
 

 معاهدة السالم بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل

  

 ١ملحق 

 البروتوكول الخاص باالنسحاب اإلسرائيلي وترتيبات األمن  

 المادة األولى : أسس االنسحاب 

تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد ال يتج�اوز ث�الث س�نوات م�ن      .١

 ائق التصديق على هذه المعاهدة.تاريخ تبادل وث

الطرفين سيصاحب تنفيذ االنسحاب على مراحل، االجراءات العسكرية وإنشاء المناطق  لتوفير األمن لكلى .٢

 والمشار إليها فيما بعد بكلمة " المناطق ". )١الموضحة في هذا الملحق وفي خريطة رقم (

 يتم االنسحاب من سيناء على مرحلتين: .٣

) وذلك خ�الل  ٢حتى شرق خط العريش/رأس محمد كما هو مبين على الحريطة رقم ( االنسحاب المرحلي ) أ(

 تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.

االنسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة ال تتجاوز ثالث س�نوات م�ن ت�اريخ تب�ادل      ) ب(

 وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

عاه�دة م�ن أج�ل اإلش�راف عل�ى وتنس�يق التحرك�ات        مى الللجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق عتشكل  .٤

والتوقيعات أثناء االنسحاب، وأحكام الخطط والجداول الزمني�ة وفق�ًا للض�رورة ف�ي ح�دود القواع�د المق�ررة        

) م��ن المرف��ق له��ذا ٤) أع��اله، والتفاص��يل المتعلق��ة باللجن��ة المش��تركة الموض��حة ف��ي الم��ادة ( ٣ف��ي الفق��رة (

 الملحق.

 اللجنة المشتركة عقب إتمام االنسحاب اإلسرائيلي النهائي من سيناء. وسوف تحل      

 المادة الثانية: تحديد الخطوط النهائية والمناطق

من كل�ى الط�رفين بع�د االنس�حاب النه�ائي ف�إن الخط�وط والمن�اطق الموض�حة عل�ى           أل. بغية توفير الحد األقصى ١

 انشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي: تم) ي١رقم (الخريطة  

 (أ) المنطقة "أ" : 

المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط األحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الش�رقى لخل�يج    .١

 ).١السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (

نيكي�ة واح�دة ومنش�آتها العس�كرية وك�ذا      تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرق�ة مش�اة ميكا   .٢

 تحصينات ميدانية.

 تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من: .٣

http://www.palestineinarabic.com/�


 

 ثالثة ألوية مشاة ميكانيكية. .أ 

 لواء مدرع واحد. .ب 

 قطعة مدفعية. ١٢٦سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى  .ج 

فع مض�اد  م�د  ١٢٦سبع كتائ�ب مدفعي�ة مض�ادة للط�ائرات تتض�من ص�واريخ فردي�ة أرض/ج�و وحت�ى           .د 

 مم فأكثر. ٣٧للطائرات عيار 

 دبابة. ٢٣٠حتى  .ه 

 مركبة أفراد مدرعة من كافة األنواع. ٤٨٠حتى  .و 

 ألف فرد. ٢٢إجمالي حتى  .ز 

 (ب) المنطقة "ب" :

المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط األخض�ر) وم�ن الغ�رب الخ�ط "أ" (الخ�ط األحم�ر) كم�ا         .١

 ).١هو موضح عى الخريطة (

ف�ي المنطق�ة "ب" وح�دات ح�دود مص�رية م�ن أرب�ع كتائ�ب مجه�زة بأس�لحة خفيف�ة وبمركب�ات             توفر األم�ن   .٢

عجل تعاون الشرطة المدنية ف�ي المحافظ�ة عل�ى النظ�ام ف�ي المنطق�ة ، وتتك�ون العناص�ر الرئيس�ية لكتائ�ب           

 فرد. ٤٠٠٠الحدود األربع عن إجمالي حتى 

وة منخفض�ة لوح�دات الح�دود عل�ى س�احل ه�ذه       يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات ق�  .٣

 المنطقة .

 سكرية لكتائب الحدود األربع.عتنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآن  .٤

 (ج) المنطقة "ج" :

المنطقة "ج" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط األخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقب�ة كم�ا    .١

 .)١ى الخريطة رقم (لهو موضح ع

 تتمركز في المنطقة "ج" قوات األمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.  .٢

 تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة. .٣

 حق.توزع األمم المتحدة داخل المنطقة "ج" وتؤدي وظائفها المحدودة في المادة السادسة من هذه المل .٤

ى ل��تتمرك��ز ق��وات األم��م المتح��دة أساس��ًا ف��ي معس��كرات تق��ع داخ��ل من��اطق التمرك��ز التالي��ة والموض��حة ع     .٥

 )، على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:١الخريطة رقم (

كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الح�دود   ٢٠اق طفي ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في ن . أ

 الدولية.

 نطقة شرم الشيخ.في م . ب



 

 (د) المنطقة "د" :

(الخط األزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح عل�ى  المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د"  .١

 ).١الخريطة رقم (

تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية  .٢

 تحدة.ومراقبي األمم الم

 ال تتضمن القوة اإلسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فردية أرض/جو. .٣

مركب��ة أف��راد مدرع��ة م��ن كاف��ة  ١٨٠تتض��من العناص��ر الرئيس��ية لكتائ��ب المش��اة اإلس��رائيلية األرب��ع حت��ى   .٤

 فرد. ٤٠٠٠األنواع وأجمالي حتى 

عة فق�ط والمح�ددة م�ن قب�ل ك�ل ط�رف وتح�ت س�يطرته         يسمح باجتياز الحدود الدولية من خالل نقاط المراج .٥

 ويكون هذا االجتياز وفقًا للفوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.

تتواج��د به��ذه المن��اطق تل��ك التحص��ينات الميداني��ة والمنش��أت العس��كرية والق��وات واألس��لحة المس��موح به��ا        .٦

 والمحددة في هذا الملحق.

 ري  المادة الثالثة: نظام الطيران العسك

تكون طلعات طائرات القتال وطلعات االستطالع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقت�ين "أ" و"د" فحس�ب، ك�ل     .١

 في منطقته.

تتمرك��ز الط��ائرات غي��ر المس��لحة وغي��ر المقاتل��ة لمص��ر وإس��رائيل ف��ي المنطقت��ين "أ" و"د" فق��ط، ك��ل ف��ي   .٢

 منطقته.

طقة "ب" ويمكن االحتفاظ ف�ي المنطق�ة "ب"   تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المن .٣

 طائرات منها. ٨بعدد 

 يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة ألداء وظائفها في المنطقة "ب".

يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غي�ر مس�لحة ألداء وظ�ائف الش�رطة العادي�ة ف�ي        .٤

 المنطقة "ج".

 إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.يمكن  .٥

دون المساس بأحك�ام ه�ذه المعاه�دة، يقتص�ر النش�اط الج�وي العس�كري ف�ي المن�اطق المختلف�ة وف�ي المج�ال              .٦

 الجوي الواقع فوق مياهها األقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.

