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  *.ردين ـ اإلسرائيليجدول األعمال األ
  

 :الهدف- أ 
من جهة ثانية بما يتفق  وإسرائيلحتقيق سالم عادل ودائم وشامل بين الدول العربية والفلسطينيين من جهة   

  .ودعوة مدريد
  

 :مضمون مفاوضات السالم األردنية ـ اإلسرائيلية  - ب 
بكل  338و 242ي جملس األمن البحث عن خطوات للتوصل إىل حال سالم قائمة على أساس قرار  - 1

 .جوانبهما
 :األمن  - 2
جتنب أي أعمال أو أنشطة من جانب أي طرف قد تؤثر سلبا على أمن الطرف اآلخر أو قد حتكم سلفا على   -أ 

 .النهائية للمفاوضاتالنتائج 
 .األخطار األمنية الناجمة عن كل أشكال اإلرهاب   - ب 
أي شكل من أشكال القوة ولعدم استخدام ستخدام تهديد أي طرف لآلخر با مااللتزام املتبادل لعد - 1  - ج 

 .األسلحة من جانب أي طرف ضد الطرف اآلخر بما يف ذلك أسلحة الدمار الشامل التقليدية وغير التقليدية
االلتزام املتبادل كمسألة لها أولوية ويف أسرع وقت ممكن للعمل على جعل الشرق األوسط خاليا من  - 2

وينبغي حتقيق هذا الهدف يف إطار سالم شامل . سلحة التقليدية وغير التقليديةأسلحة الدمار الشامل، واأل
  .ودائم ومستقر يتميز بالتخلي عن استخدام القوة وباملصاحلة واالنفتاح

يمكن أن يعدل وفقا لالتفاقات اخلاصة باملوضوع التي يتم التوصل ) 2املادة ج (ما ورد أعاله  :مالحظة  
  .ل املتعددة الطرف حول احلد من التسلح واألمن اإلقليميإليها داخل جمموعة العم

 .ترتيبات األمن واإلجراءات األمنية لبناء الثقة املتفق عليها  - د 
 :املياه  - 3
  .ضمان حصص املياه احملقة للجانبين   -أ 
 .البحث عن وسائل لتخفيف نقص املياه   - ب 
 :الالجئون والنازحون  - 4

الثنائية ملشكلة الالجئين والنازحين بما يتفق والقانون  حتقيق تسوية عادلة يوافق عليها اجلانبان لألوجه
  .الدويل

  :احلدود واملسائل املتعلقة باألراضي - 5    
وترسيم متفق عليهما للحدود الدولية بين األردن وإسرائيل مع وحتديد تسوية املسائل املتعلقة باألراضي 

اعتماد تعيين احلدود حتت االنتداب مرجعا من دون إجحاف بوضع األراضي التي أصبحت حتت سلطة 
اجلانبان احلدود الدولية املشار إليها آنفا ويحترم . 1967لعسكري اإلسرائيلي يف العام احلكم ا

  .ويلتزمانها
  :ف احتماالت التعاون الثنائي املستقبلي يف إطار إقليمي متى كان ذلك مناسبا يف اجملاالت اآلتيةاستكشا - 6    

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

  :املوارد البشرية  - ب 
   .السكان –

                                                 
وقد تم توقيع وثيقة االتفاق في احتفال بسيط في مبنى وزارة الخارجية األميرآية في واشنطن . 15/9/1993، )بيروت" (النهار" *

ع عن الجانب األردني رئيس الوفد األردني ووّق. لسطيني ـ اإلسرائيليفاق الف، بعد يوم واحد من توقيع االت14/9/1993بتاريخ 
المفاوض، السفير فائز الطراونة، وعن الجانب اإلسرائيلي رئيس الوفد اإلسرائيلي المفاوض، إلياآيم روبنشتاين، والوثيقة أعاله ترجمة 

 .رسمية عن اإلنكليزية
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  .عملال –
  .الصحة –
  .ليمالتع –
  .مكافحة اخملدرات –

 :البنية التحتية  - ج 
  .برا وجوا: النقل –
  .االتصاالت –

 .االقتصاد بما يف ذلك السياحة   - د 
للمفاوضات يف اجملاالت ديد مراحل النقاش واالتفاق والتنفيذ للبنود أعاله بما يف ذلك اآلليات املالئمة حت - 7

  .احملددة
 .احملادثات يف املسائل املتعلقة باملسارين يقررها املساران بصورة مشتركة - 8

  
يه أعاله يف النهاية، وبعد التوصل إىل حلول مرضية لعناصر من املتوقع أن يسفر هذا املسعى املشار إل  - ج 

  .جدول األعمال، إىل معاهدة سالم
  
 

 
  



 

 
 

  

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  
 


