
  ـ اإلسرائيلية األردنيةمعاهدة السالم 
  

  الديباجة 
الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل غذ تأخذان فـي عـين االعتبـار     األردنيةإن حكومة المملكة 

  . وتتعهدان بالوفاء به ١٩٩٤) يوليو(تموز  ٢٥إعالن واشنطن ،الموقع من قبلهما في 
األوسط مبني على قـراري مجلـس    تحقيق سالم عاد ودائم وشامل في الشرقإلى وإذ تهدفان 

  . بجوانبهما كلها ٣٣٨و ٢٤٢ األمن
مـن الحريـة    أسـس المحافظة على السالم وتقويته على  أهميةوإذ تأخذان في عين االعتبار 

، متخطيتـين بـذلك الحـواجز النفسـية     األساسـية والمساواة والعدل واحترام حقوق اإلنسان 
  . ومعززتين للكرامة اإلنسانية

، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش المتحدةإيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق األم  وإذ تؤكدان
  . بسالم بينهما ومع الدول كافة ضمن حدود آمنة ومعترف بها

وإذ ترغبان في تنمية عالقات صداقة وتعاون بينهما بحسب مبادئ القانون الدولي التي تحكـم  
  . العالقات الدولية في وقت السلم

بان أيضا في ضمان أمن دائم لدولتيهما وعلى نحو خـاص بتجنـب التهديـد بـالقوة     وإذ ترغ
  . واستعمالها في ما بينهما

انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعـالن واشـنطن    أعلنتاوإذ تأخذان في عين االعتبار أنهما 
  . ١٩٩٤) يوليو(تموز  ٢٥الموقع في 

  : السالم هذه ، فقد اتفقتا على ما يليوإذ تقرران إقامة سالم بينهما بموجب معاهدة 
  

  ١المادة 
  إقامة السالم

اعتبارا من تـاريخ  ) الطرفين(الهاشمية ودولة إسرائيل  األردنيةيعتبر السالم قائما بين المملكة 
  . تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

  
  ٢المادة 

  المبادئ العامة
المتحدة ومبادئ القانون الدولي التـي تحكـم    مماألسيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق 

  : العالقات بين الدول وقت السلم ، وبصورة خاصة
  



  . يعترفان بسيادة كل منهما وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي، وسيحترمانها -١
يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وسيحترمان ذلـك   -٢

  . الحق
ينميان عالقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان من التهديـد  س -٣

  . بالقوة ومن استعمالها، وسيحالن جميع النزاعات بينهما بالوسائل السلمية
  . واستقاللها السياسي اإلقليميةيحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسالمتها  -٤
فـي العالقـات اإلقليميـة     اإلنسانيةللتنمية والكرامة  األساسيالدور يحترمان ويعترفان ب -٥

  . والثنائية
تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد تؤثر سلباً في أي من  إنويعتقدان أيضا  -٦

  . الطرفين ينبغي اال يسمح بها
  

  ٣المادة 
  الحدود الدولية

تعريف الحدود زمن االنتداب، كما  أساسلى وإسرائيل ع األردنتُحدد الحدود الدولية بين  -١
، المشار إليها في المواد الخرائطيـة المضـافة إليـه واإلحـداثيات     )أ( Iهو مبين في الملحق 

  ). المحدد فيه (
الحدود الدولية الدائمة واآلمنة والمعترف ) أ( I/١تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق  -٢

ن دون المساس بوضع أية أراض دخلت تحت سيطرة الحكـم  وإسرائيل م األردنبها دوليا بين 
  . ١٩٦٧العسكري اإلسرائيلي سنة 

الحدود الدولية ، بما في ذلك حدود كل منهما، والمياه اإلقليمية والمجال  إنيعتبر الطرفان  -٣
  . الجوي لكل منهما حدد ال يجوز اختراقها، وسيحترمانها ويتقيدان بها

،  Iن الملحـق  ) I(ب ما هو منصوص عليه في الملحق الفرعي سيتم ترسيم الحدود بحس -٤
  . بعد توقيع المعاهدة أشهر ٩وسيتم االنتهاء منه في فترة ال تزيد عن 

