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  وثائق معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية
  

  معاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية
  .17/10/1994عمّان، 

  
  

  الديباجة
  

عين االعتبار إعالن واشنطن، إن حكومة اململكة األردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إذ تأخذان يف   
 .وتتعهدان بالوفاء به 1994) يوليو(تموز  25املُوقع من قِبلهما يف 

 242وإذ تهدفان إىل حتقيق سالم عادل ودائم وشامل يف الشرق األوسط مبني على قراري جملس األمن  
  .بجوانبهما كلها 338و 

وتقويته على أسس من احلرية واملساواة  وإذ تأخذان يف عين االعتبار أهمية احملافظة على السالم  
  .والعدل واحترام حقوق اإلنسان األساسية، متخطيتين بذلك احلواجز النفسية ومعززتين للكرامة اإلنسانية

وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادىء ميثاق األمم املتحدة، وتعترفان بحقّهما وواجبهما يف العيش   
  .حدود آمنة ومُعترف بها بسالم بينهما ومع الدول كافة ضمن

وإذ ترغبان يف تنمية عالقات صداقة وتعاون بينهما بحسب مبادىء القانون الدويل التي حتكم العالقات   
  .الدولية يف وقت السلم

وإذ ترغبان أيضاً يف ضمان أمن دائم لدولتيهما وعلى نحو خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها يف   
 .ما بينهما
تموز  25يف عين االعتبار أنهما أعلنتا حالة العداء بينهما بموجب إعالن واشنطن املُوقع يف وإذ تأخذان  

  .1994) يوليو(
  :وإذ تقرران إقامة سالم بينهما بموجب معاهدة السالم هذه، فقد اتفقتا على ما يلي  

  
  إقامة السالم: 1املادة 

  
اعتباراً من تاريخ تبادل ") الطرفين("ولة إسرائيل يعتبر السالم قائماً بين اململكة األردنية الهاشمية ود  

  .وثائق التصديق على هذه املعاهدة
  

  املبادىء العامة: 2املادة 
  

سيُطبّق الطرفان يف ما بينهما أحكام ميثاق األمم املتحدة ومبادىء القانون الدويل التي حتكم العالقات   
  :بين الدول وقت السلم، وبصورة خاصة

  .بسيادة كل منهما وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي، وسيحترمانهاـ يعترفان 1  
                                                            

  قصر "وّقعها باألحرف األولى، رئيس الوزراء األردني، الدآتور عبد السالم المجالي، ونظيره اإلسرائيلي يتسحاق رابين، في
. الملك حسين وولي عهده األمير حسن بن طالل، ووزير الخارجية اإلسرائيلي شمعون بيرس      في عّمان، في حضور " الهاشمية

 .26/10/1994 وتم توقيعها النهائي في
 والترجمة عن اإلنكليزية غير رسمية، وهي من إعدادنا. مصدر خاص. 
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  .ـ يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسالم ضمن حدود آمنة ومُعترف بها، وسيحترمان ذلك احلق2  
ـ سينمّيان عالقات حُسن اجلوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان من التهديد بالقوة ومن 3  
  .، وسيحالن جميع النزاعات بينهما بالوسائل السلميةاستعمالها
  .ـ يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة يف املنطقة وبسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي4  
  . ـ يحترمان ويعترفان بالدور األساسي للتنمية والكرامة اإلنسانية يف العالقات اإلقليمية والثنائية5  
ركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً يف أي من الطرفين ـ ويعتقدان أيضاً أن حت6  

  .ينبغي أالّ يُسمح بها
  

  احلدود الدولية: 3املادة 
  

ـ حتُدّد احلدود الدولية بين األردن وإسرائيل على أساس تعريف احلدود زمن االنتداب، كما هو مبيّن يف 1  
  ].احملددة فيه[رائطية املُضافة إليه واإلحداثيات ، املُشار إليها يف املواد اخل)أ( Iامللحق 

احلدود الدولية الدائمة واآلمنة واملُعترف بها دولياً ) أ( I/1ـ تُعتبر احلدود كما هي حمددة يف امللحق 2  
بين األردن وإسرائيل من دون املساس بوضع أية أراض دخلت حتت سيطرة احلكم العسكري اإلسرائيلي سنة 

1967.  
ر الطرفان أن احلدود الدولية، بما يف ذلك حدود كل منهما، واملياه اإلقليمية واجملال اجلوي لكل ـ يعتب3  

