
 

 إسرائيل  معاهدة السالم بين المملكة األردنية الهاشمية و دولة

 ١٩٩٤ (تشرين األول) أكتوبر ٢٦وادي عربة في 

 

 ،ان حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل 

الوف�اء  وال�ذي تتعه�دان ب   ١٩٩٤ )تم�وز ( يوليو ٢٥من قبلهما في الموقعتاخذان بعين االعتبار اعالن واشنطن ،  ذا 

  ،به 

 ٣٣٨و ٢٤٢واذ تهدفان الى تحقيق سالم عادل ودائم وشامل في ا لشرق االوسط مبني على قراري مجلس االمن  

  ،بكل جوانبهما 

تأخذان بعين االعتبار اهمية المحافظة على السالم وتقويته على اسس من الحرية والمساواة والعدل واحت�رام    واذ 

  ،تين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة االنسانية حقوق االنسان االساسية متخطي

واذ تؤك��دان ايمانهم���ا باه���داف ومب��ادىء ميث���اق االم���م المتح��دة وتعترف���ان بحقهم���ا وواجبهم��ا ف���ي الع���يش بس���الم     

 ،ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها   بينهما

ىء القانون الدولي التي تحكم العالقات الدولية في واذ ترغبان في تنمية عالقات صداقة وتعاون بينهما حسب مباد 

 ،وقت السلم 

واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم ل�دولتيهما وبش�كل خ�اص بتجن�ب التهدي�د ب�القوة واس�تعمالها فيم�ا بينهم�ا . وا ذ           

 )تم�وز يولي�و (  ٢٥ن واشنطن الموقع في بعين االعتبار انهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب اعال  تأخذان

١٩٩٤،  

 اقامة سالم بينهما بموجب معاهدة السالم هذه .   واذ تقرران 

 اتفقتا على ما يلي :   فقد 

 : إقامة السالم١المادة 

قائم�ا ب�ين المملك�ة األردني�ة الهاش�مية ودول�ة اس�رائيل ( الط�رفين ) اعتب�ارا م�ن ت�اريخ تب�ادل وث�ائق                يعتبر السالم

 ة .التصديق على هذه المعاهد

 : المبادئ العامة ٢المادة  

سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق االمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العالقات بين الدول وق�ت  

  السلم . وبشكل خاص : 

 يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي .  .١

 يش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.يعترفان بحق كل منهما بالع .٢
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س��ينميان عالق��ات حس��ن الج��وار والتع��اون بينهم��ا لض��مان أم��ن دائ��م وس��يمتنعان ع��ن التهدي��د ب��القوة وع��ن      .٣

 استعمالها ضد بعضهما وسيحالن كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية . 

 وبسالمتها االقليمية واستقاللها السياسي . حترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة ي .٤

 يحترمان ويعترفان بالدور االساسي للتنمية والكرامة االنسانية في العالقات االقليمية والثنائية .  .٥

ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا عل�ى الط�رف اآلخ�ر ينبغ�ي      .٦

 اال يسمح بها .

 ود الدولية: الحد٣المادة 

تحدد الحدود الدولي�ة ب�ين االردن واس�رائيل عل�ى اس�اس تعري�ف الح�دود زم�ن االنت�داب كم�ا ه�و مب�ين ف�ي               .١

 المشار اليها فيه .  ياتالمضافة اليه واألحداث  (أ) والمواد الخرائطية ١الملحق 

لمعترف بها بين االردن (أ) ، الحدود الدولية الدائمة واآلمنة وا١تعتبر الحدود ، كما هي محددة في الملحق  .٢

 .  ١٩٦٧واسرائيل دون المساس بوضع أي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري االسرائيلي عام 

يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم ك�ل ط�رف بم�ا فيه�ا المي�اه االقليمي�ة والمج�ال الج�وي ح�دودا ال يج�وز            .٣

 اختراقها وسوف يحترمانها . 

وس�يتم االنته�اء من�ه ف�ي فت�رة ال       ١م�ن الملح�ق    ١في الذيل   هو منصوص عليهسيتم ترسيم الحدود حسبما  .٤

 تزيد عن تسعة اشهر . 

من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كم�ا ه�و    .٥

ة ح��دوث أي تغيي��رات (أ) ف��ان الح��دود تتب��ع المج��رى الجدي��د للمس��يل . وان��ه ف��ي حال��١موض��ح ف��ي الملح��ق 

 اخرى فان الحدود لن تتأثر اال اذا اتفق على خالف ذلك . 

