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 )1(مرافق الملحق 
 تنظيم االنسحاب من سيناء 

 المادة األولى 
 مبادئ االنسحاب 

 
 ـ  يتم انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما  1

ويتضمن هـذا المرفـق تخطـيط       ) . 1(هو مبين فى المادة األولى من الملحق        
 بإعداد التفاصـيل الخاصـة بهـذه        وتقوم اللجنة المشتركة  . وتوقيت االنسحاب   

المراحل وتقدمها إلى كبير منسقى قوات األمم المتحدة بالشرق األوسط قبل شهر            
 . من ابتداء أى مرحلة من مراحل االنسحاب 

 
 :  ـ  اتفق الطرفان على المبادىء التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية 2

سعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة ،       على الرغم مما تقضى به أحكام المادة التا       ) أ  
الحاليين ) ى و م    ( وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من الخطين         

اإلسرائيلية الموقعـة فـى سـبتمبر       / اللذين انشئا بناء على االتفاقية المصرية       
 ، إلى خط االنسحاب المرحلى ،       1975 والمشار إليها فيما بعد اتفاقية عام        1975

ن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك االتفاقية تبقى سارية المفعـول            فأ
 . فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خالف ذلك فى هذا المرفق 
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مع انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية تدخل قـوات األمـم المتحـدة فـورا              ) ب  
 هو موضح علـى الخـريطتين        للمناطق المخالة إلقامة مناطق عازلة مؤقتة كما      

على التوالى بغرض اإلبقاء على الفصل بين القوات ، ويكون دخـول            ) 3(،  ) 2(
 . قوات األمم المتحدة سابقا لتحرك أى أفراد أخرين إلى داخل هذه المناطق 

 
خالل فترة سبعة أيام بعد إخالء القوات اإلسرائيلية المسلحة ألية مساحة واقعة            ) جـ

، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا ألحكام المادة         )) أ  (( فى المنطقة   
 . الثانية من هذا المرفق 

 
خالل فترة سبعة أيام بعد إخالء القوات اإلسرائيلية المسلحة ألية مساحة واقعـة             ) د  

تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقـا ألحكـام        )) ب  (( و  )) أ  (( فى المنطقتين   
 المرفق ، وتؤدى وظائفها وفقا الحكام المادة الثانيـة مـن            المادة الثانية من هذا   

  ) . 1( الملحق 
 
تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخاله عقب دخول قوات األمـم     ) هـ

 .المتحدة مباشرة الداء الوظائف العادية للشرطة 
المـادة  تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية فى خليج السويس وفقا ألحكام           ) و  

 . الثانية من هذا المرفق 
وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعاله فأن أعمال االنتشار للقوات المسلحة           ) ز  

تكـون سـارية المفعـول فـى         ) 1( المصرية واألنشطة الموضحة فى الملحق      
المناطق المخالة بعد أن تتم القوات المسلحة اإلسرائيلية انسحابها إلى مـا وراء             

 . نسحاب المرحلى خط اال
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 المادة الثانية 
 المراحل الفرعية لالنسحاب الى خط االنسحاب المرحلى 

 
 ـ يتم االنسحاب إلى خط االنسحاب المرحلى على مراحل فرعية كما هو منصوص  1

وتتم كل مرحلة فرعيـة     ) 3(عليه فى هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة          
يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق       خالل العدد المقرر من األشهر التى       

 . التصديق على هذه المعاهدة 
 :  المرحلة الفرعية األولى ) أ 

خالل شهرين تنسحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من منطقة العريش بمـا فـى              
على الخريطة رقـم     ) 1( ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة        

)3. ( 
 : لة الفرعية الثانية المرح)  ب 

خالل ثالث شهور ، تنسحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من المنطقة الواقعة بين             
والمشار إليـه   )  أ  (  والخـط   1975المقرر بمقتضى اتفاقية عام     )) م  (( الخط  

