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  جدول األعمال الفرعي املشترك
  يف جمال املياه والطاقة والبيئة

  *.7/6/1994واشنطن، 
  
  

سرائيلي ـ األردين يف املفاوضات، حددت إسرائيل واألردن يهما إىل حتقيق أهداف املسار اإليف إطار سع
على ) 7ب (لبند وينص ا. من جدول أعمالهما املشترك) ب(موضوعات حمادثاتهما الثنائية وأدرجاها يف اجلزء 

جراء بما يف ذلك اآلليات املالئمة إل مراحل مناقشة بنود جدول األعمال املشترك واالتفاق عليها وتطبيقها
  .وسيتعاون الطرفان من أجل التوصل إىل حتقيق هذه األهداف. مفاوضات يف شأن مسائل حمددة

  .ضرار الناجمة عنهوسيسمح التوصل إىل حل مسائل النزاع باحلد من اآلثار السلبية واأل
إن بنود جدول األعمال الفرعي املذكورة الحقاً ترمي إىل إجراء مفاوضات مفصلة، يف شأن خمتلف 

ب (و) 3ب (املسائل املتعلقة باملياه والطاقة والبيئة وبغور األردن وتنص على تدابير عملية لتحقيق أهداف البنود 
  :من جدول األعمال املشترك) 7ب (و) 1ـ  6

 .واض املياه السطحيةأحـ 1
إجراء مفاوضات من أجل التوصل إىل اعتراف متبادل باحلصة املشروعة لكل من الطرفين يف مياه أ ـ 

  .نهري األردن واليرموك بنوعية يرضى بها الطرفان
ضمان التدفق من دون انقطاع للحصة املشروعة واملعترف بها من األردن وإسرائيل يف مياه نهري 

 .وبالنوعية املتفق عليها عبر استخدام أنظمة جلر املياه متفق عليها أيضاً األردن واليرموك
 .حتسين نوعية مياه نهر األردن يف املنطقة التي تقع أسفل بحيرة طبريا وجعلها قابلة لالستعمالب ـ 
 .احملافظ على نوعية املياهج ـ 
 :املياه اجلوفية املشتركةـ 2
بين البحر امليت والبحر ة القابلة للتجدد ـ املنطقة اجلنوبية الواقعة الطبقة اجلوفية من املياه العذبأ ـ 

 .األحمر
 .الطبقة املائية األحفورية ـ املنطقة الواقعة بين البحر امليت والبحر األحمرب ـ 
 .احملافظة على نوعية الطبقتينج ـ 
 :تخفيف النقص يف املياهـ 3
 .تنمية املوارد املائيةأ ـ 

 .النقص يف املياه البلديةب ـ 
 .النقص يف مياه الريج ـ 
 :إمكانات التعاون املشترك يف املستقبل يف إطار إقليمي حمتملـ 4
 :مبادئ عامةأ ـ 
 .نوع البيئيتحماية الطبيعة واملوارد الطبيعية والـ 1
 ت والبخارشعاعال أنواع اإلوك ةمراقبة نوعية الهواء بما يف ذلك املستويات واملقاييس العامـ 2

 .نسانوالغازات اخلطرة الناجمة عن اإل
 .البيئة البحرية وإدارة املوارد الساحليةـ 3
 .إدارة النفايات بما يف ذلك النفايات اخلطرةـ 4
 .الطاعونمراقبة ـ 5
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 .مراقبة األضرار البيئية واحلد منهاـ 6
 .التصحرـ 7
 .والتربية يف جمال البيئة ةالتوعية العامـ 8
  .دارة البيئةآليات إـ 9

  .الكوارث الطبيعيةـ 10
  .تنمية املصادر احمللية للطاقةـ 11
  .حتويل الطاقة التقليدية وغير التقليدية، حاجات املياه واالعتبارات البيئيةـ 12
  .إقامة شبكات الكهرباء وأنابيب النفطـ 13
 .مواثيق إقليميةـ 14
   :غور األردنب ـ 

  .امليت قناة من البحر األحمر إىل البحرـ 1
  .الصناعات الكيميائية للبحر امليتـ 2
  .إدارة أحواض املياهـ 3
  .تنمية املوارد احلرارية اجلوفيةـ 4
  .استثمار املوارد املنجمية واملعدنيةـ 5
  .مناطق معاجلة الصادرات الصناعيةـ 6
  .بنى حتتية وجتهيزات النقلـ 7
  .تنمية وعمليات الزراعةـ 8
  .اآلثار والسياحةـ 9

 .ألنشطة املشتركة يف جماالت املياه والبيئة والطاقةاـ 10
  

  عن إسرائيل
  إلياكيم روبنشتاين
  عن األردن
 فايز الطراونة

  



 

 
 

  

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  
 


