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נוכחות רב-לאומית
בהר הבית  /אל-חראם א-שריף

•כללי
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•פורום התורמים
•יחידת ביטחון ושימור
•מנגנון לישוב מחלוקות
•זיהוי
•הכשרה והתמצאות

נוכחות רב-לאומית בהר הבית  /אל-חראם א-שריף

.1
כללי
.1

1יעדים ומטרות:
הנוכחות הבינלאומית מוקמת במטרה לפקח ,לוודא ולסייע ביישומם של הצדדים את
מחויבויותיהם ההדדיות במסגרת ההסכם בכל הנוגע למתחם הר-הבית  /אל-חראם
א-שריף (.)Temple Mount

.2

2הרכב ומבנה
.

אהנוכחות הרב-לאומית תכלול:
.i

iאת נציגי המדינות והארגונים החברים בקבוצת הביצוע והאימות (קב"א)
(.)Implementation and Verification Group - IVG

iiiiאת נציגי המדינות והארגונים החברים בארגון המדינות האסלאמיות
(.)Organisation of the Islamic Conference - OIC
.

בהצדדים יוכלו לצרף לנוכחות הרב-לאומית מדינות ו/או ארגונים חברים נוספים ,הן
אזוריים והן בינלאומיים.

.

גהארגונים והגופים שירכיבו את הנוכחות הרב-לאומית יהיו:
.i

iנציג מיוחד (.)Special Representative

iiiiפורום התורמים (.)Donors Group
iiiiiיחידת הביטחון והשימור (.)Security and Conservation Unit - SCU
.

ד הנוכחות הרב-לאומית תקים מנגנון ליישוב מחלוקות (.)Dispute Settlement Mechanism

.

הבהסכמת הצדדים וככל שתמצא לנכון ,הנוכחות הרב-לאומית תורשה ,להקים גופים
נוספים ,במטרה למלא משימותיה ויעדיה.
והמטה הראשי הקבוע של הנוכחות הרב-לאומית ישכון במתחם הר-הבית  /אל-חראם

.

א-שריף או בקרבתו.
.3

3היקף אחריות ותפקידים
.

אהנוכחות הרב-לאומית תישא באחריות ובתפקידים שהועלו בהסכם ,כמו גם ,בין היתר:
.i

iתפקח ,תוודא ותסייע ביישום ההסכם.

iiiiתבטיח את הביטחון במתחם ואת שימורו.
iiiiiתפתור כל בעיה המתעוררת במתחם.
ivivתבטיח שלא תיערך אף חפירה או בנייה במתחם או מתחתיו אלא אם הוסכם
הדבר בין שני הצדדים.
.v

vתבטיח שביצועם של תחזוקה שוטפת ותיקוני חירום במתחם לא יסתרו את
ההסכם בין הצדדים.

viviתאפשר קיומו של פולחן דתי ותשמור על צניעות האתר תוך הבטחת גישת
המבקרים לאתר ,כל עוד תואם הדבר את הנוהגים הדתיים הקיימים ואת
החלטות הוואקף.
.

בייתכן שתחומי אחריות ותפקידים נוספים יתווספו ביוזמת הצדדים לנוכחות הרב-
לאומית בכפוף להסכמתם הכתובה של הצדדים ולאחר שתוגש הסכמה זו על-ידם
לנציג המיוחד.

.

גשפת העבודה של הנוכחות הרב-לאומית תהא השפה האנגלית.

85

86

.4

יוזמת ז’נבה

4הוצאות ומימון
.

אהאו"ם ,ארגון המדינות האסלאמיות ,חברי הקב"א והצדדים להסכם ישאו בהוצאות
המימון של הנוכחות הרב-לאומית.

.

בהנציג המיוחד ,בסיועם של הצדדים להסכם ,ארגון המדינות האסלאמיות וחברי
הקב"א ,יקימו לטובת הנוכחות הרב-לאומית פורום תורמים (להלן" :פורום
התורמים") ,שיורכב ממדינות ו/או מארגונים שאינם חברים בנוכחות הרב-לאומית
המוכנים לתרום להצלחת הנוכחות הרב-לאומית וההסכם .פורום התורמים יישא
בכל הוצאה שלא כוסתה על-ידי האו"ם ,ארגון המדינות האסלאמיות ,חברי הקב"א
והצדדים להסכם.

