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  على وثيقة العمل السوريةالتعديالت 
  .يبردستاونش األميركية يف مفاوضات

  
  

  :إقامة السالم وترسيم احلدود ـ 1املادة 
ـ تنتهي حالة احلرب بين سورية وإسرائيل ويقوم السالم بينهما بعد دخول هذا االتفاق حيز النفاذ، 1  

  .ـ من هذا االتفاق 3ادة ـ ويحافظ الطرفان على عالقات سلم عادية كما هي موضحة يف امل
. ـ احلدود الدولية املعترف بها واآلمنة بين سورية وإسرائيل هي احلدود املبيّنة يف املادة الثانية أدناه2  

، وتسحب 1967] يونيو[خط احلدود الدائم الذي تم االتفاق على ترسيمه بين الدولتين هو خط الرابع من حزيران 
ويمارس كل طرف . من هذا االتفاق(   ) ة ومدنييها خلف هذه احلدود، مرفق امللحق إسرائيل جميع قواتها العسكري

  .حقه الكامل بالسيادة على جانبه من خط احلدود الدولية، كما هو متفق عليه يف هذا االتفاق
الطرفين فإن ترتيبات أمنية متفقاً عليها سوف تنفذ وفق املادة الرابعة  ـ من أجل تعزيز األمن لكال3  

  .دناهأ
يضع برناجماً متفقاً عليه من أجل التنفيذ املتزامن (   ) ـ إن اجلدول الزمني املنصوص عليه يف امللحق 4  

  .لهذه املادة وللمواد األُخرى من هذا االتفاق
  

  :احلدود الدولية ـ 2املادة 
(   حملددة يف امللحق أ ـ احلدود الدولية بين سورية وإسرائيل، هي كما هو مبين يف اخلرائط واإلحداثيات ا  

هذه احلدود هي احلدود الدولية املعترف بها واآلمنة والدائمة بين سورية وإسرائيل وهي حتل حمل أي حدود أو ). 
  .خط سابق مرسّم بينهما

  .ب ـ يلتزم كل طرف بحرمة هذه احلدود وعدم انتهاك أراضي الطرف اآلخر ومياهه اإلقليمية وأجوائه  
  .تشكيلها ووظائفها وعملها(   ) املادة جلنة حدود مشتركة، يوضح امللحق املرفق  ج ـ تقام بموجب هذه  

  
  :الترتيبات األمنية ـ 3املادة 

ـ إدراكاً من الطرفين ألهمية األمن لكليهما كعنصر هام من السالم واالستقرار يف املنطقة، فقد اتفقا  1  
  :على أهداف ومبادىء الترتيبات األمنية كما يلي

  :ألهدافأ ـ ا  
  .أولوية هي تقليص خماطر الهجوم املفاجىء، إن مل يكن إزالتها كلياً إن أهم ـ1  
  .ـ منع أو تخفيف االحتكاك اليومي على طول احلدود2  
  .ـ تقليص خماطر هجوم واسع النطاق أو اجتياح أو حرب كبرى3  
  :ب ـ املبادىء  

                                                 
 "15/1/2000، )بيروت" (السفير. 
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انه ال يجب أن يتحقق على حساب أمن إن مطلب األمن أو ضم. ـ األمن هو حاجة مشروعة للطرفين1  
  .الطرف اآلخر

ـ يجب أن تكون الترتيبات األمنية متساوية ومتبادلة ومتقابلة على كال اجلانبين، حيث املساواة، على 2  
  :وجه اخلصوص فيما يتعلق باجلغرافيا يف حاالت الصعوبة، تعالج كما يلي

من عموماً يف إطار حالة السالم بين سورية إن هدف الترتيبات األمنية هو ضمان املساواة يف األ  
إذا ظهر خالل املفاوضات حول الترتيبات األمنية بأن تطبيق املساواة من حيث املبدأ من الناحية . وإسرائيل

اجلغرافية بالنسبة لترتيب معين، مستحيل أو صعب جداً، فإن خبراء اجلانبين سوف يناقشون الصعوبة يف هذا 
  .أو باالتفاق املتبادل على حل مرض) والذي يتضمن اإلضافة أو النقصان(لونها إمّا بتعديله الترتيب املعّين ويح

