
 

 الهدنة العامة بين المملكة األردنية الهاشمية وإسرائيل يةتفاقا

 ١٩٤٩ (نيسان) أبريل ٣

 

 تمهيد

 إن فريقي االتفاقية الحالية،

الذي يدعوهما إلى التف�اوض ف�ي هدن�ة     ١٩٤٨ )تشرين الثاني( نوفمبر ١٦تلبية منهما لقرار مجلس األمن المؤرخ 

من ميثاق األمم المتحدة، وبغية تس�هيل االنتق�ال م�ن الهدن�ة الحالي�ة       ٤٠ة ضمن المادباعتبار ذلك إجراًء مؤقتًا آخر 

 إلى سلم دائم في فلسطين.

 ١٦وبعد أن قررا ال�دخول برئاس�ة ال�دول المتح�دة ف�ي مفاوض�ات تتعل�ق بتطبي�ق ق�رار مجل�س األم�ن الم�ؤرخ ف�ي              

 تفاقية هدنة وعقدها.وبعد أن عينا ممثلين ذوي صالحية للتفاوض في ا ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني)

 مثلون لحكوماتهم الموقعون أدناه وثائق تفويضهم الكاملة ووجدوها صحيحة ومطابقة لألصول.موبعد أن تبادل ال

 اتفقا على النصوص اآلتية:

 المادة األولى

الب��اب بغي��ة تس��هيل الع��ودة إل��ى س��لم دائ��م ف��ي فلس��طين واعتراف��ًا بأهمي��ة التأكي��دات الت��ي تبادله��ا الفريق��ان ف��ي ه��ذا     

ة، فإن المبادئ اآلتية، التي يترتب على الفريقين مراعاته�ا أثن�اء الهدن�ة تثب�ت     يوالمتعلقة بالعمليات الحربية المستقبل

 ههنا:

إن أمر مجلس األمن الذي يمنع اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في تسوية قضية فلس�طين يحترم�ه ك�ال     .١

 الفريقين احترامًا تامًا.

ت المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية ألي الف�ريقين أن تتخ�ذ إج�راءًا ع�دوانيًا أو تختط�ه      يحظر على القوا .٢

أو تهدد ب�ه ض�د أه�الي الفري�ق اآلخ�ر أو قوات�ه المس�لحة م�ع العل�م ب�أن اس�تعمال التعبي�ر (تختط�ه) ف�ي ه�ذا                

 .السياق اليعني خطط األركان العامة التي تمارسها التشكيالت العسكرية في العادة

 حترم حق كل من الفريقين في أمانة وحريته من الخوف من هجوم القوات المسلحة للفريق اآلخر.ي .٣

إقامة هدنة بين القوات المسلحة للفريقين يقبل باعتباره خطوة ال غنى عنها نحو فض النزاع المسلح وإعادة  .٤

 السلم إلى فلسطين.

 المادة الثانية

تثب��ت المب��ادئ  ١٩٤٨ ن��وفمبر (تش��رين الث��اني) ١٦لم��ؤرخ ف��ي م��ن أج��ل الغاي��ة ف��ي تطبي��ق ق��رار مجل��س األم��ن ا  

 واألهداف اآلتية:

 من الهدنة التي أمر بها مجلس األمن. يعترف بمبدأ عدم كسب أي نفع عسكري أو سياسي .١

http://www.palestineinarabic.com/�


 

ويعترف كذلك بأن ليس من نص في هذه االتفاقية يجحف بأي شكل من األشكال بحقوق أي من الفريقين أو  .٢

لقضية فلسطين، فنصوص هذه االتفاقية إنما أملته�ا اعتب�ارات   في الحل السلمي النهائي إدعاءاته أو مراكزه 

 عسكرية صرفة.

