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  وثائق مفاوضات السالم
  االتفاقات األردنية ـ اإلسرائيلية

  
  يف جمال احلدود واألراضي جدول األعمال املشترك
  *.7/6/1994واشنطن، 

  
  

يف إطار سعيهما إىل حتقيق سالم عادل، دائم وشامل، واستناداً إىل مبدأ احترام سيادة أراضي دول 
) ج(اهدة للسالم وفقاً للبند الرقم ـا الرامية إىل إبرام معـاوضاتهمــ يف مف وإسرائيلاملنطقة وسالمتها، حدد األردن 

ال املشترك ـ موضوعات مفاوضاتهما يف شأن احلدود واملسائل املتعلقة باألرض، استناداً إىل ـمن جدول األعم
  :من جدول األعمال املشترك على الشكل اآلتي) 5ب (البند 

ة باألرض والترسيم ووضع عالمات احلدود الدولية بين األردن سيقوم الطرفان بتسوية املسائل املتعلقـ 
وضع أي من املناطق التي ساءة إىل تداب، وذلك من دون اإلوإسرائيل، استناداً إىل ترسيم احلدود على عهد االن

سيحترم اجلانبان احلدود الدولية الواردة أعاله ويلتزمانها، . 1967االحتالل اإلسرائيلي عام  وقعت حتت
 .حافظان على التعايش السلمي على امتدادها عبر إيجاد واقع يخدم مصالح شعبي البلدينوسي

 :تم االتفاق على خطوات العمل املذكورة الحقاً، وستعتمد يف املفاوضات التي ستعقد يف املنطقةـ 
ملياه د واللحدود منبثقة من جلنة األمن واحلدوجلنة فرعية (االتفاق على تشكيل آلية عمل مشتركة أـ 

تكون أهدافها املساعدة على التوصيل إىل تسوية يف شأن احلدود واملسائل ) رى ذات الصلةوالبيئة والقضايا األُخ
 .املتعلقة باألرض

ستقوم اللجنة الفرعية أوالً بصوغ أساليب حتضير خرائط مشتركة للمنطقة وترسيم احلدود ومسائل ب ـ 
 .إضافية أُخرى، بما يف ذلك القيام بمسح مشترك لهذا الغرض بحسب ما تتطلب احلاجة

اد نكليزية وستظهر فيها املالمح اجلغرافية للمناطق الواقعة على امتدركة باإلوسيتم صوغ اخلرائط املشت
  .احلدود املشتركة بين البلدين

بتقديم النصح إىل كل من الطرفين يف شأن طرق التوصل إىل اتفاق يف ما يتعلق ستقوم اللجنة الفرعية ج ـ 
 .من جدول األعمال املشترك) 5ب (بالعملية التي نص عليها البند 

التنفيذ خلطوات العمل يف حال التوصل إىل اتفاق ستكون اللجنة الفرعية مسؤولة عن التحضير ود ـ 
 .الهادفة إىل ترسيم احلدود الدولية بين األردن وإسرائيل ووضع العالمات

ا سيسهل املناقشات املوازية ممّستعمل آلية العمل املقترحة بالتنسيق التام مع جلنة األمن الفرعية هـ ـ 
اخمة للحدود الدولية التي ـاطق املتـاملن ات األمن الثنائي يفـاألكثر تفصيالً يف شأن كل املواضيع املتعلقة بترتيب

 .من جدول األعمال املشترك) 5ب (تم ترسيمها استناداً إىل البند 
ستنتهي املفاوضات إلِيجاد حلول مرضية للطرفين يف شأن قضايا احلدود بإبرام معاهدة للسالم و ـ 

 .من جدول األعمال املشترك) ج(بموجب ما نص عليه البند 

  

                                                 
  .وقد ذآرت الصحيفة أن الترجمة غير رسمية. 9/6/1994، )روتبي" (النهار" *

 



 

 
 

  

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
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