تب�ادل وث�ائق التص�ديق عل�ى ه�ذه المعاه�دة س�يعيد ك�ل ط�رف االنتش�ار ال�ى جهت�ه م�ن الح�دود               عن�د  مباشرة  .٦

 (أ) .١الدولية حسبما هو معرف في الملحق 

اش�هر ح�ول    ٩وص�ول ال�ى اتفاقي�ة خ�الل     عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرف�ان ف�ي مفاوض�ات لل    .٧

 تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة .

اخذين بعين االعتبار األوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة االردنية ، و فيه�ا   .٨

  (ب) .١حقوق امتالك خاصة اسرائيلية . يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 

 (ج) . ١فيما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق  .٩

 : االمن٤المادة  

١.   

يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلق�ة ب�األمن س�يكون ج�زءا مهم�ا م�ن         اذ .أ 

لى عاتقيهما ان يؤسسا عالقتهما في ع  عالقاتهما وسيؤدي ايضا الى تعزيز أمن المنطقة ، فانهما يأخذان



 

مجال األمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا ال�ى اقام�ة بني�ان اقليم�ي     

 من الشراكة في السالم . 

نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة األوروبية واالتحاد األوروب�ي ف�ي تط�وير م�ؤتمر      .ب 

 ن في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر األمن والتعاون في الشرق األوسط . األمن و التعاو

 ويعني هذا االلتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية ( على

  نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار . 

مات المنصوص عليها في هذه المادة ب�الحق الطبيع�ي ف�ي ال�دفاع ع�ن ال�نفس بموج�ب ميث�اق         ال تمس االلتزا .٢

  االمم المتحدة . 

  يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي : .٣

االمتناع ع�ن التهدي�د ب�القوة ، واس�تعمالها او اس�تعمال األس�لحة التقليدي�ة او غي�ر التقليدي�ة ، أو م�ن أي            .أ 

 عن األعمال واألنشطة األخرى التي تضر بأمن الطرف اآلخر .نوع آخر ، ضد بعضهما و

االمتناع عن تنظيم االعمال والتهديدات العدائية او المعادية او ذات الطبيعة التخريبية او العنيف�ة وع�ن    .ب 

 التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف اآلخر . 

م�ن إقليم�ي وم�ا يمن�ع ويح�ول دون الع�دوان والعن�ف.. يتف�ق         بما يتماشى مع حقبة السالم ومع الجهود لبناء أ .٤

 الطرفان أيضًا على االمتناع عما يلي:

الدخول في أي ائتالف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مس�اعدته ب�أي    -

دوان أو طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتض�من ش�ن الع�   

 أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف اآلخر، بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.

 يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة اإلرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان: .٥

من أراض�يهما  باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال اإلرهاب والتخريب والعنف من أن تشن  -

 أو من خالل أراضيهما، وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.

دون المساس بالحريات األساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع  -

ان��ت ته��دد أم��ن دخ��ول ووج��ود وعم��ل أي منظم��ة أو مجموع��ة أو بنيته��ا األساس��ية ف��ي أراض��يها إذا ك  

 الطرف اآلخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.

 التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود. -

أي مس��الة تتعل��ق بتنفي��ذ ه��ذه الم��ادة ت��تم معالجته��ا ض��من آلي��ة للتش��اور والت��ي ستض��م آلي��ة ارتب��اط والتحق��ق     .٦

عل�ى مس�توى اعل�ى ، وستض�م اتفاقي�ة ،        مش�اورات واإلشراف وحيثما كان ذلك ضروريا ، آليات اخرى و

سيجري االنتهاء منها ضمن مدة ثالث�ة اش�هر م�ن تب�ادل ، وث�ائق التص�ديق عل�ى ه�ذه المعاه�دة ، التفاص�يل           

 المتعلقة بآلية المشاورات . 



 

العمل على أساس األولوية وبالسرعة الممكنة ، ضمن المجموعة المتعددة األطراف لضبط التس�لح واالم�ن    .٧

  ما يلي :  قليمي ، وبشكل مشترك علىاال

 ايجاد منطقة خالية من التحالفات واالئتالفات العدائية في الشرق االوسط . .أ 

غي��ر التقليدي��ة ، ف��ي الش��ر ق    ايج��اد منطق��ة خالي��ة م��ن أس��لحة ال��دمار الش��امل س��واء منه��ا التقليدي��ة او   .ب 

ل الق�وة ، والتوفي�ق والنواي�ا    األوسط ضمن سال م ش�امل ودائ�م ومس�تقر يتص�ف باالمتن�اع ع�ن اس�تعما       

 الحسنة . 

