
 

 0F١ وإسرائيل اصل القوات بين سوريفإتفاقية 

 ١٩٧٤ (أيار) مايو ٣١

 

ستتقيد إسرائيل وسوريا وبشكل دقيق بوقف إطالق النار على األرض، وفي البحر والجو، وس�تتوقفان ع�ن    .أ 

كل األعمال العسكرية ضد كل طرف، من وقت توقيع االتفاق، وذلك وفقا لقرار مجلس األم�ن الت�ابع لألم�م    

 .١٩٧٣) تشرين األول(أكتوبر  ٢٢بتاريخ  ٣٣٨المتحدة 

 القوات العسكرية لكل من إسرائيل وسوريا ستنفصالن وفقا للمبادئ التالية: .ب 

(أ) عل�ى الخريط�ة الملحق�ة أدن�اه،      طكل القوات العسكرية اإلسرائيلية ستكون غرب الخط المدعو بالخ .١

 ).١-باستثناء منطقة القنيطرة، التي ستكون غرب الخط (أ

نطق���ة ش���رق الخ���ط (أ) س���تكون تح���ت س���يطرة الحكوم���ة الس���ورية، والمواطن���ون الس���وريون   ك���ل الم .٢

 سيعودون إلى منطقتهم تلك.

س�تكون منطق�ة الفص�ل، ف�ي     المساحة بين الخط (أ) والخط المدعو بالخط (ب) على الخريط�ة المرفق�ة    .٣

 لبروتوكول المرفق.هذه المنطقة ستتمركز قوات مراقبة الفصل التابعة لألمم المتحدة المؤسسة وفقا ل

 كل القوات العسكرية السورية ستكون شرق الخط المدعو بالخط (ب) في الخريطة الملحقة. .٤

ستكون هناك منطقتان متساويتان مح�دودتا التس�لح والق�وات، واح�دة غ�رب الخ�ط (أ) واألخ�رى ش�رق          .٥

 الخط (ب) كما هو متفق عليه أعاله.

م�ن قب�ل ك�ل     يران لمراقب�ة خطوطه�ا م�ن دون الرج�وع    القوات الجوية لكال الج�انبين سيمس�ح له�ا ب�الط     .٦

 طرف إلى اآلخر.

 ) في الخريطة المحلقة لن تكون هناك قوات عسكرية.١-في المنطقة بين الخط (أ) والخط (أ .ج 

سيوقعان من قبل المندوبين العسكريين إلسرائيل وسوريا في جني�ف، ول�يس    ةهذا االتفاق والخريطة الملحق .د 

اإلسرائيلي لم�ؤتمر جني�ف للس�الم،     –مع فريق العمل العسكري المصري  ١٩٧٤ )أيار(مايو  ٣١أبعد من 

وتحت رعاية األمم المتحدة، بعد ان يك�ون فريقه�ا ق�د اتص�ل بالمن�دوبين العس�كريين الس�وريين، وبمش�اركة         

مندوبي األمم المتحدة، واالتحاد الس�وفييتي. الخط�ة المدقق�ة للخريط�ة التفص�يلية، والخط�ة م�ن أج�ل تطبي�ق          

-فصل القوات، سيتم العمل عليه من قبل المندوبين العسكريين إلسرائيل وسوريا مع فريق العمل المصري

فريق العم�ل العس�كري الم�ذكور أع�اله س�يقرر عمل�ه        اإلسرائيلي، والذي سيوافق على مراحل هذه العملية.

ه�ذه االتفاقي�ة، وس�يكمل    ساعة من توقيع  ٢٤وفقا لهذا الهدف في جنيف، وتحت رعاية األمم المتحدة خالل 

ساعة بعج إتمام مهمة فريق العمل العسكري، والتقدم في  ٢٤مهمته خالل خمسة أيام. ستبدأ االتفاقية خالل 

 يوما بعد بدئها. ٢٠االتفاقية سيستكمل ليس في أكثر من 

                                                 
 ترجمة عن اإلنكليزية وهي ترجمة غير رسمية ١
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م ش��روط الفق��رات (أ) و(ب) و(ج) س��يتم فحص��ها م��ن قب��ل م��وظفي ق��وة مراقب��ة فص��ل الق��وات التابع��ة لألم��   .ه 

 المتحدة من أجل هذه االتفاقية.