 المادة الرابعة: النظام البحري العسكري

ع البحرية التابع�ة لمص�ر وإس�رائيل التمرك�ز والعم�ل عل�ى س�واحل المنطقت�ين "أ" و"د" ك�ل ف�ي           يمكن للقط .١

 منطقته.



 

يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه األقليمية للمنطق�ة "ب"   .٢

 لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.

المص��رية والمجه��زة ب��زوارق تس��ليحا خفيف��ا وظ��ائف الش��رطة العادي��ة داخ��ل المي��اه   ت��ؤدي الش��رطة المدني��ة .٣

 األقليمية للمنطقة "ج".

 ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البرئ للقطع البحرية لكل الطرفين. .٤

 مختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.يمكن أن تقام في المناطق ال .٥

ه��ذه المعاه�دة يقتص�ر النش��اط البح�ري العس��كري ف�ي المن�اطق المختلف��ة وف�ي مياهه��ا       دون المس�اس بأحك�ام    .٦

 االقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.

  المادة الخامسة: نظام اإلنذار المبكر

 ته.يمكن لكل من مصر وإسرائيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر قي المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطق 

 المادة السادسة: عمليات األمم المتحدة

يطل��ب الطرف��ان م��ن األم��م المتح��دة أن ت��وفر ق��وات وم��راقبين لالش��راف عل��ى تنفي��ذ ه��ذا الملح��ق وب��ذل ك��ل   .١

 جهودها لمنع أي خرق ألحكامه.

 يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي األمم المتحدة: .٢

ل نقاط مراجعة ودوري�ات اس�تطالع ومراقب�ة عل�ى امت�داد الح�دود الدولي�ة وعل�ى الخ�ط "ب" وداخ�ل           تشغي )أ (

 المنطقة "ج".

النحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على األقل، م�الم يتف�ق الطرف�ان عل�ى خ�الف       )ب (

 ذلك.

 فين.ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطر ٤٨اجراء تحقق إضافي خالل  )ج (

 ة السالم.دضمان حربة المالحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاه )د (

تنف��ذ الترتيب��ات المق��ررة عالي��ة لك��ل منطق��ة بواس��طة ق��وات األم��م المتح��دة ف��ي المن��اطق "أ"، "ب"، "ج"          .٣

 وبواسطة مراقبي األمم المتحدة في المنطقة "د".

 الطرف المختص.يرافق أطقم التحقق لألمم المتحدة ضباط اتصال من  .٤

 تخطر قوات األمم المتحدة ومراقبوها كل الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها. .٥

بحري��ة الحرك��ة والتس��هيالت  تتمت��ع ق��وات األم��م المتح��دة ومراقبوه��ا ال��ذين يعمل��ون ف��ي مختل��ف المن��اطق       .٦

 األخرى الضرورية ألداء واجباتهم.

 يات للسماح باجتياز الحدود الدولية.ال تتمتع قوات األمم المتحدة ومراقبوها يأية صالح .٧



 

يتفق الطرفان على الدول التي تش�كل منه�ا ق�وات ومراقب�و األم�م المتح�دة وس�يتم ذل�ك م�ن ال�دول غي�ر ذات             .٨

 العضوية الدائمة بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

 ذ فعال لمسئولياتها.يتفق الطرفان على ان تقوم األمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفي .٩

 المادة السابعة: نظام االتصال

عقب حل اللجنة المشتركة يتم انشاء نظام اتصال بين الطرفين. ويهدف هذا النظام إل�ى ت�وفير وس�يلة فعال�ة      .١

لتقييم مدى التقدم في تنفيذ االلتزام�ات وفق�ا له�ذا الملح�ق وح�ل أي�ة مش�كلة ق�د تط�رأ عل�ى التنفي�ذ، كم�ا تق�وم              

 على للبلدين كل فيما يخصه لنظر فيها.ئل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية األباحالة المسا

 كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.      

كت�ب اتص�ال إس�رائيلي ف�ي مدين�ة بئ�ر س�بع وي�رأس ك�ل          ميقام مكت�ب اتص�ال مص�ري ف�ي مدين�ة الع�ريش و       .٢

 كتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.م

يق��ام اتص��ال تليف��وني مباش��ر ب��ين المكتب��ين وك��ذا خط��وط تليفوني��ة مباش��رة ب��ين قي��ادة األم��م المتح��دة وك��ال         .٣

 المكتبين.

 المادة الثامنة: احترام النصب التذكارية للحرب

األخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكري جنود الطرف  

بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواس�طة مص�ر ف�ي إس�رائيل، كم�ا سيس�مح لك�ل ط�رف بالوص�ول          

 إلى هذه النصب.

 المادة التاسعة: الترتيبات المؤقتة

ة والمدنيين إل�ى م�ا وراء   ) انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلي٣) و(٢ينظم المرفق لهذا الملحق الخريطتان رقم ( 

 خط االنسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين واألمم المتحدة حتى االنسحاب النهائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١مرفق الملحق 

 تنظيم االنسحاب من سيناء  

 مبادئ االنسحابالمادة األولى: 

ول�ى  هو مبين ف�ي الم�ادة األ   يتم انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما .١

). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت االنسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة باعداد التفاصيل ١من الملحق (

الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات األمم المتحدة بالشرق الوسط قبل شهر من ابتداء أي 

 مرحلة من مراحل االنسحاب.

 ى المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:اتفق الطرفان عل .٢

على ال�رغم مم�ا تقتض�ي ب�ه أحك�ام الم�ادة التاس�عة الفق�رة الثاني�ة م�ن ه�ذه المعاه�دة، وحت�ى ي�تم انس�حاب                 )أ (

الق����وات المس����لحة اإلس����رائيلية م����ن الخط����ين ( ي و م)  الح����اليين ال����ذين انش����ئا بن����اء عل����ى االتفاقي����ة   

، ١٩٧٥والمش�ار إليه�ا فيم�ا بع�د باتفاقي�ة ع�ام        ١٩٧٥ (أيل�ول)  ي س�بتمبر فالمصرية/االسرائيلية الموقعة 

إل�ى خ��ط االنس��حاب المرحل��ي، ف��إن جمي��ع الترتيب��ات العس��كرية القائم��ة طبق��ا لتل��ك االتفاقي��ة تبق��ى س��ارية   

 المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خالف ذلك في هذا المرفق.

إلسرائيلية تدخل قوات األمم المتحدة فورا للمناطق المخ�الة القام�ة من�اطق    مع انسحاب القوات المسلحة ا )ب (

ى الت�والي بغ�رض االبق�اء عل�ى الفص�ل ب�ين       ل� ) ع٣) ، (٢عازلة مؤقتة كما هو موضح عى الخريطتين (

 القوات. ويكون داخل قوات األمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد أخرين إلى داخل هذه المناطق.

" تنتش�ر  اأي�ام بع�د اخ�الء الق�وات اإلس�رائيية المس�لحة آلي مس�احة واقع�ة ف�ي المنطق�ة "          خال فت�رة س�بعة    )ج (

 وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا ألحكام المادة الثانية من هذا المرفق. 

