
 

 إسرائيل معاهدة السالم بين المملكة األردنية الهاشمية ودولة

 

 أ – ١الملحق 

 الحدود الدولية بين األردن وإسرائيل

 التحديد والترسيم

 :) من المعاهدة على أن الحدود الدولية بين الدولتين تتشكل من القطاعات التالية٣تم االتفاق بموجب المادة ( .١

 نهر األردن واليرموك.  .أ 

 لميت.البحر ا .ب 

 وادي عربة/ منطقة هاعرفا. .ج 

 خليج العقبة. .د 

 فيما يلي وصف وتعيين الحدود:  .٢

 في نهر األردن واليرموك: .أ 

 يتبع خط الحدود منتصف المجرى الرئيسي لتدفق كل من نهري األردن واليرموك. )١(

عل�ى   ويتبع خط الحدود التغير الطبيعي (الترسبات والتعرية) لكل م�ن مج�رى النه�رين إال إذا ت�م االتف�اق      )٢(

خ��الف ذل��ك. ول��يس للتغيي��رات االص��طناعية عل��ى مج��رى أي م��ن النه��رين أو ف��ي أي منهم��ا ت��أثير عل��ى  

مواقع الحدود ما لم يتم االتفاق على خ�الف ذل�ك وال يج�وز القي�ام بأي�ة تغيي�رات اص�طناعية دون موافق�ة         

 الطرفين. 

حف�ر لمج�رى جدي�د)، ف�إن      في حالة تغير طبيعي مفاجئ مستقبلي في مجرى كل من النهرين (ترسيب أو )٣(

أدن��اه) س��تجتمع بأس��رع م��ا يمك��ن، التخ��اذ الق��رار ح��ول اإلج��راءات      ٣هيئ��ة الح��دود المش��تركة (الم��ادة   

 الالزمة، والتي قد تشمل إعادة مجرى النهر إلى ما كان عليه سابقا. 

رفق�ة  الم ١٩٩٤لع�ام   ١٠ر١/٠٠٠أما خط الحدود في النهرين فمبين على خرائط الصور الجوية مقياس  )٤(

 من هذا الملحق.  IIIبالذيل 

ف��ي أي تع��ديل عل��ى خ��ط الح��دود ف��ي أي م��ن النه��رين بس��بب التغي��رات الطبيعي��ة (ترس��بات أو تعري��ة)         )٥(

 سيجري كلما ارتأت لجنة الحدود حاجة لذلك أو مرة كل خمس سنوات. 

لجوي�ة بمقي�اس   أما الخطوط التي تحدد منطقة الباقورة / نهاريم الخاصة فهي مبينة على خرائط الص�ور ا  )٦(

 من هذا الملحق.  IVالمرفق بالذيل  ١٠ر٠٠٠/ ١
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يتوج��ب ف��ي خ��رائط الص��ور الجوي��ة وخ��رائط الص��ور الفض��ائية الت��ي تب��ين الخ��ط الفاص��ل ب��ين األردن       )٧(

أن توض�ح ذل��ك الخ��ط   ١٩٦٧واألراض�ي الت��ي خض�عت لس��يطرة الحك�م العس��كري اإلس��رائيلي ف�ي ع��ام     

 خرائط التحفظ التالي: بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس ال

"إن ه��ذا الخ��ط عب��ارة ع��ن الح��د اإلداري ب��ين األردن والمنطق��ة الت��ي خض��عت لس��يطرة الحك��م العس��كري     

 . وأي تعامل مع هذا الخط يجب أال يكون من شأنه المساس بوضع تلك المنطقة".١٩٦٧اإلسرائيلي في 

 البحر الميت والمالحات:  .ب 

م�ن ه�ذا الملح�ق) خ�ط الح�دود،       II(خريطت�ان مرفقت�ان بال�ذيل     ٥٠ر١/٠٠٠تبين خرائط الصور الفضائية مقي�اس  

) له�ذه الح�دود مبني�ة    UMTوستكون قائمة اإلحداثيات الطغرافية واإلحداثيات بنظام ميدكيتر المستعرض الع�الي ( 

قب�ل   ، والتي بعد إنه�اء إع�دادها والموافق�ة عليه�ا م�ن     ١٩٩٤نظام مرجع الحدود األساسي األردني اإلسرائيلي لعام 

الطرفين، ستكون قائمة اإلحداثيات هذه ملزمة ولها أولوية على الخرائط فيما يتعلق بموق�ع خ�ط الح�دود ف�ي البح�ر      

 الميت والمالحات. 

 وادي عربة/ وادي هاعرفا .ج   

م�ن ه�ذا    Iخ�رائط مرفق�ة بال�ذيل     ٩( ٢٠ر١/٠٠٠خط الحدود مبين على خرائط الص�ور الجوي�ة مقي�اس     )١(

 الملحق).

م الحدود األرضية بموجب إجراءات ترسيم مشتركة وبواس�طة دعام�ات ي�تم توقيعه�ا وإقامته�ا      سيتم ترسي )٢(

المش�ار إليه�ا ف�ي     ٢٠ر١/٠٠٠ورصدها وتوثيقها بشكل مشترك على أساس خرائط صور جوية مقي�اس  

 ) أعاله. وسيكون خط الحدود مستقيما ما بين كل دعامتين متتاليين.١( –ج  – ٢المادة 

) الموض�وعة قياس�ا   UTMات الحدود بقائمة إحداثيات جغرافي�ة وإح�داثيات تربيعي�ة (   سيتم تعريف دعام )٣(

، وال�ذي س�يتم االتف�اق علي�ه م�ن قب�ل       ١٩٩٤على نظام مرجع الحدود األساسي األردني اإلسرائيلي لع�ام  

) المش���ترك، وي���تم تجهي���ز قائم���ة  GPSالفري���ق الفن���ي المش���ترك واس���تعمال نظ���ام التوض���يع الع���المي (  

وتوقيعها وتصديقها من قبل الطرفين في أقرب وق�ت ممك�ن ول�يس بع�د تس�عة أش�هر م�ن نف�اذ          اإلحداثيات

أحكام هذه المعاهدة، وستصبح جزءا من هذا الملح�ق. كم�ا أن قائم�ة اإلح�داثيات الجغرافي�ة واإلح�داثيات       

ئط فيما يتعل�ق  التربيعية ستكون ملزمة بعد إتمامها واالتفاق عليها بين الطرفين، ولها األولوية على الخرا

 بموقع خط الحدود في هذا القطاع. 