  .منهما حدود ال يجوز اختراقها، وسيحترمانها ويتقيدان بها
، وسيتم االنتهاء Iمن امللحق  (I)ـ سيتم ترسيم احلدود بحسب ما هو منصوص عليه يف امللحق الفرعي 4  

  .أشهر بعد توقيع املعاهدة 9تزيد عن منه يف فترة ال 
ـ من املُتفق عليه أنه حيثما تبعت احلدود جمرى نهر فإنه إذا تغيّر مسيل جمرى النهر تغييراً طبيعياً، كما 5  

وأنه يف حالة حدوث أية تغييرات أُخرى فإن . ، فإن احلدود تتبع اجملرى اجلديد للمسيل)أ( Iموضح يف امللحق 
  . إذا اتفق الطرفان على خالف ذلكاحلدود لن تتأثر إالّ

ـ مباشرة، عند تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة، سيعيد كل طرف االنتشار إىل جهته من احلدود 6  
  ).أ( Iالدولية بحسب ما هو معرّف يف امللحق 

 ـ مباشرة، عند تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات للوصول إىل7  
  .أشهر على حتديد حدودهما البحرية يف خليج العقبة 9اتفاق خالل 

نهارايم، والتي هي حتت السيادة / ـ آخذين يف عين االعتبار األوضاع اخلاصة بمنطقة الباقورة8  
  ).ب( Iاألردنية، وفيها حقوق امتالك خاصة إسرائيلية، يقرر الطرفان تطبيق املواد املنصوص عليها يف امللحق 

  ).ج( Iتسوفار تُطبّق املواد املنصوص عليها يف املُلحق /  ما يتعلق بمنطقة الغمرـ يف9  
  

  األمن: 4املادة 
  

ـ أ ـ إذ يتقبل الطرفان أن التفاهم املشترك والتعاون بينهما يف املسائل املتعلقة باألمن سيكونان جزءاً 1  
خذان على عاتقيهما أن يؤسسا عالقتهما يف جمال مهماً من عالقاتهما وسيؤديان أيضاً إىل تعزيز أمن املنطقة، يأ

األمن على الثقة املتبادلة وتطوير املصالح املشتركة والتعاون، وأن يهدفا إىل إقامة بنيان إقليمي من الشراكة يف 
  .السالم

ب ـ نحو ذلك الهدف، يعترف الطرفان بمنجزات اجملموعة األوروبية واالحتاد األوروبي يف تطوير مؤتمر   
  .من والتعاون يف أوروبا ويلتزمان إقامة مؤتمر األمن والسالم يف الشرق األوسطاأل

ويعني هذا االلتزام تبنّي أطر إقليمية على النحو الذي تم تنفيذه بنجاح يف فترة ما بعد احلرب العاملية   
  .بما يتوّج بمنطقة أمن واستقرار) على اخلطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي(

 تمس االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة احلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس بموجب ميثاق ـ ال2  
  .األمم املتحدة

  :ـ يتعهد الطرفان، بمقتضى هذه املادة بما يلي3  
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أ ـ االمتناع من التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال األسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع   
  .ضد بعضهما ومن األعمال واألنشطة األُخرى التي تضر بأمن الطرف اآلخرآخر 

ب ـ االمتناع من تنظيم األعمال والتهديدات العدائية أو املعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة،   
  .ومن التحريض عليها واملساهمة أو املشاركة فيها ضد الطرف اآلخر

والفعّالة للتأكد من أن األعمال أو التهديدات بالعداء أو املعاداة أو  ج ـ اتخاذ اإلجراءات الضرورية  
وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل اجملال اجلوي (التخريب أو العنف ال تُرتكب من أراضيهما 

  .أو من خالل أو فوق أراضيهما) واملياه اإلقليمية
لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف،  ـ بما يتماشى مع حقبة السالم ومع اجلهود4  

  :يتفق الطرفان أيضاً على االمتناع ممّا يلي
أ ـ دخول أي ائتالف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث، أو مساعدته بأية طريقة   

من شن العدوان أو أية أعمال أُخرى من من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو أنشطته تتض
  .العداء العسكري ضد الطرف اآلخر بما يتناقض مع مواد هذه املعاهدة

ب ـ السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود إىل طرف ثالث على   
  .أراضيهما يف أحوال يمكن أن تخل بسالمة الطرف اآلخر