خالل فترة سبعة أيام بعد اخالء القوات اإلسرائيلية المسلحة آلية مساحة واقعة ف�ي المنطقت�ين "ا" و"ب"    )د (

ت الحدود المصرية وفقا ألحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وت�ؤدي وظائفه�ا وفق�ا ألحك�ام     تنتشر وحدا

 ).١المادة الثانية من الملحق (

ت��دخل الش��رطة المدني��ة المص��رية إل��ى المس��احات المخ��اله عق��ب دخ��ول األم��م المتح��دة مباش��رة ألداء            )ه (

 الوظائف العادية للشرطة.

 ية في خليج السويس وفقا ألحكام المادة الثانية من المرفق.تنتشر وحدات القوات البحرية المصر )و (

وباستثناء تلك التحركات المشار إليه�ا أع�اله ف�إن أعم�ال االنتش�ار للق�وات المس�لحة المص�رية واألنش�طة           )ز (

) تك��ون س��ارية المفع��ول ف��ي المن��اطق المخ��اله بع��د أن ت��تم الق��وات المس��لحة      ١الموض��حة ف��ي الملح��ق ( 

 إلى ما وراء خط االنسحاب المرحلي.اإلسرائيلية انسحابها 

  

 



 

  المادة الثانية: المراحل الفرعية لالنسحاب إلى خط االنسحاب المرحلي  

يتم االنسحاب إلى خط االنسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكم�ا   .١

ن األش�هر الت�ي يب�دأ احتس�ابها     ) وتتم كل مرحلة فرعية خالل الع�دد المق�رر م�   ٣هو موضح على الخريطة (

 اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة:

 المرحلة الفرعية األولى: )أ (

ة اإلس��رائيلية م��ن منطق��ة الع��ريش بم��ا ف��ي ذل��ك مدين��ة الع��ريش     حخ��الل ش��هرين تنس��حب الق��وات المس��ل    

 ).٣ى الخريطة رقم (ل) ع١ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (

 رعية الثانية:المرحلة الف )ب (

خالل ثالث شهور، تنسحب القوات اإلسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المق�رر بمقتض�ى اتفاقي�ة    

 ).٣) على الخريطة رقم (٢والخط "ا" والمشار إليها بالمنطقة ( ١٩٧٥عام 

 المرحلة الفرعية الثالثة: )ج (

) ٢نطقة الواقع�ة ش�رق وجن�وب المنطق�ة (    خالل خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من الم

 ).٣) على الخريطة رقم (٣والمشار إليها بالمنطقة (

 المرحلة الفرعية الرابعة: )د (

رأس الكنيسة والمشار إليه�ا   –خالل سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من منطقة الطور   

 ).٣) على الخريطة رقم (٤بالمنطقة (

 مسة:المرحلة الفرعية الخا )ه (

خ��الل تس��عة ش��هور، تنس��حب الق��وات المس��لحة اإلس��رائيلية م��ن المن��اطق المتبقي��ة غ��رب خ��ط االنس��حاب       

المرحلي بما في ذلك منطقة سانت ك�اترين والمن�اطق ش�رق مم�ري الج�دي وم�تال والمش�ار إليه�ا بالمنطق�ة          

 اب المرحلي.) ويكتمل بذلك االنسحاب اإلسرائيلي إلى ماوراء خط االنسح٣) على الخريطة رقم (٥(

 تنتشر القوات المصرية في المناطق المخالة من القوات المسلحة اإلسرائيلية وفقا لما يلي: .٢

ف�ي االج�زاء م�ن     ١٩٧٥ينتشر حتى ثل�ث الق�وات المس�لحة المص�رية الموج�ودة ف�ي س�يناء وفق�ا التفاقي�ة           )أ (

بع�د ذل�ك تنتش�ر الق�وات     ) وذلك حتى اتمام االنس�حاب المرحل�ي. و  ١المنطقة "ا" التي تقع داخل المنطقة (

) ف�ي المنطق�ة "ا" حت�ى ح�د المنطق�ة      ١المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثاني�ة م�ن الملح�ق (   

 العازلة المؤقتة.

) ٢) على امتداد سواحل المناطق (١يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق ( )ب (

 عية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.) عقب اتمام المراحل الفر٤) و(٣و(

) في المنطق�ة  ١تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق ( )ج (

) عق�ب اتم�ام المرحل�ة    ٢) عقب اتمام المرحل�ة الفرعي�ة األول�ى. كم�ا تنتش�ر كتيب�ة ثاني�ة ف�ي المنطق�ة (         ١(



 

) عقب اتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثاني�ة  ٣بة ثالثة في المنطقة (الفرعية الثانية. وتنتشر كتي

 والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشر في أي من المناطق المخاله بعد ذلك بجنوب سيناء.

لتمك��ين  ١٩٧٥) المق��ررة بمقتض��ى اتفاقي��ة ع��ام  ١يع��اد توزي��ع ق��وات األم��م المتح��دة ف��ي المنطق��ة العازل��ة (   .٣

انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عق�ب اتم�ام المرحل�ة الفرعي�ة األول�ى ، وفيم�ا ع�دا ذل�ك         

تستمر في أداء مهامها وفقا ألحكام االتفاقية المشار إليه�ا ف�ي االج�زاء المتبقي�ة م�ن المنطق�ة الم�ذكورة حت�ى         

 ا المرفق.في المادة األولى من هذ حاتمام االنسحاب المرحلي، وفقا لما هو موض

لط�رق الواق�ع ش�رق الع�ريش     ليمكن للقواف�ل اإلس�رائيلية اس�تخدام الط�رق جن�وب وش�رق التق�اطع الرئيس�ي          .٤

بع�د  الخالء القوات اإلسرائيلية ومعداتها حتى اتمام االنسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل ف�ي ض�وء النه�ار    

األم�م المتح�دة، وتص�احبها ق�وات      تقديم اخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة االتصال المصرية وقوات

األم��م المتح��دة. وس��يتم ذل��ك وفق��ا للتوقيت��ات المنظم��ة م��ن قب��ل اللجن��ة المش��تركة. ويص��احب القواف��ل ض��ابط   

اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة 

 للقوافل.

   دةالمادة الثالثة: قوات األمم المتح 

رفان توزيع قوات األم�م المتح�دة وفق�ا للض�رورة ألداء الوظ�ائف ال�واردة ف�ي ه�ذا المرف�ق حت�ى           طيطلب ال .١

توزي�ع ف�وات الط�وارئ التابع�ة     موعد اتمام االنسحاب النهائي ، ولهذا الغرض يوافق الطرفان عل�ى اع�ادة   

 لألمم المتحدة.

 ا في وسعها لمنع أي مخالفة ألحكامه.تشرف قوات األمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل م .٢

ولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحق�ق  عندما توزع قوات األمم المتحدة تبعا ألحكام المادتين األ .٣

)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطالع ١في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (

عازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعاله، والوظائف األخرى لقوات األم�م  ونقاط مراقبة في المناطق ال

 المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلى موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.