.

גהנוכחות הרב-לאומית תשאף ככל האפשר לרכוש את הנדרש לה לביצוע פעילויותיה
מגורמים מקומיים ואזוריים.

.

דהנציג המיוחד יערוך תקציב לכל שנת כספים ,שיאושר על-ידי הצדדים להסכם
והקבוצה הבינלאומית ( .)International Groupלאחר אישורו ,ישמש התקציב
למימון פעילויותיה של הנוכחות הרב-לאומית כפי שנקבעו על-ידי הנציג המיוחד.
שנת הכספים לעניין תקציבה של הנוכחות הרב-לאומית תהא מיום ה 1-בינואר ועד
יום ה 31-בדצמבר.

.

הככל שנוגע הדבר לתקופה הקודמת ליום ה 1-בינואר בשנה שלאחר החתימה על
ההסכם ,יכלול התקציב של הנוכחות הרב-לאומית את סכומי הכספים שיקבל
הנציג המיוחד לידיו בתקופה זו.
והנציג המיוחד יתקין תקנות לעניינים כספיים שיעלו בקנה אחד עם הסכם

.

זה ,ויגישן לאישורם של הצדדים להסכם ושל הקבוצה הבינלאומית לא יאוחר
מ____________ .תקנות אלו תכלולנה הליכים תקציביים המביאים בחשבון
מחזורים תקציביים של המדינות והארגונים התורמים.
זבכל שנת כספים יכנס הנציג המיוחד ישיבת מליאה שנתית (להלן" :מליאה")

.

( )Plenaryשתורכב מנציגיהם של הצדדים להסכם ,החברים ,הקבוצה הבינלאומית
ופורום התורמים ,במטרה להציג ולדון ביישום תוכנית העבודה של הנוכחות הרב-
לאומית ועמידתה בתקציב העומד לרשותה לשנת הכספים הנדונה ,ואת תוכנית
העבודה ותקציבה לשנת הכספים שלאחריה.
.5

5היחסים בין הצדדים להסכם
.

אועדה תלת-צדדית ( )Trilateral Committeeשתורכב מהנציג המיוחד ומוועדת היגוי
פלסטינית-ישראלית עליונה (,)Palestinian-Israeli High Steering Committee
תשמש כפורום הבכיר ביותר לתיאום בין הצדדים והנוכחות הרב-לאומית בכל
הנוגע ליישומו של ההסכם ובחינתו ההדדית.

.

בהוועדה התלת-צדדית תתכנס באופן שוטף לפחות פעם בחודש .בנוסף ,הוועדה
התלת-צדדית תתכנס לדיון מיוחד  48שעות לאחר שאחד הצדדים או הנוכחות
הרב-לאומית הגישו בקשה לכך למזכירות הוועדה.

.

גבנוסף לוועדה התלת-צדדית ,תיוצג הנוכחות הרב-לאומית גם בוועדות ובקבוצות
שונות שתוקמנה במסגרת ההסכם כפי שיפורט להלן ,ובוועדות ובקבוצות או
בגופים אחרים כפי שיוסכם על כך בין הצדדים.
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.6

6זכויות מיוחדות וחסינות
.

אנציגי הנוכחות הרב-לאומית ,הנציג המיוחד והעובדים של הגופים והארגונים של
הנוכחות הרב-לאומית יהיו זכאים לזכויות מיוחדות ולחסינות כפי שתפורטנה
בהסכם ההשתתפות (.)Participation Agreement

.

בנציגי הנוכחות הרב-לאומית ,הנציג המיוחד והעובדים של הגופים והארגונים של
הנוכחות הרב-לאומית יהנו מחופש תנועה בשטחי הטריטוריה של הצדדים ,באופן
שיאפשר להם לבצע את עבודתם במסגרת ההסכם ובהתאם לנוהגים שיגובשו על-
ידי הנציג המיוחד בשיתוף פעולה עם הצדדים.

.7

7משך זמן
.

אהנוכחות הרב-לאומית תתקיים עד שיוחלט אחרת בין הצדדים.