 : الدبلوماسية والعالقات الثنائية االخرى ٥المادة  

يتفق الطرفان على إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خالل مدة  .١

 شهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة . 

 ة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العالقات االقتصادية والثقافية. العالق ان يتفق الطرفان على .٢

 : المياه٦المادة 

  القائمة بين الطرفين :   بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه

يتف�ق الطرف��ان بش��كل متب��ادل ب�االعتراف بتخصيص��ات عادل��ة لك��ل منهم�ا وذل��ك م��ن مي��اه نه��ري االردن     .١

ه الجوفية لوادي عربة ،وذلك بموجب المبادىء المقبولة والمتف�ق عليه�ا ، وحس�ب    واليرموك ، ومن الميا

) ، والت��ي سيص��ار ال��ى احترامه��ا والعم��ل بموجبه��ا عل��ى ٢الكمي��ات والنوعي��ة المبين��ة ف��ي الملح��ق رق��م (

 الوجه االتم . 

ة وب�النظر  انطالقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل عملي وعادل ومتفق علي�ه لمش�اكلهما المائي�    .٢

موضوع الماء يمكن ان يشكل اساسا لتطوير التعاون بينهما ف�ان الط�رفين يتعه�دان ، بالتع�اون       الى كون

، ب��ا لعم��ل عل��ى ض��مان ع��دم تس��بب ادارة وتنمي��ة الم��وارد المائي��ة الح��دهما ، ب��اي ش��كل م��ن االش��كال ،   

 باالضرار بالموراد المائية للطرف االخر . 

المائي�ة غي�ر كافي�ة لاليف�اء باحتياجاتهم�ا االم�ر ال�ذي يتوج�ب م�ن خالل�ه             مايعترف الطرفان بان موارده .٣

تجهيز كميات اضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بم�ا فيه�ا مش�اريع التع�او ن عل�ى      

 الصعيدين اإلقليمي والدولي . 

يع المتعلقة بالمياه سيكون التعاون في المواض ان ) اعاله ، وعالوة على اساس٣في ضوء احكام الفقرة ( .٤

المياه ، وان قضايا المي�اه   في لمنفعة الطرفين ، االمر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح

الحدود بينهما ال بد ان تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة ، بم�ا ف�ي ذل�ك امكاني�ة نق�ل كمي�ات         على امتداد

رفين يتفقان على القي�ام بالبح�ث ع�ن وس�ائل م�ن ش�انها التخفي�ف م�ن         المياه عبر الحدود الدولية ، فان الط

 حدة شح المياه ، وعلى العمل في ضمن اطر المجاالت التالية : 



 

تنمي��ة الم��وارد المائي��ة الموج��ودة منه��ا والجدي��دة ، والعم��ل عل��ى زي��ادة وف��رة كمي��ات المي��اه ، بم��ا ف��ي    -أ          

قليمي ، كما هو مالئم ، وجعل ما يهدر م�ن الم�وارد المائي�ة بالح�د     تحقيق التعاون على المستوى اال  ذلك

 االدنى وذلك من خالل مراحل استخدامها . 

 .منع تلوث الموارد المائية   -ب          

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

البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلق�ة بالمي�اه ، فض�ال    نقل المعلومات والقيام بنشاطات   -د

  عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها . 

 ) كافة التفاصيل بتنفيذ التزامات كال الدولتين بموجب احكام هذه ا لمادة . ٢يضم الملحق رقم ( .٥

 : العالقات االقتصادية٧المادة 

م��ن النظ��ر ال��ى التنمي��ة االقتص��ادية والرفاهي��ة باعتبارهم��ا دع��امتين للس��الم واالم��ن والعالق��ات     انطالق��ا  .١

التفاهم التي  هالمنسجمة فيما بين الدول والشعوب واالفراد من بني البشر ، فان الطرفين ، في ضوء اوج

ال بينهم�ا وحس�ب ب�ل     تم التوصل اليها ، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون االقتصادي

 وفي ضمن االطار االوسع للتعاون االقتصادي االقليمي . 