 المادة الثالثة

تق�ام   ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الث�اني)  ١٦عمًال بالمبادئ الواردة آنفًا وعمًال بقرار مجلس األمن المؤرخ في  .١

 .برية وبحرية وجوية –هدنة بين القوات المسلحة للفريقين 

الق��وات غي��ر النظامي��ة لك��ال ل��ن يرتك��ب أي عنص��ر م��ن الق��وات العس��كرية أو ش��به العس��كرية بم��ا ف��ي ذل��ك    .٢

الفريقين، بريًا أو بحريًا أو جويًا، أي عمل حربي أو عدائي ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة 

دم عب��ر خط��وط الهدن��ة   للفري��ق اآلخ��ر، أو ض��د الم��دنيين ف��ي أرض يس��يطر عليه��ا ذل��ك الفري��ق، أو يتق��         

المنصوص عليها في الم�ادتين الخامس�ة والسادس�ة أو يتجاوزه�ا ألي غ�رض مهم�ا ك�ان، أو ي�دخل المج�ال          

 اآلخر او يخترقه.الحيوي للفريق 

لن يوجه أي عمل ش�به عس�كري أو عم�ل ع�دائي م�ن أرض يس�يطر عليه�ا أح�د فريق�ي ه�ذه االتفاقي�ة ض�د               .٣

 الفريق اآلخر.

 المادة الرابعة

الحدود الموصوفة في المادتين الخامسة والسادسة من هذه االتفاقية خطوط حدود الهدنة وهي تخطط  تدعى .١

 .وقصده ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٦بعرض قرار مجلس األمن المؤرخ في إيفاء 

أن الغرض األساسي من خطوط أو حدد الهدنة هو رسم الخطوط التي لن تتجاوزه�ا الق�وات المس�لحة لك�ال      .٢

 ريقين .الف

تظل األنظمة والتعليمات الخاصة بقوات الفريقين المسلحة التي تمنع المدنيين من اجتي�از خط�وط القت�ال أو     .٣

دخول المساحة الواقعة بين الخطوط نافذة المفعول بعد توقيع ه�ذه االتفاقي�ة منطبق�ًا ذل�ك عل�ى دخ�ول ح�دود        

 الهدنة في المادتين الخامسة والسادسة.

 المادة الخامسة

ن خطوط الهدنة لجميع القطاعات ماع�دا القط�اع ال�ذي تس�يطر علي�ه اآلن الق�وات العراقي�ة كم�ا رس�مت          تكو .١

 على الخرائط في الملحق األول من هذه االتفاقية وتحدد بما يلي:

حدود الهدن�ة ف�ي   ) إلى الطرف الشمالي لخطوط ١٦٧٤ -١٥١٠(ش.خ.  في قطاع خربة دير عرب .أ 

الخ�اص بمنطق�ة الق�دس، تك�ون      ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الث�اني)  ٣٠اتفاق وقف إطالق النار بتاريخ 

 خطوط حدود الهدنة التي شهدت بها منظمة اإلشراف على الهدنة التابعة لألمم المتحدة.

في قطاع القدس تنطبق خطوط ح�دود الهدن�ة عل�ى الح�دود المخطط�ة ف�ي اتف�اق وق�ف إط�الق الن�ار            .ب 

 بمنطقة القدس. الخاص ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ٣٠بتاريخ 



 

المش�ار   ١البحر الميت تكون خطوط حدود الهدنة كالتي عينت في الخارطة رق�م   - في قطاع الخليل .ج 

 إليها بحرف (ب) في الملحق األول من هذه االتفاقية. 

) إلى الطرف الجنوبي أقصى ١٩٥٨ -١٩٢٥في القطاع الممتد من نقطة على البحر الميت (ش.خ.  .د 

 ١٩٤٩ (أذار) ن�ة ب�المراكز العس�كرية الحالي�ة كم�ا رس�متها ف�ي م�ارس        فلسطين يتقرر خ�ط ح�د الهد  

ف�ي الملح�ق    ١مراقبو األمم المتحدة وتمتد من الشمال إلى الجنوب كم�ا رس�مت عل�ى الخارط�ة رق�م      

 األول لهذه االتفاقية.