من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسـيل مجـرى النهـر     -٥
وأنه فـي  . جرى الجديد للمسيلأ ، فإن الحدود تتبع المIتغييرا طبيعيا، كما موضح في الملحق 

  . حالة حدوث أية تغييرات أخرى فإن الحدود لن تتأثر إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك
مباشرة ، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيعيد كل طرف االنتشـار إلـى    -٦

  ). أ( Iجبهته من الحدود الدولية بحسب ما هو معرف في الملحق 
ة ، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سـيدخل الطرفـان مفاوضـات    مباشر -٧

  . على تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة أشهر ٩للوصول إلى اتفاق خالل 



،والتي هـي تحـت   منهـاراي /الخاصة بمنطقة الباقورة  األوضاعآخذين في عين االعتبار  -٨
، يقـرر الطرفـان تطبيـق المـواد      إسـرائيلية صة السيادة األردنية، وفيها حقوق امتالك خا

  ). ب( Iالمنصوص عليها في الملحق 
  ). ج( Iتسوفار تُطبق المواد المنصوص عليها في الملحق / في ما يتعلق بمنطقة الغمر  -٩
  

  ٤المادة 
  األمن

علقة التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل في المسائل المت إنإذ يتقبل الطرفان . أ  -١
باألمن سيكونان جزءاً مهما من عالقاتهما وسيؤديان أيضا إلى تعزيز امن المنطقـة، يأخـذان   
على عاتقيهما أن يؤسسا عالقتهما في مجال األمن على الثقـة المتبادلـة وتطـوير المصـالح     

  . بنيان إقليمي من الشراكة في السالم إقامةالمشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى 
هدف ، يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة األوروبية واالتحاد األوروبي في نحو ذلك ال.  ب

تطوير مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا ويلتزمان إقامة مؤتمر األمن والسالم فـي الشـرق   
  . األوسط

ويعني هذا االلتزام تبني أطر إقليمية على النحو الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحـرب  
بمـا يتـوج بمنطقـة أمـن     ) على الخطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسـنكي  (العالمية 
  . واستقرار

ال تمس االلتزامات المنصوص عليها في هذه المادة الحق الطبيعي في الدفاع عن الـنفس   -٢
  . المتحدة األممبموجب ميثاق 

  : يتعهد الطرفان ، بمقتضى هذه المادة بما يلي -٣
غير التقليديـة أومـن    أود بالقوة واستعمالها أو استعمال األسلحة التقليدية االمتناع من التهدي. أ 

  . التي تضر بأمن الطرف اآلخر األخرى واألنشطةأي نوع آخر ضد بعضهما ومن األعمال 
 أوذات الطبيعـة التخريبيـة   ، المعادية أ أووالتهديدات العدائية  األعمالاالمتناع من تنظيم . ب 

  . المشاركة فيها ضد الطرف اآلخر أويض عليها والمساهمة العنيفة، ومن التحر
المعاداة  أوالتهديدات بالعداء  أو األعمال إناتخاذ اإلجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من . ج 

وحيثما وردت كلمة أراض بعد هـذه الفقـرة   ( أراضيهماالتخريب أو العنف ال ترتكب من  أو
  . أراضيهمافوق  أوأو من خالل ) اإلقليميةفإنها تشمل المجال الجوي والمياه 

بما يتماشى مع حقبة السالم ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع الطرفان أيضـا علـى    -٤
  : االمتناع مما يلي

  



 أومـع طـرف ثالـث ،     أمنيـة  أوحلف ذي صفة عسكرية  أوتنظيم  أودخول أي ائتالف .  أ
 أنشـطته  أو أهدافـه التعاون معه إذا كانت  أوله  الترويج أومساعدته بأية طريقة من الطرق 

أخرى من العداء العسكري ضد الطرف اآلخر بما يتناقض  أعمال آية أوتتضمن شن العدوان 
  . مع مواد هذه المعاهدة

معدات تعود إلـى طـرف    أوعسكريين  أوالسماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية .  ب
  . تخل بسالمة الطرف اآلخر إنثالث على أراضيهما في أحوال يمكن 

