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  اتفاق التعاون املشترك
  ومنظمة التحرير الفلسطينية بين اململكة األردنية الهاشمية

   .7/1/1994، انعمّ
  
  

انطالقاً من العالقة املتميزة بين الشعبين الشقيقين األردين والفلسطيني القائمة على التالحم والتكامل   
ملناخ املناسب لنمو العالقات الثنائية بينهما وتأكيداً على أهمية التعاون يف كافة اجملاالت وضرورة توفير ا

وبخاصة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وبالنظر إىل أن بناء املستقبل املشترك يتطلب أقصى درجات 
التعاون االقتصادي واالجتماعي والعلمي والتكنولوجي والتنظيمي على املستوى الرسمي واألهلي كما يتطلب أعلى 

املشاركة بين اجلانبين وعلى شتى املستويات ويف اجملاالت كافة من مصارف وصناديق تنمية ولتنسيق درجات ا
وشركات تأمين ومؤسسات استثمار وإنتاج سلعي من صناعة وزراعة أو خدمات، من سياحة وصحة وتعليم أو 

  .إلخ ...إعمار وكذلك من أعمال إنشائية وبنية حتتية من طرق وكهرباء وماء وطاقة واتصاالت
وتأكيداً على رغبة اجلانبين يف وضع القواعد واألسس الفعالة لتسهيل حرية انتقال األموال واأليدي   

العاملة والسلع واملنتجات واخلدمات، فقد بحث اجلانبان مشروع اتفاق التعاون االقتصادي بين اململكة األردنية 
  .ق يشكل اإلطار املقبول للتعاون بين اجلانبينالتحرير الفلسطينية واتفقا على أن هذا االتفا الهاشمية ومنظمة

  :وبشكل خاص اتفق اجلانبان على ما يلي  
باملوافقة على إعادة  3/1/1993ـ بعد اطالع اجلانبين على قرار اللجنة التنفيذية يف اجتماعها يوم 1  

ا، فقد اتفق اجلانبان فتح فروع البنوك األردنية التي أغلقت إثر االحتالل ويف ضوء املباحثات التي جرت بينهم
، وأن يكون البنك املركزي األردين اجلهة املعتمدة من 1967على إعادة فتح فروع البنوك األردنية التي أغلقت عام 

قبلهما من أجل تنظيم إعادة فتح هذه الفروع واملراقبة على أعمالها واإلشراف عليها حسب القوانين واألنظمة 
لتعاون مع الهيئة الفلسطينية اخملتصة والتي يجري تزويدها بتقارير عن سير والتعليمات األردنية النافذة با

  .ويستمر العمل بموجب هذا االتفاق إىل حين قيام السلطة النقدية الفلسطينية. أعمال هذه الفروع
ـ إنشاء جلنة فنية مشتركة جتتمع بشكل منتظم من أجل التعاون يف رسم وتنسيق السياسات املالية 2  

ة واملصرفية واحملافظة على االستقرار النقدي خالل املرحلة االنتقالية الفلسطينية وإىل حين قيام السلطة والنقدي
  .النقدية املركزية الفلسطينية

ـ يستمر استخدام الدينار األردين عملة التداول يف فلسطين إىل حين إصدار النقد الفلسطيني ويجري 3  
  .االنتقالية يف ضوء احلاجات االقتصادية الل املرحلةاستخدام عمالت عربية وعاملية أُخرى خ

يف اجملاالت التنموية اخملتلفة واملشاركة فيها وحسب ما  ـ التعاون يف دراسة إنشاء بنوك متخصصة4  
  .تراه اللجنة الفنية مناسباً

لبلدين ـ إنشاء جلنة مشتركة لتشجيع التبادل التجاري للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية بين ا5  
  :واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحقيق ما يلي

    .أ ـ رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين إىل أقصى حد ممكن ويتم ذلك طبقاً التفاق الحق  
ب ـ إنشاء منطقة حرة مشتركة يف وادي األردن ألغراض جتارة الترانزيت والصناعة واالستثمارات   
  .املشتركة

