
 
 

 اتفاقية أوسلو  ورقة حقائق ومعلومات حول 

 مقدمة

رررافاا ررر  ف ف مرررةا يف ررر فق  أررر فالاررروف تعتبرررتفاقية أررروفاللررر افاا يةررروفايلةلرررأوفاابرررافيي رررافم "مرررةفال امةلرررأافااعرررةايف موية

ف رر فش ةمرروفالارر ميفاي  رراا لفحأرر فيررو فاا  قررتفمرر ميفااففاالحررت  
ت
 رر ف  ررخفاطةةالرروفااعومأررولفلمررةيفااي  ررفأ أقافامرر 

فاكبتفنزاعف  فمصونةفاطحدي فلشح  ف اا   فلأ ممة . فاادلاتقافلفضة دفاافويقفطحلة  هذهفاالقية أوفقم ة

ف

 خلفية تاريخية

فشلررررلفاا ررررااافالت ررررأ دفاحرررردفرممررررة ف1917 اثرررروفل يرررراافمررررة فيعتبررررتفااامرررردفااررررذ فال رررررافلريرررروفاطةةا أرررروفاابتيفررررة  ف •

 ااضوموفاارةضأوفادلاوفف  فقافااعومأولففاطحوكوفااص أانأو

هرذافااامردلفلهرذافاي رولعفمةةفر  فمرافلويفةنأرةلفلار وفم مرةفا "مراافاارذيافل يراافمع رةف ر فاطحرو،فااعةيأروفايللررللف •

فاا دففالتعمةاٌ فلو لفلف فهرذهفاطحةامروفمافااااضحفمافنصفااامدفااة كةمرلفاطه ردفاتورأرقفهرذهففلربيذ مر اة

 ااغةيو.

 ررةل فااي  ررفأ أاافهررذافاي ررولعفمررافورر  فمعررةاةفلثررااامفلداىأرروفنقررتفمةممرروفشلررلفاافا  رر  فمةممرروفااتوويرروف •

فضدفاالحت  .ف1965ااي  فأ أوفمة ف
ت
فمخت يةفاكثتفقةمأمة

ت
 ات وذفايرةلموفنمفة

رررررلفااي  رررررفأ أاافل اضررررر يفلمررررردلا ميفا • لفحأةمرررررةفلررررردامف1991اةةم ررررروفلمة رررررم مةفااررررررد لفل ارررررلفحبررررر فمرررررة فقم ة

مةممررروفااتوويررروفااي  رررفأ أوفلالاررروفاالحرررت  فااصررر أانأوف عرررردفاررررة امفثةةىأررروفميةارررو فلنقرررتفميةارررو فلمومةيررروف

 لميةاكوفاموي أو.

فلةيمةافمللفف اإللواىأل  اا دففايع افكةافشح  فاا   ف  فف  فقافاأةعيفاا عيقافااي  فأ افل • ااضأوفحرلة

 اادلاتقا.ف

ف

 األجواء العاملية التي ساهمت في هذه االتفاقية

مرررررة ففلاالحرررررت  فااعواكررررر فا ةايررررر لف1987اي رررررمبتفكررررةناافال   ررررر فلررررةهم فاالنتيةضررررروفااي  رررررفأ أوفاابرررررافلررررردامف •

 لف  فاات ثقتفمللفمجويةمفاارضأوفااي  فأ أوفلااتم أدفال عرةافمؤقموفالل فا    .ف1991



 
 

ت ررررويافال  فاكترررراموفف30 رررر ففا  رررر  فاادلاأرررروفلزمةمرررروفااااليررررةمفايتوررررد فال عرررررةافمررررؤقموفمدايرررردفارااامفاي ررررة   •

 .ف1991

مراف  روفلكرلفمرافدفميةلضةمفثةةىأروف ر فلاارةفافلرقافحةامروفاالحرت  فال فااةتةىجفاابافقا لفشا"مةفايؤقمولفمر •

يررررروفااااليرررررةمفايتورررررد فايموي أررررروفمةممررررروفااتوويررررروفااي  رررررفأ أوفلايااافللررررراايةفلايةرررررةافمررررراف  ررررروفثةنأرررررولفلمومة

