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  مشروع االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي
  يف شأن جدول أعمال املفاوضات الثنائية

  للسالم يف الشرق األوسط
  *.27/10/1992واشنطن، 

  
  :الهدفـ  أوالً 

والدعوة يتفق بما  وإسرائيلوشامل بين الدول العربية والفلسطينيين ودائم حتقيق سالم عادل 
  .مدريدإىل مؤتمر 

  
  :ت السالم األردنية اإلِسرائيليةعناصر مفاوضا ـ ثانياً 

 242البحث عن خطوات للتوصل إىل حال سالم قائمة على أساس قراري جملس األمن  -1
 .بكل جوانبهما 338و

 :األمن -2
 على أمن الطرف اآلخر أو قد حتكم سلفاً أو أنشطة قد تؤثر سلباًأي طرف يف أعمال  جتنب  - أ 

 .على النتائج النهائية للمفاوضات
 .ألمنية الناجمة عن كل أشكال اِإلرهابجتنب األخطار ا  - ب 

االلتزام املتبادل لعدم تهديد أي طرف لآلخر باستخدام أي شكل من أشكال القوة  – 1   - ج 
وعدم استخدام أي طرف األسلحة ضد الطرف اآلخر بما يف ذلك األسلحة التقليدية أو أسلحة 

 .الدمار الشامل غير التقليدية

ها أولوية ويف أسرع وقت ممكن للعمل على إقامة االلتزام املتبادل كمسألة ل – 2   - ج 
ويتعين حتقيق هذا الهدف يف . منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل التقليدية وغير التقليدية

 .إطار سالم شامل ودائم ومستقر يقوم على نبذ استخدام القوة واملصاحلة واالنفتاح

لالتفاقات اخلاصة باملوضوع  وفقاً ،2 –ربما تم تعديل الفقرة أعاله، البند ج : ملحوظة  
  .يف احملادثات املتعددة الطرف يف شأن احلد من التسلح واألمن اإلِقليمي إليهاالتي يتم التوصل 

 .ترتيبات األمن واإلِجراءات األمنية لبناء الثقة املتفق عليها  -  د 
 :املياه -3

                                                 
أوردت النص باللغة العربية من عمان " رويتر"أن وكالة " النهار"وذكرت . 2/11/1992، )بيروت" (النهار" *
للمشروع من القدس نشر  نصاً" وكالة الصحافة الفرنسية"ووزعت . عن املشروع األصلي باللغة اإلِنكليزية نقالً

والوثيقة املنشورة أعاله هي للنص املترجم عن اإلِنكليزية مع إشارة بين قوسين إىل أي اختالف . ةباللغة العبري
وكانت اجلولة السابعة من املفاوضات الثنائية العربية ـ اإلِسرائيلية قد عُقدت يف . يف الترجمة عن النص العبري

نوفمبر إىل ما بعد /الثاين، وعلقت حتى التاسع من تشرين 29/10/1992- 21واشنطن خالل الفترة 
 .االنتخابات الرئاسية األميركية
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 .ضمان حصص املياه املستحقة للجانبين  - أ 
البحث عن وسائل لتعويض نقص (ياه البحث عن وسائل لتخفيف نقص امل   - ب 

 ).املياه
 :الالجئون والنازحون -4

حتقيق تسوية عادلة متفق عليها للجوانب الثنائية ملشكلة الالجئين والنازحين بما يتفق   
  .والقانون الدويل

 ):احلدود وقضية األراضي(احلدود واملوضوعات اإلِقليمية  -5
ان متفق عليهما للحدود الدولية بين تسوية املوضوعات اإلِقليمية وتعيين ورسم حمدد  
ألراضي اإجحاف بوضع  حلدود حتت االنتداب من دونمع الرجوع إىل تعيين ا وإسرائيلاألردن 

ويحترم اجلانبان احلدود الدولية املشار . لسيطرة احلكم العسكري اإلِسرائيلي اخلاضعة حالياً
  .ويلتزمانها إليها آنفاً

تسوية القضايا املتعلقة باألراضي واالتفاق على رسم واضح للحدود الدولية بين (  
من دون التطرق إىل الوضع يف األراضي إسرائيل واألردن باالستناد إىل حدود االنتداب البريطاين 

لإلِدارة العسكرية اِإلسرائيلية، واحترام الطرفين هذه احلدود الدولية والتزامهما  اخلاضعة حالياً
  ).لها

يف  استكشاف احتماالت التعاون الثنائي املستقبلي يف إطار إقليمي متى كان ذلك مناسباً -6
 :اجملاالت اآلتية

 :املوارد الطبيعية  - أ 
  .املياه والطاقة والبيئة -
 .تنمية الغور -

 :رد البشريةااملو  - ب 
 .السكان -
  .العمل -
  .الصحة -
  .التعليم -
  .مكافحة اخملدرات -

  :البنية األساسية  - ج 
  .ويالنقل البري واجل -
  االتصاالت -

 .اجملاالت االقتصادية بما فيها السياحة  -  د 
حتديد مراحل البحث واالتفاق والتنفيذ للبنود أعاله بما يف ذلك اآلليات املالئمة  -7

 .للمفاوضات يف اجملاالت احملددة
تتقرر ) باملفاوضات الثنائية واملتعددة(احملادثات يف املسائل املتعلقة باملسارين  -8

 .باالتفاق
أعاله يف النهاية ـ وبعد التوصل إىل حلول  إليهمن املتوقع أن يسفر هذا املسعى املشار  ـ ثالثاً 

  .لعناصر جدول األعمال هذا بما يرضي الطرفين ـ إىل معاهدة للسالم
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معاهدة للسالم نابعة من العملية بعد إيجاد عليه أنه نتيجة لهذا اجلهد توقع من املتفق : ثالثاً(
  ).فين للمواضيع املشار إليها يف هذه الوثيقةاحللول املرضية للطر

  
 



 

 
 

  

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  
 