  الهدف يتفق الطرفان على ما يلي :   لتحقيق هذا .٢

ازال��ة كاف��ة اوج��ه التميي��ز الت��ي تعتب��ر ح��واجز ض��د تحقي��ق عالق��ات اقتص��ادية طبيعي��ة ، وانه��اء            .أ 

ج���ال انه���اء المقاطع���ات  المقاطع���ات االقتص���ادية الموجه���ة ض���د الط���رف االخ���ر والتع���اون ف���ي م   

 االخر من قبل اطراف ثالثة .  االقتصادية المقامة ضد احدهما

من الطرفين بان العالقات بينهما ينبغي لها ان تسير به�دي مب�ادىء االنس�ياب الح�ر ال�ذي ال       اعترافا .ب 

يعت��رض ش��يء س��بيله ، ي��دخل الطرف��ان ف��ي مفاوض��ات به��دف التوص��ل ال��ى عق��د اتفاقي��ات تتعل��ق      

قتص��ادي ، بم��ا ف��ي ذل��ك التج��ارة واقام��ة منطق��ة او من��اطق تج��ارة ح��رة واالس��تثمار ،      بالتع��اون اال

والعمل المصرفي ، والتعاون الصناعي والعمال�ة وذل�ك الغ�راض ت�رويج عالق�ات اقتص�ادية مفي�دة        

تقوم على مبادىء يتم االتف�اق حوله�ا ، كم�ا تق�وم عل�ى اعتب�ارات اقليمي�ة خاص�ة بالتنمي�ة البش�رية .           

تام هذه المفاوضات في موعد ال يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وث�ائق التص�ديق   وسيتم اخت

 على هذه المعاهدة .

تعزي��ز اقتص��اديتهما ك��ذلك تعزي��ز   باتج��اه التع��اون ثنائي��ا ، وف��ي المحاف��ل المتع��ددة االط��راف ك��ذلك   .ج 

 عالقات الجوار االقتصادية مع اطراف اقليمية اخرى . 

 النازحون: الالجئون و ٨المادة 

في الشرق االوسط بالنسبة للطرفين ، وبما لهما م�ن    اعترافا بالمشاكل االنسانية الكبيرة التي تسببها النزاع .١

اسهام في التخفي�ف م�ن ش�دة المعان�اة االنس�انية ، فانهم�ا سيس�عيان ال�ى تحقي�ق مزي�د م�ن التخفي�ف م�ن ح�دة               

 المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي . 



 

بان المشاكل البشرية المشار إليه�ا اع�اله ، الت�ي تس�ببها الن�زاع ف�ي الش�رق األوس�ط ،          اعترافا من الطرفين .٢

اليمك��ن تس��ويتها بش��كل كام��ل عل��ى الص��عيد الثن��ائي ، يس��عى الطرف��ان ال��ى تس��ويتها ف��ي المحاف��ل والمن��ابر   

  يلي : المناسبة ، وبمقتضى احكام القانون الدولي بما في ذلك ما

  ن لجنة رباعية باالشتراك مع مصر والفلسطينيين .فيما يتعلق بالنازحين ، ضم .أ 

 فيما يتعلق بالالجئين :  .ب 

 ضمن اطار المجموعة المتعددة االطراف حول الالجئين .  )١(

ومتزامن�ة   في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتف�ق علي�ه وتك�ون مقترن�ة      )٢(

  من هذه المعاهدة .  ٣ها في المادة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار الي

المتعلق�ة    من خالل تطبيق برامج االمم المتحدة المتفق عليها وغيرها م�ن الب�رامج االقتص�ادية الدولي�ة     .ج 

 بالالجئين والنازحين ، بما في ذلك المساعدة على توطينهم 

 االماكن ذات االهمية التاريخية والدينية وحوار األديان   : ٩المادة 

 سيمنح كل طرف للطرف اآلخر حرية الوصول لالماكن ذات االهمية الدينية والتاريخية . .١

وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع اعالن واشنطن ، تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة االردنية  .٢

عطي الهاش��مية ف��ي األم��اكن اإلس��المية المقدس��ة ف��ي الق��دس ، وعن��د انعق��اد مفاوض��ات الوض��ع النه��ائي س��ت    

 اسرائيل أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه االماكن . 