 .لاالقوةافاا افأةت 

 ر فلاارةفالففمر فحةامروفاالحرت  فااللروىأ أوف–ل  فااا ر فاارذ فكةنر فقجرو ففأرافميةلضرةمفثةةىأروفف  رفأ أوف •

 ر فااعة رموفااوتليجأروفف ةا فاالحرت  مةمموفااتوويوفااي  فأ أوفلففتو ف ةة فاقصة فلويوفلقافم ؤلاقاف  ف

 .لةافمة فلأ ممةشاقيةقففالل الفاامفشلل

وفملررلفاررةلفقا أررر فاقية أرروفاللرر اف • اأيررردافمررةفي رري ف عم أررروفف1993لبعرردفلرر تقاف  رررومفنبأجرروفاييةلضررةمفاا ررروية

 1993اي ا  ل تموفف13اا   ف  ف

فم مررةف رر فم ررةافاارضررأوفااي  ررفأ أولففررردفانمرر فااوررراعفاي رر حفلررقافمةممرروفااتوويرروف •
ت
امتبررتفاقيررةقفاللرر افمةعفيررة

ف.لفلاقخفإل ةموفل فوفللةأوفف  فأ أوف  فااضيوفااغومأوفلنز م فحةاموفاالحت  فااللواىأ أووفااي  فأ أ

ف

 على االتفاقية املوقعون 

لفلمةممروفااتوويرروفااي  ررفأ أوفحةامرروفاالحرت  فااللررواىأ أوتعتبرتفاقية أرروفاللر افال فاقية أرروفالرمأوفميةاررو فلرقاف

 هذهفاالقية أو:فحضوفشم ال دف

 اىيسفمةمموفااتوويوفااي  فأ أو –يةلوفموفةمف •

 اىيسفلراا فاا أةافااص أا   –شسحةقفاالقاف •

 اىيسفااااليةمفايتود فايموي أوفاامأوفمم أوفاا    –لألفك ةتااف •

 

 : أهم ما تنص عليه االتفاقية  

 .ااي  فأ افلمةمموفااتوويوفااي  فأ أوفمللفانمةفايم لفاا و  فا  عخ تعتتففالاوفاالحت   •

ا فكرلفف  رفقافمرةفف–%فمرافااا ر افف  رفقاف78ملرلف)فاالحرت  تعتتففمةمموفااتوويوفااي  رفأ أوفلدلاروف •

 مدافااضيوفلنز (



 
 

ق يذفمةمموفااتوويروفااي  رفأ أوفاإلاهرة،فلااعةرمف)قمةر فايرةلمروفاي ر حوفضردفاالحرت  (فلقورذففاايةرااف •

 .  اابافقتع قفبمةف  فمأ ة  ةفكةاعملفاي  حفلقدمقتفالاوفاالحت

ا رةفاايورةفملرلفمواحرلفالف ل فةعفنرز و  فومسفلةقافق سحخفالاوفاالحت  فمافاااضف  فااضيوفااغومأوف •

 .اايوةفالال ف-لفلموف فق لفايوح وفلةليف نز %فمافااضفف  فقا1.5لنز فاا تقافت   اف

اا رررر فوفااالةأرررروف رررر فش ةمرررروفح رررريف اترررر ف)ا ررررييفيعرررروفففأمررررةف عرررردففااي  ررررفأ أقاقررررروفالارررروفاالحررررت  فلوررررقف •

لنرز ف)ح ريف اتر فا ي  رفأ أقافلاريسفالاروف اغومأوااضيوفامللفاياا  افاابافق سحخفم مةف  ف (ااي  فأ أو

 .م تر وف امفلأةا (

تيفو ا ررةفميةلضررةمفلررقافاطهررةنيقافيررففففف " ميةلضررةمفاااضرر فااررداىيف)اطحررلفاا مررة  ( لررةقافقيررداف عرردفثرر   •

) ضأوفاارد فلاا  ئرقافف:بمدففااتا لفاب ايوفااىمو.فلت ملفهذهفاييةلضةمفاارضةيةفايتيرأوفلمةفف"مة

فااعاا فلااتعايضفلااتتقييةمفايمةأو...(  لحقة

ف

 واتفق على الجدول الزمني التالي لتنفيذ االتفاق:

ف.اايد فلتفيأقفاالقيةقف) عدفا وفلاحدفمافااتا أ فم أا( – 1993 /13/10 •

 .يوةفل فةعفنز مافمةفروفااففواإللواىأ أاالحت  ف يشفييدافاالقيةقفحا فا سحة،ف – 13/12/1993  •

 .قيدافايوح وفاالنترةاأوفلمدتمةفومسفلةاام – 13/4/1994 – 13/12/1993  •

 .اوا فااوىيسفموفةمفشللفااضيوفااغومأوفل فةعفنز ف–ف1994كةناافاا ة   فيةةيوف  •

 .مافنز فلاايوة اامفاالحت  فااللوىأ أوفق سحخف – 13/4/1994  •

 .انتخةلةمفامله سفااب ويع فااي  فأ اايامدفاا مة  فإل وا ف – 13/7/1994  •

قيدافاييةلضةمفحا فاااض فاا مرة  فا ضريوفااغومأروفل فرةعفنرز فل ضرةيةف – 13/4/1996 – 13/12/1995  •

 .اطحلفاا مة  

 .يصييفاااض فاا مة  فا ضيوفااغومأوفل فةعفنز فلةا فاييعا ف – 13/4/1999 – 13/12/1998 •

لبةيأررررذفمررررةفاقيررررقفم أررررافح ررررخفاطهرررردل لفممررررةفاا فشلررررلفمررررردفمررررد ففوفحةامرررروفاالحررررت  فااللرررروىأ ألارررريفقترأرررردف •

 ا تمةمةمفلااتا أ فمللفمد فاقية أةملفم م وفالقيةقفالل اف  فاا ةاامفايوقت .
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http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F/


 
 

 ردود األفعال على االتفاقية

 اطهةنخفااي  فأ ا: .1

امررةفاايصررةىلفاا أةلررأوففايرردمفحوكرروففررتيلفاكبررتفاايصررةىلفااتة عرروفيةممرروفااتوويرروفااي  ررفأ أولفاقية أررةمفاللرر ا.

ايورررو فنقرررتفااتة عررروفيةممررروفااتوويررررولفم رررلفحوكررروفحمرررة فلاطه رررةافاإللرررر م لفلحبررر ف عرررضففصرررةىلفايةممرررولفم ررررلف

اطهبموفاا عيأوفاتوويوفاي  فقا؛ففعةاضر فاالقية أرةملفمورذا فمرافاافحرلفااردلاتقافلأرىر افملرلفحرقفاا  ئرقاف

ف1948و  فن يوفمة ففااي  فأ أقافلةاعاا فيااض"ميفاابافل ي فم مي

 :عدل ةنخفاا .2

قا أرر فايرروفاقية ررةمفمرر فمةممرروفااتوويرروفااي  ررفأ أولفالمترررةاهيفانمررةفمةممرروفشاهةلأررولفف اإللررواىأل  مررةاضفااأمررقاف

فنيرذهفاباهرة،
ت
.فلت رة  فمخرةلففارد فاي رتالةقافاإللرواىأ أقاف)ايرةلمرو(فلةاونيفمافاافيةلوفموفرةمفام رافم ريرة

مرةلرلفاا رر  فاابرافلافرقفم "مرةفاالررقافلرتؤا فشلرلفشوروا  يفمررافاياضفاابرافلةيرةفامتبتلهرةفحر رريفلر افلأةلروفاياضف

فااتةايخ 

ف:ايفعة فااعومأوفلااعةيأواالاف .3

ف.احي فال فااغو،فلمعميفاطحةامةمفااعومأوفلاادل فاملحأفوفلةلتثةة فلاايةفبمذافاالقيةق

ف

 فشل اتفاقية أوسلو منذ بدايتها

 ررررر فاييرررررة ففاايداىأررررروافضررررر فاايصرررررةىلفااي  رررررفأ أوفهرررررذافاالقيرررررةقفل ةمررررر فلبةيأرررررذفاا  قرررررتفمرررررافاا همرررررةمف     •