.2
הנציג המיוחד
.1

1הנציג המיוחד ימונה על-ידי הקבוצה הבינלאומית לאחר היוועצות עם הצדדים להסכם,
והוא יכהן בתפקידו במשך ארבע שנים .הקבוצה הבינלאומית ,תוך היוועצות עם הצדדים
להסכם ,תורשה להחליט על חידוש כהונתו של הנציג המיוחד או על החלפתו קודם לסיום
תקופת כהונתו.

.2

2בהיותו הגורם הניהולי העיקרי של הנוכחות הרב-לאומית ,ישכון מקום מושבו של הנציג
המיוחד במטה הראשי של הנוכחות הרב-לאומית במתחם הר-הבית  /אל-חראם א-שריף
או בקרבתו ,והוא יהא הגורם האחראי לניהולה ולהכוונתה .לשם כך ,בסמכותו של הנציג
המיוחד לפעול בשמה של הנוכחות הרב-לאומית ,לרבות העסקת צוותי עובדים ,עריכת
הסכמים וחוזים ,רכישת נכסים ושירותים וביטולם ,הנהגת הליכים משפטיים ,וביצוע כל
פעולה סבירה והולמת אחרת הנדרשת לשם מילוי תפקידו.

.3

3כחלק מפעילותו ,ישמש הנציג המיוחד כיו”ר הוועדה התלת-צדדית ,שתכלול גם את חברי
שני הצדדים הלוקחים חלק בוועדת ההיגוי הפלסטינית-ישראלית העליונה .הנציג המיוחד
יהא הגורם האחראי לכינוסה החודשי של הוועדה התלת-צדדית ,או לכינוסה בתדירות
גבוהה יותר בכפוף לבקשתו של כל אחד מחברי הוועדה התלת-צדדית.

.4

4הנציג המיוחד יהא הגורם האחראי ,בין היתר  -ובבכפוף להתייעצויות עם הקבוצה
הבינלאומית והצדדים להסכם – למינויים של המפקד ( )Commanderהעומד בראש יחידת
הביטחון והשימור וסגן-המפקד ( )Deputy Commanderשלה.

.5

5הנציג המיוחד יעדכן וידווח באופן תדיר וקבוע לצדדים להסכם ולקבוצה הבינלאומית על-
אודות פעילויותיה של הנוכחות הרב-לאומית ומילוי תפקידיה במסגרת הסכם זה.

.6

6הנציג המיוחד יבקש מהמדינות ומהארגונים המוסכמים על-ידי הצדדים לספק ליחידת
הביטחון והשימור תגבורת וצוותי עובדים ו/או ציוד בכפוף להסכם ההשתתפות.

.7

7הנציג המיוחד ידגיש בפני המדינות והארגונים התורמים את חשיבות הרצף והעקביות
בתרומתם ובפעילותם ,וישיג הסכמתם שלא לסגת מהסיוע ללא הודעה מוקדמת שתימסר
מראש לנציג המיוחד כמפורט בהסכם ההשתתפות.
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.3
פורום התורמים
.1

1פורום התורמים יורכב מכל המדינות והארגונים שהתחייבו לסייע כספית ולוגיסטית,
לרבות במתן סיוע בכוח אדם או במתן כל סיוע אחר לטובת הנוכחות הרב-לאומית בשנת
הכספים הקרובה.

.2

2חברי פורום התורמים יקבלו מהנציג המיוחד ומהמזכירות באופן תדיר וקבוע עדכונים
ודיווחים בדבר פעילויותיה של הנוכחות הרב-לאומית ומילוי תפקידיה במסגרת הסכם זה,
לרבות השימוש שנעשה בתרומותיהם.

.3

3אחת לשנה ,חברי פורום התורמים יוזמנו להשתתף בישיבת מליאה בה יציג בפניהם הנציג
המיוחד את יישומה של הנוכחות הרב-לאומית את תוכנית העבודה ואת השימוש שנעשה
בתקציב שעמד לרשותה לשנת הכספים הנדונה ,לרבות עריכתו של דיון בעניין ,ובכלל זה
גם דיון בדבר תוכנית העבודה העתידית ותקציבה לשנת הכספים הבאה.

