
 

 معاهدة السالم بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل

 ١٩٧٩ (آذار) مارس ٢٦واشنطن في 

 

 ، إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل

اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة  إلقامة سالم عادل وشامل ودائم ف�ي الش�رق األوس�ط وفق�ًا لق�راري مجل�س األم�ن        

٣٣٨ -٢٤٢، 

 ١٧(بإطار السالم ف�ي الش�رق األوس�ط المتف�ق علي�ه ف�ي كام�ب ديفي�د)  الم�ؤرخ ف�ي            من جديد التزامهماإذ تؤكدان 

 ،١٩٧٨سبتمبر (أيلول) 

وإذ تالحظان أن اإلطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسالم، ل�يس ب�ين  مص�ر وإس�رائيل فحس�ب، ب�ل        

يخص�ه مم�ن يك�ون عل�ى اس�تعداد للتف�اوض م�ن أج�ل الس�الم           أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها الع�رب ك�ل فيم�ا   

 معها على هذا األساس.

 ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سالم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.

ل ف�ي المنطق�ة   واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سالم بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السالم الشام

 ،والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي اإلسرائيلي بكافة نواحيه

وإذ تدعوان األطراف العربية األخرى في النزاع إلى االشتراك في عملية السالم مع إسرائيل  على أس�اس مب�ادئ    

 إطار  السالم المشار إليه آنفا واسترشادًا بها.

دية والتعاون بينهما وفق�ًا لميث�اق األم�م المتح�دة ومب�ادئ الق�انون  ال�دولي        وإذ  ترغبان أيضا  في إنماء العالقات الو

 ،التي تحكم العالقات الدولية في وقت السلم

قد اتفقت�ا عل�ى األحك�ام التالي�ة بمقتض�ى ممارس�تهما الح�رة لس�يادتهما م�ن أج�ل تنفي�ذ اإلط�ار الخ�اص بعق�د معاه�دة                 

 السالم بين مصر وإسرائيل.

 المادة األولى

 ي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السالم بينهما عند تبادل وثائـــق  التصديق على هذه المعاهدة.تنته

تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنين من سيناء إلى ما وراء الح�دود الدولي�ة ب�ين مص�ر وفلس�طين       .١

ل) وتس���تأنف مص���ر تح���ت االنت���داب، كم���ا ه���و وارد ب���البروتوكول الملح���ق به���ذه المعاه���دة( الملح���ق األو 

 ممارسات سيادتها الكاملة على سيناء.

عند إتمام االنسحاب المرحل�ي المنص�وص علي�ه ف�ي الملح�ق األول، يق�يم الطرف�ان عالق�ات طبيعي�ة وودي�ة            .٢

 ).٣بينهما طبقًا للمادة الثالثة (فقرة
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 المادة الثانية

ا ب�ين مص�ر وفلس�طين تح�ت االنت�داب كم�ا       إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف به� 

 هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة ال تمس ويتعهد كل منهم�ا ب�احترام س�المة أراض�ي الط�رف اآلخ�ر بم�ا ف�ي         

 ذلك مياهه اإلقليمية ومجاله الجوي.

 المادة الثالثة

طبق الطرفان فيم�ا بينهم�ا أحك�ام ميث�اق األم�م المتح�دة  ومب�ادئ الق�انون ال�دولي الت�ي تحك�م العالق�ات ب�ين              ي .١

 الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:

 يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة اآلخر وسالمة أراضيه واستقالله السياسي. .أ 

 داخل حدوده اآلمنة والمعترف بها.يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق اآلخر في أن يعيش في سالم  .ب 

يتعهد الطرفان باالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد اآلخر على نح�و مباش�ر    .ج 

 أو غير مباشر وبحل كافة المنازعات التي تنشأ  بينهما بالوسائل السلمية.

لعدواني��ة أو أفع�ال العن��ف أو  يتعه�د ك�ل ط��رف ب�أن يكف��ل ع�دم ص�دور فع��ل م�ن أفع��ال الح�رب أو األفع�ال ا         .٢

التهديد بها من داخل أراضيه  أو  بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابط�ة عل�ى أراض�يه ض�د الس�كان      

أو الم��واطنين أو الممتلك��ات الخاص��ة ب��الطرف اآلخ��ر. كم��ا يتعه��د ك��ل ط��رف باالمتن��اع ع��ن التنظ��يم أو          

أفع�ال الح�رب أو األفع�ال العدواني�ة أو النش�اط       التحريض أو اإلثارة أو المساعدة أو االشتراك ف�ي فع�ل م�ن   

الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف اآلخر في أي مك�ان. كم�ا يتعه�د ب�أن يكف�ل تق�ديم مرتكب�ي مث�ل         

 هذه األفعال للمحاكمة.

يتف��ق الطرف��ان عل��ى أن العالق��ات الطبيعي��ة الت��ي  س��تقام بينهم��ا ستتض��من االعت��راف الكام��ل والعالق��ات           .٣

اس���ية واالقتص���ادية والثقافي���ة وإنه���اء  المقاطع���ة االقتص���ادية والح���واجز ذات الط���ابع  التميي���زي        الدبلوم

المفروضة ضد حرية انتقال األفراد والسلع. كما يتعهد كل ط�رف ب�أن يكف�ل تمت�ع م�واطني الط�رف اآلخ�ر        

لمعاه��دة الخاض�عين الختصاص��ه القض�ائي بكاف��ة الض��مانات القانوني�ة ويوض��ح البروتوك��ول الملح�ق به��ذه ا    

(الملحق الثالث)الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوص�ل إل�ى إقام�ة ه�ذه العالق�ات وذل�ك ب�التوازي        

 مع تنفيذ األحكام األخرى لهذه المعاهدة.