حوار االديان بين االديان التوحيدية الثالث ، بهدف العمل باتجاه تفاهم  سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز .٣

 والتزام اخالقي , وحرية العبادة والتسامح والسالم.  ديني

 لعلمي: اوجة التبادل الثقافي وا ١٠المادة 

انطالقا من رغبة الطرفين ف�ي إزال�ة كاف�ة ح�االت التميي�ز الت�ي تراكم�ت عب�ر فت�رات الص�راع ، فانهم�ا يعترف�ان              

بمرغوبية التب�ادل الثق�افي والعلم�ي ف�ي كاف�ة الحق�ول ، ويتفق�ان عل�ى اقام�ة عالق�ات ثقافي�ة طبيعي�ة بينهم�ا . وعلي�ه               

اوز ذلك فترة تسعة اشهر م�ن ت�اريخ تب�ادل وث�ائق التص�ديق      فانهما سيقومان ، باسرع وقت ممكن ، على ان ال يتج

 على هذه المعاهدة ، باختتام المفاوضات حول االتفاقيات الثقافية والعلمية . 

  : التفاهم المتبادل وعالقات حسن الجوار ١١المادة  

التاريخي�ة المش�تركة ،   يسعى الطرفان الى تعزيز التفاهم المتبادل ، والتسامح القائم على ما لديهما من الق�يم   .١

  وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي :

ز ، واتخاذ كافة اإلج�راءات  ياالمتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية ، القائمة عل التعصب والتمي .أ 

القانونية واإلدارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظ�يم او  

 في المناطق التابعة الي منهما . فرد موجود 



 

ه�ذه   القيام باسرع وقت ممكن ، وبفترة ال تتجاوز ثالثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التص�ديق عل�ى   .ب 

  المعاهدة ، بالغاء كافة االشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما .

  كافة المطبوعات الحكومية . هذه االشارات او التعبيرات في   ان يمتنعا عن مثل .ج 

لتاكي�د عل�ى تمت�ع م�واطني ك��ل ط�رف بالمعامل�ة القانوني�ة االص��ولية ف�ي االنظم�ة القانوني�ة للط��رف            .د 

  وامام محاكم ذلك الطرف .   االخر

(أ) من هذه المادة بما ال يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنص�وص عليه�ا ف�ي العه�د      ١تطبق الفقرة  .٢

   لمدنية والسياسية .الدولي للحقوق ا

 تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحاالت التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة .  .٣

 : محاربة الجريمة والمخدرات١٢المادة 

سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب ، وسيخذان كافة االج�راءات الض�رورية لمحارب�ة ومن�ع     

ه�ذه النش�اطات ال�ى المحاكم�ة ،      مثل ت المحظورة واالتجار بها ، وسيقومان بتقديم مرتكبينشاطات إنتاج المخدرا

) م��ن ه��ذه ٣وف��ي ه��ذا الخص��وص س��يأخذان بع��ين االعتب��ار مج��االت التف��اهم الت��ي توص��ال إليه��ا ، حس��ب الملح��ق ( 

اش�هر م�ن ت�اريخ     ٩تزي�د ع�ن   ف�ي فت�رة ال     االتفاقية ، كما يلتزم الطرفان بإتمام ا التفاقيات المرتبط�ة به�ذا المج�ال   

 تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة . 

 : النقل والطرق ١٣المادة 

ياخذ الطرفان بعين االعتب�ار التق�دم المح�رز ف�ي مج�ال النق�ل ، وله�ذا يعت�رف الطرف�ان باالهتم�ام المتب�ادل باقام�ة              

 الطرفان على ما يلي : فق تفي مجال النقل . ولتعزيز العالقات في هذا المجال ي ةعالقات جوار حسن

سيس�مح ك�ل ط�رف لم�واطني الط�رف االخ�ر ووس�ائل نقله�م حري�ة الحرك�ة ف�ي اراض�يه ، وفق�ا للقواع��د               .١

العامة المطبقة عل�ى م�واطني ال�دول االخ�رى ووس�ائل نقله�م . ول�ن يف�رض أي ط�رف ض�رائب او قي�ود            

 ى الطرف االخر . تمييزية على حرية الحركة على االشخاص ووسائل النقل من اراضيه الى أراض

االعتب�ار إقام�ة اتص�االت      وس�يأخذان بع�ين    بل�ديهما  ب�ين  سيقوم الطرفان بفتح واقامة طرق ونقاط عب�ور  .٢

 برية واتصاالت بالسكك الحديدية بينهما . 