.4

4כל התרומות הכספיות שיוענקו לנוכחות הרב-לאומית יותאמו לשנת הכספים בה עתידה
הנוכחות הרב-לאומית ליישם את פעילויותיה.

.5

5כל מחויבות למתן סיוע לוגיסטי ,לרבות מתן סיוע בכוח אדם ,יהיו לפרקי זמן ארוכים דיים ,באופן
שיאפשרו לנוכחות הרב-לאומית לשלבם בפעילויותיה תוך שינויים מינימליים ככל האפשר.

.6

6הנציג המיוחד יגבש קריטריונים ,תנאים ודרישות לשם מתן סיוע כספי ,לוגיסטי ובכוח
אדם לנוכחות הרב-לאומית.

.7

7הנוכחות הרב-לאומית והנציג המיוחד ישמשו כמנגנון הראשי לדיאלוג בין מדינה תורמת
או ארגון תורם לבין הצדדים ,בכל הקשור לפעילות הנוכחות הרב-לאומית.

.4
יחידת ביטחון ושימור
כללי
.1

1הנוכחות הרב-לאומית תקים יחידת ביטחון ושימור במטרה להבטיח את הביטחון במתחם
הר-הבית  /אל-חראם א-שריף ואת שימורו ,ולשמש כגורם מרתיע המפקח על יישום
הוראותיו של הסכם זה.

.2

2יחידת הביטחון והשימור תוצב בסמוך למתחם הר-הבית  /אל-חראם א-שריף ,והמטה
הראשי שלה ישכון במיקום עליו יוסכם בין הצדדים.

.3

3יחידת הביטחון והשימור תיעזר במזכירות של קבוצת הביצוע והאימות (קב”א) וביחידת
הסיוע ( )Support Unitשלה ,ותקבל סיוע לוגיסטי ככל שיידרש לה מקב”א ומיחידת
השיטור של העיר העתיקה ( )Old City Police Unit - PUבמטרה למלא חובותיה.

.4

4המפקד וסגן-המפקד של יחידת הביטחון והשימור ימונו על-ידי הנציג המיוחד ועליהם
יהיה לדווח לו .המפקד וסגן-המפקד של יחידת הביטחון והשימור יהיו ממדינות שונות.

.5

5המפקד של יחידת הביטחון והשימור יהא קצין משטרה בפועל או בדימוס שדרגתו תהא
זהה לדרגת אלוף בצבא .סגן-המפקד של יחידת הביטחון והשימור יהא קצין משטרה
בפועל או בדימוס שדרגתו תהא זהה לתת-אלוף בצבא.
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6הן המפקד והן סגן-המפקד של יחידת הביטחון והשימור יכהנו בתפקידם במשך לא פחות
משנתיים .במטרה להבטיח רצף מקסימלי ,יעשה הנציג המיוחד כל מאמץ שלא להחליפם
באותה שנה.

.7

7יחידת הביטחון והשימור תורכב ממטה ראשי ( ,)Headquartersממרכיב ביטחון
( )Security Component - SCומיחידת משקיפים (.)Compound Observer Unit - COU

.8

8כל החברים ביחידת הביטחון והשימור ,לרבות מרכיב הביטחון ויחידת המשקיפים ,יהיו
כפופים בכל תחומי אחריותם למפקד של יחידת הביטחון והשימור שיפרסם ברבים
את נוהלי היחידה .המפקד יגבש שרשרת פיקוד שתורכב ממפקדי האגפים שהקמתם
התאפשרה בעקבות התרומות הארגוניות והמדיניות השונות ליחידת הביטחון והשימור.

.9

9המפקד של יחידת הביטחון והשימור יחזיק באחריות כוללת לסדר הכללי של היחידה ושל
כלל חבריה ,ובתיאום עם הנציג המיוחד יגבש הליכים לתיאום אמצעים משמעתיים בין
היחידה ובין המדינות ו/או הארגונים התורמים.