 )  . 3(على الخريطة رقم ) 2(بالمنطقة 
 :المرحلة الفرعية الثالثة ) جـ
ب القوات المسلحة اإلسرائيلية من المنطقة الواقعـة        خالل خمسة شهور ، تنسح     

 ) . 3(على الخريطة رقم ) 3(والمشار إليها بالمنطقة ) 2(شرق وجنوب المنطقة 
 : المرحلة الفرعية الرابعة ) د 

خالل سبعة شهور تنسحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من منطقـة الطـور ـ     
 ) . 3(على الخريطة رقم ) 4(رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة رقم 

 
 : المرحلة الفرعية الخامسة ) هـ 
خالل تسعة أشهر ، تنسحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من المناطق المتبقيـة             

غرب خط االنسحاب المرحلى بما فى ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شـرق             
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ويكتمل ) 3(م  على الخريطة رق  ) 5(ممرى الجدى ومتال والمشار إليهما بالمنطقة       
 . بعد ذلك االنسحاب اإلسرائيلى إلى ما وراء خط االنسحاب المرحلى 

 ـ    تنتشر القوات المصرية فى المناطق المخالة من القوات المسـلحة اإلسـرائيلية    2
 : وفقا لما يلى 

ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة فى سيناء وفقـا التفاقيـة             )  أ  
وذلك حتى  ) 1(التى تقع داخل المنطقة     ) أ  ( ألجزاء من المنطقة     فى ا  1975عام  

وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هـو         . إتمام االنسحاب المرحلى    
حتى حـد المنطقـة     ) أ  ( فى المنطقة   ) 1(موضح فى المادة الثانية من الملحق       

 . العازلة المؤقتة 
علـى  ) 1(قا للمادة الرابعة من الملحـق    يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وف     ) ب  

عقب إتمام المراحل الفرعيـة الثانيـة       ) 4(و) 3(و  ) 2(امتداد سواحل المناطق    
 . والثالثة والرابعة على التوالى 

تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة فى المادة الثانية من            ) جـ
كمـا تنتشـر    . ة الفرعية األولى    عقب إتمام المرحل  ) 1(فى المنطقة   ) 1(الملحق  

وتنتشر كتيبـة  . عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية ) 2(كتيبة ثانية فى المنطقة  
والكتيبتـان الثانيـة    . عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة      ) 3(ثالثة فى المنطقة    

والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا فى أى من المناطق المخالة بعد ذلـك   
 . جنوب سيناء ب

المقـررة بمقتضـى   ) 1( ـ يعاد توزيع قوات األمم المتحدة فى المنطقة العازلـة   3
 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح فى السابق وذلك عقـب           1975اتفاقية  

وفيما عدا ذلك تستمر فـى أداء مهامهـا وفقـا           . إتمام المرحلة الفرعية األولى     
ى األجزاء المتبقية من المنطقة المـذكورة حتـى         ألحكام االتفاقية المشار إليها ف    

إتمام االنسحاب المرحلى ، وفقا لما هو موضح فى المادة األولى من هذا المرفق              
 . 

 ـ يمكن للقوافل اإلسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيس للطرق  4
 االنسـحاب   الواقع شرق العريش الخالء  القوات اإلسرائيلية ومعداتها حتى إتمام         
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وتتحرك القوافل فى ضوء النهار بعد تقديم أخطار بذلك بأربع ساعات           . المرحلى  
إلى مجموعة االتصال المصرية وقوات األمم المتحدة ، وتصاحبها قـوات األمـم             

. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة مـن قبـل اللجنـة المشـتركة              . المتحدة  
ويمكـن  .  التحركات دون عـائق      ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصرى لتأمين     

 . للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل 
 

 المادة الثالثة 
 قوات األمم المتحدة 

 ـ يطلب الطرفان توزيع قوات األمم المتحدة وفقا للضرورة ألداء الوظائف الواردة  1
لغـرض يوافـق    فى هذا المرفق حتى موعد إتمام االنسحاب النهائى ، ولهـذا ا           