  المادة الرابعة: اللجنة المشتركة واالتصال

ه�ذه المعاه�دة م�ن ت�اريخ تب�ادل وث�ائق التص�ديق         تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها ف�ي الم�ادة الرابع�ة م�ن     .١

 على المعاهدة، وحتى تاريخ اتمام االنسحاب اإلسرائيلي النهائي من سيناء.

تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ض�باط م�ن رت�ب عالي�ة وت�دعو اللجن�ة المش�تركة         .٢

ت تتعلق باألمم المتحدة أو إذا طلب أي م�ن  ممثلين لألمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعا

 الطرفين وجود األمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.

ض ) وف�ي ه�ذا المرف�ق. وله�ذا الغ�ر     ١ق (تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة ف�ي الملح�   .٣

 يلي:وباالتفاق بين الطرفين وتقوم بما 

 تنسيق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها. )أ (



 

) وهذه المرفق وتناقش أي�ة مخالف�ات   ١تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق ( )ب (

م تبلغ إليها بواسطة قوات األمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم ي�ت 

 حلها.

تس��اعد ق��وات األم��م المتح��دة ومراقبيه��ا ف��ي تنفي��ذ مه��امهم، وتبح��ث الج��داول الزمني��ة الخاص��ة بالتحقق��ات   )ج (

 )  وفي هذا المرفق.١الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (

) وه�ذا  ١ي الملح�ق ( تنظم وضع العالقات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليه�ا ف�   )د (

 المرفق.

 تشرف على تسليم مصر المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر. )ه (

 توافق على الترتيبات الالزمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل واعادتها. )و (

م الم�ادة  تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للم�داخل عل�ى امت�داد خ�ط الع�ريش رأس محم�د ، وفق�ا ألحك�ا         )ز (

 ).٣الرابعة من الملحق (

توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل م�ن   )ح (

 مجموع اتصال دائما وسوف تمارس انشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.

ن طري�ق أطق�م االتص�ال    توفر االتصال والتنسيق م�ع قي�ادة األم�م المتح�دة الت�ي تنف�ذ أحك�ام المعاه�دة وع�          )ط (

على التنسيق والتعاون المحلي م�ع ق�وات األم�م المتح�دة ال�ذين يرص�دون من�اطق معين�ة         المشتركة تحافظ 

 لتوفير اية مساعدة مطلوبة.

 تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة. )ي (

ال�ة طل�ب أح�د الط�رفين أو قي�ادة      تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة م�رة واح�دة ك�ل ش�هر عل�ى األق�ل وف�ي ح        .٤

 ساعة. ٢٤قوات األمم المتحدة عقد اجتماع خاص، فيتم عقد هذا االجتماع خالل 

تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى اتمام االنسحاب المرحل�ي، ث�م تجتم�ع ف�ي م�دينتي الع�ريش        .٥

خرا عن اسبوعين بعد بدء سريان مفعول وبير سبع بعد ذلك بالتبادل، على أن يعقد أول اجتماع لها ليس متأ

 المعاهدة.

 المادة الخامسة: تعريف المنطقة العازلة وانشطتها

تنشأ منطق�ة عازل�ة مؤقت�ة بغ�رض قي�ام ق�وات األم�م المتح�دة بالفص�ل ب�ين الق�وات المص�رية واإلس�رائيلية،               .١

وذل�ك بع�د تنفي�ذ    )، ٢وذلك غرب خ�ط االنس�حاب المرحل�ي ومتاخم�ة ل�ه كم�ا ه�و مب�ين ف�ي الخريط�ة رق�م (           

 االنسحاب اإلسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط االنسحاب المرحلي.

 وتتولي الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.

عازل�ة  تقوم ق�وة األم�م المتح�دة بتش�غيل نق�اط مراجع�ة ودوري�ات اس�تطالع، ونق�اط مراقب�ة داخ�ل المنطق�ة ال             .٢

 بغية التأكد من االلتزام بأحكام هذه المادة. المؤقتة



 

وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد اسرائيليون  .٣

 ادارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محدودة وموضحة على:

 داثي).) (اح ١) ومشار إليها ب ( ف ٢الخريطة رقم (

 ) (احداثي).  ٢) و ( ف٥٧١٦٣٩٤٠المركز على الخريطة (

 ) (احداثي). ٣) و ( ف٥٩٣٥١٥٤١المركز على الخريطة (

 ) (احداثي). ٤) و ( ف٥٩٣٣١٥٢٧المركز على الخريطة (

 ) و ذلك طبقا للمبادئ التالية:٦١١٣٠٩٧٩المركز على الخريطة (

اري��ون مس��لحون باألس��لحة الص��غيرة الالزم��ة لحم��ايتهم   بالمنش��أت الفني��ة أف��راد فني��ون وأد يت��ولى العم��ل  )أ (

 (مسدسات ، بنادق ، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة ، قنابل يدوية وذحيرة ) كاآلتي:

 فرد ١٥٠/ ماال يزيد على  ١ف 

 فرد ٣٥٠/ ماال يزيد على  ٢ف 

 فرد ٢٠٠/ ماال يزيد على  ٣ف 

س�تثناء الض�باط ال�ذين يج�وز له�م حم�ل األس�لحة        ال يحمل األف�راد اإلس�رائيليون أس�لحة خ�ارج الموق�ع، با      )ب (

 الشخصية.

سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإس�رائيل ألج�راء تفتيش�ات داخ�ل مح�يط المنش�آت الفني�ة وف�ي          )ج (

ويتحق��ق المنطق��ة العازل��ة. ويق��وم الط��رف الثال��ث ب��التفتيش م��رة ك��ل ش��هر عل��ى األق��ل وبطريق��ة فجائي��ة    

م��ن األس��لحة واألف��راد داخله��ا، ويق��وم الط��رف الثال��ث ب��أبالغ    المفتش��ون م��ن عم��ل وتش��غيل المنش��آت و  

ف���ورا ع���ن أي تح���ول ألي منش���أة ع���ن دوره���ا ف���ي أعم���ال المس���ح البص���ري واإللكترون���ي      الط���رفين 

 والمواصالت.

يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها ألغ�راض فني�ة واداري�ة واس�تبدال األف�راد واألجه�زة المقاوم�ة ف�ي          )د (

ذل��ك م��ن خ��الل نق��اط مراجع��ة األم��م المتح��دة حت��ى م��داخل المنش��آت الفني��ة بع��د       دون تعطي��ل والمواق��ع 

 المراجعة والمرافقة بواسطة قوة األمم المتحدة فحسب.

 داء الصحيح للمنشآت واألفراد.أليسمح إلسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد الالزمة ل )ه (

 لجنة المشتركة:يسمح إلسرائيل بما يلي  وطبقا لما تحدده ال )و (

االبق�اء داخ�ل منش�آتها عل��ى مع�دات مكافح�ة الحري�ق والص��يانة العام�ة وك�ذلك العرب�ات االداري��ة ذات           .١

 العجل والمعدات الهندسية المتحركة الالزمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.