1010למעט מרכיב הביטחון ,אף יחידה ביחידת הביטחון והשימור לא תורשה להחזיק בנשק.
1111המפקד

של

יחידת

הביטחון

והשימור

יקים

ועדת

תיאום

במתחם

( ,)Compound Coordination Committee - CCCשהחברים בה יהיו המפקד או סגן-
המפקד ונציגים מתאימים מטעם הצדדים להסכם.
1212ועדת התיאום תשמש כפורום העיקרי לתיאום וקישור בין הצדדים להסכם ובין יחידת
הביטחון והשימור.
1313ועדת

התיאום

תכלול

גם

תת-ועדה

לשיתוף

פעולה

מודיעיני

( )Subcommittee for Intelligence Cooperation - SICשתפעל באופן הדוק עם יחידת
השיטור של העיר העתיקה.
1414יחידת הביטחון והשימור תקים במטה הראשי שלה מרכז מבצעים משותף לה ולפלסטין
(.)Joint SCU-Palestine Operations Center - JOC
1515בעת יישום תחומי אחריותה וסמכותה ,כפי שפורטו לעיל ,תהא יחידת הביטחון והשימור

מחויבת לשמור על חיי היומיום והאופי ההיסטורי של העיר העתיקה ושל מתחם הר-הבית /
אל-חראם א-שריף ולהימנע מלהפריע לחיי השגרה ולאורח החיים השוטף .בהתאם
לכך ,תנוהל יחידת הביטחון והשימור בכל פעילויותיה על בסיס מדיניות ריסון
(.)Policy of Restraint
1616יחידת הביטחון והשימור תקים ותפעיל בעיר העתיקה חדר-מצב משותף (Joint Situation

 )Roomשיכלול חברים משני הצדדים להסכם .חדר-המצב המשותף ישמש כמרכז פיקוד

משותף למצבי חירום ומשבר ולניהול תיאומים ושיתופי פעולה במתחם הר-הבית  /אל-
חראם א-שריף.

המטה הראשי של יחידת הביטחון והשימור
1717המטה הראשי של יחידת הביטחון והשימור יאורגן באופן שיאפשר לו למלא חובותיו
בכפוף להסכם בין הצדדים ולנספח זה .המטה יאויש בשוטרים מאומנים בעלי ניסיון ובעלי
דרגות הולמות ,שנשלחו על-ידי המדינות והארגונים התורמים .ארגון המטה ייקבע על-ידי
המפקד של יחידת הביטחון והשימור שמתפקידו יהיה לגבש מצבת כוח אדם על בסיס
לאומי/ארגוני הוגן והולם.
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מרכיב ביטחוני
1818מרכיב הביטחון יהיה אחראי על התחומים הבאים:

.

אביטחונם של אזרחים ותיירים.

.

בהשגחה על שימור מתחם הר-הבית  /אל-חראם א-שריף.

.

גמתן סיוע לכוחות המשטרה הפלסטינים במתחם הר-הבית  /אל-חראם א-שריף
באופן שיאפשר להם לבצע חובותיהם בפעילויות שאושרו מבעוד מועד.

.

דיישוב מתיחויות מקומיות ופתירת מחלוקות וסכסוכים מקומיים במתחם הר-הבית /
אל-חראם א-שריף.

1919במרכיב הביטחון ישרתו  150שוטרים לכל היותר.
2020המטה הראשי של מרכיב הביטחון ימוקם במקום עליו יוסכם במתחם הר-הבית  /אל-חראם
א-שריף או בקרבתו.
2121מרכיב הביטחון יצויד בנשק נסתר למטרות הגנה עצמית ,והוא לא יורשה להחזיק או
לעשות שימוש בנשק חם .הוראות הפתיחה באש של מרכיב הביטחון יגובשו על-ידי
המפקד העומד בראש יחידת הביטחון והשימור בשיתוף פעולה עם הנציג המיוחד ועם
הצדדים להסכם.
2222חברי מרכיב הביטחון ייבחרו על-ידי המפקד העומד בראש יחידת הביטחון והשימור
מלאומים עליהם יוסכם בין הנציג המיוחד והצדדים .על כל החברים במרכיב הביטחון
לעמוד בתנאים הבאים:
.

אבעלי עשר שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בשירות משטרתי.

.

בדוברי אנגלית ברמה רהוטה וקולחת .על  40%מהם להיות גם דוברי ערבית ברמה
רהוטה ועל  10%מהם להיות גם דוברי עברית ברמה רהוטה.

