
 

0Fإسرائيل و مصر إتفاقية فصل القوات بين

١ 

 ١٩٧٤ (كانون الثاني) يناير ١٨

 

مجلس األمن الت�ابع لألم�م المتح�دة     دعا إليه كمابرًا، بحرًا وجوًا  النيران وقف إطالقبتنفيذ مصر وإسرائيل  ستقوم

 .م هذه الوثيقةهبتوقيع ضد بعضهما البعضو غير العسكرية جميع األعمال العسكرية بوقف  وسيقوم الطرفان

 وفقًا للمباديء التالية: المصرية و اإلسرائيلية صل القواتفسيتم 

الخريط�ة  ب كما ه�و موض�ح   Aالخط  ًا نحوجميع القوات المصرية على الجانب الشرقى للقناة غربستتراجع  .١

لم�رة  غ�رب قن�اة الس�ويس والبحي�رات ا     الموج�ودة  القوات اإلسرائيلية متضمنة تل�ك جميع تتراجع و .الملحقة

 الخريطة الملحقة. في كما هو موضح Bشرق الخط  إلى

 المتح��دةق��وات األم��م قيم فيه��ا تس�� منطق��ة فاص��لة وس��تكون المنطق��ة ب��ين الخط��وط المص��رية واإلس��رائيلية    .٢

ال�دول دائم�ة   غير دولم�م المتح�دة وح�دات م�ن     التابع�ة لأل طوارئ ال قوات تضمن). ستUNEF( للطواريء

 .في مجلس األمن العضوية

 المنطقة بين الخط المصرى وقناة السويس.القوات واألسلحة فى  صتقلي .٣

عل�ى   Cعلى الخريطة الملحقة) والخط  Bالمنطقة بين الخط اإلسرائيلى (خط القوات واألسلحة فى  تقليص .٤

  حيث ممرى الجدى و متال. القاعدة الغربية للجباليمتد على طول  والذي ،الخريطة الملحقة

 ق�وات الط�واريء التابع�ة لألم�م    م�ن قب�ل    ٤و ٣ الفق�رتين  ف�ي  إليهاي تمت اإلشارة الت الشروط سيتم مراجعة .٥

المص��ريين  االتص��الض��باط  ض��م ف��ي الحالي��ة للط��واريءاألم��م المتح��دة  إجراءات ق��واتستس��تمر .المتح��دة

 .إليها نواإلسرائيليي

 الخاصة دون تدخل من الجانب اآلخر.إدارة خطوطهم وللطرفين بالعمل  سيسمح للقوات الجوية .٦

 . االتفاقي�ة ثل�ين عس�كريين م�ن ال�دولتين بع�د م�وافقتهم عل�ى بن�ود تل�ك          مم إش�راف  سيتم تطبي�ق فص�ل الق�وات تح�ت    

األم��م  تح��ت رعاي��ة ١٠١كيل��وال س��اعة م��ن توقي��ع ه��ذه اإلتفاقي��ة ف��ى  ٤٨ه��ؤالء الممثل��ين بع��د م��رور س��وف يتقاب��ل 

 خالل خمسة أيام.في همة المتحدة لهذا الهدف وسيكملون الم

 منث�ر عل�ى األك ام م�رور س�بعة أي�   ب ممثل�ين العس�كريين و  عم�ل ال  انته�اء  م�ن ساعة  ٤٨بعد  فصل القواتعملية تبدأ 

 .من يوم بدئها -على األكثر- يوم ٤٠في خالل فصل القوات عملية يجب أن تنتهي تفاقية. توقيع هذه اإل تاريخ

 ع�ادل أولى نحو س�الم نهائى، ائيل كإتفاقية سالم نهائية ولكنها تشكل خطوة من قبل مصر وإسر االتفاقيةهذه  تعدال 

 إطارمؤتمر جنيف. فى و ٣٣٨رقم  مجلس األمن قرار أحكام يتفق مع و شامل

 

 
                                                 

 ترجمة عن اإلنكليزية وهي ترجمة غير رسمية ١

http://www.palestineinarabic.com/�


 

 عن مصر       عن إسرائيل         

 توقيع                    توقيع            

 الغني الجمسي عبد لواءال      لوتينت جنرال دافيد إلعازر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخريطة المرفقة

 

 


