة القائمـــة علـــى وجـــود دولتـــني، مهـــا إســـــرائيل وفلســــطني 
ـــا إىل جنــب يف  املسـتقلة الدميقراطيـة ذات السـيادة، القـادرة علـى البقـاء، تعيشـان جنب

سالم وأمن. 
تقبل الدول العربية إقامة عالقات طبيعية كاملة مـع إسـرائيل وضمـان أمـن مجيـع دول  �

املنطقة يف إطار سالم عريب - إسرائيلي شامل. 
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