خالل املرحلة االنتقالية بتسهيل حركة التجارة الفلسطينية والنقل والتخزين والشحن  يقوم اجلانبانـ 6  
  .ألغراض إعادة تصدير السلع الفلسطينية إىل الدول العربية وبقية أنحاء العامل
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بالتزامن مع توسيع وتطوير اجلسور األُخرى ويتم تشغيل اجلسر املذكور  ـ إعادة بناء جسر األمير عبدالله7  
. باالتفاق بين اجلانبين األردين والفلسطيني وذلك لتسهيل استيعاب حركة عبور األشخاص والسلع واملركبات

  .ويدرس اجلانبان إمكانية إقامة جسور أُخرى لتسهيل عمليات النقل والعبور
مشتركة يف املناطق السياحية والتعاون يف تنظيم الرحالت السياحية  ـ إنشاء مشروعات سياحية8  

  .اجلماعية وتشجيع وتطوير الصناعات السياحية والترويج لها ودراسة إمكانية إنشاء شركة نقل سياحية مشتركة
  .ـ وضع اتفاقية لتنظيم تبادل األيدي العاملة وحقوق العمال يف التعويضات والضمان االجتماعي9  
وضع اتفاق خاص لتشجيع االستثمارات املشتركة وحمايتها وتقديم كل التسهيالت الالزمة خللق ـ 10  

األجواء احملفزة للقطاع اخلاص بما يمكن من إنشاء مشروعات استثمارية كبيرة ومتوسطة وتشجيع رؤوس األموال 
  .األردنية والفلسطينية يف اخلارج للمساهمة يف هذه املشروعات

اع اخلاص يف البلدين للمشاركة واملساهمة يف تصميم وتنفيذ املشاريع السكنية ـ تشجيع القط11  
  .وتفعيل هذا النشاط) كهرباء وطاقة، مياه، االتصاالت السلكية والالسلكية(واإلعمارية والبنى التحتية 

ات الفنية ـ تبادل اخلبرات يف جمال التنمية الزراعية من خالل تبادل البحوث العلمية الزراعية واخلبر12  
  .والتوسع يف إقامة مراكز البحث العلمي املشترك

ـ تشجيع القطاع اخلاص على إنشاء شركات مشتركة يف املنطقة احلرة يف وادي األردن لتخزين 13  
  ).اخلضار والفواكه، املنتوجات احليوانية، الثروة السمكية(وتبريد وتسويق املنتوجات الزراعية وتصنيعها 

الكهرباء والطاقة واملياه، االتصاالت (عاون الوثيق يف جمال تدعيم البنى التحتية ـ التنسيق والت14  
لك من خالل األجهزة اخملتصة يف البلدين لوضع أفضل السبل حتقيقاً للمصالح املشتركة وذ) السلكية والالسلكية
  .الفنية لتحقيق ذلك

اللجان الست املنبثقة عن اللجنة العليا ـ التنسيق الكامل بينهما بما يحقق املصلحة املشتركة ودعوة 15  
األردنية الفلسطينية املشتركة لالجتماع بأسرع وقت ممكن وذلك للتباحث والتنسيق يف قضايا القدس والتعاون 
االقتصادي واملياه والالجئين واألمن واحلدود والتشريعات على أن ترفع اللجان تقاريرها الدورية إىل اللجنة 

  .فلسطينية املشتركةالعليا األردنية ال
ـ التنسيق والتشاور املستمران يف إطار عملية السالم بما يحقق املصلحة املشتركة للجانبين األردين 16  

والفلسطيني والطرف العربي يف مساعيهما للوصول إىل سالم عادل ودائم وشامل ويؤمن احلقوق الوطنية للشعب 
وطنه وتقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني العربي الفلسطيني بما فيها حقه يف العودة إىل 

  .وعاصمتها القدس الشريف
  



 

 
 

  

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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