ساعة بعد توقيع هذه االتفاقية في جنيف، كل سجناء الحرب الجرحي من ك�ل ط�رف، والمص�دق     ٢٤خالل  .و 

عل��يهم م��ن قب��ل هيئ��ة الص��ليب األحم��ر الدولي��ة، س��تتم مب��ادلنهم ف��ي الص��باح بع��د إتم��ام مهم��ة فري��ق العم��ل     

 ري، وكل ما تبقى من جرحى الحرب ستتم مبادلتهم.العسم

أجساد جميع الجنود الموتى التي قضت من قبل كل طرف، ستعود من أجل دفنه�ا ف�ي بل�دانها خ�الل عش�رة       .ز 

 أيام بعد توقيع هذه اإلتفاقية.

 ٣٣٨هذه اإلتفاقية ليست إتفاقية سالم. إنها خطوة باتجاه سالم عادل وثابت على أساس قرار مجل�س األم�ن    .ح 

 .١٩٧٣) تشرين األول(أكتوبر  ٢٢المؤرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 البروتوكول المتعلق بقوة مراقبة فصل القوات التابعة لألمم المتحدة

 إن إسرائيل وسوريا توافقان على:  

العامل��ة تح��ت ه��ذه االتفاقي��ة، س��تكون موج��ودة   (UNDOF)راقب��ة فص��ل الق��وات التابع��ة لألم��م المتح��دة  إن ق��وة م 

فاقي�ة،  تدم  أفضل جهودها، لتحافظ على وقف إطالق النار، ولتراقبه بكثير من الدق�ة. إنه�ا ستش�رف عل�ى اال    لتستخ

والبروتوكول أيضا، مع االنتباه إل�ى الفص�ل والتس�لح، وبتنفي�ذهما لمهمته�ا، فإنه�ا ستس�تجيب وبش�كل ع�ام لألنظم�ة           

دني���ة المحلي���ة. إنه���ا س���تتمتع بحري���ة الحرك���ة،  والق���وانين الس���ورية المالئم���ة، والت���ي ال تع���وق وظيف���ة اإلدارة الم 

واالتصاالت، وبتسهيالت أخرى، تعد ضرورية من أجل مهمتها، وستكون متحركة، ومزودة بأسلحة شخصية من 

ق�وة مراقب�ة فص�ل    أجل حاجات دفاعي�ة، وستس�تخدم أس�لحتها تل�ك فق�ط ف�ي حال�ة ال�دفاع ع�ن ال�نفس. ع�دد م�وظفي             

وسيختارون من قبل األمين الع�ام لألم�م المتح�دة     ١٢٠٠سيكون حوالي  )UNDOFالقوات التابعة لألمم المتحدة (

 األعضاء في األمم المتحدة الذين ليسوا أعضاء دائمين في مجلس األمن.  ليتشاور مع الطرفين، والدو

ستكون تحت قي�ادة األم�م المتح�دة، ومفوض�ة م�ن قب�ل        )UNDOF( قوة مراقبة فصل القوات التابعة لألمم المتحدة

 مجلس األمن.

ستنفذ فحوصاتها وفق�ا لالتفاقي�ة، وترف�ع تقريره�ا إل�ى       )UNDOFقوة مراقبة فصل القوات التابعة لألمم المتحدة (

وليس أقل من مرة كل خمسة عش�ر يوم�ا، وباإلض�افة إل�ى ذل�ك عن�د طل�ب أح�د الط�رفين.          ، بشكل دورياألطراف 

 ة بهذه االتفاقية.ستشير على األرض الخطوط المرسومة وفقا للخريطة الملحق

ق�وة مراقب�ة فص�ل الق�وات     إسرائيل وسوريا ستدعمان قرار لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة والذي سيزود بعم�ل  

المتوقع وفقا لالتفاقية. إن التفويض األولى سيكون لمدة ستة أش�هر للتجدي�د م�ن     )UNDOFالتابعة لألمم المتحدة (

 قبل قرار آخر من مجلس األمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مرك��ز دراس��ات   رية اإلس��رائيليةو، المفاوض��ات الس��  الس��الم ال��داني د. رض��وان زي��ادة،    (بتص��رف)المص��در: 

 .٢٠٠٥بيروت ، الوحدة العربية ، 