ـ يقر اجلانبان أن الترتيبات األمنية يجب التوصل إليها من خالل االتفاق املتبادل، وهي بذلك يجب أن 3  
  .تكون منسجمة مع مبادىء السيادة والسالمة اإلقليمية لكل طرف

  .الترتيبات األمنية يف املناطق ذات الصلة على كال جانبي احلدود بين البلدين يجب أن تنحصرـ 4  
  :ج ـ املناطق املنزوعة السالح واملناطق احملددة القوات  
ال يسمح فيها بتواجد قوات (   ) ـ منطقة منزوعة السالح على جانبي احلدود كما هو موضح يف امللحق 1  

عسكرية من قبل أي طرف، وتتواجد  حتتية لحة أو قدرات عسكرية أو بنيةعسكرية أو معدات عسكرية أو أنظمة أس
  .فيها قوات شرطة مدنية

ـ منطقة حمددة القوات والقدرات تلي املنطقة املنزوعة السالح لدى اجلانبين يتفق على عمقها وحجم 2  
  (   ).قواتها وصنوف أسلحتها حسب امللحق 

  :د ـ اإلنذار املبكر  
الثة يتم االتفاق عليها تشغيل حمطة إنذار مبكر أرضية ملدة خمس سنوات وذلك اعتبارًا ـ تتوىل أطراف ث1  

يتواجد ضباط ارتباط سوريون . ترتيبات التشغيل املستمر(   ) من دخول هذا االتفاق حيز النفاذ ويوضح امللحق 
  .مع طواقم تشغيل هذه احملطة

تحدة التي تقوم بتنفيذ املراقبة وإيصال املعلومات لكال يعهد بمهمة املراقبة الفضائية إىل الواليات امل ـ2  
املناطق املشمولة باملراقبة على جانبي احلدود . الطرفين بآن واحد إىل املراكز التي تعيّن من قبَل كل من الطرفين

  (   ).وفق امللحق 
  :هـ ـ آلية املراقبة والتفتيش والتحقق  
من الفقرة الفرعية / أ/قتين املشار إليهما يف الفقرة  املنطالدوليين يف تتم من قبَل عناصر املراقبين  

حصراً ويقيم كل طرف من جانبه آلية للتنسيق مع املراقبين الدوليين ألغراض املراقبة ) 3(من املادة رقم / 1/
خالل عملية والتنسيق وتسهيل تنفيذ أحكام الترتيبات األمنية يف هذا االتفاق ومعاجلة املشاكل الناجمة عنها 

  .التنفيذ واملساعدة يف منع األخطار وسوء التفسير
  :و ـ ترتيبات أمنية أُخرى  
ولذلك لهما مصلحة مشتركة يف تعزيز . يدرك الطرفان أن اإلرهاب الدويل بكل أشكاله يهدد أمن كل الدول  

تهديد بالعنف ضد الطرف ويتعهد الطرفان باالمتناع عن تنظيم أي عمل . اجلهود الدولية ملعاجلة هذه املشكلة
اآلخر أو ضد مواطنيه أو ممتلكاته ويتخذ كل طرف اإلجراءات الضرورية لضمان عدم انطالق مثل هذه األعمال من 
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وإعالمياً، وإيجاد حل عادل  مع تأكيد خاص على السيادة واحلقوق األساسية وحرية التعبير سياسياً. أراضيه
  .ملشكلة الالجئين الفلسطينيين

االتفاق حيز التنفيذ ببدء مفاوضات تهدف إىل التوصل جلعل منطقة الشرق  الطرفان بعد دخول ـ يشرع  
  .األوسط منطقة خالية من كافة أسلحة التدمير الشامل النووية والكيمياوية والبيولوجية

  
  :ـ عالقات السلم العادية 4املادة 

مبادىء القانون الدويل التي حتكم العالقات فيما بينهما أحكام ميثاق األمم املتحدة و أ ـ يطبق الطرفان  
  :بين الدول يف زمن السلم، وعلى األخص

ـ يقرّ الطرفان بسيادة كل منهما وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي وحقه يف العيش بسالم ضمن 1  
  .حدود آمنة ومعترف بها

وة أو التهديد باستخدامها، بشكل ـ يقيم الطرفان عالقات حسن جوار بينهما، ويمتنعان عن استخدام الق2  
مباشر أو غير مباشر ضد بعضهما، ويعمالن على تعزيز السالم واالستقرار والتنمية يف منطقتهما ويسويان كل 