وسيتم إقامة دعامات الحدود بواسطة الطرفين بموجب إجراءات يتفق عليها. يتم استعمال اإلحداثيات في  )٤(

 أعاله إلعادة بناء دعامات الحدود فيما لو أزيلت أو أتلفت أو حركت من مكانها.   ٣(ج)٢الفقرة 

ل�وادي   ٢٠ر١/٠٠٠تسوفار مب�ين عل�ى خ�رائط الص�ور الجوي�ة مقي�اس       الخط الذي يحدد منطقة الغمر /  )٥(

 من هذا الملحق.  Vعربة / منطقة هاعرفا المرفقة بالذيل 

 خليج العقبة  .د   

 ) من المعاهدة.٧(٣ ةسيعمل الطرفان بموجب الماد



 

 هيئة الحدود المشتركة .٣

حدود مشتركة تتألف من ثالث�ة أعض�اء   ألغراض تنفيذ محتويات هذا الملحق، سيقوم الطرفان بتشكيل هيئة  .أ 

 من كل بلد. 

ستقوم الهيئة، وبموافقة الحكومتين، بتحديد إج�راءات أعماله�ا، ومواعي�د اجتماعاته�ا،  وتفاص�يل واجباته�ا.        .ب 

 وللهيئة الحق في دعوة الخبراء و/أو المستشارين وكما تدعو إليه الحاجة. 

 ة أعمال فنية لها.يجوز للهيئة تشكيل فرق أو لجان مختصة وإسناد أي .ج 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ب) ١الملحق 

 منطقة الباقورة / نهاريم

يتفق الطرف�ان عل�ى تطبي�ق نظ�ام خ�اص عل�ى منطق�ة الب�اقورة / نه�اريم (المنطق�ة) وذل�ك عل�ى أس�اس مؤق�ت                .١

حسبما هو منصوص عليه في ه�ذا الملح�ق. ولغ�رض ه�ذا الملح�ق ف�ان تفص�يالت ه�ذه المنطق�ة موض�حة ف�ي            

 ).IVلذيل (ا

اعتراف��ا ب��أن ه��ذه المنطق��ة تق��ع تح��ت الس��يادة األردني��ة وفيه��ا حق��وق ملكي��ة أراض خاص��ة ومص��الح مملوك��ة      .٢

 إسرائيلية (المتصرفون باألرض) في األرض التي تتكون منها المنطقة (األرض)، يتعهد األردن:

مستخدميهم، بال�دخول  أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين باألرض وضيوفهم أو  .أ 

إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين باألرض بالتخلي بحري�ة  

 عن حقوقهم بالتصرف باألرض وفق القانون األردني المعمول به. 

 أال يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتص�رفين ب�األرض أو ض�يوفهم أو مس�تخدميهم     .ب 

الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى األرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي 

 غرض آخر يتفق عليه. 

 أال يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على األرض أو األنشطة ضمنها. .ج 

لول�ة دون  أن يتخذ كافة اإلجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحي .د 

 مضايقته أو إيذائه.

أن يسمح بدخول رجال الشرطة اإلسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالح�د األدن�ى م�ن الش�كليات، إل�ى المنطق�ة        .ه 

لغ��رض التحقي��ق ف��ي الج��رائم أو معالج��ة الح��وادث األخ��رى المتعلق��ة حص��را بالمتص��رفين ب��األرض أو    

 ضيوفهم أو مستخدميهم.  

 المنطقة، تتعهد إسرائيل: اعترافا بالسيادة األردنية على  .٣

 بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها اإلضرار بأمن األردن أو سالمته.  .أ 

بعدم السماح ألي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما ع�دا ض�باط الش�رطة باللب�اس الرس�مي       .ب 

أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص  هـ) من هذا الملحق) بحمل أية-٢والمشار إليهم في الفقرة (

له من قبل السلطات األردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة االرتباط المشار إليه�ا  

 ) من هذا الملحق. ٨في المادة (

 بعدم السماح بإلقاء الفضالت من خارج المنطقة إلى داخلها.  .ج 

٤.  

 منطقة للقانون األردني. مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه ال .أ 



 

الق���وانين اإلس���رائيلية الت���ي تنطب���ق عل���ى أنش���طة إس���رائيليين خ���ارج ح���دودها يمك���ن أن تنطب���ق عل���ى       .ب 

اإلس��رائيليين وأنش��طتهم ف��ي المنطق��ة، ويج��وز إلس��رائيل اتخ��اذ اإلج��راءات الكفيل��ة بتطبي��ق مث��ل ه��ذه          

 القوانين. 

ائي��ة عل��ى األنش��طة ف��ي المنطق��ة المحص��ورة      ب��النظر إل��ى ه��ذا الملح��ق، ال يطب��ق األردن قوانين��ه الجن      .ج 

 بأشخاص من التابعية اإلسرائيلية. 

في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الط�رفين ف�ي المنطق�ة، يج�وز تع�ديل ش�روط         .٥

 هذا الملحق لغرض المشروع المشترك باالتفاق بينهما في أي وقت. 

باألرض في المنطقة يستمر ه�ذا الملح�ق ناف�ذ المفع�ول لم�دة خم�س        دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف .٦

وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخ�ر بنيت�ه بإنه�اء العم�ل به�ذا      

 الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما. 

(أ) م��ن ه��ذا الملح��ق ف��إن ام��تالك األرض أو ح��ق     ٤إلض��افة إل��ى المتطل��ب المنص��وص علي��ه ف��ي الم��ادة     با  .٧

 التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.  

 الملحق.إسرائيلية بهدف معالجة كافة األمور التي تترتب على هذا  –تشكل لجنة ارتباط أردنية  .٨

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ج) ١الملحق رقم 

 منطقة الغمر / تسوفار

يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما  .١

 ).Vهو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (

ق�ة الخاض�عة للس�يادة األردني�ة حق�وق اس�تعمال إس�رائيلية خاص�ة تتعل�ق ب�األرض           اعترافا بأن�ه ف�ي ه�ذه المنط    .٢

 (مستعملي األرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد األردن: 

أن يمنح دون استيفاء رس�وم، حري�ة غي�ر مقي�دة لمس�تعملي األرض أو ض�يوفهم أو مس�تخدميهم بال�دخول          .أ 

دودها وأن يسمح لمستعملي األراض�ي ب�التخلي بحري�ة    إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن ح

 عن حقوقهم باستعمال األرض وفق القانون األردني المعمول به.

أن ال يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مس�تعملي األراض�ي أو ض�يوفهم أو مس�تخدميهم      .ب 

ض لغرض الزراعة أو السياحة الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى األر

 أو أي غرض آخر يتفق عليه.

 أن ال يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على األرض أو األنشطة ضمنها. .ج 

أن يتخذ كافة اإلجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلول�ة دون   .د 

 مضايقته أو إيذائه. 

سرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد األدنى من الش�كليات، إل�ى المنطق�ة،    أن يسمح بدخول رجال الشرطة اإل .ه 

لغ��رض التحقي��ق ف��ي الج��رائم أو معالج��ة الح��وادث األخ��رى المتعلق��ة حص��را بمس��تعملي األراض��ي أو        

 ضيوفهم أو مستخدميهم.  

