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  جدول األعمال اخلاص باألمن
  *.7/6/1994واشنطن، 

  
  

ا إىل حتقيق سالم عادل دائم وشامل، واستناداً إىل مبدأ احترام سيادة دول املنطقة وسالمة ميف سعيه
من جدول ) ج(أراضيها، حدد األردن وإسرائيل ـ يف مفاوضاتهما الرامية إىل إبرام معاهدة للسالم وفقاً للبند الرقم 

من جدول األعمال ) 2ب (ها ضمن قسم األمن، املستند إىل بند املشترك، موضوعات املفاوضات، وأورداألعمال ا
  :املشترك

امتناع أي من اجلانبين عن القيام بأية أنشطة قد تؤثر سلباً على أمن الطرف "البند الذي يتحدث عن ـ 1
امتداد املفاوضات، التي ترمي إىل إبرام معاهدة يشير إىل الفترة على " اآلخر، أو احلكم سلفاً على نتيجة املفاوضات

من  حزمة شاملةتم االتفاق على أن حتوي املفاوضات . للسالم، إضافة إىل العالقات الثنائية يف ظل املعاهدة
 .القضايا األمنية كما تطور مبادئ وأساليب للتعامل مع تلك القضايا

 :الترتيبات األمنية املتفق عليها من كال الطرفينـ 2
مناقشة ترتيبات أمنية يمكن تطبيقها بين البلدين، بما يف ذلك على طول احلدود الدولية بين األردن أ ـ 

 .من جدول األعمال املشترك) 5ب (وإسرائيل، وذلك على أساس البند 
 .سيتم االتفاق على حتديد آليات التطبيق يف إطار جدول زمني حمددب ـ 

، ومن أجل احلفاظ على استقرار العالقات السلمية، "يف الشؤون الداخليةعدم التدخل "استناداً إىل مبدأ ـ 3
 :فقد اتخذت اخلطوات اآلتيةوالترتيبات األمنية على امتداد احلدود الدولية بين األردن وإسرائيل، 

 .والتخريب) التسلل(رهاب عبر احلدود حتديد كل التهديدات اإلرهابية احملتملة، بما يف ذلك اإلأ ـ 
 .مناقشة مبادئ وأساليب ملعاجلة تهديدات كهذهب ـ 

 :إجراءات بناء الثقة أمنياًـ 4
والتقيد ) 5ب (استناداً إىل احترام احلدود الدولية املتفق عليها بين األردن وإسرائيل، كما حددت يف البند 

  :بنود اآلتيةالبها تم االتفاق على 
قة من شأنها تعزيز الترتيبات األمنية املتفق عليها درس األمور العسكرية وإجراءات أُخرى لبناء الثأ ـ 

 .وتطوير العالقات السلمية
يف جماالت تبادل معلومات من التسلح وإجراءات بناء الثقة واألمن  احلد درس متعدد الطرف لقضاياب ـ 

 .عسكرية وأنشطة لها تطبيقات ثنائية
 .درس وضع آليات تطبيق حمتملة ضمن جدول زمنيج ـ 
 .ق على إجراءات مرضية لكال الطرفين سيشكل جزءاً من معاهدة للسالماالتفاـ 5
إضافة إىل االتفاقات التي أبرمت يف شأن الترتيبات األمنية وإجراءات  :قليميمراقبة التسلح واألمن اإلـ 6

وران آليات بناء الثقة يف املناطق الواقعة حول احلدود الدولية املشتركة بين األردن وإسرائيل، فإن الطرفين سيط
قليمي بالتوافق مع االتفاقات املشابهة يف إطار تعلق باحلد من التسلح واألمن اإلعمل للتنسيق يف قضايا ت

 .قليميالطرف للحد من التسلح واألمن اإل جمموعة العمل املتعددة
 

  

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