سيس���تمر الطرف���ان بالتف���اوض بش���ان اتفاقي���ات النق���ل المتب���ادل ف���ي المج���االت الس���ابقة وغيره���ا ، مث���ل    .٣

الم���ان عل���ى الط���رق ( الم���روري ) ومع���ايير النق���ل ، وت���رخيص المركب���ات ،  المش���تركة وا  المش���اريع

وممرات برية ، وشحن البضائع ، والحموالت ، والقضايا المتعلقة باالرصاد الجوي�ة ، عل�ى ان ت�تم ه�ذه     

 اشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة .  ٦االتفاقيات خالل 

مرار في التفاوض القامة طريق سريع يربط االردن ومصر واس�رائيل ب�القرب   يتفق الطرفان على االست .٤

 من ايالت وصيانته .

 



 

  : حرية المالحة والوصول إلى الموانئ١٤المادة 

ف�ي مياه�ه    ء، يعترف كل طرف بحق س�فن الط�رف اآلخ�ر ب�المرور الب�ري      ٣بما ال يتعارض مع الفقرة  .١

 اإلقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي . 

س��يمنح ك��ل ط��رف لس��فن الط��رف الط��رف اآلخ��ر وحموالته��ا منف��ذا عادي��ا ال��ى موانئ��ه ، وك��ذلك للس��فن      .٢

ت��أتى من��ه ، وس��يمنح ه��ذا المنف��ذ وفق��ا ل��نفس الش��روط   الت��ي  والبض��ائع المتجه��ة ال��ى الط��ر ف اآلخ��ر او  

 المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول األخرى .

ات مائية دولية مفتوحة لكل االمم للمالحة فيها والطي�ران  يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممر .٣

فوقه��ا ب��دون اعاق��ة او توق��ف . وس��يحترم ك��ل ط��رف ح��ق الط��رف االخ��ر بالمالح��ة والم��رور الج��وي         

 .للوصول الى اقليم أي من الطرفين من خالل مضيق تيران وخليج العقبة

  : الطيران المدني ١٥المادة  

االمتي��ازات وااللتزام��ات المنص��وص عليه��ا ف��ي االتفاقي��ات المتع��ددة يعت�رف الطرف��ان بتطبي��ق الحق��وق و  .١

 ١٩٤٤التي يكونا طرفين فيها ، فيم�ا بينهم�ا ، وخاص�ة اتفاقي�ة الطي�ران الم�دني ال�دولي لع�ام         واالطراف 

 . ١٩٤٤اتفاقية شيكاغو ) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ( الترانزيت ) لعام   (

يطب�ق ه�ذا    فلنمن اتفاقية شيكاغو  ٨٩ارىء الوطنية في اي طرف وفقا للمادة في حال اعالن حالة الطو .٢

 االعالن على الطرف االخر على اساس تمييزي . 

ياخذ الطرفان بعين االعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا العالن واش�نطن   .٣

الطرفان في مفاوضات تهدف الى الوص�ول ال�ى   المعاهدة ، سيدخل  هذه . باالضافة لذلك ، وبعد تصديق

اش�هر م�ن ت�اريخ     ٦اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري إتمام هذه المفاوضات خ�الل فت�رة ال تزي�د ع�ن     

 تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة . 

 : البريد واالتصاالت ١٦المادة   

بموج�ب اع�الن واش�نطن .      مباش�رة فيم�ا بينهم�ا   ياخذ الطرفان بعين االعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسميلي ال 

اما فيما يتعلق بالربط البريدي والذي اختتمت جولة المفاوضات حولة س�يجري تش�غيله عن�د توقي�ع ه�ذه المعاه�دة ،       

كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصاالت السلكية وس�لكية عادي�ة وعل�ى إنش�اء خ�دمات ال�ربط التلفزي�وني باألس�الك         

للمعاه��دات واألنظم��ة الدولي��ة ف��ي ه��ذا المج��ال ، وس��يجري إتم��ام    اق الالقط��ة ( س��اتاليت ) وف��قوالرادي��و واألطب��

 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.  ٩المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة ال تزيد عن 

  : السياحة ١٧المادة 

بينهما في حقل السياحة . ولتحقي�ق مث�ل ه�ذا اله�دف واذ ياخ�ذ       يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما

يتف�ق الطرف�ان عل�ى التف�اوض ،      -التفاهم المشترك الذي توصال اليه فيما يتعل�ق بالس�ياحة     الطرفان بعين االعتبار