 اعترافا بالسيادة األردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:  .٣

 نشاطات في المنطقة من شأنها اإلضرار بأمن األردن أو سالمته.  بعدم القيام أو السماح بقيام أية .أ 

بعدم السماح ألي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما ع�دا ض�باط الش�رطة باللب�اس الرس�مي       .ب 

هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة م�ا ل�م ي�رخص    ٢والمشار إليهم في الفقرة (

لطات األردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة االرتباط المشار له بذلك من قبل الس

 ) من هذا الملحق. ٨إليها في المادة (

 بعدم السماح بإلقاء الفضالت من خارج المنطقة إلى داخلها. .ج 

٤.  

 مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون األردني.  .أ 

ب���ق عل���ى أنش���طة إس���رائيليين خ���ارج ح���دودها يمك���ن أن تنطب���ق عل���ى     الق���وانين اإلس���رائيلية الت���ي تنط  .ب 

 اإلسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، وإلسرائيل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين. 



 

ب��النظر إل��ى ه��ذا الملح��ق، ال يطب��ق األردن قوانين��ه الجنائي��ة عل��ى األنش��طة ف��ي المنطق��ة، المحص��ورة          .ج 

 إلسرائيلية. بأشخاص من التابعية ا

في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور م�ن قب�ل الط�رفين ف�ي المنطق�ة، يج�وز تع�ديل ش�روط          .٥

 هذا الملحق لغرض المشروع المشترك باالتفاق بينهما في أي وقت. 

دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف باألرض في المنطقة يستمر ه�ذا الملح�ق ناف�ذ المفع�ول لم�دة خم�س        .٦

وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخ�ر بنيت�ه بإنه�اء العم�ل به�ذا      

 الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما. 

ح��ق ف��إن ام��تالك األرض أو ح��ق   أ) م��ن ه��ذا المل -٤باإلض��افة إل��ى المتطل��ب المنص��وص علي��ه ف��ي الم��ادة (     .٧

 التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.  

 إسرائيلية بهدف معالجة كافة األمور التي تترتب على هذا الملحق. –تشكل لجنة ارتباط أردنية  .٨

 

 لوحة) ٢٧الذيول:  ( 

I ) ٠٢٠ر١/٠٠٠صور جوية مقياس لوحات) خرائط  ١٠وادي عربة 

II  ٠٥٠ر١/٠٠٠البحر الميت (لوحتان) خرائط صور فضائية مقياس 

III ) ٠١٠ر١/٠٠٠لوحة) خرائط صور جوية مقياس  ١٢نهر األردن واليرموك 

IV  ٠٢٠ر١/٠٠٠منطقة الباقورة (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 

V ٠٢٠ر١/٠٠٠ منطقة الغمر (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 

VI  ٠٥٠ر١/٠٠٠خليج العقبة (لوحة واحدة) خريطة صور فضائية مقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )٢الملحق رقم (

 األمور المتعلقة بالمياه

 من المعاهدة، اتفق األردن وإسرائيل على المواد التالية للشؤون المتعلقة بالمياه:  ٦الحقا للمادة 

 ) المخصصات١المادة (

  المياه من نهر اليرموك: .١

 من كل عام.  )تشرين أولأكتوبر ( ١٥حتى  )أيارمايو ( ١٥من  –فترة الصيف  .أ 

 ) مليون متر مكعب (م.م.م.) ويحصل األردن على باقي التدفق.١٢تضخ إسرائيل (

 من كل عام. )أيارمايو ( ١٤حتى  )تشرين أولأكتوبر ( ١٦ –فترة الشتاء  .ب 

 ي التدفق مع مراعاة الترتيب المبين في أدناه:) مليون متر مكعب (م.م.م.) ولألردن الحق في باق١٣(

) م.م.م. من نهر اليرموك شتاء مقابل موافقة ٢٠يوافق األردن على أن تضخ إسرائيل كمية إضافية مقدارها (

 أ) أدناه خالل فترة الصيف من نهر األردن.  – ٢إسرائيل على النقل لألردن ما هو مبين في الفقرة (

اه إل�ى أدن�ى مس�توى، يج�وز ل�ألردن وإلس�رائيل اس�تعمال الفيض�انات الزائ�دة          ومن أجل تقليل ضياع المي .ج 

التي يتعذر استعمالها وتكون بالتأكيد ذاهبة للضياع دون استعمال، وذلك إلى الغرب من تحويل�ة العدس�ية   

 . ١٢١/ النقطة 

 المياه من نهر األردن .٢

 ن كل عام. م )تشرين أولأكتوبر ( ١٥حتى  )أيارمايو ( ١٥من  -فترة الصيف  .أ 

ب) أع��اله، تواف��ق -١مقاب��ل موافق��ة األردن إلس��رائيل بض��خ الكمي��ة اإلض��افية ش��تاء المبين��ة ف��ي الفق��رة ( 

) م.م.م. م�ن نه�ر األردن، م�ن مك�ان يق�ع      ٢إسرائيل على نقل مياه لألردن خالل فترة الص�يف مق�دارها (  

الص�يانة له�ذا النق�ل عب�ر أنظم�ة      مباشرة قبل بوابات دجاني�ا عل�ى النه�ر. وي�دفع األردن نفق�ات التش�غيل و      

النقل القائمة (وال يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). ويتحمل األردن كامل الكلفة ألي نظام نقل جديد. وي�نظم  

 شؤون هذا النقل بروتوكول منفصل. 

 من كل عام.  )أيارمايو ( ١٤حتى  )تشرين أولأكتوبر ( ١٦ من - فترة الشتاء .ب 

) م.م.م. الستعماله الخاص من فيضان نهر األردن جن�وب  ٢٠معدل أدناه (يحق لألردن أن يقوم بتخزين 

)، ويمك�ن اس�تعمال الفيض�انات الت�ي يتع�ذر اس�تعمالها       ٢ يرموك به (كما هو مبين ف�ي الم�ادة  التقاء نهر ال

 وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر. 

ب�ين نقط�ة التق�اء     حق إلسرائيل الحفاظ على استعماالتها الحالية لنه�ر األردن وباإلضافة لما هو أعاله، ي .ج 

ويحق لألردن كمية سنوية مساوية . نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به

األردني�ة كمي�ة المي�اه الت�ي تس�تعملها إس�رائيل        لتلك التي تستعملها إسرائيل عل�ى أال تض�ر االس�تعماالت   



 

أدن�اه) بمس�ح االس�تعماالت القائم�ة      ٣ المشتركة (المبين�ة ف�ي الم�ادة    أعاله ونوعيتها. وستقوم لجنة المياه

   .الضرر البيَِّن لتوثيقها ولمنع

) م.م.م. م��ن مي��اه ٢٠) م.م.م. م��ن المي��اه المح��الة م��ن ح��والي ( ١٠يح��ق ل��ألردن كمي��ة س��نوية مق��دارها (  .د 

ر األردن. وس�تقوم إس�رائيل بتقص�ي إمكاني�ة تموي�ل كلف�ة التش�غيل        الينابيع المالحة المحول�ة حالي�ا إل�ى نه�    

والص��يانة إلم��داد األردن به��ذه المي��اه المح��الة (وال يش��مل ذل��ك الكلف��ة الرأس��مالية). وبمج��رد نف��اذ مفع��ول 

) م.م.م. من ١٠المعاهدة، وإلى أن يحين موعد تشغيل منشآت التحلية، ستقوم إسرائيل بتزويد األردن بـ (

أ) أع�اله، ف�ي ت�واريخ يختاره�ا األردن خ�ارج      -٢األردن من نفس المكان الموصوف في البن�د (  مياه نهر

 فترة الصيف مع مراعاة طاقة النقل القصوى. 