اء ب�داخلها أو ب�داخل   صيانة الطرق وحطوط المياه وكابالت المواص�الت الت�ي تخ�دم ه�ذه المواق�ع س�و       .٢

) ويج�وز أن ت�تم ه�ذه    ٤، ف  ٣/ف ٢، ف  ١المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثالث�ة (ف  

الص��يانة بم��ا ال يتج��اوز ع��ربتين ذات العج��ل وغي��ر مس��لحتين وبم��ا ال يتج��اوز اثن��ى عش��ر ف��ردا غي��ر   



 

ثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية ال

اعط�اء األم�م    دويجوز اتمام عمليات الصيانة هذه ثالث مرات اسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبع� 

 المتحدة اخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات األمم المتحدة.

إليه�ا والخ�روج منه�ا عل�ى      يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خالل ساعات النهار فق�ط ويك�ون ال�دخول    )ز (

 الوجه التالي:

/ ع��ن طري��ق نقط��ة تفت��يش األم��م المتح��دة وم��ن خ��الل الطري��ق الموص��ل ب��ين أبوعجيل��ة ومفت��رق   ١ف .١

 .٢) كما هو موضح على الخريطة رقم ١٦١طريقي أبو عجيلة وجبل لبني (كيلو منر 

عب�ر المنطق�ة العازل�ة     أ/ عن طريق نقطة تفتيش األمم المتحدة ومن خالل الطري�ق المنش�  ٣، ف  ٢ف  .٢

 ).٢إلى جبل كاترين (الخريطة 

من خالل طائرات الهليكوبتر على أن تس�تخدم مم�را جوي�ا وف�ي األوق�ات وطبق�ا        / ٤، ف ٣، ف ٢ف  .٣

 لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة.

 وإليها.وتقوم قوة األمم المتحدة بتفتيش طائرات الهليكوبتر في مواقع الهبوط وخارج المنشآت    

تخط��ر اس��رائيل ق��وة األم��م المتح��دة قب��ل س��اعة عل��ى األق��ل م��ن قيامه��ا ب��أي تح��رك تعت��زم القي��ام ب��ه م��ن      )ح (

 المنشآت وإليها.

يحق إلسرائيل اخالء المرضى والجرحي واستدعاء الخب�راء الطبي�ين واألطق�م الطبي�ة ف�ي أي وق�ت بع�د         )ط (

  اعطاء بالغ فوري إلى قوة األمم المتحدة.

بح�ث تفاص�يل المب�ادئ المش�ار إلي�ه أع�اله وك�ل األم�ور األخ�رى ال�واردة ف�ي ه�ذه              مشتركةتتناول اللجنة ال .٤

 لتنسيق بين الطرفين.االمادة التي تتطلب 

يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات اإلسرائيلية من خط االنسحاب المرحلى أو في وق�ت ي�تم    .٥

 االتفاق عليه بين الطرفين.

 ب التصرف في المنشآت والموانع العسكريةأسلو المادة السادسة:

 يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا لألسس اآلتية:

فترة ال تتجاوز ثالثة اسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة باالعداد لقيام  تقوم اللجنة المشتركة خالل  .١

ائيلية بعم�ل تفت�يش مش�ترك عل�ى جمي�ع المنش�آت المناس�بة        ي�ة المص�رية واإلس�ر   نفأطقم االتصال واألطق�م ال 

لالتفاق على حال�ة المنش�آت والم�واد الت�ي ستس�لم إل�ى الجان�ب المص�ري ولترتي�ب عملي�ة التس�ليم. وس�تعلن             

 إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.

لمص�ر ك�ل م�ا يتف�ق علي�ه م�ن المراف�ق األساس�ية والمن�افع العام�ة والمنش�آت بحال�ة             تتعهد إسرائيل أن تنق�ل   .٢

س��ليمة بم��ا ف��ي ذل��ك المط��ارات والط��رق ومحط��ات الض��خ والم��وانئ. وتق��دم إس��رائيل لمص��ر المعلوم��ات      

وتس��مع لألطق��م الفني��ة المص��رية بمراقب��ة تش��غيل ه��ذه المنش��آت       الالزم��ة لص��يانة وتش��غيل ه��ذه المنش��آت   

 طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.والتعرف على 



 

عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر األطقم الفنية المص�رية إدارة   .٣

هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استالم منظم�ة وس�ابقة اإلع�داد بواس�طة اللجن�ة المش�تركة.       

تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عن�د مختل�ف نف�اط المي�اه لح�ين      ن بأ وتتعهد مصر

 انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إال إذا تم اإلتفاق على خالف ذلك في اللجنة المشتركة.

أللغ�ام ف�ي المن�اطق    تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائ�ق العس�كرية بم�ا ف�ي ذل�ك الموان�ع وحق�ول ا        .٤

 التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة تبعا لألسلوب التالي:

ت�زال أوال الموان��ع العس�كرية م��ن المن�اطق القريب��ة م��ن الس�كان والطري��ق والمنش�آت العس��كرية والمن��افع       )أ (

 العامة.

لي، تقوم إس�رائيل  أو تدميرها قبل االنسحاب اإلسرائيزالتها إالتي ال يمكن  مبالنسبة للموانع وحقول األلغا )ب (

 ١٥بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر واألمم المتحدة عن طري�ق اللجن�ة المش�تركة وف�ي موع�د ال يتج�اوز       

 يوما قبل دخول قوات األمم المتحدة إلى هذه المناطق.

يق��وم المهندس��ون العس��كريون المص��ريون بال��دخول إل��ى ه��ذه المن��اطق بع��د دخ��ول ق��وات األم��م المتح��دة      )ج (

 زالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.الجراء عمليات إ

 المادة السابعة: النشاط االستطالعي

 يتم النشاط الجوي االستطالعي خالل االنسحاب على الوجه التالي: .١

يطلب كال الطرفين من الواليات المتحدة االستمرار في طلعات االستطالع الجوي وفقا لالتفاقات السابقة  )أ (

 االنسحاب اإلسرائيلي النهائي. حتى اتمام

تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن الق�وات   )ب (

ادة الثانية م�ن ه�ذا المرف�ق    م)، وال١من الملحق ( ٢اإلسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 

بقاء القوات خلف خطوطها بعد بناء ذل�ك، ويمك�ن القي�ام بطلع�ات     )، ومن ٣) ورقم (٢والخريطتين رقم (

 تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من األمم المتحدة.

) ١تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما ه�ي موض�حة ف�ي الملح�ق (     )ج (

 وفي هذا المرفق.

ن تس�تمر ف�ي عملياته�ا طبق�ا لالتفاق�ات      أناء الميداني�ة التابع�ة للوالي�ات المتح�دة     يطلب الطرفان من بعثة س�ي   .٢

السابقة وحتى اتمام انسحاب إس�رائيل م�ن المنطق�ة الواقع�ة ش�رق مم�رات الج�دي وم�تال. وبع�د ذل�ك تنته�ي            

 مهمة البعثة.