  .اخلالفات فيما بينهما بالطرق السلمية
  .ب ـ يقيم الطرفان فيما بينهما عالقات دبلوماسية وقنصلية بما يف ذلك سفراء مقيمون  
حسن اجلوار وألجل هذا  عالقات الطرفان بأن عالقاتهما تقوم على املصلحة املتبادلة واحترامج ـ يقرّ   

  :الغرض فإنهما
ـ يشجعان العالقات الثنائية االقتصادية والتجارية بما يتفق مع مصاحلهما، ويتخذان من التدابير ما 1  

  .كل من بلديهمايسهل حركة البضائع واألشخاص وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة يف 
ـ يزيل الطرفان العوائق التمييزية يف وجه العالقات االقتصادية العادية، بما فيها املقاطعة 2  

  .االقتصادية املوجهة ضد الطرف اآلخر
  .ـ ينشىء الطرفان يف ما بينهما عالقات يف جمال النقل3  
سياحة من بلدان ثالثة، ويف هذا ـ يتفق الطرفان على إقامة عالقات سياحية فيما بينهما وينشّطان ال4  

  .اجملال فإنهما يلتزمان بمراعاة التقاليد والعادات السائدة لدى كل منهما
ـ يسمح الطرفان باالتصاالت البريدية والسلكية والالسلكية على أساس عدم التمييز ووفقاً لالتفاقات 5  

  .الدولية ذات الصلة
  .كم يف بلد الطرف اآلخريحق ملواطني كل طرف التقاضي أمام احملاد ـ   
  .امللحق رقم ـ ينص على جدول زمني لتطوير هذه العالقات  

  
  :ـ املياه 5املادة 

ـ اتفق الطرفان بأن احلل ملسألة املياه يستند إىل مبادىء وقواعد القانون الدويل املضمّنة يف اتفاقية 1  
توضح تفاصيل تطبيق هذه . اض غير املالحيةاألمم املتحدة لقانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغر

  (   ).املادة بملحق خاص 
  ).   (ح اختصاصاتها وعملها يف امللحق ـ يشكل الطرفان جلنة فنية مشتركة توض2  
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  :ـ احلقوق والواجبات 6املادة 
وجب ـ ال تؤثر هذه االتفاقية ويجب أالّ تفسر بأنها تؤثر بأي طريقة على حقوق وواجبات الطرفين بم1  

  .ميثاق األمم املتحدة
  .ـ يتعهد الطرفان أن ينفذا بنية حسنة التزاماتهما وفق هذا االتفاق2  
ـ يتخذ الطرفان اإلجراءات الضرورية لسحب حتفظاتهما اخلاصة بعدم تطبيق أحكام املعاهدات 3  

  .بينهما ةاملتعدد
  .ـ يتعهد الطرفان أالّ يدخال بأي التزام يناقض هذا االتفاق4  

  
  :ـ حل النزاعات 7ادة امل

النزاعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذا االتفاق بالوسائل السلمية، ويف حال عدم التوصل إىل  يتم حل  
  .حل خالل فترة معقولة يتم حل النزاع عن طريق التحكيم أو حمكمة العدل الدولية

  
  :ـ الفقرات النهائية 8املادة 

  .التزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق سالم بينهماـ يوقّع الطرفان على هذا االتفاق ب1  
ويبدأ العمل . ـ يتم التصديق على هذا االتفاق يف كل من البلدين وفق اإلجراءات الدستورية لكل منهما2  

  .باالتفاق لدى تبادل وثائق التصديق وسوف حتل حمل كل االتفاقات الثنائية السابقة بين الطرفين
  .صوص املرتبطة بهذه االتفاقية جزء ال يتجزأ منهاـ املالحق والن3  
من ميثاق ) 102(ـ يودع االتفاق لدى األمين العام لألمم املتحدة من أجل تسجيله وفق أحكام املادة 4  

  .األمم املتحدة
  وُقِّع يف هذا اليوم  
فإن النص  اإلنكليزية والعبرية والعربية، كل اللغات هي معتمدة، ويف حال اخلالف يف أي تفسير،  

  .اإلنكليزي هو املعتمد
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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