اش��هر م�ن ت��اريخ تب��ادل وث��ائق تص��ديق ه��ذه   ٣باس�رع وق��ت ممك��ن ، والوص��ول ال��ى اتف�اق ف��ي فت��رة ال تزي��د ع��ن   

 من الدول االخرى .  المتبادلة والسياحة اهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحةالمع



 

 : البيئة ١٨المادة 

يتع��اون الطرف��ان ف��ي المواض��يع المرتبط��ة بالبيئ��ة ، لم��ا يولي��ه الطرف��ان له��ذا الموض��وع م��ن اهمي��ة كب��رى ، وف��ي   

. و  ٤موج��ود ف�ي الملح��ق رق��م   مواض�يع منه��ا المحافظ��ة عل�ى الطبيع��ة ، ومحارب��ة التل�وث ، وذل��ك حس��ب م�ا ه��و    

اشهر من تاريخ تبادل وثائق  ٦سيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصال الى اتفاق بهذا الشان في فترة ال تزيد عن 

 التصديق على هذه المعاهدة . 

 : الطاقة١٩المادة 

ق�ة كاس�تغالل   الطاق�ة بم�ا ف�ي ذل�ك تنمي�ة المش�اريع ذات العالق�ة بالطا         سيتعاون الطرفان في تنمية موارد .١

 الطاقة الشمسية . 

ايالت ،  -نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة  .٢

لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة . ويعتبر الطرف�ان ه�ذه الخط�وة ج�زءا م�ن مفه�وم       

ى االس�تمرار ف�ي التف�اوض بينهم�ا بأس�رع وق�ت ممك�ن لتوس�يع         يتفق الطرفان علوثنائي واقليمي واسع . 

 مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية . 

اش��هر م��ن ت��اريخ تب��ادل وث��ائق  ٦سيتوص��ل الطرف��ان ال��ى اتفاقي��ات ذات عالق��ة ف��ي مج��ال الطاق��ة خ��الل  .٣

 تصديق هذه المعاهدة . 

 : تنمية اخدود وادي االردن٢٠المادة  

كب��رى للتنمي��ة المتكامل��ة لمنطق��ة اخ��دود وادي االردن ، ليش��مل ذل��ك مش��اريع مش��تركة ف��ي    ي��ولي الطرف��ان اهمي��ة 

بالطاق�ة والس�ياحة اخ�ذين بع�ين االعتب�ار االط�ار المرجع�ي         المجاالت االقتصادية والبيئي�ة ، والمش�اريع المرتبط�ة    

األمريكي�ة به�دف الوص�ول ال�ى      -ية االس�رائيل  -الذي تم التوصل اليه في اطار اللجنة االقتصادية الثالثية االردني�ة  

ل�ذلك س�يبذل الطرف�ان قص�ارى جه�دهما التم�ام التخط�يط والس�ير ف�ي            خطة رئيسية لتنمي�ة اخ�دود وادي االردن ،  

 التطبيق .

 : الصحة ٢١المادة  

 ٩سيتعاون الطرفان في مجاالت الصحة ، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خالل فترة ال تزيد ع�ن   

 من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .  هراش

 : الزراعة ٢٢المادة  

والتقني��ة الحيوي��ة ،   س��يتعاون الطرف��ان ف��ي مج��ال الزراع��ة ، بم��ا ف��ي ذل��ك الخ��دمات البيطري��ة وحماي��ة النبات��ات     

ئق التص�ديق  اشهر م�ن ت�اريخ تب�ادل وث�ا     ٦والتسويق ، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل الى اتفاق في غضون 

 على هذه المعاهدة . 

 : العقبة وايالت ٢٣المادة  

يتفق الطرفان على الدخول ف�ي مفاوض�ات ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن، وف�ي م�دة ال تتج�اوز ش�هرا واح�دا م�ن ت�اريخ               

تب��ادل وث��ائق التص��ديق عل��ى ه��ذه المعاه��دة، عل��ى الترتيب��ات الت��ي س��تمكنهما م��ن التنمي��ة المش��تركة لم��دينتي العقب��ة  



 

ت في مج�االت م�ن ض�منها تنمي�ة الس�ياحة المش�تركة، والرس�وم الجمركي�ة المش�تركة، ومنطق�ة تج�ارة ح�رة،             وايال

والتع��اون ف��ي الطي��ران ومحارب��ة التل��وث واألم��ور البحري��ة، والش��رطة، والرس��وم الجمركي��ة، والتع��اون الص��حي،  

  ق التصديق على هذه المعاهدة.أشهر من تاريخ تبادل وثائ ٩وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة ال تزيد عن 

 : المطالبات٢٤المادة 

 يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على اساس متبادل .