 المادة السادسة

قطاع ال�ذي تس�يطر علي�ه    من المتفق عليه أن تحل قوات المملكة األردنية الهاشمية محل قوات العراق في ال .١

 الق��وات األخي��رة، وذل��ك بع��د أن أبلغ��ت حكوم��ة الع��راق نيته��ا ه��ذه إل��ى الق��ائم بأعم��ال الوس��اطة برس��التها       

ال��واردة م��ن وزي��ر خارجي��ة الع��راق يف��وض فيه��ا وف��د المملك��ة األردني��ة      م��ارس (أذار) ٢٠المؤرخ��ة ف��ي 

 ات سوف تنسحب.الهاشمية بالمفاوضة عن القوات العراقية ويصرح بأن تلك القو

في  ١يكون خط حدود الهدنة الذي تسيطر عليه اآلن القوات العراقية كما هو مرسوم في الخارطة خط رقم  .٢

 .الملحق األول من هذه االتفاقية المشار إليها بحرف (أ)

من هذه المادة عل�ى مراح�ل كم�ا يل�ي: عل�ى أن�ه يج�وز         ٢حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة  خطينشأ  .٣

 ذلك المحافظة على الخطوط العسكرية الراهنة. أثناء

في المنطقة الواقعة غربي الطريق الممتد من باقة إلى جلجولية ومن هنا إلى شرقي كفر قاسم خالل  .أ 

 خمسة أسابيع من التاريخ الذي توقع فيه هذه االتفاقية.

من الت�اريخ ال�ذي    ممتد من باقة إلى زبوبة. خالل سبعة اسابيعفي منطقة وادي عارة شمالي الخط ال .ب 

 توقع فيه هذه االتفاقية.

 في جميع المناطق األخرى من القطاع، خالل سبعة أسابيع من التاريخ الذي توقع فيه هذه االتفاقية. .ج 

البح��ر المي��ت المش��ار إلي��ه ف��ي الفق��رة (ج) م��ن الم��ادة الخامس��ة م��ن ه��ذه   -ن خ��ط الهدن��ة ف��ي قط��اع الخلي��لأ .٤

خارطة (أ) ف�ي الملح�ق األول وال�ذي يش�تمل عل�ى انح�راف ج�وهري ع�ن         االتفاقية والمشار إليه (ب) في ال

الخطوط العسكرية الحاضرة لصالح قوات المملك�ة األردني�ة ق�د أري�د ب�ه التع�ويض ع�ن تع�ديالت الخط�وط          

 من هذه المادة. ٣العسكرية الحالية في القطاع العراقي المبينة في الفقرة 

س�رائيل عل�ى ان ت�دفع لحكوم�ة     توافق حكومة إولكرم وقلقيلية وتعويضًا عن الطريق المستولى عليها بين ط .٥

 المملكة األردنية الهاشمية تكاليف إنشاء عشرين كيلومترًا من طريق جديد من الدرجة األولى.

يح�ق لس�كان   م�ن ه�ذه الم�ادة، فإن�ه      ٢بينما تتأثر قرى بغقامة خط حدود الهدنة المنصوص علي�ه ف�ي الفق�رة     .٦

ف�ي المس�كن والملكي�ة والحري�ة، وس�تكون ه�ذه الحق�وق مص�ونة. وف�ي           ل حق�وقهم هذه القرى االحتف�اظ بكام�  

ف�ي ان يأخ�ذوا معه�م ماش�يتهم وغيره�ا       حالة ما يزمع أناس من هؤالء السكان مغادرة قراهم فإن له�م الح�ق  

من الممتلكات المنقولة وأن يتسلموا دون إيفاء التعويضات كاملة عن األرض الت�ي تركزه�ا. وس�يمنع عل�ى     



 

إذ تنظم هنا شرطة عربية تجند محليًا وت�رابط   -ات اإلسرائيلية الدخول إلى هذه القرى أو المرابطة فيهاالقو

 من اجل األمن الداخلي.

 أن المملكة األردنية الهاشمية تقبل المسئولية عن جميع القوات العراقية في فلسطين. .٧

بالتسوية السياسية النهائي�ة ب�ين فريق�ي     لن تفسر نصوص هذه االتفاقية بأي معنى من معانيها تفسيرًا يجحف .٨

 هذه االتفاقية.