 المادة الرابعة

بغية توفير الحد األقصى لألمن لكال الطرفين وذلك على أساس التب�ادل تق�ام ترتيب�ات أم�ن متف�ق عليه�ا بم�ا         .١

في ذلك مناطق محدودة التسليح في األراضي المصرية واإلسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من األم�م  

لملحق األول وكذلك أية ترتيبات المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيًال من حيث  الطبيعة والتوقيت في ا

 أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.



 

يتفق الطرفان على تمركز أفراد األمم المتحدة  في المناطق الموضحة بالملحق األول ويتفق الطرفان عل�ى   .٢

أال يطالبا سحب هؤالء األفراد وعلى أن سحب هؤالء األفراد لن يتم إال بموافقة مجل�س األم�ن الت�ابع لألم�م     

لمتحدة بما في ذل�ك التص�ويت اإليج�ابي لألعض�اء الخمس�ة ال�دائمين ب�المجلس وذل�ك م�ا ل�م يتف�ق الطرف�ان             ا

 خالف ذلك.

 تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقًا لما هو منصوص عليها في الملحق األول. .٣

م�ن   ٢-١ا ف�ي الفق�رتين   يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر ف�ي ترتيب�ات األم�ن المنص�وص عليه�      .٤

 المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

 المادة الخامسة

تتمت��ع الس��فن اإلس��رائيلية والش��حنات المتجه��ة م��ن إس��رائيل و إليه��ا بح��ق الم��رور الح��ر ف��ي قن��اة الس��ويس      .١

ومداخلهــا فــي كـل مــن خل�يج الس�ويس والبح�ر األب�يض المتوس�ط وفق�ًا إلحك�ام اتفاقي�ة القس�طنطينية لع�ام           

م المنطبقة على جميع الدول،كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك األش�خاص والس�فن   ١٨٨٨

 والشحنات المتجهة من إسرائيل إليها معاملة ال تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

ة المفتوح�ة  لكاف��ة ال��دول دون  يعتب�ر الطرف��ان أن مض�يق تي��ران وخل��يج العقب�ة م��ن المم�رات المائي��ة الدولي��     .٢

عائق أو إيقاف لحرية المالحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق ك�ل منهم�ا ف�ي المالح�ة والعب�ور      

 الجوي من وإلى أراضيه  عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

 المادة السادسة

الط�رفين وفق�ًا لميث�اق األم�م     ال تمس هذه المعاهدة وال يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات  .١

 المتحدة.

يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحس�ن ني�ة التزاماتهم�ا الناش�ئة ع�ن ه�ذه المعاه�دة بص�رف النظ�ر ع�ن أي فع�ل أو             .٢

 امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

في عالقاتهما أحك�ام االتفاقي�ات المتع�ددة األط�راف      كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير الالزمة لكي تنطبق .٣

التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم األخط�ار المناس�ب لألم�ين الع�ام لألم�م المتح�دة وجه�ات اإلي�داع         

 األخرى  لمثل هذه االتفاقيات.

 يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة. .٤

من ميثاق  األمم المتحدة يق�ر الطرف�ان بأن�ه ف�ي حال�ة وج�ود تن�اقض ب�ين التزام�ات           ١٠٣مع مراعاة المادة  .٥

األط�راف بموج�ب ه�ذه المعاه�دة وأي م�ن التزاماتهم��ا األخرى،ف�إن االلتزام�ات الناش�ئة ع�ن ه�ذه المعاه��دة           

 تكون ملزمة ونافذة.

 المادة السابعة

 لمفاوضة.تحل الخالفات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق ا .١



 

 إذا لم  يتيسر حل هذه الخالفات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم. .٢

 المادة الثامنة

 يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

 المادة التاسعة

 عليها. تصبح هذه  المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق .١

 م.١٩٧٥تحل هذه المعاهدة محل االتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول)  .٢

 تعد كافة البروتوكوالت والمالحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءًا ال يتجزأ منها. .٣

ميث�اق األم�م    م�ن  ١٠٢يتم أخط�ار األم�ين الع�ام لألم�م المتح�دة به�ذه المعاه�دة لتس�جيلها وفق�ًا إلحك�ام الم�ادة             .٤

 المتحدة.

 

م��ن ث��الث نس��خ    ه��ـ  ١٣٩٩ربي��ع األول  ٢٧م ، ١٩٧٩م��ارس (آذار)  ٢٦ . ف��يس��ي.ح��ررت ف��ي واش��نطن دي 

وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخالف ح�ول التفس�ير فيك�ون    ، اإلنكليزية وباللغات العربية والعبرية 

 النص اإلنكليزي هو الذي يعتد به.

 

 عن حكومة       مة عن حكو        

 إسرائيل  دولة     مصر العربيةجمهورية 

 مناحيم بيغن         أنور السادات    

 

 التوقيع شهد

 جيمي كارتر  

 رئيس الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 

 

وزارة الخارجي��ة  معاه��دة الس��الم ب��ين مص��ر وإس��رائيل وإتف��اق الحك��م ال��ذاتي ف��ي الض��فة والقط��اع،           المص��در:

 .١٩٧٩القاهرة ،  المصرية،