.

געמידה בהצלחה בקורס ההכנה לנוכחות רב-לאומית (Multinational Presence

 ,)Pre-Deployment Courseכפי שיגובש ויפותח על-ידי הנציג המיוחד.

יחידה משקיפים
2323יחידת המשקיפים:
.

אתערוך ביקורת בכל הנוגע ליישומו של ההסכם ותוודא הוצאתו לפועל.

.

בתערוך ביקורת בכל הנוגע לכוחות הביטחון הפלסטינים ולהתנהלותם במתחם הר-הבית /
אל-חראם א-שריף.

.

גתבטיח שלא תיערך אף חפירה או בנייה במתחם או מתחתיו אלא אם הוסכם הדבר
בין שני הצדדים.

.

דתבטיח שביצועם של תחזוקה שוטפת ותיקוני חירום במתחם לא יסתרו את ההסכם
בין הצדדים.

.

התאפשר קיומו של פולחן דתי ותשמור על צניעות האתר תוך הבטחת גישת המבקרים
לאתר כל עוד תואם הדבר את הנוהגים הדתיים הקיימים ואת החלטות הוואקף.

נוכחות רב-לאומית בהר הבית  /אל-חראם א-שריף

2424יחידת המשקיפים תורכב מ 12-משקיפים אזרחים ,ובכללם חברים באונסק”ו.
2525יחידת המשקיפים תורשה להפעיל עמדות תצפית קבועות במתחם הר-הבית  /אל-חראם
א-שריף.
2626חברי יחידת המשקיפים ייבחרו על-ידי המפקד העומד בראש יחידת הביטחון והשימור,
מלאומים עליהם יוסכם בין הנציג המיוחד והצדדים .על כל החברים ביחידת המשקיפים
לעמוד בתנאים הבאים:
.

אבעלי עשר שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחומי הדיפלומטיה ,התרבות,
המורשת וכיוצ”ב.

.

בדוברי אנגלית ברמה רהוטה וקולחת .על  40%מהם להיות גם דוברי ערבית ברמה רהוטה.

.

געמידה בהצלחה בקורס ההכנה לנוכחות הרב-לאומית ,כפי שיגובש ויפותח על-ידי
הנציג המיוחד.

.5
מנגנון ליישוב מחלוקות
.1

1הצדדים להסכם ישאפו ליישב את כל המחלוקות הנובעות מפרשנות הסכם זה או מיישומו
באמצעות משא ומתן ובעזרת סיוע – ככל שיידרש – מצד ארגונים ,גופים ומומחים
בינלאומיים מקצועיים.

.2

2ועדת ההיגוי העליונה תשמש כפורום הבכיר ביותר ליישוב מחלוקות בין הצדדים.

.3

3היה ולא יימצא פתרון מיידי למחלוקת באמצעות משא ומתן ,ובכלל זה גם באמצעות
ועדת ההיגוי העליונה ,יורשה כל אחד מהצדדים להגיש את המחלוקת בפני בורר ומגשר
באמצעות בקשה רשמית שתימסר לנציג המיוחד (להלן“ :בקשה ליישוב מחלוקת במסגרת
הנוכחות הרב-לאומית”) (.)Multinational Presence Dispute Resolution Request

.4

4בכפוף לקבלת הבקשה ליישוב המחלוקת ,יפעל הנציג המיוחד מיידית לשם עריכת דיונים
עם הצדדים במטרה לברר את העובדות העומדות בבסיס המחלוקת ובמטרה להגיש
לצדדים המלצה הנוגעת למנגנון הבוררות והגישור שיימצא הולם לפתרון המחלוקת
הנדונה ולזהותו של הבורר/המגשר המומלץ.

.5

5על הצדדים להסכם יהיה להגיע להחלטה בדבר אימוץ מנגנון הבוררות והגישור שהומלץ
לרבות זהותו של הבורר או המגשר תוך ייחוס חשיבות מרבית להמלצותיו של הנציג
המיוחד בכל הנוגע לכך.