 بأشـكاله سيتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة، وسيتعاونان على مكافحة اإلرهـاب   -٥
  : كلها، ويتعهد الطرفان

والتخريب والعنف من أن تشن مـن   اإلرهاب أعمالاتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع . أ 
 األنشـطة رية فعالة لمكافحـة هـذه   ضرو إجراءات، واتخاذ أراضيهمامن خالل  أوأرضيهما 
  . ومرتكبيها

 إجـراءات للتعبير عن الـرأي والتنظـيم ، اتخـاذ     األساسيةمن دون المساس بالحريات . ب 
منظمة وبنيتهما األساسـية علـى    أوضرورية وفعالية لمنع دخول ووجود وعمل أية مجموعة 

ـ   إذاأراضيهما  التحـريض علـى    أوف كانت تهدد أمن الطرف اآلخر باستعمال وسـائل العن
  . استعمال وسائلة

  . التعاون على منع ومكافحة التسلل عبر الحدود. ج 
إن أية مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور تضم جهاز االرتباط  -٦

والتحقق واإلشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً آليات للتشاور أخرى ومشاورات على مستوى 
أشهر من تبادل وثائق التصديق علـى   ٣سيضم اتفاق سيجري االنتهاء منه ضمن مدة أعلى، و

  . هذه المعاهدة والتفصيالت المتعلقة بآلية التشاور
األولوية، وبالسرعة الممكنة ، ضـمن المجموعـة المتعـددة الطـرف      أساسالعمل على  -٧

  : المتعلقة بضبط التسلح واألمن اإلقليمي وبصورة مشتركة لما يلي
  أيجاد منطقة خيالية من التحالفات واالئتالفات العدائية في الشرق األوسط؛ .  أ

منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، سواء منها التقليدية وغيـر التقليديـة فـي     إيجاد.  ب
ويتصف . ، ضن سالم شامل ودائم ومستقر يتصف باالمتناع من استعمال القوة األوسطالشرق 

  . ت الحسنةبالتوفيق والنيا
  
  
  
  



  ٥المادة 
  العالقات الدبلوماسية

  والعالقات الثنائية األخرى
يتفق الطرفان على إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبـادل السـفراء المقيمـين،     -١

  . وذلك خالل شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة
  . العالقات االقتصادية والثقافية أيضاعية بينهما تشمل يتفق الطرفان على أن العالقة الطبي -٢
  

  ٦المادة 
  المياه

  : بهدف تحقيقي تسوية شاملة ودائمة لجميع مشكالت المياه القائمة بين الطرفين
  
يتفق الطرفان بالتبادل على االعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، ويـذلك مـن ميـاه     -١

وذلك بموجـب المبـادئ المقبولـة    . جوفية لوادي عربةواليرموك ومن المياه ال األردننهري 
، والتـي يصـار إلـى     IIوالمتفق عليها وبحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقـم  

  . احترامها والعمل بموجبها على الوجه األتم
  
انطالقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي عادل ومتفق عليـه لمشـكالتهما    -٢

لتطوير التعاون بينهما ، فإن الطـرفين يتعهـدان معـا     أساسايشكل موضوع الماء  المائية، إذ
العمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية ألحدهما في اإلضـرار بـالموارد   

  . المائية للطرف اآلخر بأي شكل من األشكال
  
تهما، األمر الـذي يتوجـب   يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية لإليفاء بحاجا -٣

من خالله تجهيز كميات إضافية، بغية استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة، بما فيهـا  
  . مشاريع التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي

  
التعاون فـي الموضـوعات المتعلقـة     إن أساسأعاله، وعلى ) ٣(في ضوء أحكام الفقرة  -٤

الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شـح فـي    األمرن، بالمياه يكون لمنفعة الطرفي
تتم معالجتها بوصـفها وحـدة    أنالمياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما ال بد من 

كاملة، بما في ذلك إمكان نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام 



أنها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل ضمن أطر المجـاالت  بالبحث عن وسائل من ش
  : التالية

  
تنمية الموارد المائية ، الموجودة منها والجديد، والعلم على زيادة وفرة كميات الميـاه، بمـا   . أ 