  المادة الثامنة: ممارسة السيادة المصرية

م�ن  على األجزاء التي يتم اخالؤه�ا ف�ي س�يناء بمج�رد انس�حاب إس�رائيل       تستأنف مصر ممارستها سيادتها الكاملة  

 ) من هذه المعاهدة.١هذه األجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة (

  



 

 )١الخريطة رقم (

 الحدود الدولية وخطوط المناطق   

 

 

 

 

 

 



 

 )٢الخريطة رقم (

 رأس محمد –خط العريش الخطوط والمناطق السارية عند انسحاب إسرائيل إلى  

 

 

 

 

 

 



 

 )٣الخريطة رقم (

 رأس محمد –خط العريش نسحاب إلى مراحل الفرعية لالال  

 

 

 

 

 



 

 ٢ملحق 

 خريطة الحدود الدولية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣ملحق 

 بروتوكول بشأن عالقات الطرفين 

 المادة األولى: العالقات الدبلوماسية والقنصلية

 .عقب االنسحاب المرحلي ءلية وتبادل السفرايتفق الطرفان على اقامة عالقات دبلوماسية وقنص 

 المادة الثانية: العالقات االقتصادية والتجارية

عالق��ات االقتص��ادية لزي القائم��ة ف��ي وج��ه ا ي��يتف��ق الطرف��ان عل��ى ازال��ة جمي��ع الح��واجز ذات الط��ابع التمي   .١

 العادية، وانهاء المقاطعة االقتصادية ألي منهما عقب اتمام االنسحاب المرحلي.

 باتم�ام االنس�حا   دالطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز ستة ش�هور بع�   يدخل .٢

 المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف انماء العالقات االقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.

 المادة الثالثة: العالقات الثقافية

 عد اتمام االنسحاب المرحلي.يتفق الطرفان على اقامة عالقات ثقافية عادية ب .١

يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخال في مفاوضات في  .٢

 أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد اتمام االنسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.

 المادة الرابعة: حرية التنقل

لي، يسمح ك�ل ط�رف لم�واطني وس�يارات الط�رف اآلخ�ر بحري�ة االنتق�ال إل�ى          ححاب المرعقب اتمام االنس .١

دول األخ�رى، ويمتن�ع   ل� اقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وس�يارات ا 

كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنق�ل األش�خاص والس�يارات م�ن اقليم�ه إل�ى اقل�يم        

 لطرف اآلخر.ا

ماكن ذات القيمة الديني�ة والتاريخي�ة وذل�ك عل�ى أس�اس تب�ادلي وغي�ر        كما يسمح بالدخول دون اعاقة إلى األ .٢

 ذي طابع تمييزي.

 المادة الخامسة: التعاون في سبيل التنمية وعالقات حسن الجوار

نظ�ر ف�ي س�بل تنمي�ة     جوار ويتفقان على الليقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام عالقات حسن ا .١

 تلك العالقات.

يتعاون الطرفان في انماء الس�الم واالس�تقرار والتنمي�ة ف�ي المنطق�ة، ويواف�ق ك�ل منهم�ا عل�ى النظ�ر ف�ي             .٢

 ى الطرف اآلخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض.رالمقترحات التي قد ي

عاي��ة المعادي��ة تج��اه يعم��ل الطرف��ان عل��ى تش��جيع التف��اهم المتب��ادل والتس��امح ويمتن��ع ك��ل ط��رف ع��ن الد   .٣

 الطرف اآلخر.

 



 

 المادة السادسة: النقل والمواصالت

يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا وااللتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطي�ران الت�ي يكون�ان م�ن      .١

 ١٩٤٤اطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في االتفاقية الدولية للطيران الم�دني لع�ام   

 .١٩٤٤اقية شيكاغو) واالتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام (اتف

ة الط�وارئ الوطني�ة ال�ذي يعلن�ه أح�د الط�رفين       ل� عقب اتمام االنسحاب المرحل�ي ال ينطب�ق أي اع�الن لحا    .٢

 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف اآلخر على أساس تمييزي. ٨٩وفقا للمادة 

س النق��ب وش��رم الش��يخ الت��ي رأع��ة ب��القرب م��ن الع��ريش ورف��ح وتواف��ق مص��ر عل��ى أن المط��ارات الواق .٣

سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها لألغراض المدنية فحسب بم�ا ف�ي ذل�ك امك�ان اس�تخدامها تجاري�ا       

 واسطة كافة الدول.ب

ي��دخل الطرف��ان ف��ي مفاوض��ات ف��ي اق��رب وق��ت ممك��ن وف��ي موع��د ال يتج��اوز س��تة ش��هور بع��د اتم��ام          .٤

 وذلك لغرض ابرام اتفاق طيران مدني.ي لاالنسحاب المرح

يقوم الطرف�ان باع�ادة ف�تح الط�رق وخط�وط الس�كك الحديدي�ة ب�ين بل�ديهما وص�يانتها، كم�ا س�ينظران ف�ي               .٥

إقامة طرقة وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على اقامة وصيانة طري�ق ب�ري ب�ين مص�ر     

وس�المة م�رور األش�خاص والس�يارات والبض�ائع      م�ع كفال�ة حري�ة    وإسرائيل واألردن بالقرب من ايالت 

بين مصر واألردن وذلك على نحو ال يمس بالسيادة على الج�زء م�ن الطري�ق ال�ذي يق�ع داخ�ل أقل�يم ك�ل         

 منهما.

عق��ب اتم��ام االنس��حاب المرحل��ي تق��ام ب��ين الط��رفين وس��ائل اتص��االت بريدي��ة وتليفوني��ة وتلك��س وص��ور   .٦

مات نقل االرسال التليفزي�وني ع�ن طري�ق الك�ابالت والرادي�و      بالراديو ومواصالت سلكية والسلكية وخد

 واألقمار الصناعية وذلك وفقا لالتفاقات واللوائح الدولية المنطبقة.

عقب اتمام االنسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به ع�ادة إل�ى مواني�ه لس�فن وبض�ائع       .٧

ف األخ��ر أو القادم��ة من��ه ب��نفس الش��روط  الط��رف اآلخ��ر، وك��ذلك للس��فن والبض��ائع المتجه��ة إل��ى الط��ر   

م�ن معاه�دة الس�الم     )٥(المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول األخرى. وسوف ينفذ حكم الم�ادة  

 عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

 المادة السابعة: التمتع بحقوق اإلنسان

للجمي��ع، وس��وف ي��دعمان ه��ذه   والحري��ات األساس��يةيؤك��د الطرف��ان التزامهم��ا ب��احترام ومراع��اة حق��وق اإلنس��ان    

 والحريات وفقا لميثاق األمم المتحدة. الحقوق

 المادة الثامنة: المياه االقليمية

ط�رف اآلخ�ر ف�ي الم�رور الب�رئ ف�ي       لطرف بحق س�فن ا  لمن معاهدة السالم، يقر ك )٥(مع مراعاة أحكام المادة  

 .مياهه األقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي

 



 

 محضر متفق عليه

 للمواد األولي والرابعة والخامسة والسادسة

 وللملحقين األول والثالث لمعاهدة السالم

 األولىالمادة 

إن استئناف مصر لممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها ف�ي الفق�رة الثاني�ة م�ن الم�ادة األول�ى ت�تم         

 هذه المنطقة. بالنسبة لكل منطقة بمجرد انسحاب إسرائيل من

 المادة الرابعة

ب ذلك أحد ل) عندما يط٤الفقرة ( ٤ليها في المادة عمن المتفق عليه بين األطراف أن تتم اعادة النظر المنصوص  

 األطراف، وعلى أن تبدأ في خالل ثالثة أشهر من طلبها ولكن ال يجرى أي تعديل إال باتفاق كال الطرفين.