راءات ضرورية وفعّالة، وسيتعاونان على مكافحة اإلرهاب بأشكاله كلها، ويتعهد ـ سيتخذ الطرفان إج5  
  :الطرفان

أ ـ اتخاذ إجراءات ضرورية وفعّالة ملنع أعمال اإلرهاب والتخريب والعنف من أن تُشنّ من أراضيهما أو   
  .من خالل أراضيهما، واتخاذ إجراءات ضرورية فعّالة ملكافحة هذه األنشطة ومرتكبيها

ب ـ من دون املساس باحلريات األساسية للتعبير عن الرأي والتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعّالة   
ملنع دخول ووجود وعمل أية جمموعة أو منظمة وبنيتهما األساسية على أراضيهما إذا كانت تهدد أمن الطرف 

  .اآلخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله
  .اون على منع ومكافحة التسلل عبر احلدودج ـ التع  
ـ إن أية مسألة تتعلق بتنفيذ هذه املادة تتم معاجلتها ضمن آلية للتشاور تضم جهاز االرتباط والتحقق 6  

واإلشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً آليات للتشاور أُخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وسيُضم اتفاق سيجري 
  .أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة والتفصيالت املتعلقة بآلية التشاور 3االنتهاء منه ضمن مدة 

ـ العمل على أساس األولوية، وبالسرعة املمكنة، ضمن اجملموعة املتعددة الطرف املتعلقة بضبط التسلح 7  
  :واألمن اإلقليمي وبصورة مشتركة ملا يلي

  واالئتالفات العدائية يف الشرق األوسط؛أ ـ إيجاد منطقة خالية من التحالفات   
ب ـ إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية يف الشرق األوسط،   

  .ضمن سالم شامل ودائم ومستقر يتصف باالمتناع من استعمال القوة، ويتصف بالتوفيق والنيّات احلسنة
  

  اسية والعالقات الثنائية األُخرىالعالقات الدبلوم: 5املادة 
  

ـ يتفق الطرفان على إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء املقيمين، وذلك خالل 1  
  .شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة

  .ادية والثقافيةـ يتفق الطرفان على أن العالقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العالقات االقتص2  
  

  املياه: 6املادة 
  

  :بهدف حتقيق تسوية شاملة ودائمة جلميع مشكالت املياه القائمة بين الطرفين  
ـ يتفق الطرفان بالتبادل على االعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري األردن 1  

املقبولة واملتفق عليها وبحسب الكميات  وذلك بموجب املبادىء. واليرموك ومن املياه اجلوفية لوادي عربة
  .، والتي يصار إىل احترامها والعمل بموجبها على الوجه األتمIIوالنوعية املبينة يف امللحق رقم 



  183، ص )1994خريف ( 20، العدد 5المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةاإلسرائيلية -ية معاهدة السالم األردنوثائق 

 

4 
 

ـ انطالقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي عادل ومتفق عليه ملشكالتهما املائية، إذ يشكّل 2  
اون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان معاً العمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية موضوع املاء أساساً لتطوير التع

  .املوارد املائية ألحدهما يف اإلضرار باملوارد املائية للطرف اآلخر بأي شكل من األشكال
ـ يعترف الطرفان بأن مواردهما املائية غير كافية لإليفاء بحاجاتهما، األمر الذي يتوجب من خالله 3  

ز كميات إضافية، بغية استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق خمتلفة، بما فيها مشاريع التعاون على جتهي
  .الصعيدين اإلقليمي والدويل

أعاله، وعلى أساس أن التعاون يف املوضوعات املتعلقة باملياه يكون ) 3(ـ يف ضوء أحكام الفقرة 4  
ما يعانيانه من شح يف املياه، وأن قضايا املياه على ملنفعة الطرفين، األمر الذي من شأنه التخفيف من حدة 

امتداد احلدود بينهما ال بد من أن تتم معاجلتها بوصفها وحدة كاملة، بما يف ذلك إمكان نقل كميات املياه عبر 
احلدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدّة شح املياه، وعلى 

  :العمل ضمن أطر اجملاالت التالية
أ ـ تنمية املوارد املائية، املوجود منها واجلديد، والعمل على زيادة وفرة كميات املياه، بما يف ذلك حتقيق   