إن خطوط حدود الهدنة المعينة في المادتين الخامسة والسادسة م�ن ه�ذه االتفاقي�ة يتف�ق عليه�ا ب�ين الف�ريقين         .٩

دون إجح��اف بالتس��ويات اإلقليمي���ة أو بخط��وط الح���دود أو بادع��اءات أي م���ن الف��ريقين المتعلق���ة به��ا ف���ي       

 المستقبل.

طوط حدود الهدنة خالل عشرة أيام من التاريخ الذي توقع في�ه ه�ذه االتفاقي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك انس�حاب        تنشأ خ .١٠

 القوات الذي قد يقتضيه هذا اإلنشاء، إال حيث نص على خالف ذلك.

تخضع خطوط حدود الهدنة المعينة في هذه المادة وف�ي الم�ادة الخامس�ة للتص�حيحات الت�ي ق�د يتف�ق عليه�ا           .١١

تفاقية، ويكون لجميع هذه التصحيحات نفس القيمة والتأثير كما لو كانت قد أدمجت بتمامها ف�ي  فريقًا هذه اال

 اتفاقية الهدنة العامة هذه.

 المادة السابعة

تقتصر القوات العسكرية لفريقي هذه االتفاقية على القوات الدفاعية، وذلك في المناطق الممتدة عش�رة كيل�و    .١

جغرافي��ة مث��ل إال حي��ث يك��ون ذل��ك غي��ر عمل��ي العتب��ارات  لهدن��ة مت��رات م��ن ك��ال ج��انبي خط��وط ح��دود ا 

الطرف الجنوبي األقصى لفلسطين والشقة الساحلية. أما القوات الدفاعية المس�موح به�ا ف�ي ك�ل قط�اع فه�ي       

الق�وات العراقي�ة ف�ي القط�اع      ددالمحدودة في الملحق الثاني من هذه االتفاقية، ويدخل في حساب تخفيض ع� 

 هذه القوات االن. الذي تسيطر عليه

يتم تخفيض القوات إل�ى مس�توى ال�دفاع بحس�ب الفق�رة الس�ابقة خ�الل عش�رة اي�ام م�ن إنش�اء خط�وط ح�دود               .٢

الهدن�ة المعين��ة ف��ي ه�ذه االتفاقي��ة وي��تم بالطريق��ة نفس�ها إزال��ة األلغ��ام م��ن الط�رق الملغوم��ة والمن��اطق الت��ي     

الخرائط التي تشير إلى مواقع مثل حق�ول ه�ذه األلغ�ام    يخليها أي الفريقين، كما يتم خالل الفترة نفسها تسليم 

 من أحد الفريقين إلى اآلخر.

يك�ون مق�دار الق�وات الت�ي يج�وز أن يح�تفظ به�ا الفريق�ان ف�ي ك�ال ج�انبي خط�وط الهدن�ة خاض�عًا لتع�ديالت                 .٣

 دورية، ابتغاء المزيد من تخفيض قوات كهذه بالتراضي بين الفريقين.

 المادة الثامنة

اصة مكونة من ممثلين اثنين عن كل فريق تعينهما حكومتاهما ابتغاء وض�ع خط�ط وترتيب�ات    تؤلف لجنة خ .١

 يتفق عليها ترمي إلى توسيع مدى هذه االتفاقية وإدخال التحسينات على تطبيقها.