 مياه إضافية .٣

م.م.م./الس��نة م��ن المي��اه   ٥٠يتع��اون األردن وإس��رائيل إليج��اد مص��ادر لتزوي��د األردن بكمي��ة إض��افية مق��دارها   

ا في الشرب. ولهذه النتيجة ستقوم لجنة المي�اه المش�تركة، خ�الل س�نة واح�دة م�ن نف�اذ        بمقاييس مناسبة الستعماله

مفعول المعاهدة، بإعداد خطة لتزويد األردن بالمياه اإلض�افية س�الفة ال�ذكر، وي�تم تق�ديم ه�ذه الخط�ة للحك�ومتين         

 لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها.

 التشغيل والصيانة .٤

ص�يانة األنظم�ة الت�ي ت�زود األردن بالمي�اه والواقع�ة ض�من األراض�ي         تكون مس�ؤولية إس�رائيل تش�غيل و    .أ 

اإلسرائيلية وتزويدها بالطاقة الكهربائية. أما تشغيل وصيانة األنظمة الجدي�دة الت�ي تخ�دم األردن حص�را     

 فسيتم التعاقد عليها على نفقة األردن مع سلطات أو شركات يختارها األردن. 

خاص والمعدات وب�ال مض�ايقة إل�ى ه�ذه األنظم�ة الجدي�دة لتش�غيلها        وتضمن إسرائيل سهولة وصول األش .ب 

وص�يانتها. وس�يتم تفص�يل ه�ذا الموض�وع الحق�ا ف�ي االتفاقي�ات الت�ي س�تبرم ب�ين إس�رائيل والس�لطات أو              

 الشركات التي يختارها األردن. 

 التخزين )٢( المادة

م�وك يق�ع مباش�رة إل�ى الغ�رب م�ن تحويل�ة        يتعاون األردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي / تخزيني على نهر الير .١

والهدف هو تحسين كفاءة تحويل المياه من مخصصات المملكة األردنية الهاشمية إل�ى   ١٢١العدسية / النقطة 

قناة الملك عبداهللا، وربما إلى  تحويل مخصصات إسرائيل من مياه النهر. ويمك�ن االتف�اق ب�ين الط�رفين عل�ى      

 أية أهداف أخرى.

ن وإسرائيل لبنان نظام لتخزين المياه على نهر األردن على حدودهما المشتركة وذلك بين نقط�ة  يتعاون األرد .٢

ب) -٢التقاء نهر اليرموك به ونقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي ب�ه، وذل�ك لتنفي�ذ م�ا ورد ف�ي الفق�رة (      

 ٣ائيل أن تس�تخدم م�ا س�قفه    أعاله. ويمكن لنظام التخزين أن يخزن فيضانات أكبر، ويجوز إلسر ١ من المادة

 م.م.م./السنة من الطاقة التخزينية.

 ويمكن مناقشة خزانات أخرى واالتفاق عليها بين الطرفين. .٣



 

 نوعية المياه وحمايتها) ٣(المادة 

يتعهد األردن وإسرائيل بحماية المياه المشتركة في نهري األردن واليرموك، كل ضمن مناطق نفوذه، وكذلك  .١

في العربة / هاعرفا إزاء أي تلوث وتلويث وأذى أو االعت�داء عل�ى مخصص�ات أي منهم�ا م�ن      المياه الجوفية 

 المياه. 

وله��ذا الغ��رض، س��يراقب األردن وإس��رائيل س��وية نوعي��ة المي��اه عل��ى ط��ول ح��دودهما المش��تركة باس��تعمال       .٢

 محطات مراقبة تقام باالشتراك بينهما ويتم تشغيلها بإرشادات لجنة المياه المشتركة. 

سيقوم كل من األردن وإسرائيل بحظ�ر إس�الة المي�اه البلدي�ة والص�ناعية العادم�ة إل�ى مج�رى نه�ري اليرم�وك            .٣

واألردن قبل معالجتها في مقاييس تسمح باستعمالها في الزراعة غير المقيدة. وسيتم تطبيق هذا الحظر خ�الل  

 ثالث سنوات من تاريخ نفاذ المعاهدة. 

الت�ي يزوده�ا أي م�ن البل�دين لآلخ�ر م�ن أي موق�ع مس�اوية لنوعي�ة المي�اه الت�ي            ويتحتم أن تكون نوعي�ة المي�اه    .٤

 يستعملها البلد المزود عند نفس الموقع. 

وقد تم تخصيص مياه الينابيع المالحة المحولة حالي�ا إل�ى نه�ر األردن إلغ�راض التحلي�ة خ�الل أرب�ع س�نوات.          .٥

 حلية لن تلقى في نهر األردن أو في أي من روافده.وسيتعاون البلدان للتأكد من أن الفضالت الناتجة عن الت

وسيحمي األردن وإسرائيل، كل في مناطق نفوذه، أنظمة المياه التي تزود المياه للبلد اآلخر إزاء أي تل�وث أو   .٦

 تلويث أو أذى أو اعتداء على مخصصات البلد اآلخر. 

 المياه الجوفية في وادي عربة / منطقة هاعرفا) ٤(المادة 

وبموجب معطيات هذه المعاهدة، فإن بعض اآلبار التي حفرتها واستعملتها إسرائيل وك�ذلك أنظمته�ا المرافق�ة     .١

ستقع على الجانب األردني من الحدود. إن هذه اآلبار وأنظمتها المرافق�ة تخض�ع للس�يادة األردني�ة، وستس�تمر      

ة في ذي�ل ه�ذا المرف�ق ال�ذي س�يتم إع�داده       إسرائيل باستعمال هذه اآلبار واألنظمة بالكميات والنوعية الموضح

. ويمتنع أي بلد من اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إج�راء  ١٩٩٤ )كانون أولديسمبر ( ٣٠إعدادا مشتركا بحلول 

 من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في تقليل إنتاج هذه اآلبار أو في نوعيتها.  