التعاون على املستوى اإلقليمي كما هو مالئم، وجعل ما يُهدر من املوارد املائية باحلدّ األدنى، وذلك عبر مراحل 
  .استخدامها
  .منع تلوث املوارد املائية ب ـ  
  .ج ـ التعاون املتبادل يف جمال التخفيف من حدّة النقص يف كميات املياه  
د ـ نقل املعلومات والقيام بأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف املوضوعات املتعلقة باملياه، فضالً عن   

  .عرض إمكانات تعزيز عملية تنمية املوارد املائية واستخدامها
  .جميع التفصيالت املتعلقة بتنفيذ التزامات كال الدولتين بموجب أحكام هذه املادة IIيضم امللحق ـ 5  

  
  العالقات االقتصادية: 7املادة 

  
ـ انطالقاً من النظر إىل التنمية االقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسالم واألمن والعالقات 1  

ألفراد من بين البشر، فإن الطرفين، يف ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل املنسجمة يف ما بين الدول والشعوب وا
إليها، يؤكدان رغبتيهما املتبادلتين يف ترويج التعاون االقتصادي، ال بينهما فحسب، وإنما أيضاً ضمن اإلطار 

  .األوسع للتعاون االقتصادي اإلقليمي
  :ـ لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي2  
إزالة جميع أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد حتقيق عالقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء املقاطعات  أ ـ  

االقتصادية املوجهة ضد الطرف اآلخر، والتعاون يف جمال إنهاء املقاطعات االقتصادية املقامة ضد أحدهما 
  .اآلخر من قبل أطراف ثالثة

هما ينبغي لها أن تسير على مبادىء انتقال السلع واخلدمات ب ـ اعترافاً من الطرفين بأن العالقات بين  
بحرية، يدخل الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إىل عقد اتفاقات تتعلق بالتعاون االقتصادي، بما يف ذلك 

التجارة وإقامة منطقة جتارة حرة واالستثمار والعمل املصريف والتعاون الصناعي والعمالة، وذلك ألغراض 
كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة . اقتصادية مفيدة تقوم على مبادىء يتم االتفاق بشأنها ترويج عالقات

أشهر من تاريخ تبادل وثائق  6وسيتم اختتام هذه املفاوضات يف موعد ال يتجاوز فترة . بالتنمية البشرية
  .التصديق على املعاهدة

ذلك، على ترويج اقتصاداتهما، وكذلك تعزيز عالقات ج ـ التعاون ثنائياً، ويف اجملاالت املتعددة الطرف ك  
  .اجلوار االقتصادية مع أطراف إقليمية أُخرى

  
 
 
 
 



  183، ص )1994خريف ( 20، العدد 5المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةاإلسرائيلية -ية معاهدة السالم األردنوثائق 

 

5 
 

  الالجئون والنازحون: 8املادة 
  

ـ اعترافاً من الطرفين باملشكالت البشرية الكبيرة التي يسببها النزاع يف الشرق األوسط بالنسبة إىل 1  
من شدة املعاناة اإلنسانية، فإنهما يسعيان لتحقيق مزيد من  الطرفين، وبما لهما من مساهمة يف التخفيف

  .التخفيف من حدة املشكالت الناجمة على صعيد ثنائي
ـ اعترافاً من الطرفين بأن املشكالت البشرية املُشار إليها أعاله، التي يسببها النزاع يف الشرق األوسط، 2  

سعى الطرفان لتسويتها يف احملافل واملنابر املالئمة، ال يمكن تسويتها بصورة كاملة على الصعيد الثنائي، ي
  :وبمقتضى أحكام القانون الدويل، بما يف ذلك ما يلي

  .أ ـ يف ما يتعلق بالنازحين، يف إطار جلنة رباعية، باالشتراك مع مصر والفلسطينيين  
  : ب ـ يف ما يتعلق بالالجئين  
  .الجئينـ يف إطار عمل اجملموعة املتعددة الطرف بشأن ال1  
ـ من خالل إجراء حوار ثنائي، أو غير ذلك يتم يف إطار يتفق عليه، ويأتي مقترناً باملفاوضات اخلاصة 2  

بالوضع القانوين الدائم، أو متزامناً معها، وذلك يف ما يتعلق باملناطق املشار إليها يف املادة الثالثة من هذه 
  .املعاهدة

دة املتفق عليها والبرامج االقتصادية الدولية األُخرى املتعلقة ج ـ من خالل تطبيق برامج األمم املتح  
  .بالالجئين والنازحين، بما يف ذلك املساعدة يف مضمار العمل على توطينهم