تنظم اللجنة الخاصة فور البدء بتنفيذ هذه االتفاقية وتوج�ه عنايته�ا إل�ى وض�ع خط�ط وترتيب�ات يتف�ق عليه�ا          .٢

ات التي قد يعرضها عليها أحد الفريقين والتي تشتمل في كل ح�ال عل�ى م�ا يل�ي، مم�ا ت�م االتف�اق        للموضوع



 

الق�دس،   -عليه مبدئيًا حتى اآلن: حرية التنقل على الطرق الحيوية بما ف�ي ذل�ك طريق�ا بي�ت لح�م واللط�رون      

والثقافية على جبل الطور وحرية الوصول إليها، حرية الوص�ول  استئناف النشاط المعتاد للمعاهد اإلنسانية 

إلى األماكن المقدسة والمعاهد الثقافي�ة واس�تعمال المقب�رة الواقع�ة عل�ى جب�ل الزيت�ون، اس�تئناف العم�ل ف�ي           

 تزويد المدينة القديمة بالكهرباء، واستئناف عمل السكة الحديدية إلى القدس.، ومحطة مضخة اللطرون

نة الخاصة بصالحية النظر في المسائل التي قد تحال إليها ويمك�ن أن ت�نص الخط�ط والترتيب�ات     تنفرد اللج  .٣

التي تضعها على أن تمارس وظيف�ة اإلش�راف عليه�ا لجن�ة الهدن�ة المش�تركة المؤلف�ة حس�ب الم�ادة الحادي�ة           

 .عشرة

 المادة التاسعة

قي�ة والت��ي تتعل��ق بمث��ل قض�ايا المزي��د م��ن تخف��يض   إن االتفاق�ات الت��ي يتوص��ل إليه��ا الفريق�ان بع��د توقي��ع ه��ذه االتفا  

) م��ن الم��ادة الس��ابعة وبالتع��ديالت القادم��ة لخط��وط ح��دود الهدن��ة وب��الخطوط     ٣الق��وات ال��ذي ترم��ي إلي��ه الفق��رة (  

والترتيب��ات الت��ي تض��عها اللجن��ة الخاص��ة المؤلف��ة بموج��ب الم��ادة الثامن��ة، يك��ون له��ا نف��س القيم��ة والت��أثير ال��ذي        

 اقية بما يتقيد بها الفريقان القيد نفسه.لنصوص هذه االتف

 المادة العاشرة

بعد أن تم تبادل األسرى بين الفريقين بترتيب خاص قبل التوقيع على هذه االتفاقية، ال حاجة إل�ى ترتيب�ات إض�افية    

ح��د أن لجن��ة الهدن��ة المش��تركة تتعه��د بإع��ادة النظ��ر فيم��ا إذا ك��ان هن��اك اس��رى ح��رب ت��ابعون أل ف��ي ه��ذا األم��ر إال 

الفريقين لم تشملهم المبادلة السابقة. وفي حالة ما يكون هنالك أسرى حرب، فإن لجنة الهدنة المشتركة تنظم مبادلة 

عاجلة لمثل هؤالء األسرى ويتعهد فريقًا هذه االتفاقية ب�أن يتعاون�ا تام�ًا م�ع لجن�ة الهدن�ة المش�تركة ف�ي القي�ام به�ذه           

 المهمة.

 المادة الحادية عشرة

األمور التي تنف�رد بالص�الحية المطلق�ة فيه�ا اللجن�ة الخاص�ة بموج�ب الم�ادة الثامن�ة، تش�رف عل�ى            باستثناء  .١

تنفيذ هذه االتفاقية لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء يعين كل فريق من فريق�ي ه�ذه االتفاقي�ة    

م�م المتح�دة أو ض�ابطًا    اثنين منهم، ويك�ون رئيس�ها رئ�يس أرك�ان منظم�ة اإلش�راف عل�ى الهدن�ة التابع�ة لأل         

 كبيرًا من ضباط الرقابة الملحقين بتلك المنظمة، يعينه رئيس األركان بعد التشاور مع كال فريقي االتفاقية.

جلس��اتها ف��ي األم��اكن واألوق��ات الت��ي تراه��ا  تق��يم لجن��ة الهدن��ة المش��تركة مرك��ز رئاس��تها ف��ي الق��دس وتعق��د .٢

 ضرورية من أجل تصريف عملها تصريفًا مجديا.

يدعو رئيس أركان منظمة اإلشراف على الهدنة التابعة لألمم المتحدة لجنة الهدنة المشتركة إلى عق�د أول�ى    .٣

 جلساتها في وقت اليتأخر عن أسبوع واحد بعد توقيع هذه االتفاقية.