 .الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارىء التابعة لألمم المتحدة 
 ـ تشرف قوات األمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما فى وسعها لمنع أية  2

 . مخالفات ألحكامه 
 ـ عندما توزع قوات األمم المتحدة تبعا ألحكام المادتين األولى والثانية من هـذا   3

باشر مهمة التحقق فى المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة          المرفق ، ت  
، وتقيم نقاط مراجعة ، ودوريات استطالع ونقاط مراقبـة فـى            ) 1(من الملحق   

المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعاله ، والوظـائف األخـرى            
مرحلـى موضـحة فـى      لقوات األمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط ال       

 . المادة الخامسة من هذا المرفق 
 

 المادة الرابعة 
 اللجنة المشتركة واالتصال 
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 ـ تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها فى المادة الرابعة من هذه المعاهـدة مـن    1
وحتى تاريخ إتمام االنسـحاب     . تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة        

 . ن سيناء اإلسرائيلى النهائى م
 ـ تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضابط من رتب عالية  2

وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين لألمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشـة           
موضوعات تتعلق باألمم المتحدة أو إذا طلب أى مـن الطـرفين وجـود األمـم                

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

وفـى  ) 1( ـ تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة فى الملحق  3
 : هذا المرفق ، ولهذا الغرض وباالتفاق بين الطرفين تقوم بما يلى 

 .تنسق التحركات العسكرية الموضحة فى هذا المرفق وتشرف على تنفيذها ) أ 
وهـذا  ) 1(حث وتسعى إلى حل أية مشلكة تنشأ عن تنفيذ الملحـق            تتناول بالب ) ب  

المرفق وتناقش اية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات األمم المتحدة ومراقبيهـا            
 . وتحيل إلى حكومتى مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها 

وتبحـث الجـداول    . تساعد قوات األمم المتحدة  ومراقبيها فى تنفيذ مهـامهم           ) جـ
الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك ، كمـا هـو              

 . وفى هذا المرفق ) 1(وارد فى الملحق رقم 
تنظم وضع العالمات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها           ) د  

 .وهذا المرفق ) 1(فى الملحق 
 .اء من إسرائيل إلى مصرتشرف على تسليم المنشآت الرئيسية فى سين)هـ
توافق على الترتيبات الالزمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل           ) و  

 . وإعادتها 
تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد            ) ز  

 ) . 3(، وفقا ألحكام المادة الرابعة من الملحق 
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ق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل          توالى أعمالها عن طري   ) ح  
من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشـطتها وفقـا             

 . لتوجيه اللجنة المشتركة 
توافر االتصال والتنسيق مع قيادة األمم المتحدة إلى أن تنفذ أحكـام المعاهـدة              ) ط  

وعن طريق أطقم االتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلى مـع            
قوات األمم المتحدة المتمركزة فى مناطق معينة أو مرافق األمم المتحدة الـذين             

 .طلوبة يرصدون مناطق معينة لتوفير اية مساعدة م
 . تناقش أى مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة ) ى 
 ـ تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على األقل وفى حالة طلب  4

أحد الطرفين أو قيادة قوات األمم المتحدة عقد اجتماعخاص ، فيـتم عقـد هـذا                
 .  ساعة 24االجتماعخالل 

المشتركة فى المنطقة العازلة حتى إتمام االنسحاب المرحلى ، ثم  ـ تجتمع اللجنة  5
تجتمع فى مدينتى العريش وبير سبع بعد ذلـك بالتبـادل ، علـى أن يعقـد أو                  

 . اجتماعلها ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة 
 المادة الخامسة 

 تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها 
نطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات األمم المتحدة بالفصل بين القـوات   ـ تنشأ م 1

المصرية واإلسرائيلية ، وذلك غرب خط االنسحاب المرحلى ومتأخمة له كما هو            
، وذلك بعد تنفيذ االنسـحاب اإلسـرائيلى وتوزيـع          ) 2(مبين فى الخريطة رقم     