استبدال أي بئر قد يفشل منه�ا س�يتم ترخيص�ه م�ن      وطالما تواصل إسرائيل استعمال هذه اآلبار وأنظمتها، فإن .٢

قبل األردن بموجب القوانين واألنظمة النافذة المفعول في حينه. ولهذا الغرض فإن اآلبار الفاشلة ستعامل كما 

لو أن حفره�ا ق�د ت�م بموج�ب رخص�ة م�ن الجه�ات األردني�ة المختص�ة وق�ت الحف�ر. وس�تقوم إس�رائيل بتزوي�د               

ولوجية والفنية عن كل بئر ليصار إل�ى حفظه�ا. وس�يتم رب�ط البئ�ر الجدي�د بأنظم�ة المي�اه         األردن بالبيانات الجي

 والكهرباء اإلسرائيلية. 

م.م.م./الس�نة زي�ادة عل�ى     ١٠يجوز إلسرائيل أن تزيد طاق�ة الض�خ م�ن اآلب�ار األردني�ة وأنظمته�ا بم�ا س�قفه         و .٣

إل�ى ق�رار م�ن لجن�ة المي�اه المش�تركة م�ن أن        ) أع�اله، عل�ى أن يخض�ع ذل�ك     ١اإلنتاج المشار إليه في الفق�رة ( 

عمال كهذا ممكن من الناحية الهيدروجيولوجية، وأنه لن يؤثر على االستعماالت األردنية القائمة. ويشترط أن 

 يتم تنفيذ هذه الزيادة خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول المعاهدة.



 

 التشغيل والصيانة .٤

لواقعة في األراضي األردني�ة والت�ي ت�زود إس�رائيل بالمي�اه، وك�ذلك       إن تشغيل وصيانة اآلبار وأنظمتها ا .أ 

أنظمتها الكهربائية ستكون مسؤولية األردن. وإن تشغيل وصيانة هذه اآلبار واألنظمة سيتم التعاقد عليها 

 على نفقة إسرائيل مع سلطات أو شركات تختارها إسرائيل. 

لمع�دات إل�ى ه�ذه اآلب�ار واألنظم�ة ألغ�راض       يضمن األردن وصوال سهال ودون معوق�ات لألش�خاص وا   .ب 

التشغيل والصيانة. وسيتم تفصيل هذا الموضوع في االتفاقيات التي سيتم إبرامها ب�ين األردن والس�لطات   

 أو الشركات التي تختارها إسرائيل. 

 اإلشعار واالتفاق) ٥(المادة 

 باالتفاق الثنائي.   ال يجري أي تغيير اصطناعي في مجرى نهر األردن أو نهر اليرموك إال .١

يتعهد كل بلد بإشعار اآلخر بأية مشاريع ينوي تنفي�ذها ق�د ت�ؤدي إل�ى تغيي�ر ت�دفق مي�اه أي م�ن النه�رين أع�اله            .٢

على طول حدودهما المشتركة أو نوعيتها، وذلك قبل س�تة أش�هر م�ن موع�دها. وس�تتم مناقش�ة الموض�وع ف�ي         

 تأثيرات سلبية قد تجيء بها هذه المشاريع.  لجنة المياه المشتركة بهدف منع األذى ومعالجة أية

 التعاون )٦( المادة

 يتعهد األردن وإسرائيل بتبادل البيانات ذات العالقة المتعلقة بموارد المياه من خالل لجنة المياه المشتركة. .١

ل�ك  يتعاون األردن وإسرائيل في إع�داد الخط�ط به�دف زي�ادة م�وارد المي�اه وتحس�ين كف�اءة اس�تعمال المي�اه وذ           .٢

 ضمن مفهوم التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي. 

 لجنة المياه المشتركة )٧( المادة

 ولغرض تطبيق محتويات هذا الملحق، سيشكل الطرفان لجنة للمياه تتألف من ثالثة أعضاء من كل بلد. .١

تماعاته��ا وس��تقوم لجن��ة المي��اه المش��تركة بموافق��ة حكومتيهم��ا بتحدي��د إج��راءات عمله��ا، ومواعي��د وت��واتر اج      .٢

 وتفاصيل مجاالت عملها. ويحق للجنة دعوة الخبراء و/أو المستشارين الجتماعاتها حسب الحاجة.

ويجوز للجن�ة تبع�ا لمقتض�يات الحاج�ة تش�كيل ع�دد م�ن اللج�ان الفرعي�ة وإس�ناد مهم�ات فني�ة إليه�ا. وف�ي ه�ذا                 .٣

جنوبي�ة إلدارة ش�ؤون المي�اه ف�ي     الصدد تم االتفاق  على أن تشمل ه�ذه اللج�ان الفرعي�ة لجن�ة ش�مالية وأخ�رى       

 هذين القطاعين.

 

  

 

 

 



 

 )٣الملحق رقم (

 مكافحة الجريمة والمخدرات

 ) من معاهدة السالم، اتفق األردن وإسرائيل على التعاون في المجاالت التالية: ١٢وفقا للمادة (

   .أ

 نونية في بلديهما.  سيتعاون الطرفان في مكافحة المخدرات المحظورة، بما يتماشى مع األنظمة القا .١

 سيتخذ الطرفان كافة اإلجراءات الضرورية لمنع تهريب المخدرات بين البلدين. .٢

 سيتبادل الطرفان المعلومات فيما يتعلق باالتجار بالمخدرات وبنشاطات التجار في البلدين. .٣

موافقة  لن يقوم أي طرف بإطالع أي طرف ثالث على المعلومات التي أعطيت له من الطرف الثاني بدون .٤

 األخير. 

سيقوم الطرفان بالمشاركة وتبادل الخبرة في مج�ال مكافح�ة المخ�درات ف�ي مج�االت منه�ا الثقاف�ة المض�ادة          .٥

 للمخدرات، والوقاية، والعالج، وبرامج اعادة التأهيل، والوسائل التقنية ووسائل اإلخفاء.

خدرات، سيقوم الطرفان بتس�هيل  وبهدف كشف هوية األشخاص الذين يشاركون في النشاطات المتعلقة بالم .٦

 عملية السيطرة على إيصال العقاقير المخدرة بين البلدين وفقا لقوانينهم المطبقة.

سيجتمع ضباط مكافحة المخدرات من الجهتين بشكل دوري لتنسيق جهودهما بخصوص المشاكل المتعلق�ة   .٧

 بالمخدرات في البلدين. 

لفاكس�يميلي والتلف�ون وال�تلكس) لغاي�ات التنس�يق ف�ي األم�ور        سيقيم الطرفان قنوات مفتوحة لالتصال (مثل ا .٨

 المتعلقة بالمخدرات في البلدين. 

 سيتعاون الطرفان مع المحافل الدولية التي تتعامل مع مواضيع المخدرات في المنطقة.  .٩

سيتعاون الطرفان في إجراءات التحري الضرورية لجمع األدل�ة، واإلدان�ة ف�ي قض�ايا مروج�ي المخ�درات        .١٠

 لتي هي مجال اهتمام إلحدى الدولتين أو لكليهما. وا

سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة باإلحصاء على أساس نوع وعدد جرائم المخدرات الت�ي ارتكب�ت ف�ي     .١١

 كل من البلدين ومن ضمن ذلك معلومات مفصلة عن األشخاص المشبوهين المدانين في هذه القضايا. 

