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  البيان املشترك الصادر عن اجتماعات
  اللجنة االقتصادية األردنية ـ األميركية ـ اإلسرائيلية

  *.7/6/1994واشنطن، 
  

  
 7و 6عقد االجتماع الرابع للجنة االقتصادية الثالثية األردنية ـ اإلسرائيلية ـ األميركية يف واشنطن يومي   
موسعة جملموعتين فرعيتين للتجارة واملصارف واملال وقد عقدت اللجنة اجتماعات . 1994 ]يونيو[حزيران 

  .ومشروعات التعاون
   :ومن نتائج هذه االجتماعات  
  : يف ما يتعلق بالتجارة واملصارف واملال  
اتفق األردن وإسرائيل على البدء بالعمل على أساس مشروع تمهيدي الستكشاف وحتديد للعالقات   

  .البلدينالتجارية واالقتصادية املستقبلية بين 
  .وناقش الطرفان بالتفصيل يف ما بينهما ومع اجلانب األميركي اتفاقاتهما االقتصادية مع الفلسطينيين  
  .وسيواصل كال الطرفين مشاوراتهما يف شأن املوضوعات املصرفية  
واقترح األردن وإسرائيل دعوة الفلسطينيين إىل جلسة ثالثية جديدة ملناقشة اتفاق مشترك يف شأن   

وقد تتم دعوة الواليات املتحدة للمشاركة يف بعض . وعات جتارية ومصرفية ومالية تهم األطراف الثالثةموض
  .نقاط هذه املناقشات

  :يف ما يتعلق بمشروعات التعاون  
  .يوافق الطرفان على تناول عدد من املوضوعات يف آن واحد  
وستساعد الواليات املتحدة . ر األردنوناقش الطرفان مشروعات األردن وإسرائيل للتنمية يف وادي نه  

الطرفين بإدماج هذه املشروعات يف خطة شاملة يمكن أن تكون أساساً الجتماع ثالثي جملموعة فرعية يف 
  .1994] يوليو[املنطقة ملناقشة هذه املسألة يف تموز 

ياحة يف املنطقة واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثالثي جملموعة فرعية من اخلبراء ملناقشة مسألة الس  
ويتم التركيز خصوصاً على تنشيط السياحة يف منطقة . وتضم ممثلين للقطاع اخلاص 1994] يوليو[يف تموز 

  .البحر امليت ومنطقة إيالت والعقبة
وسيعين كل من الطرفين مسؤوالً عن التنسيق الثالثي يف ما يتعلق بمجمع ثقايف على جانبي احلدود يف   

قترحت الواليات املتحدة يف هذا السبيل زيارة ثالثية ميدانية جملمع أميركي يمكن أن يتخذ وا. وادي نهر األردن
  .نموذجاً مالئماً للتنمية يف املنطقة وذلك يف الشهر املقبل

بدأ جدوى بناء طريق يربط بين مصر واألردن وإسرائيل على مقربة من العقبة مووافق الطرفان على   
. 1994 ]يوليو[ة املناقشات سيقوم الطرفان بمسح ميداين تمهيدي للمنطقة يف تموز ويف سبيل مواصل. وإيالت

ويف الوقت نفسه سيبدأ األردن وإسرائيل مفاوضاتهما يف شأن احلدود املشتركة على أساس جدول األعمال 
  .1993] سبتمبر[أيلول  14املشترك الذي صدر يف 

ال الطيران املدين ء يف املنطقة ملناقشة التعاون يف جمووافق األطراف الثالثة على عقد اجتماع للخبرا  
  .1994] يوليو[ وذلك يف تموز

عقب مشاورات جرت خالل االجتماع الثالثي إىل نقاط تفاهم  وإسرائيلوعالوة على ذلك توصل األردن   
ذلك جدول  ىـعل ا ينصـاهدة للسالم حسبمـا أن تسفر عن إبرام معـائية التي من شأنهـاتهما الثنـيف سياق مفاوض

  :سرائيلي وهياألعمـال األردين ـ اإل
الطرفان إىل جداول عمل فرعية مشتركة يف جماالت املياه والطاقة والبيئة واألمن واحلدود توصل أ ـ 

 .واألراضي

                                                 
 .وقد ذآرت الصحيفة أن الترجمة غير رسمية. 9/6/1994، )بيروت" (النهار" *
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تم التوصل إىل اتفاق على تأليف جلنة يف شأن احلدود واألمن واملياه والبيئة وما يتفرغ عنها من ب ـ 
ن فرعية لكل من هذه اجملاالت ملناقشة جداول األعمال الفرعية وما يتم االتفاق عليه من موضوعات مسائل وجلا

 .أُخرى
 .ويتم بعد ذلك التفاوض يف شأن بقية عناصر جدول األعمال األساسي املشتركج ـ 
 .ملستقبلعداد لتعاون ثنائي يف ات يف شأن املسائل االقتصادية لإلويف الوقت نفسه تستمر املفاوضاد ـ 

 .وسيتم تضمين نتائج املفاوضات مسودات مستندات ستدرج يف معاهدة للسالمهـ ـ 
 .1994] يوليو[جتري املفاوضات يف شأن املسائل املذكورة أعاله يف املنطقة اعتباراً من تموز و ـ 

  
  

 
  



 

 
 

  

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  
 