ف.لايلةلأ فاابافق  فاقية أوفمم أوفاا   فللأ وفاايتت فاا حرو

ف.1995مة ففمةةهضفا ب ايوانتأة فاالقاف)اويلفموفةمفا    (فمللفيدفيماا فمتفوفف •

ف.لنقتهةف1996ل ةنةفف1994اطة ألففاالحت  ف  مذاليفلههمةمف يشف     •

ف.ممةفاا فشللفايافانتيةضوف1996افتتةحفنيقفقو فاطحةىطفااغوب فمافايسهدفاي ص  ف     •



 
 

اطه رررةاف لف حمرررة  مررراف  رررفة ففاارررمف رررةصارررقفف  رررفأ افف  رررفأ اف عررردمةفامتر ررر فاا ررر فوفاكثرررتفمررراف •

معأرررةمفاطةقتيررروفلطهرررةافاازكرررة فلان رررر فاا  قرررتفمرررافايرررداا فلاطهف1996 عررردفمرررؤقموفارررو فاا رررأ فف اإللررر م 

ف.لالافاييتة فاابافقبي فا ي

فمة فف326ااي ةافايةل ف  فاا  فوفااي  فأ أوف)لو وف     •
ت
ف1997م أاافالالا(فااذ فاكب مفم ةة

ف     •
ت
تعة يرر فحةامررةمفمتعرردا فملررلفالارروفاالحررت  فلم مررةفمررةفهررافيمأ ررافمتفرروفف)يرروفضفمم أرروفاا رر  فلةلةرررة

فلا افيري  ةفلييةلضف 
ت
ف.(ةهوا

اررررةالاففاىررريسفحةامررروفاالحررررت  ف نرررذاةف اىأرررلف(فشثررروفاوررررا ف2000انتيةضررروفاي صررر  ف)االنتيةضرررروفاا ةنأررروف     •

ف.ا مسهدفاي ص  

ف.اا همةمفاطه ةايوفاي تمو فضدفاالحت  فلمد فقم افاا  فوفااي  فأ أوفماف مع ةفك  ة     •

ف يلفااةمة فاادلل فلمللفاالافامويةةفمةمموفشاهةلأوفماف حمة  لامتيةاففاي ا  ل تمبتف11احدا ف     •

ف. ف2002لةة ف اامفاالحت  فا هداافااعةصو فااعةر ف  فمة ف     •

ف.لموة و فاىيسفاا  فوفااالةأوفيةلوفموفةمف2002ا تأةحفااضيوفااغومأوفل فةعفنز فمة ف     •

اابررافقرردموفحوكرروفااي  ررفأ أقافلقمةرر فمررافاراهررةافاال تصررةافااي  ررفأ افف رريففلااعوا أررلنرررةافااتيترريشف     •

ف.ييوحفااي  فأ أاافلةطح يفااذات فلايفي عولافلةاللترواا

فاطه وفااوامأوفاعم أوفاا   ف)امويةة(فه فمتاالئوفلح أيوفا حت  فف يفقمةا فااضغطفايو افم مة     •

وف)الفطحرررررقفااعررررراا فالفإلمفرررررة فااررررررد فاا رررررو أوفا ي  رررررفأ أقافالفااتعةررررر فاإللرررررواىأل ف ررررر فااررررر  امفاا  ثررررر     •

فاتي ألفاي تالةةمف  فااضيوفااغومأو(

ا فامفرا  فامراف”فايمرافمرةلرلفاا ر  “لالتخدا فميرداف”فاياضفمرةللفاا   “قوةفالاوفاالحت  فميداف     •

ف.لايسفلةاضولا فاافامفأ يفااضفل مةلفامفأ يف

 (2010ةةمف ديد ف  فااضيوفااغومأوفحب فااأا ف)االلتموااف  فلةة فم تال •

فمة اف   فاا عخفااي  فأ افمافاقية أوفالل ا؟



 
 

اقية أرروفاللرر افهرر فاقية أرروفاطح رريفااررذات فاابررافل ع مررةفمةممرروفااتوويرروفااي  ررفأ أوفمرر فاا أررةافااصرر أا  ف •

  ررفأ أوفمررافوررةا ف يررلفاابرر فلم ررولافمةمررةف رر فم ررلفهررذهفااليررة لف ىرر  فهررذافاالقيررةقفل اوررة ف رراامفامةأرروفف

ف  فقافمافاارراامفااي  رفأ أوف ر فاطةرةا فلفاضرةفوفالرلفا ةمروفهأةكرلفاااايروف اقأروفقرديوفارؤلافايراالةقاف