مالئم، وجعل ما يهـدر مـن المـارد     في ذلك تحقيق التعاون على المستوى اإلقليمي كما هو
  . ، وذلك عبر مراحل استخدامها دنىاألالمائية بالحد 

  
  . منع تلوث الموارد المائية. ب 

  
  . التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه. ج 

  
نقل المعلومات والقيام بأنشطة البحث والتطوير المشتركة في الموضوعات المتعلقة بالمياه، . د 

  . تنمية الموارد المائية واستخدامهافضال عن عرض إمكانات تعزيز عملية 
  
جميع التفصيالت المتعلقة بتنفيذ التزامات كال الدولتين بموجب أحكام هذه  IIيضم الملحق  -٥

  . المادة
  

  ٧المادة 
  العالقات االقتصادية

انطالقا من النظر إلى التنمية االقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعـامتين للسـالم والمـن     -١
من بين البشر، فإن الطرفين ، فـي   واألفرادالمنسجمة في ما بين الدول والشعوب والعالقات 

ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان رغبتيهما المتبادلتين فـي تـرويج التعـاون    
  . للتعاون االقتصادي اإلقليمي األوسعاالقتصادي، ال بينهما فحسب ، وإنما أيضا ضمن اإلطار 

  
  : ا الهدف يتفق الطرفان على ما يليلتحقيق هذ -٢
  
إزالة جميع أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق عالقات اقتصادية طبيعية ، وإنهـاء  . أ 

المقاطعات االقتصادية الموجهة ضد الطرف اآلخر، والتعاون في مجـال إنهـاء المقاطعـات    
المقاطعـات االقتصـادية    االقتصادية الموجهة ضد الطرف اآلخر، والتعاون في مجال إنهـاء 

  . المقامة ضد أحدهما اآلخر من قبل أطراف ثالثة



  
تسير على مبـادئ انتقـال السـلع     إناعترافاً من الطرفين بأن العالقات بينهما ينبغي لها . ب 

والخدمات بحرية ، يدخل الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقات تتعلق بالتعـاون  
التجارة وإقامة منطقة تجارة حـرة واالسـتثمار والعلـم المصـرفي     االقتصادي، بما في ذلك 

والتعاون الصناعي والعمالة،وذلك ألغراض ترويج عالقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبـادئ  
وسيتم اختتام هـذه  ، يتم االتفاق بشأنها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية

  . أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة ٦فترة المفاوضات في موعد ال يتجاوز 
  
التعاون ثنائيا، وفي المجاالت المتعددة الطرف كذلك، على تـرويج اقتصـاداتها، وكـذلك    . ج 

  . إقليمية أخرى أطرافتعزيز عالقات الجوار االقتصادية مع 
  

  ٨المادة 
  الالجئون والنازحون

 األوسـط لبشرية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشـرق  اعترافا من الطرفين بالمشكالت ا -١
، فإنهمـا  اإلنسـانية بالنسبة إلى الطرفين، وبما لهما من مساهمة في التخفيف من شدة المعاناة 

  . يسعيان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكالت الناجمة على صعيد ثنائي
  

التي يسببها النـزاع فـي    أعالهر إليها اعترافا من الطرفين بان المشكالت البشرية المشا -٢
، ال يمكن تسويتها بصورة كاملة على الصـعيد الثنـائي، يسـعى الطرفـان      األوسطالشرق 

  : القانون الدولي، بما في ذلك ما يلي أحكاملتسويتها في المحافل والمنابر المالئمة، وبمقتضى 
  

  . تراك مع مصر والفلسطينيينفي ما يتعلق بالنازحين ، في إطار لجنة رباعية، باالش. أ 
  

  : في ما يتعلق بالالجئين. ب 
  

  . في طار عمل المجموعة المتعددة الطرف بشأن الالجئين -١
  

إطـار يتفـق عليـه، ويـأتي مقترنـاً       من خالل إجراء حوار ثنائي، أو غير ذلك يتم في -٢
بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم، أو متزامنا معها، وذلك في ما يتعلـق بالمنـاطق   