  
  األماكن ذات األهمية التاريخية والدينية: 9املادة 

  
  .والتاريخيةـ سيمنح كل طرف ملواطني الطرف اآلخر حرية دخول األماكن ذات األهمية الدينية 1  
ـ ويف هذا اخلصوص، وبما يتماشى مع إعالن واشنطن، حتترم إسرائيل الدور احلايل اخلاص للمملكة 2  

وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستويل . األردنية الهاشمية يف األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس
  .إسرائيل أولوية كبرى للدور األردين التاريخي يف هذه األماكن

ـ سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار األديان بين األديان التوحيدية الثالثة، بهدف العمل باجتاه 3  
  .تفاهم ديني والتزام خُلُقي وحرية العبادة والتسامح والسالم

  
  أوجه التبادل الثقايف والعلمي: 10املادة 

  
راكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان انطالقاً من رغبة الطرفين يف إزالة حاالت التمييز التي ت  

. بمرغوبية أوجه التبادل الثقايف والعلمي يف احلقول كلها، ويتفقان على إقامة عالقات ثقافية طبيعية بينهما
أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق  9وعليه، فإنهما يقومان يف أسرع وقت ممكن، على أالّ يتجاوز ذلك فترة 

  .، باختتام املفاوضات بشأن االتفاقات الثقافية والعلميةعلى هذه املعاهدة
  

  التفاهم املتبادل وعالقات حسن اجلوار: 11املادة 
  

ـ يسعى الطرفان لتعزيز التفاهم املتبادل يف ما بينهما والتسامح القائم على ما لديهما من القيم 1  
  :وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان ما يلي. التاريخية املشتركة

االمتناع من القيام ببث الدعايات املعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ جميع اإلجراءات أ ـ   
القانونية واإلدارية املمكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قِبل أي تنظيم أو فرد موجود 

 .يف املناطق التابعة ألي منهما
أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه  3، ويف فترة ال تتجاوز القيام يف أسرع وقت ممكن -ب  

املعاهدة، بإلغاء كل ما من شأنه اإلشارة إىل اجلوانب املعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز والعبارات 
  .العدائية يف نصوص التشريعات اخلاصة بكل منهما
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  .يف جميع املطبوعات احلكومية ج ـ االمتناع من مثل هذه اإلشارات أو التعابير  
د ـ تأكيد تمتع مواطني كل طرف باملعاملة القانونية األصولية يف األنظمة القانونية للطرف اآلخر وأمام   

  .حماكم ذلك الطرف
بما ال يتعارض مع احلق يف حرية التعبير املنصوص عليه يف املعاهدة الدولية ) أ( Iـ تطبيق الفقرة 2  

  .سياسيةللحقوق املدنية وال
  .ـ تأليف جلنة مشتركة لدرس احلوادث التي يدّعي أحد الطرفين فيها حدوث انتهاك لهذه املادة3  

  
  مكافحة اجلريمة واخملدرات: 12املادة 

  
سيتعاون الطرفان على مكافحة اجلريمة، وال سيما التهريب، وسيتخذان جميع اإلجراءات الضرورية   

ملكافحة ومنع أنشطة إنتاج اخملدرات احملظورة واالجتار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه األنشطة إىل 
من  IIIتوصال إليها، مثل امللحق ويف هذا اخلصوص سيأخذان يف عين االعتبار جماالت التفاهم التي . احملاكمة

أشهر من تاريخ  9كما يلتزم الطرفان إتمام االتفاقات املرتبطة بهذا اجملال يف فترة ال تزيد عن . هذه املعاهدة
  .تبادل وثائق تصديق هذه املعاهدة

  
  النقل والطرق: 13املادة 

  
الطرفان باالهتمام املتبادل يف  ولهذا يعترف. يأخذ الطرفان يف عين االعتبار التقدم يف جمال النقل  

  :ولتعزيز العالقات يف هذا اجملال يتفق الطرفان على ما يلي. إقامة عالقات جوار طبيعية يف جمال النقل
ـ سيسمح كل طرف ملواطني الطرف اآلخر ووسائل نقلهم بحرية احلركة يف أراضيه وفقاً للقواعد املطبقة 1  

ولن يفرض أي طرف ضرائب تمييزية أو قيوداً على حرية احلركة على . لهمعلى مواطني الدول األُخرى ووسائل نق
  .األشخاص ووسائل النقل من أراضيه إىل أراضي الطرف اآلخر