تك�ون ق�رارات لجن�ة الهدن�ة المش�تركة قائم��ة عل�ى مب�دأ اإلجم�اع م�ا أمك��ن، وف�ي حال�ة ع�دم اإلجم�اع تتخ��ذ               .٤

 رات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.القرا



 

تض�ع لجن��ة الهدن��ة المش��تركة أنظم��ة س��ير العم��ل الخاص��ة به��ا وتعق��د الجلس��ات فق��ط بع��د أن يش��عر ال��رئيس    .٥

 األعضاء إشعارًا كافيًا، ويتشكل نصاب االجتماعات من أكثرية أعضائها.

نوا من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الضباط تخول اللجنة حق استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكو .٦

العسكريين التابعين لمنظمة اإلشراف على الهدنة التابعة لألمم المتحدة أو من كليهم�ا، وذل�ك باألع�داد الت�ي     

تعتبر ضرورية للقي�ام بأعماله�ا وف�ي حال�ة اس�تخدام مراقب�ي األم�م المتح�دة يظ�ل ه�ؤالء تح�ت أم�رة رئ�يس              

ف على الهدنة التابعة لألمم المتحدة. إن األعمال الخاصة أو األعمال العامة التي يعهد أركان منظمة اإلشرا

بها إل�ى مراقب�ي األم�م المتح�دة ال�ذين يلحق�ون بلجن�ة الهدن�ة المش�تركة تخض�ع لموافق�ة رئ�يس أرك�ان األم�م               

 المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة، وذلك بحسب من يكون منهما رئيسًا لها.

ءات أو الشكاوى ذات العالقة بتطبيق هذه االتفاقية التي يقدمها أحد الفريقين تحال فورًا إل�ى لجن�ة   أن االدعا .٧

الهدن��ة المش��تركة ع��ن طري��ق رئيس��ها وتتخ��ذ اللجن��ة م��ن االج��راءات بش��أن جمي��ع الش��كاوى أو االدع��اءات   

ى تس�وية عادل�ة ومقبول�ة    باستخدام جهاز المراقبة والتحقيق الخاص بها ما ت�راه مناس�بًا، ابتغ�اء الوص�ول إل�     

 لدى الفريقين.

عندما ينشأ خالف حول تفسير معنى نص معين في هذه االتفاقية، ماعدا المقدمة والمادتين األولى والثاني�ة،   .٨

فإن تفسير اللجنة هو الذي يسود، ويجوز للجنة بحسب ما ترى، وكما تقضي به الحاجة أن توصي الفريقين 

 ي نصوص هذه االتفاقية.بين حين وآخر بإجراء تعديالت ف

، وتق�دم نس�خة م�ن    تقدم لجنة الهدنة المشتركة إلى كال الفريقين تقارير بأعمالها بالق�در ال�ذي ت�راه ض�رورياً     .٩

كل تقرير إلى السكرتير العام لألمم المتح�دة إليص�اله إل�ى الهيئ�ة المناس�بة، أو المرج�ع المخ�تص ف�ي األم�م          

 المتحدة.

ري��ة التنق��ل والم��رور ف��ي المنطق��ة الت��ي تش��ملها ه��ذه االتفاقي��ة بحس��ب      يم��نح أعض��اء اللجن��ة ومراقبوه��ا ح   .١٠

الض��رورة الت��ي تقره��ا اللجن��ة، ش��رط أن تقتص��ر عل��ى اس��تخدام مراقب��ي األم��م المتح��دة عن��دما تتخ��ذ اللجن��ة  

 قرارات كهذه بأكثرية األصوات.