  . في المادة الثالثة من هذه المعاهدة إليهاالمشار 
  



من خالل تطبيق برامج األمم المتحدة المتفق عليها والبرامج االقتصادية الدولية األخـرى  . ج 
  . علقة بالالجئين والنازحين، بمافي ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهمالمت
  

  ٩المادة 
  األهميةاألماكن ذات 

  التاريخية والدينية
الدينيـة   األهميـة سيمنح كل طرف لمواطني الطرف اآلخر حرية دخول األمـاكن ذات   -١

  . والتاريخية
  
طن ، تحترم إسرائيل الـدور الحـالي   وفي هذا الخصوص ، وبما يتماشى مع إعالن واشن -٢

وعنـد انعقـاد   . الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة فـي القـدس   األردنيةالخاص للملكة 
التـاريخي فـي هـذه     األردنيكبرى للدور  أولويةمفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل 

  . األماكن
  
التوحيدية الثالثـة ، بهـدف    ألديانابين  األديانسيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز حوار  -٣

  . العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام خلقي وحرية العبادة والتسامح والسالم
  

  ١٠المادة 
  أوجه التبادل الثقافي والعلمي

انطالقا من رغبة الطرفين في إزالة حاالت التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع فإنهمـا  
لثقافي والعلمي في الحقول كلها، ويتفقان على إقامة عالقـات  يعترفان بمرغوبية أوجه التبادل ا

يتجاوز ذل فتـرة   إالوعليه ، فإنهما يقومان في أسرع وقت ممكن، على . ثقافية طبيعية بينهما
ـ     ٩ أن أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهـدة ، باختتـام المفاوضـات بش

  .االتفاقات الثقافية والعلمية
  ١١المادة 

  التفاهم المتبادل
  وعالقات حسن الجوار

يسعى الطرفان لتعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما والتسامح القائم على ما لـديهما مـن    -١
  : وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان ما يلي. القيم التاريخية المشتركة

  



يـز، واتخـاذ جميـع    االمتناع من القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمي. أ 
الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من  واإلداريةالقانونية  اإلجراءات

  . فرد موجود في المناطق التابعة ألي منهماأو قبل أي تنظيم 
  
من تاريخ تبادل وثائق التصديق  أشهر ٣وقت ممكن وفي فترة ال تتجاوز  أسرعالقيام في . ب 

معاهدة، بإلغاء كل ما من شأنه اإلشارة إلى الجوانب المعادية وتلـك التـي تعكـس    على هذه ال
  . التعصب والتمييز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما

  
  . التعابير في جميع المطبوعات الحكومية أو اإلشاراتاالمتناع ن مثل هذه . ج 

  
القانونيـة للطـرف    األنظمةفي  األصوليةلة القانونية تأكيد تمتع مواطني كل طرف بالمعام. د 

  . محاكم ذلك الطرف وأماماآلخر 
  
بما ال يتعارض مع الحق في حرية التعبيـر المنصـوص عليـه فـي     ) أ( Iتطبيق الفقرة  -٢

  . المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية
  
فيها حدوث انتهـاك لهـذه    تأليف لجنة مشتركة لدرس الحوادث التي يدعي أحد الطرفين -٣

  . المادة
  ١٢المادة 

  مكافحة الجريمة والمخدرات
 اإلجـراءات سيتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة، وال سيما التهريب، وسـيتخذان جميـع   

إنتاج المخدرات المحظورة واالتجار بها، وسـيقومان بتقـديم    أنشطةالضرورية لمكافحة ومنع 
محاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان فـي عـين االعتبـار    إلى ال األنشطةمرتكبي مثل هذه 

كما يلتزم الطرفان إتمـام  . من هذه المعاهدة IIIمجاالت التفاهم التي توصال إليها، مثل الملحق 
من تاريخ تبادل وثائق تصـديق   أشهر ٩االتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة ال تزيد عن 

  . هذه المعاهدة
  
  
  
  



  ١٣المادة 
  الطرقالنقل و

ولهـذا يعتـرف الطرفـان باالهتمـام     . يأخذ الطرفان في عين االعتبار التقدم في مجال النقل
ولتعزيز العالقات في هـذا المجـال   . المتبادل في إقامة عالقات جوار طبيعية في مجال النقل