وسيدرسان إمكان إقامة اتصاالت برية . ـ سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما2  
    .واتصاالت بالسكك احلديدية بينهما

الطرفان يف التفاوض بشأن اتفاقات النقل املتبادل يف اجملاالت السابقة ويف جماالت ـ سيستمر 3  
ومعايير النقل وترخيص املركبات وممرات برية ) املروري(أُخرى، مثل املشاريع املشتركة واألمان على الطرق 

 6ات يف ما ال يزيد عن وشحن البضائع واألحمال والقضايا املتعلقة باألرصاد اجلوية، على أن تتم هذه االتفاق
  .أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه املعاهدة

ـ سيستمر الطرفان يف التفاوض إلقامة طريق سريع يربط بين األردن ومصر وإسرائيل بالقرب من 4  
  .إيالت

  
  حرية املالحة والوصول إىل املوانىء: 14املادة 

  
طرف بحق سفن الطرف اآلخر يف املرور البحري يف مياهه  ، يعترف كل3ـ بما ال يتعارض مع الفقرة 1  

  .اإلقليمية، وفقاً لقواعد القانون الدويل
وكذلك السفن والبضائع . ـ سيمنح كل طرف سفن الطرف اآلخر وأحمالها منفذاً عادياً إىل موانئه2  

نفسها املطبقة عادة على سفن وسيمنح هذا املنفذ وفقاً للشروط . املتجهة إىل الطرف اآلخر أو التي تأتي منها
  .وبضائع الدول األُخرى

ـ يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين جلميع األمم للمالحة فيها 3  
وسيحترم كل طرف حق الطرف اآلخر يف املالحة واملرور اجلوي للوصول . والطيران فوقها من دون إعاقة أو توقف

  .من الطرفين من خالل مضيق تيران وخليج العقبةإىل إقليم أي 
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  الطيران املدين: 15املادة 
  

ـ يعترف الطرفان بتطبيق احلقوق واالمتيازات وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقات املتعددة 1  
واتفاقية ) واتفاقية شيكاغ( 1994الطرف التي يكونان طرفين فيها، ال سيما اتفاقية الطيران املدين الدويل لسنة 

  .1944لسنة ) ترانزيت(خدمات املرور اجلوي الدويل 
من اتفاقية شيكاغو، فلن يطبق  89ـ يف حال إعالن حالة الطوارىء الوطنية يف أي طرف وفقاً للمادة 2  

  .هذا اإلعالن على الطرف اآلخر على أساس تمييزي
ر جوي بين بلديهما وفقاً إلعالن ـ يأخذ الطرفان يف عين االعتبار املفاوضات بينهما الفتتاح مم3  

وباإلضافة إىل ذلك، وبعد التصديق على هذه املعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات تهدف إىل الوصول . واشنطن
أشهر من تاريخ تبادل  6إىل اتفاقية نقل مدين بينهما، وسيجري إتمام هذه املفاوضات خالل فترة ال تزيد عن 

  .ةوثائق التصديق على هذه املعاهد
  

  البريد واالتصاالت: 16املادة 
  

أمّا يف ما . يأخذ الطرفان يف عين االعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكس بينهما طبقاً إلعالن واشنطن  
كما . يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة املفاوضات يف شأنه، فسيجري تشغيله عند توقيع هذه املعاهدة

صاالت سلكية والسلكية عادية، وإنشاء خدمات الربط التلفازي باألسالك والراديو يتفق الطرفان على إنشاء ات
وسيجري إتمام املفاوضات يف هذه . وفقاً للمعاهدات واألنظمة الدولية يف هذا اجملال) ستاليت(واألطباق الالقطة 

  .هدةأشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه املعا 9املوضوعات يف فترة ال تزيد عن 
  

  السياحة: 17املادة 
  

وبغية حتقيق هذا الهدف ـ . يؤكد الطرفان رغبتهما املتبادلة يف تعزيز التعاون بينهما يف حقل السياحة  
ويأخذ الطرفان هنا يف عين االعتبار التفاهم املشترك الذي توصال إليه يف ما يتعلق بالسياحة ـ يتفق الطرفان على 

أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق  3توصل إىل اتفاق يف فترة ال تزيد عن التفاوض يف أسرع وقت ممكن وال
  .على هذه املعاهدة، وذلك بغية تسهيل وتشجيع السياحة املتبادلة والسياحة من الدول األُخرى