المرتبطة بمختبرات إنتاج العقاقير المخدرة في حال الكشف عنها ف�ي أي   سيتبادل الطرفان كافة المعلومات .١٢

م�ن البل�دين، وم�ن ض�منها المعلوم�ات المتعلق�ة بالهيكلي�ة، وط�رق العم�ل وخ�واص المختب�ر وأن�واع المن��تج             

 وعالمته التجارية. 

 سيتم التعاون الموصوف في هذه الوثيقة وفقا لألنظمة القانونية السارية في البلدين.  .١٣

 

 



 

 الجريمة  .ب 

م��ن المعاه��دة س��تغطي المواض��يع  ١٢اتف��ق الطرف��ان عل��ى أن االتفاقي��ات الت��ي س��يتم التف��اوض بش��أنها وفق��ا للم��ادة   

 التالية: 

 الجريمة  

تب��ادل المعلوم��ات المتعلق��ة بجمي��ع جوان��ب التهري���ب والس��رقة (وم��ن ض��منها س��رقة األعم��ال الفني���ة،            •

 الوثائق) وغيرها. والمركبات، والكنوز الوطنية، واآلثار و

القبض على المجرمين وتبادل المعلومات ومن ضمنها نقل األدلة بهدف السير ف�ي اإلج�راءات القض�ائية     •

 في كال البلدين، وفقا للمعاهدات واألنظمة المرتبطة بذلك. 

 التعاون بشكل عام: 

 تبادل المعلومات في النواحي الفنية. •

 ث. تبادل المعلومات في نواحي التدريب والبح •

 مشاريع البحث الشرطي المشترك في المواضيع ذات األهمية المتبادلة للبلدين.  •

 مواضيع أخرى:

 اإلنقاذ.  •

 عبور الحدود غير المقصود، والفارين من وجه العدالة. •

 اإلبالغ عن اعتقال األشخاص من تابعية إحدى الدولتين.  •

 تأسيس آلية ارتباط بين الطرفين.  •

 جنائي: التعاون في العلم ال  .ج

 سيتعاون الطرفان في مواضيع الكشف الجنائي والعلم الجنائي. .١

 سيشترك الطرفان في تبادل الخبرات العملية وبرامج التدريب ومن ضمنها:  .٢

 استعمال حقائب الفحص الميدانية. .أ 

 تحليل العقاقير المحظورة. .ب 

 تحليل السموم والمواد السامة. .ج 

 ).DNAالـ (البيولوجيا الجنائية وفحص الحامض األميني  .د 

 فحص المواد والمعدات. .ه 

 فحص الوثائق التي يثور حولها السؤال. .و 

 تحليل البصمات الصوتية. .ز 



 

 فحص األسلحة النارية. .ح 

 فحص البصمات. .ط 

 تحليل آثار االنفجارات. .ي 

 فحص األمور المرتبطة بالحرائق المتعمدة في المختبرات. .ك 

 كشف هوية الضحايا في الكوارث الجسيمة. .ل 

 جال العلم الجنائي. البحث والتطوير في م .م 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤الملحق رقم 

 البيئة

يقر األردن وإسرائيل بأهمية البيئة للمنطقة وحساسيتها البيئية وبالحاجة إلى حمايتها ودف�ع الخط�ر والمخ�اطر ع�ن     

تن�وع  الصحة وحسن معيش�ة س�كان المنطق�ة. ويعت�رف الطرف�ان بالحاج�ة إل�ى حماي�ة الم�وارد الطبيعي�ة، وحماي�ة ال           

 الحيوي، وبضرورة الوصول إلى نمو اقتصادي مبني على مبادئ ديمومة التنمية.

وفي ضوء ما تقدم، يتفق الطرفان على التعاون في األمور المتعلقة بحماية البيئة عموما وفي تل�ك الت�ي ت�ؤثر عل�ى     

 كليهما. وفيما يلي تفصيالت مجاالت هكذا تعاون: 

لمنع الضرر والمخاطر على البيئة عموما، وخصوص�ا تل�ك الت�ي ت�ؤثر      اتخاذ الخطوات ثنائيا أو انفراديا .أ 

 على الناس، والموارد الطبيعية وعلى الذخر البيئي في البلدين على التوالي. 

 اتخاذ الخطوات من قبل البلدين كليهما للتعاون في المجاالت التالية:  .ب 

رات البيئي�ة، وف�ي تب�ادل البيان�ات ح�ول      التخطيط البيئي واإلدارة لهما بما في ذلك إجراء تقي�يم للت�أثي   •

 المشاريع المحتمل إحداثها لتأثيرات محتملة على بيئة أي منهما.  

 التشريعات واألنظمة والمقاييس البيئية وتطبيقها. •

 البحث التطبيقي والتكنولوجيا.   •

 . االستجابة للطوارئ، والمراقبة، وإجراءات اإلشعارات المتعلقة بها والسيطرة على األضرار •

 قواعد السلوك من خالل مواثيق إقليمية.  •

ويمكن تحقيق ذلك من خالل إنشاء آليات وتنظيمات مشتركة للتعاون من أجل ضمان تبادل المعلومات،  

واالتص��االت والتنس��يق فيم��ا يتعل��ق ب��األمور والفعالي��ات ذات االهتم��ام البيئ��ي المش��ترك، وذل��ك فيم��ا ب��ين  

 خبراء وإدارات البيئة لديهما. 

 اضيع البيئة التي يتوجب بحثها:مو .ج 

حماي��ة الطبيع��ة: الم��وارد الطبيعي��ة والتن��وع الحي��وي بم��ا ف��ي ذل��ك التع��اون ف��ي التخط��يط واإلدارة        .١

للمحميات المتجاورة على ط�ول الح�دود المش�تركة، وحماي�ة النوعي�ات المعرض�ة للخط�ر والطي�ور         

 المهاجرة. 

ة والمقاييس وكاف�ة أن�واع اإلش�عاعات الخط�رة م�ن      التحكم بنوعية الهواء: بما في ذلك المعايير العام .٢

 صنع اإلنسان، والروائح والغازات المضرة. 

 بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط. .٣

 إدارة الفضالت بما في ذلك الفضالت الخطرة.  .٤



 

التحكم بانتشار الحش�رات بم�ا ف�ي ذل�ك ال�ذباب المنزل�ي والبع�وض، ومن�ع انتش�ار الم�رض المنق�ول             .٥

 كالمالريا والليشمونيا.   بواسطة الحشرات

 التحكم بالتلوث وإصالح نتائجه، وبالتلويث والمخاطر البيئية األخرى التي من صنع اإلنسان. .٦

التصحر: محارب�ة التص�حر، وتب�ادل البيان�ات والمعلوم�ات والمعرف�ة البحثي�ة، وتطبي�ق التكنولوجي�ا           .٧

 المناسبة.