  : يتفق الطرفان على ما يلي
  
كة في أراضيه وفقـا  سيسمح كل طرف لمواطني الطرف اآلخر ووسائل نقلهم بحرية الحر -١

ولن يفرض أي طـرف ضـرائب   .للقواعد المطبقة على مواطني الدول األخرى ووسائل نقلهم
 أراضـي ووسائل النقل من أراضيه إلـى   األشخاصقيودا على حرية الحركة على  أوتمييزية 

  . الطرف اآلخر
  
ن إقامـة  وسيدرسـان إمكـا  . سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما -٢

  . اتصاالت برية واتصاالت بالسكك الحديدية بينهما
  
سيستمر الطرفان في التفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجـاالت السـابقة وفـي     -٣

ومعـايير النقـل   ) المـروري (مجاالت أخرى، مثل المشاريع المشتركة واألمان على الطرق 
والقضـايا المتعلقـة باألرصـاد     األحمالووترخيص المركبات وممرات برية وشحن البضائع 

أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق  ٦الجوية، على أن تتم هذه االتفاقات في ما ال يزيد عن 
  . تصديق هذه المعاهدة

  
سيستمر الطرفان في التفاوض إلقامة طريق سريع يربط بين األردن ومصـر وإسـرائيل    -٤

  . بالقرب من إيالت
  ١٤المادة 

  حةحرية المال
  والوصول إلى الموانئ 

، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف اآلخر فـي المـرور   ٣بما ال يتعارض مع الفقرة  -١
  . البحري في مياهه اإلقليمية ، وفقا لقواعد القانون الدولي

  



وكـذل السـفن   . منفذا عاديا إلى موانئـه  وأحمالهاسيمنح كل طرف سفن الطرف اآلخر  -٢
وسيمنح هذا المنفـذ وفقـا للشـروط    . التي تأتي منها أورف اآلخر والبضائع المتجهة إلى الط

  . نفسها المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول األخرى
  
يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين لجميـع األمـم    -٣

الطرف اآلخر  وسيحترم كل طرف حق. توقف أوللمالحة فيها والطيران فوقها من دون إعاقة 
في المالحة والمرور الجوي للوصل إلى إقليم أي من الطرفين من خالل مضيق تيران وخليج 

  . العقبة
  

  ١٥المادة 
  الطيران المدني

يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق واالمتيازات وااللتزامات المنصوص عليها في االتفاقـات   -١
اتفاقيـة الطيـران المـدني الـدول لسـنة       المتعددة الطرف التي يكونان طرفين فيها، ال سيما

  . ١٩٤٤لسنة ) ترانزيت(واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ) اتفاقية شيكاغو(١٩٤٤
  
من اتفاقية شيكاغو،  ٨٩في حاجل إعالن حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة  -٢

  . تمييزي أساسعلى الطرف اآلخر على  اإلعالنفلن يطبق هذا 
  
أخذ الطرفان في عين االعتبار المفاوضات بينهما الفتتاح ممر جوي بين بلـديهما وفقـا   ي -٣

وباإلضافة إلى ذلك، وبعد التصديق على هذه المعاهدة، سـيدخل الطرفـان   . إلعالن واشنطن 
مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية نقل مدني بينهما، وسيجري إتمام هـذه المفاوضـات   

  . أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ٦عن  تزيدخالل فترة ال 
  

  
  ١٦المادة 

  البريد واالتصاالت
. يأخذ الطرفان في عين االعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكس بينهما طبقا إلعالن واشنطن 

اما في ما يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات في شأنه، فسيجري تشـغيله  
كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصاالت سـلكية وال سـلكية عاديـة،    . ند توقيع هذه المعاهدةع

وفقـا  ) سـاتياليت (الالقطـة   واألطبـاق والراديـو   باألسالكوإنشاء خدمات الربط التلفازي 



وسيجري إتمام المفاوضات في هذه الموضوعات . للمعاهدات واألنظمة الدولية في هذا المجال
  . أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ٩د عن في فترة ال تزي