  
  البيئة: 18املادة 

  
ى ـ ومنها يتعاون الطرفان يف املوضوعات املرتبطة بالبيئة ـ وهو جمال يوليه الطرفان أهمية كبر  

وسيدخل الطرفان مفاوضات . IVموضوعات احملافظة على البيئة ومكافحة التلوث كما هو وارد يف امللحق 
أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه  6للتوصل إىل اتفاق نهائي بهذا الشأن يف فترة ال تزيد عن 

  .املعاهدة
  

  الطاقة: 19املادة 
  

ية موارد الطاقة، بما يف ذلك تنمية املشاريع املتعلقة بالطاقة، كاستخدام ـ سيتعاون الطرفان على تنم1  
  .الطاقة الشمسية

ـ نظراً إىل إتمام الطرفين التفاوض بشأن الربط املشترك لشبكات الكهرباء يف منطقة إيالت ـ العقبة، 2  
جزءاً من مفهوم ثنائي وإقليمي  ويعتبر الطرفان هذه اخلطوة. سيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه املعاهدة

ويتفق الطرفان على استئناف املفاوضات بينهما يف أسرع وقت ممكن لتوسيع جمال الربط املشترك . أوسع
  .للشبكات الكهربائية
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أشهر من تاريخ وثائق التصديق على  6ـ سيتوصل الطرفان إىل اتفاقات مشتركة يف جمال الطاقة خالل 3  
  .هذه املعاهدة

  
  تنمية أخدود وادي األردن: 20املادة 

  
ويشمل ذلك مشاريع مشتركة يف . يويل الطرفان أهمية كبرى للتنمية الكاملة ملنطقة أخدود وادي األردن  

اجملاالت االقتصادية والبيئية، واملشاريع املتعلقة بالطاقة والسياحة، آخذين يف عين االعتبار اإلطار املرجعي 
االقتصادية الثالثية األردنية ـ اإلسرائيلية ـ األميركية، بهدف الوصول إىل خطة رئيسية الذي وضع ضمن اللجنة 

  .وسيبذل الطرفان قصارى جهدهما إلتمام التخطيط والسير يف التطبيق. لتنمية أخدود وادي األردن
  

  الصحة: 21املادة 
  

فاق خالل فترة ال تزيد سيتعاون الطرفان يف جمال الصحة وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إىل ات
  .أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة 9عن 

  
  الزراعة: 22املادة 

  
سيتعاون الطرفان يف جمال الزراعة، بما يف ذلك اخلدمات البيطرية، وحماية النباتات، والتقنية احليوية،   
أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق  6وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إىل اتفاق يف غضون . والتسويق

  .على هذه املعاهدة
  

  العقبة وإيالت: 23املادة 
  

يتفق الطرفان على دخول املفاوضات يف أقرب وقت ممكن، ويف مدة ال تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ   
ملشتركة ملدينتي تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من حتقيق التنمية ا

العقبة وإيالت يف جماالت تتعلق بتنمية السياحة املشتركة، والرسوم اجلمركية املشتركة، ومنطقة جتارة حرة، 
ويقوم الطرفان بإتمام هذه . والتعاون يف الطيران، ومكافحة التلوث، واألمور البحرية، والرسوم اجلمركية

  .ئق التصديق على هذه املعاهدةأشهر من تاريخ تبادل وثا 9االتفاقات يف غضون 
  

  التعويضات: 24املادة 
  

يتفق الطرفان على إقامة جلنة تعويضات حلل جميع املشكالت املتعلقة بالتعويضات املالية على أساس   
  .متبادل

  
  احلقوق والواجبات: 25املادة 

  
يف حقوق وواجبات  ـ ال تؤثر هذه املعاهدة، ويجب أالّ تفسر على أنها تؤثر بأي شكل من األشكال،1  

  .الطرفين املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
ـ يتعهد الطرفان تنفيذ التزاماتهما بموجب هذه املعاهدة بحسن نية ومن دون االلتفات إىل األفعال أو 2  

. االمتناع من األفعال من قبل أي طرف آخر، وعلى نحو مستقل عن أي وثيقة ال تتماشى مع هذه املعاهدة
راض هذه الفقرة، يبين كل طرف لآلخر أنه بحسب رأيه وتفسيره ال يوجد أي تعارض بين التزاماته التعاقدية وألغ