والمعلومات، ومواد الدراسة، وبرامج التثقيف  الوعي العام والتثقيف البيئي، وتشجيع تبادل المعرفة .٨

 والتدريب وذلك عبر إجراءات وترتيبات عمومية. 

الض��جيج: تقلي��ل التل��وث الن��اجم ع��ن الض��جيج م��ن خ��الل أنظم��ة وت��راخيص وتطبي��ق لهم��ا بموج��ب    .٩

 معايير متفق عليها.

 إمكانات التعاون في حاالت الكوارث الطبيعية.   .١٠

رف�ان عل�ى التع�اون ف�ي النش�اطات والمش�اريع ف�ي المن�اطق الجغرافي�ة          وبموجب ما ه�و أع�اله، يتف�ق الط    .د 

 التالية: 

 خليج العقبة:  )١(

 البيئة البحرية:  )١-١(

 الموارد الطبيعية. -

 حماية مرجان الشواطئ. -

 التلوث البحري بما في ذلك:  -

 موارد البحر: كتدفق الزيوت، ورمي الفضالت والتخلص منها وما شابهه.   •

 ت السائلة والفضالت الصلبة ورمي الفضالت األخرى.موارد أرضية: كمثال الفضال •

 إدارة مناطق الشطوط:  )٢-١(

 المحميات الطبيعية والمناطق المحمية. -

 الحماية البيئية لموارد المياه. -

 الفضالت السائلة. -

 الفضالت الصلبة. -

 السياحة والنشاطات الترفيهية. -

 الموانئ. -

 النقل. -



 

 الصناعة وتوليد الطاقة. -

 نوعية الهواء. -

 د الخطرة.الموا -

 التقييم البيئي.  -

 أخدود وادي األردن:  )٢(

 نهر األردن: )١-٢(

 يتفق األردن وإسرائيل على التعاون على طول حدودهما المشتركة في األمور التالية: 

 اإلصالح البيئي لنهر األردن.  -

الحماي��ة البيئي��ة لم��وارد البيئ��ة لض��مان نوعي��ة مثل��ى للمي��اه بموج��ب مع��ايير لالس��تعماالت           -

 ولة. المعق

 التحكم بالتلوث الزراعي. -

 الفضالت السائلة. -

 السيطرة على الحشرات. -

 السياحة والتراث التاريخي. -

 البحر الميت: ) ٢-٢(          

 المحميات الطبيعية والمناطق المحمية. -

 السيطرة على الحشرات. -

 الحماية البيئية لموارد المياه. -

 التحكم بالتلوث الصناعية. -

 اريخي.السياحة والتراث الت -

 وادي عربة / منطقة هاعرفا:  )٢-٣(         

 الحماية البيئية لموارد المياه.  -

 المحميات الطبيعية والمناطق المحمية. -

 السيطرة على الحشرات. -

 السياحة والتراث التاريخي. -

 السيطرة على التلوث الزراعي.  -



 

 )٥الملحق رقم ( 

 اإلجراءات المؤقتة

 بين األردن وإسرائيلإجراءات نقاط العبور الحدودية 

 من معاهدة السالم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:  ٢٨بما يتماشى مع المادة 

س�تفتح نق��اط عب��ور ب��ين األردن وإس��رائيل باتج��اهين لألردني��ين ولإلس��رائيليين واألش��خاص م��ن تابعي��ة ال��دول   .١

 األخرى. 

 ستكون إجراءات العبور وفقا لألنظمة المعمول بها في كال البلدين. .٢

س��يعترف ك��ل ط��رف بج��وازات س��فر الط��رف اآلخ��ر، وباألخت��ام، والتأش��يرات (الفي��زا) الت��ي يثبته��ا  الط��رف    .٣

اآلخر على هذه الجوازات. وستكون هذه األختام عل�ى الج�وازات باإلنجليزي�ة والعربي�ة / العبري�ة وستتض�من       

 تاريخ العبور، واسم الدولة التي تختم الوثيقة واسم نقطة العبور. 

نة ستفتح نقاط العبور لمدة خمسة أيام أسبوعيا، من األحد إل�ى ي�وم الخم�يس، فيم�ا ع�دا ذك�رى رأس       خالل الس .٤

السنة الهجرية وذكرى يوم كيبور، وسيبلغ كل طرف الطرف اآلخر بمواعيد هذين العيدين ال�دينيين ف�ي وق�ت    

 سابق.  

 مساًء). ٦:٣٠( ١٨:٣٠صباحا إلى الساحة  ٨ستفتح نقاط العبور من الساعة  .٥

ولكل طرف الحق برفض دخول أي شخص إلى أراضيه وفقا ألنظمته المعمول بها، وف�ي ه�ذه الحال�ة، يتعه�د      .٦

 كل طرف بالسماح لهذا الشخص بالرجوع إلى أراضيه دون تأخير، ووفقا للممارسات الدولية المعمول بها. 

 سيطبق كل طرف أنظمته الجمركية. .٧

) الص�ادر ع�ن الط�رف اآلخ�ر، وذل�ك قب�ل عب�وره        A.17ة (سيقدم كل طرف للمسافرين نموذج الهجرة الدولي .٨

 ألراضي الطرف اآلخر. 

سيجري ربط مباشر، بالهاتف والفاكس�ميلي، ب�ين س�لطات المع�ابر م�ن الط�رفين، وذل�ك به�دف إيج�اد الحل�ول            .٩

 للمشاكل التي قد تطرأ. 

العب�ور، وذل�ك وفق�ا     يجب أن يكون جواز سفر المسافر ساري المفعول لمدة ال تقل عن س�تة أش�هر م�ن ت�اريخ     .١٠

 للممارسات الدولية المعمول بها.  

سيقدم كل طرف للطرف اآلخر الئحة بأسماء الدول التي يعف�ي ذل�ك الط�رف مواطنيه�ا م�ن متطلب�ات تأش�يرة         .١١

 الدخول (الفيزا). 

 سيعمل بهذه الترتيبات من اليوم التالي لتبادل وثائق التصديق على معاهدة السالم. .١٢

 



 

مؤقتة والتي تنظم مرور األشخاص من نقاط العبور، وإجراءات تأش�يرة ال�دخول (الفي�زا)    ستطبق الترتيبات ال .١٣

) الس�ابقة. ويمك�ن لك�ال الط�رفين تقص�ير ه�ذه       ١٢وذلك خالل ثالثة أشهر من التاريخ المشار إلي�ه ف�ي الفق�رة (   

 المدة باتفاق متبادل.  

ة س�تمنع تأش�يرات ال�دخول لم�واطني األردن     ) الس�ابق ١٣وخالل هذه الفت�رة المؤقت�ة المش�ار إليه�ا ف�ي الفق�رة (       .١٤

 وإسرائيل كما اتفق عليه بين الطرفين. 