  
  ١٧المادة 

  السياحة
وبغية تحقيق هـذا  . يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بينهما في حقل السياحة

الهدف ـ ويأخذ الطرفان هنا في عين االعتبار التفاهم المشترك الذي توصال إليه في ما يتعلق  
ال  فترةياحة ـ يتفق الطرفان على التفاوض في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق في  بالس
أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، وذلـك بغيـة تسـهيل     ٣عن  تزيد

  . األخرىوتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول 
  

  ١٨المادة 
  البيئة

لمرتبطة بالبيئة ـ وهو مجال يوليه الطرفان أهمية كبـرى   يتعاون الطرفان في الموضوعات ا
.  IVـ ومنها موضوعات المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث كما هو وارد فـي الملحـق   

 ٦عـن   تزيـد وسيدخل الطرفان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن في فتـرة ال  
  . دةمن تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاه أشهر

  
  ١٩المادة 

  الطاقة
موارد الطاقة، بمافي ذلك تنمية المشاريع المتعلقة بالطاقـة،   تنميةسيتعاون الطرفان على  -١

  . كاستخدام الطاقة الشمسية
  
نظراً إلى إتمام الطرفين التفاوض بشأن الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة إيالت  -٢

ويعتبر الطرفان هـذه الخطـوة   . عند توقيع هذه المعاهدةـ العقبة، سيقومان بتنفيذ هذا الربط 
ويتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بينهمـا فـي   . أوسعجزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي 

  أسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية 
  
ن تاريخ تبـادل  أشهر م ٦سيتوصل الطرفان إلى اتفاقات مشتركة في مجال الطاقة خالل  -٣

  . وثائق التصديق على هذه المعاهدة



  ٢٠المادة 
  األردنوادي  أخدودتنمية 

ويشمل ذلك مشـاريع  . األردنوادي  أخدودكبرى للتنمية الكاملة لمنطقة  أهميةيولي الطرفان 
مشتركة في المجاالت االقتصادية والبيئية ، والمشاريع المتعلقة بالطاقة والسياحة، آخذين فـي  

العتبار اإلطار المرجعي الذي وضع ضمن اللجنـة االقتصـادية الثالثيـة األردنيـة ـ      عين ا
. األردنوادي  أخـدود ، بهدف الوصول إلى خطة رئيسـية لتنميـة    األميركيةاإلسرائيلية ـ  

  . التخطيط والسير في التطبيق إلتماموسيبذل الطرفان قصارى جهدهما 
  

  ٢١المادة 
  الصحة

الصحة وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خالل فتـرة   سيتعاون الطرفان في مجال
  . أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ٩ال تزيد عن 

  
  ٢٢المادة 

  الزراعة
سيتعاون الطرفان في مال الزراعة، بما في ذلك الخـدمات البيطريـة ، وحمايـة النباتـات ،     

 ٦ان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفـاق فـي غضـون    وسيقوم. والتقنية الحيوية، والتسويق
  . أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

  ٢٣المادة 
  العقبة وإيالت

دخول المفاوضات في أقرب وقت ممكن ، وفي مدة ال تتجاوز شهرا واحدا  على يتفق الطرفان
تيبات التي ستمكنهما من تحقيـق  على التر. من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وإيالت في مجاالت تتعلق بتنمية السياحة المشتركة ،والرسـوم  
الجمركية المشتركة ، ومنطقة تجارة حرة ، والتعاون في الطيران ، ومكافحة التلوث، واألمور 

أشـهر مـن    ٩تفاقات في غضـون  ويقوم الطرفان بإتمام هذه اال.البحرية، والرسوم الجمركية
  . تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

  ٢٤المادة 
  التعويضات

يتفق الطرفان على إقامة لجنة تعويضات لحل جميع المشكالت المتعلقة بالتعويضـات الماليـة   
  . متبادل أساسعلى 



  
  ٢٥المادة 

  الحقوق والواجبات
، في حقـوق  األشكالأنها تؤثر بأي شكل من  ىعل تفسر أالال تؤثر هذه المعاهدة، ويجب  -١