 راقبي األمم المتحدة.تقسم نفقات اللجنة بالتساوي بين فريقي هذه االتفاقية، ماعدا النفقات الخاصة لم .١١

 المادة الثانية عشرة

 التخضع االتفاقية الحالية للتصديق وتصبح نافذة المفعول فور توقيعها. .١

 ن�وفمبر  ١٦أن العمل بهذه االتفاقية التي تم التفاوض بشأنها وإقرارها إيفاء بقرار مجلس األمن المؤرخ في  .٢

استئص�ال م�ا يه�دد الس�لم ف�ي فلس�طين وم�ن أج�ل         والداعي إلى إقامة هدنة من أج�ل   ١٩٤٨ (تشرين الثاني)

فيها، يظ�ل س�اريًا حت�ى يبل�غ الفريق�ان تس�وية س�لمية إال فيم�ا          تسهيل االنتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم

 من هذه المادة. ٣نص عليه في الفقرة 

ن نصوص�ها أو  يجوز في كل وقت لكال فريق�ي ه�ذه االتفاقي�ة بالتراض�ي تنق�يح ه�ذه االتفاقي�ة أو أي ن�ص م�          .٣

إيقاف تنفيذها، ماعدا المادتين األولى والثالثة. وفي حالة عدم التراضي، وبعد أن تصبح هذه االتفاقي�ة ناف�ذة   

المفعول لمدة سنة من تاريخ توقيعها، يجوز ألي من الفريقين أن يطل�ب م�ن الس�كرتير الع�ام لألم�م المتح�دة       



 

ادة النظ�ر ف�ي أي ن�ص م�ن نص�وص ه�ذه االتفاقي�ة أو        الدعوة إلى مؤتمر م�ن ممثل�ي ك�ال الف�ريقين بغي�ة إع�      

تنقيحه أو إيقاف العمل به، ماعدا المادتين األولى والثالثة منها. ويك�ون االش�تراك ف�ي م�ؤتمر كه�ذا إجباري�ًا       

 على الفريقين.

من هذه المادة ح�ل لمس�ألة ق�ام عليه�ا خ�الف يرض�ى        ٣إذا لم ينتج عن المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة  .٤

لفريقان، فإن أيًا م�ن الف�ريقين يمك�ن أن يع�رض األم�ر عل�ى مجل�س األم�ن الت�ابع لهيئ�ة األم�م المتح�دة             عنه ا

ابتغاء الجزاء المطلوب على أساس أن ه�ذه االتفاقي�ة ق�د عق�دت إيف�اء ب�إجراء مجل�س األم�ن ال�ذي يس�تهدف           

 بلوغ السلم في فلسطين.

منها وترسل نسختان إلى الس�كرتير الع�ام لألم�م    توقع هذه االتفاقية على خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة  .٥

المتحدة إليصالها لمجلس األمن وإلى لجنة التوفيق لفلسطين التابعة لألمم المتحدة ونسخة إلى القائم بأعم�ال  

 الوساطة في فلسطين.

 

ن أل�ف وتس�عمائة وتس�ع وأربع�ي     )نيس�ان ( أبريلوضع في رودس، بجزيرة رودس، باليونان في اليوم الثالث من 

م�م المتح�دة ورئ�يس أرك�ان منظم�ة اإلش�راف عل�ى الهدن�ة         بحضور القائم بأعمال الوساطة في فلسطين التابع لأل

 مم المتحدة.التابعة لأل

 

 توقيع 

 أحمد صدقي الجندي

 بالنيابة عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية

 توقيع 

 روبين شلواح

 بالنيابة عن حكومة إسرائيل

 توقيع 

 محمد المعايطة

 بالنيابة عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية

 توقيع 

 موشي ديان

 بالنيابة عن حكومة إسرائيل

  

 

 

 

 

 



 

 الملحق األول

 .الخرائط المحددة لخطوط حدود الهدنة

 الملحق الثاني

 تعريف القوات الدفاعية

 أوًال: من أجل أغراض هذه االتفاقية تحدد القوات الدفاعية بما يلي:

 ة:القوات البري .١

 ضابط وجندي واليزيد تشكيلها على: ٨٠٠كتيبة عادية تتألف مما ال يزيد عن  .أ 

أربع سرايا مشاة بتجهيزات المشاة العادية، أي بنادق ورشاشات خفيفةوبنادق سريعة الطلقات وم�دافع   .١

 ه��اون خفيف��ة وبن��ادق مقاوم��ة لل��دبابات وم��دافع ص��اروخ، واليزي��د عي��ار م��دفع اله��اون ع��ن بوص��تين.   