  : الحقوق والواجبات٢٥المادة 

ب��اي ش��كل م��ن االش��كال عل��ى حق��وق وواجب��ات   ا ت��ؤثرال ت��ؤثر ه��ذه المعاه��دة ويج��ب ان ال تفس��ر عل��ى انه��  .١

 بموجب ميثاق االمم المتحدة .  الطرفين

ال�ى االفع�ال او االمتن�اع     تااللتف�ا   يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه االتفاقي�ة بحس�ن ني�ة ودون    .٢

عن االفعال من قبل أي طرف اخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة ال تتماشى م�ع ه�ذه المعاه�دة . والغ�راض     

ب راية وتفسيره و ال يوجد أي تعارض بين التزاماتهم�ا التعاقدي�ة   طرف لالخر انه حس  هذه الفقرة يبين كل

 القائمة وبين هذه المعاهدة . 

دة االط�راف الت�ي هم�ا    دكافة االجراءات الالزمة لتطبيق مواد المعاهدات المتع  يتعهد الطرفان ايضا باتخاذ .٣

لالم�م المتح�دة وغي�ره مم�ن      طرفان فيها على عالقاتهم�ا بم�ا ف�ي ذل�ك تق�ديم إش�عارات مناس�بة لالم�ين الع�ام         

 يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية . 

االج��راءات الالزم��ة الزال��ة االش��ارات التحقيري��ة الت��ي تتعل��ق ب��الطرف اآلخ��ر ف��ي        س��يتخذ الطرف��ان ك��ل  .٤

    المعاهدات المتعددة األطراف التي هما طرفان فيها الى الحد الذي توجد فيه اشارات كهذه .

 .   رفان بعدم الدخول في اية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدةيتعهد الط .٥

في حال�ة تع�ارض ب�ين التزام�ات الط�رفين بموج�ب ه�ذه          من ميثاق األمم المتحدة ، ١٠٣مع مراعاة المادة  .٦

 التزاماتهما االخرى ، فان االلتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ .  من المعاهدة واي

 التشريعات: ٢٦المادة 

يتعهد الطرفان خالل ثالثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ 

 هذه المعاهدة والنهاء أي التزامات دولية والغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة . 

 : التصديق ٢٧المادة 

ين كل حسب إجراءاته الوطني�ة ، وت�دخل حي�ز التنفي�ذ بتب�ادل      يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرف .١

 وثائق التصديق . 

 تعتبر المالحق ، والذيول ، والمرفقات األخرى بهذه المعاهدة جزءا ال يتجزأ منها . .٢

 

 



 

 : اإلجراءات المؤقته٢٨المادة 

فاقي��ات ذات العالق��ة س��يطبق الطرف��ان إج��راءات مؤقت��ة ف��ي بع��ض المج��االت والت��ي س��يتفق عليه��ا لح��ين عق��د االت   

 .  ٥المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 

 : حل النزاعات٢٩المادة 

 تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض .  .١

 اية منازعات ال يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم .  .٢

 : التسجيل ٣٠المادة 

 من ميثاق االمم المتحدة .  ١٠٢هذه المعاهدة الى االمين العام لالمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة  ترسل

 

وقع��ت ف��ي معب��ر وادي عرب��ة / هاعرف��ا ه��ذا الي��وم الواح��د والعش��رين م��ن ش��هر جم��ادى االول��ى م��ن ع��ام ال��ف   

ام خمس��ة آالف وس��بعمائة الواح��د والعش��رين م��ن ش��هر حش��وان م��ن ع��   عش��ر هجري��ة ،  وأربعمائ��ة وخمس��ة

م�ن ع�ام ال�ف     )تش�رين االول أكت�وبر ( وخمس وخمسين عبرية ، الذي وافقه يوم السادس والعشرين من شهر 

 . سعين ميالدية توتسعماية وأربع و

التفس�ير  ف�ي  النص�وص   ب�ين العربية واالنجليزية والعبرية متساوية الحجية واذا ظهر هناك اخ�تالف   النصوص

 يزي . يؤخذ بالنص اإلنجل
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