وحت��ى يج��ري تب��ادل افتت��اح الس��فارات ب��ين البل��دين، س��يمنح م��واطني ك��ل ط��رف تأش��يرة ال��دخول الض��رورية   .١٥

 للطرف اآلخر وفقا لإلجراءات التالية: 

ي بلده، والذي بدوره س�يحول الطل�ب إل�ى    بإمكان السائح أن يتقدم بطلب تأشيرة دخول إلى وكيل سياحة ف .أ 

نظيره من الدولة األخرى، وسيقوم هذا األخير بتقديم الطلب إلى وزارة الداخلية في بلده، وسيتم تحص�يل  

تأشيرة الدخول على نقطة العبور، وسترسل نسخة منها إلى وكيل السياحة وإلى المحط�ات النهائي�ة عل�ى    

 كال الجهتين.

 المشار إليها أعاله عند افتتاح السفارات في كال البلدين.  وسيتم تعديل اإلجراءات .ب 

سيتص��ل الزائ��رون، مث��ل رج��ال األعم��ال، والعلم��اء، والمس��ؤولين، والص��حفيين، به��دف الحص��ول عل��ى   .ج 

تأشيرة دخول مع نظ�رائهم م�ن الط�رف اآلخ�ر وال�ذين ب�دورهم س�يقدمون طل�ب تأش�يرة ال�دخول بالنياب�ة            

دهم، وكم�ا ه�و موض�ح ف�ي البن�د (أ) أع�اله. وبع�د ذل�ك س�يجري تحص�يل           عنهم إلى وزارة الداخلية في بل

 تأشيرة الدخول عند نقطة العبور وسترسل نسخة منها إلى المحطات النهائية على كال الجانبين. 

وعند تبادل افتتاح السفارات بين البلدين سيقوم هؤالء األشخاص بتقديم طلب تأش�يرة ال�دخول م�ن خ�الل     

 تلك السفارات. 

١٦.   

 يجري تحصيل رسوم تأشيرة الدخول على أساس المعاملة بالمثل.س .أ 

 سيجري تحصيل رسوم المحطات النهائية وفقا للتعليمات المطبقة في كال البلدين.  .ب 

) أعاله، بم�ا يتماش�ى   ١٢ستجري مراجعة لهذا النظام بعد شهرين ونصف من التاريخ المشار إليه في الفقرة ( .١٧

 ذلك يجري توقيعها كنتيجة لمعاهدة السالم.مع أي اتفاقيات ثنائية متعلقة ب

س��يجري االس��تمرار بتطبي��ق الترتيب��ات المتعلق��ة بالمس��لمين ذوي التابعي��ة اإلس��رائيلية وال��ذين يعب��رون األردن  .١٨

 بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية ألداء فريضة الحج. 

ئية لنق�اط العب�ور بواس�طة الب�اص، وس�يجري      سيجري نقل السياح األردنيين واإلسرائيليين بين المحطات النها .١٩

 نقلهم من خالل مركبات يقدمها وكالء السياحة في البلد المضيف من المحطة النهائية إلى وجهتهم النهائية. 

 



 

اتفق الطرفان على أن األمور المرتبطة باألشخاص الذين يدخلون إقليم أحدهم من خالل نقطة عب�ور أو مرف�أ    .٢٠

ج من هذا البلد من خالل نقطة عب�ور حدودي�ة أخ�رى أو مرف�أ آخ�ر أو مط�ار آخ�ر        أو مطار ويرغبون بالخرو

 ) أعاله. ١٣سيجري مناقشتها خالل الفترة المؤقتة المشار إليها في المادة (

اتفق الطرفان على أن األمور المرتبطة بمرور المركبات من نقاط العبور سيجري بحثها خالل الفترة المؤقتة  .٢١

) أعاله، مع األخذ بعين االعتبار اتفاق�ات النق�ل والس�ياحة وأي اتفاق�ات أخ�رى ثنائي�ة       ١٣( المذكورة في الفقرة

 مرتبطة بذلك يجري توقيعها.  

 سيراقب تطبيق هذا الملحق فريق من كال الطرفين.  .٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محاضر متفق عليها

 و والتي تنص على ما يلي: /٣فيما يتعلق بالمادة  . أ

(أ)، مباش�رة  ١نتشار على جانبه من الحدود الدولي�ة، كم�ا ه�ي معرف�ة ف�ي الملح�ق       "سيقوم كل طرف باال

 بعد تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة".  

يعترف الطرفان بوجود أسئلة عملية مرتبطة باالنتشار (مثل ترس�يم الح�دود، حق�ول األلغ�ام، األس�يجة)،      

رة وسيس��تمر بش��كل غي��ر منقط��ع وس��ريع،  وله��ذا ف��إنهم سيفس��رون اللغ��ة لتعن��ي أن االنتش��ار س��يبدأ مباش�� 

 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق المعاهدة.  ٣وسينتهي بفترة ال تزيد عن 

فيم��ا يتعل��ق ب��األمور االقتص��ادية والنقدي��ة والت��ي تتعل��ق بش��كل خ��اص باألراض��ي الخاض��عة للس��يطرة           . ب

 العسكرية اإلسرائيلية، سيتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف:  

 فيف اآلثار السلبية على اقتصادهما. إزالة أو تخ .١

 أن يمنح كل طرف الطرف اآلخر الوقت الكافي إلجراء التعديالت الضرورية.  .٢

ال يم��س م��ا تق��دم أع��اله باألنش��طة الناتج��ة ع��ن عالق��ات م��ع دول أخ��رى أو بالتزام��ات متعلق��ة بالمن��اطق   

تزام�ات إل�ى نت�ائج س�لبية ش�ريطة أن      المشار إليها أعاله إال إلى الحد الذي يمك�ن أن ي�ؤدي تنفي�ذ ه�ذه االل    

 يكون التنفيذ تحت سيطرتهما.  

وفقا لروح السالم السائدة، يولي الطرفان أهمية كبرى لمخط�ط المش�روع الس�ياحي المش�ترك ف�ي منطق�ة        . ج

الباقورة / نهاريم، ويعتبرون أن شراكة السالم تنشأ هناك. ولهذا س�يحاولون س�وية تعزي�ز التنفي�ذ بأس�رع      

 وقت ممكن.  

يقوم الطرفان، مباشرة بعد توقيع المعاهدة، بتشكيل لجنة مش�تركة يترأس�ها مس�ؤولون رفيع�و المس�توى      س . د

 لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدة، وإتمام االتفاقيات الناشئة عنهم وفقا لمواد هذه المعاهدة.

 

 

 

 

 

 

 التواصل، موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية ، المصدر:

http://www.altawasul.net/MFAAR/important+documents/peace+process/peace+treaty

+israel+jordan.htm 

http://www.altawasul.net/MFAAR/important+documents/peace+process/peace+treaty+israel+jordan.htm
http://www.altawasul.net/MFAAR/important+documents/peace+process/peace+treaty+israel+jordan.htm