فااي  فأ أقاف  فكةفوفاؤلافحأةتميلفاضةفوفاللفقر أيفايةةلقفااي  فأ أوفاللفث  فمةةلق)ال،ل (

ااي  رررفأ أوفملرررلفاالاضففررررطفل ررر فمةرررةلقفوةضرررعوفامةأرررةفا ررر فوفاالااا فااذاقأررروفف A :ايةفررررو ➢

مةررةلقفايرردافااي  ررفأ أوفمرر فلضرر فوررةيفيديةرروفاطة أررلفقرريففأمررةف عرردف رر فمعةهررد ف)لا فاييررو(لفلالف

ف.قدولف اامفاالمافااللواىأ أوفاللفهذهفايةةلقفاالف  فاطحةالمفاا ةوةو

ررررةالمفف"مرررةفالفمةرررةلقفوةضرررعوفاااايرررةفا  ررر فوفلامةأرررةفا حرررت  فلفلقررررا فاا ررر فوفلةمت:فف Bايةفررررو ➢

ف.  ةلةمفامةأوفمودلا 

مةفررررروفوةضررررعوفامةأررررةف  ررررةلفمف ررررقفا حررررت  فييعررررلفف"مررررةفمررررةفيويرررردفلهرررر فايةررررةلقف امف:فCفايةفرررررو ➢

 اا  ةفوفاا ةةنأوفاار أ وفلاابافقر فف"مةفاحااضفايأةهفاطهافأوفلايةةلقفااللتتاقأجأو.

ف

ف ةااافمافالل ا:

صرروفةتميفلرر نميفلرراففيتورردثاالفاممررةفاع ررويافمةمررةلفالفيعةرر"ميفاإللررواىأ أاافكررةناافلاضررحقاف رر فلرر اك يفلق •

فايموفك قتا

فويقتفاارةناافاادلل ف-فانيسففار ف ةلي

ينررافضرررمافالررتمواافاالحرررت  ففحةامرروفاالحرررت  فااللررواىأ أواقيررةقفاللرر افكرررةافاكبررتفف رررو فميرويرروف رر فقرررةاي ف •

 قةةاأمفاالحت  فاف فالاف

فطحوكوفاييةاا فااالةأوفااي  فأ أويمقافااعة فاف-فمصفيىفاابتناث 

كلفاي   مفااصعيو:فايمافلاارد فلاا  ئاافااي  فأ أاافلاطحدلالفكلفشر ا فقريفق  أ رافلمةر فنرةاراف •

 )  فموةاثةمفالل ا(

فمؤاووفنوليجأوفمتخصصوف  فموةاثةمفالل افاا ويوف-ففهأ دافليأجففففففففففففففف

اةقلفا ةرافلر لفمبرتفموكرزفااالرةم؛ففيةإلمةرةافحصروفايع امرةمفشافش وا فميةلضةمفلويوفمبتفلراا فاموف •

فقردييفقرةايو
ت
   فنفةقفلضعوفا ةةيففرطلفلالفيةاافمف امة

فااوىيسفاا ةلقفيؤل وف فةفا ف-فققت فالافالالا

اقيررةقفاللرر افهررافافضررلفمررةفحررد فا م ررتالةقافاإللررواىأ أقافلاي ررولعفااللرربأفة  فاإللررواىأل لفاررردفال رردف •

  ىموفاابافي تعشفمع ةفم ولم ياامولففاي



 
 

فاالافشق س

ف

فوةقمو

ف
ت
فااضرر فقوقييررةمفاطح رريفايؤ تررولفلشلررةاا

ت
ارريفي ررافاقيررةقفاللرر افالفاقيررةقفشمرر افاييررةابفمعةهررد فلرر  لفلررلفكررةافللررأ و

 .1999اب  ألفميةلضةمفالحروفا تا لفيعةهد فنمةىأوفالاووفمة ف

ا رررالفلبعررردفمرررولافمررررديافمررراف .اللررر افيرررد فومرررسفلرررةاامففررررطلكرررةافمرررافاييترررتضفاافت رررتموف ررر حأوفاقية أرررةمف

 .اازمالفايفيتيفااتا لفي فقرد فيذكو

ف

 

ف