  .القائمة وبين هذه املعاهدة
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ـ يتعهد الطرفان أيضاً اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتطبيق مواد املعاهدات املتعددة الطرف، التي 3  
ما يف ذلك تقديم إشعارات مالئمة إىل األمين العام لألمم املتحدة وغيره هما طرفان فيها، يف إطار عالقاتهما، ب

  .ممن يمارسون مهمات املؤتَمنين على املعاهدات الدولية
ـ سيتخذ الطرفان جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة اإلشارات املسيئة إىل الطرف اآلخر يف املعاهدات 4  

  .ذه اإلشاراتالدولية التي هما طرفان فيها، يف حال وجود ه
  .ـ يتعهد الطرفان عدم دخول أي التزامات تتعارض مع هذه املعاهدة5  
من ميثاق األمم املتحدة، يف حال التعارض بين التزامات الطرفين بموجب  103ـ مع مراعاة املادة 6  

ملزمة ويتم هذه املعاهدة وأي من التزاماتهما األُخرى، فإن االلتزامات الواردة بموجب هذه املعاهدة ستكون 
  .تنفيذها

  
  تشريعات: 26املادة 

  
أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه املعاهدة اعتماد التشريعات الضرورية  3يتعهد الطرفان خالل 

  .لتنفيذ هذه املعاهدة وإلنهاء أية التزامات دولية أو أية تشريعات تتناقض مع هذه املعاهدة
  

  التصديق واملالحق: 27املادة 
  

التصديق على هذه املعاهدة من قبل الطرفين، كل بحسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ  ـ يتم1  
  .بتبادل وثائق التصديق

  .ـ تعتبر املالحق واملرفقات واإلضافات لهذه املعاهدة جزءاً ال يتجزأ منها2  
  

  اإلجراءات املوقتة: 28املادة 
  

عليها، إجراءات موقتة ستنفذ عند عقد االتفاقات ذات سيطبق الطرفان يف بعض اجملاالت، يتم االتفاق   
  .Vالعالقة املنصوص عليها يف هذه املعاهدة بموجب امللحق 

  
  حل النزاعات: 29املادة 

  
  .ـ حتل النزاعات الناجتة من تطبيق هذه املعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض1  
  .حتال على التحكيم ـ أية نزاعات ال يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق، أو2  

  
  التسجيل: 30املادة 

  
من ميثاق األمم  102ترسل هذه املعاهدة إىل األمين العام لألمم املتحدة لتسجيلها بموجب املادة 

  .املتحدة
، املوافق 5755، حشفان 1415جمادى األوىل  21عرافاه اليوم /عند نقطة عبور عربة] املعاهدة[أُبرمت 

، باللغات العربية والعبرية واإلنكليزية، والنصوص كلها أصلية بصورة 1994 أكتوبر/تشرين األول 26فيه 
  .ويف حال وجود اختالف يف التفسير، يُعتمد النص اإلنكليزي. متساوية
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  عن اململكة األردنية الهاشمية
  عبد السالم اجملايل

  رئيس الوزراء
  عن دولة إسرائيل
  يتسحاق رابين
  رئيس احلكومة

  :شهد على ذلك
  كلينتون. جوليم 

  رئيس الواليات املتحدة األميركية
  
  
  

  قائمة باملالحق واملالحق الفرعية واملرفقات
  

  :Iامللحق 
  احلدود الدولية) أ(
  نهارايم/منطقة الباقورة) ب(
  تسوفار/منطقة الغمر) جـ(

  )صفحة 27(املالحق الفرعية 
  I.  خرائط أورثوغرافية )صفحات 10(وادي عربة ،[orthophoto]  20,000: 1بقياس  
  II.  50,000: 1، صور أورثوغرافية بقياس )صفحتان(البحر امليت  
  III.  10,000: 1، خرائط أورثوغرافية بقياس )صفحة 12(نهر األردن واليرموك  
  IV . 20,000: 1، خريطة أورثوغرافية بقياس )صفحة واحدة(منطقة الباقورة  
  V . 20,000: 1أورثوغرافية بقياس ، خريطة )صفحة واحدة(منطقة الغمر  
  VI . 50,000: 1، خريطة أورثوغرافية بقياس )صفحة واحدة(خليج العقبة  

  املياه :IIامللحق 
  اجلريمة واخملدرات :IIIامللحق 
  البيئة :IVامللحق 
  اإلجراءات املوقتة :Vامللحق 

  مَحاضر موافَق عليها من أ إىل د :املرفقات
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