 المادة الخامسة

الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على انه�ا تن�تقص مم�ا ج�اء بالجمل�ة األول�ى م�ن        ر ال يجوز تفسي 

تلك الفقرة. وال يفسر ما تقدم على أنه مخ�الف لم�ا ج�اء بالجمل�ة الثاني�ة م�ن الفق�رة الثاني�ة م�ن الم�ادة الخامس�ة الت�ي             

 تقضي بنا يلي:

والعب��ور الج��وي م��ن وإل��ى أراض��يه  عب��ر مض��يق تي��ران وخل��يج  يحت��رم الطرف��ان ح��ق ك��ل منهم��ا ف��ي المالح��ة  "  

"  العقبة . 

 )٢المادة السادسة (فقرة 

 ال تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف احكام أطار السالم في الشرق الوسط المتفق عليه في كامب دافيد. 

 دة التي تقضي بم يلي:) من المعاه٢وال يفسر ما تقدم على أنه مخالف ألحكام المادة السادسة (فقرة 

يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاه�دة بص�رف النظ�ر ع�ن أي فع�ل أو امتن�اع       "  

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

 )٥المادة السادسة (فقرة 

أي دع��اوى ب��أن ه��ذه المعاه��دة أولوي��ة عل��ى المعاه��دات واالتفاقي��ات  م��ن المتف��ق علي��ه ب��ين األط��راف ان��ه ال توج��د 

 خرى أولوية على هذه المعاهدة.و للمعاهدات واالتفاقات األأخرى، األ

 ) من هذه المعاهدة التي تنص على ما يلي:٥وال يفسر ما تقدم على أنه مخالفة ألحكام المادة السادسة (فقرة  

ق  األم��م المتح��دة يق��ر الطرف��ان بأن��ه ف��ي حال��ة وج��ود تن��اقض ب��ين التزام��ات    م��ن ميث��ا ١٠٣م��ع مراع��اة الم��ادة "  

ف�إن االلتزام�ات الناش�ئة ع�ن ه�ذه المعاه�دة تك�ون         األطراف بموج�ب ه�ذه المعاه�دة وأي م�ن التزاماتهم�ا األخ�رى،      

 " ملزمة ونافذة.

 



 

 الملحق األول

 ) من الملحق األول بما يلي:٨تقضي المادة السادسة (فقرة  

الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو األمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية يتفق " 

 " الدائمة بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

 وقد أتفق الطرفان على ما يلي: 

السادس�ة م�ن الملح�ق    " في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامن�ة م�ن الم�ادة     

ول، فإنهما يتعدهدان بقب�ول أو تأيي�د م�ا تقترح�ه الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة بش�أن تش�كيل ق�وات األم�م المتح�دة             األ

 والمراقبين. "

 الملحق الثالث

ووفقا لهذا فق�د اتف�ق    –الملحق الثالث لها على اقامة عالقات اقتصادية طبيعية بين األطراف وتنص معاهدة السالم 

وأن يك�ون م�ن ح�ق     –مبيعات تجارية عادية من البترول م�ن مص�ر إل�ى إس�رائيل     لى هذه العالقات سوف تشمل ع

 –والذي ال تحتاجه مص�ر الس�تهالكها المحل�ي     -إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري األصل 

قدم�ة م�ن إس�رائيل عل�ى نف�س األس�س       ن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها ف�ي العط�اءات الم  أو

 والشروط المطبقة على مقدمي العطاءات اآلخرين لهذا البترول.

 

 عن حكومة      عن حكومة         

 إسرائيل       مصر العربيةجمهورية 

 مناحيم بيغن         أنور السادات    

 

 التوقيع شهد

 جيمي كارتر  

 رئيس الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 

 

 

 



 

 خطابات المصاحبة ال

 (ا) الخطابات الخاصة بتبادل السفراء

 خطاب الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر

 ١٩٧٩ (أذار) مارس ٢٦

 عزيزي السيد الرئيس

انس��حاب إس��رائيل إل��ى الخ��ط ن��ه ف��ي خ��الل ش��هر واح��د بع��د اتم��ام أاس�تجابة لرج��ائكم ، اس��تطيع أن اؤك��د   

رائيل، فإن مصر سترسل سفيرا مقيما لدي إس�رائيل، وس�وف تس�تقبل    المؤقت، طبقا لمعاهدة السالم بين مصر وإس

 سفيرا إسرائيليا مقيما بمصر.

 

 المخلص        

 انور السادات               

 الرئيس     

 البيت األبيض 

 

 خطاب الرئيس كارتر إلى رئيس وزراء إسرائيل

 ١٩٧٩ مارس (أذار) ٢٦        

 عزيزي السيد رئيس الوزراء

تلقيت كتابا من الرئيس السادات يفيد بأنه في خالل شهر واحد من اتمام انس�حاب إس�رائيل إل�ى الخ�ط     لقد  

المؤقت في سيناء طبقا لما تقتضيه معاهدة الس�الم ب�ين مص�ر وإس�رائيل، ف�إن مص�ر س�وف توف�د س�فيرا مقيم�ا ف�ي            

 إسرائيل، وسوف تستقبل سفيرا إسرائيليا مقيما بمصر.

 أكدتم لي أن هذا اإلجراء يعد مقبوال من حكومة إسرائيل.وسأكون ممتنا إذا ما  

 المخلص          

 جيمي كارتر         

 السيد مناحم بيجين      

 رئيس وزراء دولة إسرائيل 

 

 



 

 خطاب رئيس وزراء إسرائيل إلى الرئيس كارتر

 ١٩٧٩ مارس (أذار) ٢٦        

 عزيزي السيد الرئيس

 مارس (أذار) ٢٦إسرائيل توافق على اإلجراء الموضح بكتابكم المؤرخ  يسرني أن أؤكد لكم أن حكومة 

 والذي ينص على ما يلي: ١٩٧٩

" لقد تلقيت كتابا من الرئيس السادات يفيد بأنه في خالل شهر واحد من اتمام انسحاب إسرائيل إلى الخ�ط المؤق�ت    

مص�ر س�وف توف�د س�فيرا مقيم�ا ف�ي إس�رائيل،        في سيناء طبقا لما تقتضيه معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل، فإن 

 وسوف تستقبل سفيرا إسرائيليا مقيما بمصر. "

 المخلص          

 مناحم بيجين        

 الرئيس     

 البيت األبيض 

 

 

 (ب) الخطابان المتطابقان من كارتر إلى السادات وبيجين بشان االلتزامات األمريكية تجاه الطرفين

 ١٩٧٩ مارس (أذار) ٢٦

 زيزي السيد الرئيسع

 اود أن أؤكد لكم، وذلك رهنا باستيفاء االجراءات الدستورية في الواليات المتحدة أنه : 

بن�اء   –في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السالم بين مص�ر وإس�رائيل ف�إن الوالي�ات المتح�دة س�تقوم         

ك الش��أن وس��تتخذ اإلج��راءات األخ��رى الت��ي بالتش��اور م��ع األط��راف ف��ي ذل�� –و كليهم��ا أع��ى طل��ب أح��د الط��رفين 

 ستراها مناسبة لتحقيق االلتزام بهذه المعاهدة.