  . المتحدة األمموواجبات الطرفين المنصوص عليها في ميثاق 
  
يتعهد الطرفان تنفيذ التزاماتهما بموجب هذه المعاهدة بحسن نية ومن دون االلتفـات إلـى    -٢

يقـة ال  من قبل أي طرف آخر، وعلى نحو مستقل عـن أي وث  األفعالاالمتناع من  أو األفعال
وألغراض هذه الفقرة، يبين كل طرف لآلخر أنـه بحسـب رأيـه    . تتماشى مع هذه المعاهدة

  . وتفسيره ال يوجد أي تعارض بين التزاماته التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة
  
الالزمة لتطبيق مواد المعاهـدات المتعـددة    اإلجراءاتيتعهد الطرفان أيضا اتخاذ جميع  -٣

ما طرفان فيها، في إطار عالقاتهما ، بما في ذلك تقديم إشعارات مالئمة إلـى  الطرف، التي ه
  . المتحدة وغيره ممن يمارسون مهمات المؤتمنين على المعاهدات الدولية لألممالعام  األمين

  
المسيئة إلى الطرف اآلخر في  اإلشاراتالالزمة إلزالة  اإلجراءاتسيتخذ الطرفان جميع  -٤

  . اإلشاراتة التي هما طرفان فيها، في حال وجود هذه المعاهدات الدولي
  
  . يتعهد الطرفان عدم دخول أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة -٥
  
المتحدة في حال التعارض بين التزامات الطـرفين   األمممن ميثاق  ١٠٣مع مراعاة المادة  -٦

مات الـواردة بموجـب هـذه    ، فإن االلتزا األخرىمن التزاماتهما  وأيبموجب هذه المعاهدة 
  . المعاهدة ستكون ملزمة ويتم تنفيذها

  
  ٢٦المادة 

  تشريعات
أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة اعتماد التشـريعات   ٣يتعهد الطرفان خالل 

تشريعات تتناقض مـع هـذه    أو أيةالضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة وإلنهاء أية التزامات دولية 
  . المعاهدة

  



  ٢٧المادة 
  التصديق والمالحق

يتم التصديق على هذه المعاهدة ن قبل الطرفين، كل بحسب إجراءاته الوطنيـة، وتـدخل    -١
  حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق 

  
  . تعتبر المالحق والمرفقات واإلضافات لهذه المعاهدة جزءا ال يتجزأ منها -٢
  

  ٢٨المادة 
  اإلجراءات المؤقتة

في بعض المجاالت ، يتم االتفاق عليها، إجراءات مؤقتة سـتنفذ عنـد عقـد     سيطبق الطرفان
  . Vاالتفاقات ذات العالقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة بموجب الملحق 

  
  ٢٩المادة 

  حل النزاعات
  . تفسيرها بالتفاوض أوتحل النزاعات الناتجة من تطبيق هذه المعاهدة  -١
  . تحال على التحكيم أوسطة التفاوض ستحل بالتوفيق، نزاعات ال يمكن حلها بوا أية -٢

  ٣٠المادة 
  التسجيل

  
مـن ميثـاق    ١٠٢المتحدة لتسجيلها بموجب المادة  لألممالعام  األمينترسل هذه المعاهدة إلى 

  . المتحدة األمم
  

، ٥٧٥٥،حشفان ١٤١٥ األولجماد  ٢١عرافا اليوم /عند نقطة عبور عربة ] المعاهدة[أبرمت 
، بالغـات العربيـة والعبريـة واالنكليزيـة ،     ١٩٩٤ أكتوبر/  األولتشرين  ٢٦فيه  الموافق

وفي حال وجود اختالف في التفسير ، يعتمد الـنص  . والنصوص كلها أصلية بصورة متساوية
  . االنكليزي

  
  عن دولة إسرائيل                                الهاشمية األردنيةعن المملكة 

  يتسحاق رابين                                         مجاليعبد السالم ال   
  رئيس الحكومة                                        رئيس الوزراء        



  
  

  :شهد على ذلك
  
  نكلينتووليم ج 

  
  رئيس الواليات المتحدة األميركية

  
 