 عدد األسلحة لكل كتيبة عما يلي: وال يزيد

 رشاشًا خفيفًا ٤٨

 مدفع هاون من عيار بوصتين ١٦

 مدافع صاروخ ٨

سرية مساندة واحدة التحمل أكثر من ستة رشاشات متوسطة وستة مدافع هاون ال يزيد عيار كل منه�ا   .٢

 دات.على ثالث بوصات وأربعة مدافع مقاومة للدبابات واليزيد عيار كل منها على ستة باون

 سرية قيادة واحدة. .٣

 تتألف المدفعية والمدفعية المقاومة للطائرات المخصصة للقوات الدفاعية من أصناف األسلحة اآلتية: . ب

 مدافع ميدان ال يزيد عيار كل منها على أربعين مليمترًا.

 يستثنى ما يلي من تعبير "القوات الدفاعية": .٢

لمدرع���ة وحم���االت رشاش���ات ب���رن والج���رارات  الم���درعات، كال���دبابات بجمي���ع أنواعه���ا والس���يارات ا  .أ 

 المصفحة أو الحماالت أو أي نوع آخر من السيارات المصفحة.

 ب أعاله-١) ، أوًال وثانيًا، و ١-جميع األسلحة والحدات المساندة عدا ما عين في الفقرة أ .ب 

 الوحدات العاملة التي تم االتفاق عليها. .ج 

 القوات الجوية: .٣

وين الع�ادي فق�ط المط�ارات والمه�ابط وحق�وق الهب�وط والمنش�آت األخ�رى،         تستخدم ألغراض الدفاع والتم

 كما تستخدم الطائرات الحربية فقط في المناطق التي يسمح فيها بمراقبة القوات الدفاعية.

 



 

ثاني��ا: تك��ون الق��وان الدفاعي��ة الت��ي يس��تطيع ك��ل فري��ق أن يح��تفظ به��ا ف��ي المن��اطق الت��ي تمت��د إل��ى مس��افة عش��رة        

م�ن الم�ادة السادس�ة كم�ا يل�ي، وذل�ك فيم�ا يتعل�ق          ١خطوط ح�دود الهدن�ة كم�ا نص�ت عليه�ا الفق�رة (       كيلومترات من

 ) من المادة الخامسة:١بالقطاعات المبينة في الفقرة 

) إل�ى الط�رف الش�مالي لخط�وط ح�دود الهدن�ة ف�ي اتف�اق         ١٦٧٤ -١٥١٠في قطاع قرية دير عرب (ش.خ.  .١

الخاص بمنطقة القدس، كتيبة واحدة فقط لكل  ١٩٤٨ي (نوفمبر) تشرين الثان ٣٠وقف إطالق النار بتاريخ 

 فريق.

 في قطاع القدس، كتيبتان لكل فريق. .٢

 .كتيبة لكل فريق :البحر الميت-في قطاع الخليل .٣

ثالث كتائب لكل فريق ويسمح إضافة إلى ذلك فري�ق بس�رية آلي�ة خفيف�ة واح�دة       :يله –في قطاع عين جدي  .٤

 شرة مدرعة أو جرارًا. ال يزيد تشكيلها على ثالث ع

 أما األسلحة التي تحملها هذه السيارات فستعينها لجنة الهدنة المشتركة.       

 القطاع الذي تسيطر عليه اآلن القوات العراقية: .٥

 خمس كتائب لكل فريق وسرية واحدة من المدرعات لكل فريق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جامع��ة ال��دول العربي��ة،   ١٩٥٠ – ١٩٤٧ة الثاني��ة المجموع��الوث��ائق الرئيس��ية ف��ي قض��ية فلس��طين ،     المص��در:

 . ١٩٧٤القاهرة، 



 

 الموقع عليها من األطراف الخريطة األصلية

 