.6

6היה והגיעו הצדדים להחלטה כי אין ביכולתם ליישב את המחלוקת בתוך  14ימים
באמצעות מנגנון הבוררות והגישור של הנוכחות הרב-לאומית שאומץ במסגרת סעיף זה,
יורשה כל צד לנסות ליישבה באמצעות מנגנוני פתרון מחלוקות נוספים כמפורט בסעיף
 )4(16להסכם.

.7

7עם סיומו של הליך פתרון המחלוקת במסגרת הנוכחות הרב-לאומית ,יערוך הנציג המיוחד
לצדדים דו”ח בו יפורטו הרקע למחלוקת ותוצאות הליך הפתרון לה במסגרת הנוכחות
הרב-לאומית .המזכירות תתעד בארכיב מיוחד כל דו”ח יישוב מחלוקות שכזה.
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.6
זיהוי
.1

1הנוכחות הרב-לאומית תזוהה באמצעות סמל ,שעיצובו יתואם עם הצדדים להסכם.

.2

2חברי הנוכחות הרב-לאומית ישאו כרטיס זיהוי המעיד באנגלית ,בעברית ובערבית על
שייכותם לנוכחות הרב-לאומית .הכרטיס יונפק על-ידי הנוכחות הרב-לאומית בהתאם
למאפיינים שיגובשו בין הנציג המיוחד ובין הצדדים להסכם.

.7
הכשרה והתמצאות
.1

1הנוכחות הרב-לאומית תגבש ותפתח קורסי הכשרה והיכרות ,ובכלל זה גם עריכתם של
חומרי לימוד העוסקים במאפיינים השונים של הנוכחות הרב-לאומית ,לרבות הקורסים
שפורטו לעיל ,וכל זאת ,במטרה להבטיח שכל חברי הנוכחות הרב-לאומית ועובדיה יחלו
בפעילויותיהם באזור תוך הבנתם המלאה את המציאות באזור ,את המצב והרגישויות
במקום ואת תפקידם ומעמדם.
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מבנה ארגוני  -הכוח הרב-לאומי בהר הבית  /אל-חראם א-שריף
הצדדים
מעבירים
מחלוקות שלא
נפתרו

מתייעצים

וועדת היגוי
ישראלית-
פלסטינית עליונה
(נספח כוח רב-לאומי
א)1.5.

שולחים נציגים

דנים בפעילות
הכוח הרב לאומי,
בתוכנית ובתקציב

מנגנון יישוב מחלוקות
תלת-צדדי
נציג מיוחד של הכוח הרב-
לאומי תוך דיון עם הצדדים
(נספח כוח רב-לאומי )5

תת-ועדה לשיתוף
פעולה מודיעיני
(נספח כוח רב-לאומי )4.13

וועדת תיאום במתחם
(נספח כוח רב-לאומי )4.11

חדר מצב משותף
(נספח כוח רב-לאומי )4.16

מרכז מבצעים משותף ליחידת
הביטחון והשימור ולפלסטין
(נספח כוח רב-לאומי )4.14

יחידת משקיפים
 12משקיפים אזרחיים
(נספח כוח רב-לאומי )4.23

מרכיב ביטחוני
(נספח כוח רב-לאומי )4.18

פורום תורמים
(נספח כוח רב-לאומי )3

כוח רב לאומי
(הסכם )6.5

סיוע (מזכירות,
עזרה,
לוגיסטיקה)

נציג מיוחד
(נספח כוח רב-לאומי )2

יחידת ביטחון ושימור
מפקד ממונה על-ידי הנציג המיוחד
בהתייעצות עם הצדדים
(נספח כוח רב-לאומי )4

ממנה בהתייעצות עם הצדדים

קבוצה בינלאומית
קב"א ,חברים בארגון
המדינות האסלאמיות,
וארגונים ומדינות נוספים
(הסכם .iא)6.5.

מעבירים מחלוקות
אם לא יושבו על-
ידי מנגנון יישוב
המחלוקות

מנגנון ליישוב
מחלוקות
(הסכם )16

וועדה תלת-צדדית
נציג מיוחד של הכוח הרב-
לאומי ,חברי הוועדה העליונה
הישראלית-פלסטינית
(נספח כוח רב-לאומי א)1.5.

מתכנסים

שולחים נציגים

הצדדים

מקימים

קבוצת ביצוע ואימות
(קב"א)
(הסכם )3