 من المعاهدة. ١وستقوم الواليات المتحدة بعمليات االستطالع الجوي بناء على طلب األطراف طبقا للملحق رقم  

لمنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب وتعتقد الواليات المتحدة أن المواد الخاصة بتمركز أفراد األمم المتحدة في ا 

ذل الواليات المتحدة قصارى جهدا للحص�ول عل�ى موافق�ة    بأن تنفذ بواسطة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. وست

من على هذا اإلجراء. وإذا لم يتمكن مجلس األمن من إقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، ف�إن رئ�يس   مجلس األ

مقبول�ة مكون�ة    ة لضمان إنشاء واستمرار ق�وة بديل�ة  سيكون على استعداد التخاذ الخطوات الالزمالواليات المتحدة 

 من دول متعددة.

  



 

 صاحب السعادة

 محمد انور السادات

 رئيس جمهورية مصر العربية

 

 ١٩٧٩ مارس (أذار) ٢٦

 عزيزي السيد رئيس الوزراء

 رية في الواليات المتحدة أنه :اود أن أؤكد لكم، وذلك رهنا باستيفاء االجراءات الدستو

بن�اء   –في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السالم بين مص�ر وإس�رائيل ف�إن الوالي�ات المتح�دة س�تقوم         

بالتش��اور م��ع األط��راف ف��ي ذل��ك الش��أن وس��تتخذ اإلج��راءات األخ��رى الت��ي  –ع��ى طل��ب أح��د الط��رفين أو كليهم��ا 

 المعاهدة. ستراها مناسبة لتحقيق االلتزام بهذه

 من المعاهدة. ١وستقوم الواليات المتحدة بعمليات االستطالع الجوي بناء على طلب األطراف طبقا للملحق رقم  

وتعتقد الواليات المتحدة أن المواد الخاصة بتمركز أفراد األمم المتحدة في المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب  

م المتحدة. وستبذل الواليات المتحدة قصارى جهدا للحص�ول عل�ى موافق�ة    أن تنفذ بواسطة مجلس األمن التابع لألم

مجلس األمن على هذا اإلجراء. وإذا لم يتمكن مجلس األمن من إقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، ف�إن رئ�يس   

مقبول�ة مكون�ة    الواليات المتحدة سيكون على استعداد التخاذ الخطوات الالزمة لضمان إنشاء واستمرار ق�وة بديل�ة  

 من دول متعددة.

  

 صاحب السعادة

 مناحم بيجين

 رئيس وزراء دولة إسرائيل

 

 

 

 

 

 

 



 

 االتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل

 في الضفة الغربية وقطاع غزة والوثائق المتعلقة به

 ١٩٧٩ مارس (أذار) ٢٦

 عزيزي السيد الرئيس

 سرائيل قد اتفقتا على ما يلي:يؤكد هذا الخطاب أن كال من مصر وإ

 (أيل�ول)  س�بتمبر  ١٧تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب دافيد ووقعتا في البيت األبيض يوم  

ط�ار لعق�د معاه�دة    إالوثائق والمعنونة " إطار السالم في الشرق األوس�ط المتف�ق علي�ه ف�ي كام�ب دافي�د" و"       ١٩٧٨

 سالم بين مصر وإسرائيل ".

وبغي��ة التوص��ل إل��ى تس��وية س��لمية ش��املة وفقط��ا لإلط��ارين المش��ار إليهم��ا آنف��ا تش��رع مص��ر وإس��رائيل ف��ي تنفي��ذ   

النصوص المتعلق�ة بالض�فة الغربي�ة وقط�اع غ�زة. وق�د اتفقت�ا عل�ى ب�دء المفاوض�ات خ�الل ش�هر م�ن تب�ادل وث�ائق                

ف�إن المملك�ة األردني�ة الهاش�مية م�دعوة       دة السالم. ووفقا ل" إطار السالم في الش�رق األوس�ط"  هاعالتصديق على م

و أمصر واألردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربي�ة وقط�اع غ�زة     يلالشتراك في المفاوضات. ولكل من وفد

 خرين باتفاق مشترك.آفلسطينيين 

ب�ة  المنتخوهدف المفاوضات هو االتفاق قبل إجراء االنتخابات على الترتيبات الخاصة باقامة سلطة الحك�م ال�ذاتي    

داري)، وتحديد سلطاتها ومسئولياتها، واالتفاق على ما يرتبط بذلك م�ن مس�ائل أخ�رى. وف�ي حال�ة إذا      إلالمجلس ا(

 المفاوضات فستجرى المفاوضات بين مصر وإسرائيل. يما قرر األردن عدم االشتراك ف

ه�ذه المفاوض�ات ف�ي أق�رب      وتتفق الحكومتان على أن تتفاوضا بصفة مس�تمرة وبحس�ن ني�ة م�ن أج�ل االنته�اء م�ن       

ت�اريخ ممك��ن. كم��ا تتف��ق الحكومت��ان عل��ى أن الغ��رض م��ن المفاوض�ات ه��و إقام��ة س��لطة الحك��م ال��ذاتي ف��ي الض��فة    

 الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.

ء االنتخاب�ات  ولقد حددت مصر وإسرائيل لنفسيهما هدفا لالنتهاء من المفاوضات خالل عام واح�د بحي�ث ي�تم إج�را    

طراف قد توصلوا إلى اتفاق. وتنشأ سلطة الحك�م ال�ذاتي المش�ار إليه�ا ف�ي " إط�ار       بأسرع ما يمكن بعد ان يكون األ

السالم في الش�رق األوس�ط " وتب�دأ عمله�ا خ�الل ش�هر م�ن انتخابه�ا، واعتب�ارا م�ن ه�ذا الت�اريخ تب�دأ فت�رة الخم�س                

ة اإلسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم ال�ذاتي محله�ا كم�ا    سنوات االنتقالية. ويتم سحب الحكومة العسكري

هو منصوص عليه " إطار السالم في الشرق األوسط ". وحينئذ يتم انسحاب الق�وات اإلس�رائيلية المس�لحة واع�ادة     

 توزيع القوات اإلسرائيية المتبقية في مواقع أمن محددة.

الوالي��ات المتح��دة ستش��ترك اش��تراكا ك��امال ف��ي كاف��ة مراح��ل      ويؤك��د ه��ذا الخط��اب أيض��ا مفهومن��ا ب��أن حكوم��ة     

 المفاوضات.

 

 الرئيس

 البيت األبيض



 

 عن حكومة      عن حكومة      

 إسرائيل       مصر العربيةجمهورية 

 مناحيم بيغن         أنور السادات    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .١٩٧٩القاهرة ، المصرية، 