 . القوات خلف خط االنسحاب المرحلى 
ية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشـرطة         وتتولى الشرطة المدن   

 . العادية فى هذه المنطقة 
 ـ تقوم قوة األمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطالع ونقاط مراقبـة   2

 . داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من االلتزام بأحكام هذه المادة 
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 عليها الطرفان والتى سيتم تنسـيقها فـى اللجنـة     ـ وطبقا للترتيبات التى اتفق 3
المشتركة ، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية فى أربـع مواقـع              

أحـداثى   ) ( 1ف(  ومشار إليها بــ    ) 2(محددة وموضحة على الخريطة رقم      
أحداثى المركز على الخريطة     ) ( 2ف( و   ) 57163940المركز على الخريطة    

ق ( و   ) 59331527أحداثى المركز على الخريطة      ) (3ف  ( و   ) 59351541
 : وذلك طبقا للمبادئ التالية  ) 61130979أحداثى المركز على الخريطة  ) ( 4

يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون باألسلحة الصغيرة          ) أ  
يفة ومتوسـطة قنابـل     مسدسات ، بنادق ، مدافع رشاشة خف      ( الالزمة لحمايتهم   

 : كاألتى ) يدوية وذخيرة 
 .  فردا 150ما ال يزيد على  / 1ف

 .  فردا 350ما ال يزيد على  / 3 ، 2ف 
  فرد 200ماال يزيد على  / 4ف 

ال يحمل االفراد اإلسرائيليون أسلحة خارج المواقع باستثناء الضباط الذين يجوز           ) ب  
 . لهم حمل األسلحة الشخصية 

 طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل الجراء تفتيشات داخل محيط            سيدخل) جـ
المنشآت الفنية فى المنطقة العازلة ، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مـرة كـل              
شهر على األقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمـل وتشـغيل             

إبالغ الطـرفين   المنشآت ومن األسلحة واألفراد داخلها ، ويقوم الطرف الثالث ب         
فورا عن أى تحول ألى منشأة عن دورها فى أعمال المسح البصرى واإللكترونى 

 .والمواصالت 
يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيادتها ألغراض فنية وإدارية واسـتبدال األفـراد            ) د  

واألجهزة المقامة فى المواقع دون تعطيل وذلك من خالل نقاط مراجعـة األمـم              
اخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والموافقة بواسطة قوة األمـم          المتحدة حتى مد  
 . المتحدة فحسب 

يسمح إلسرائيل أن تدخل فى منشآتها الفنية المواد الالزمة لـالداء الصـحيح             ) هـ
 .للمنشآت واألفراد 
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 : يسمح إلسرائيل بما يلى وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة ) و 
ى معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكـذلك   ـ اإلبقاء داخل منشآتها عل 1 

العربات اإلدارية ذات العجل والمعدات الهندسـية المتحركـة الالزمـة لصـيانة             
 . المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة 

 ـ صيانة الطرق وخطوط المياه وكابالت المواصالت التى تخدم هذه المواقـع   2 
ف ( زلة وفى كل من مواقع المنشآت الثالثة        سواء بداخلها أو داخل المنطقة العا     

ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما ال يتجاوز عـربيتين           ) 4 ، ف    3 ، ف    2 ، ف    1
ذات العجل وغير مسلحتين وبما ال يتجاوز أثنى عشر فردا غير مسلحين ومعهم             
المعدات الضرورية فقط بما فى ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة             

ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثالث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل          . ها  إلي
الخاصة وبعد إعطاء األمم المتحدة أخطار مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطـاقم            

 . قوات من األمم المتحدة 
يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خالل ساعات النهار فقط ويكـون الـدخول              ) ز  

 : نها على الوجه التالى إليها والخروج م
عن طريق نقطة تفتيش األمم المتحدة ومن خالل الطريق الموصـل   / 1 ـ ف  1 

كما هو   ) 161كيلو متر   ( بين أبو عجيلة ومفترق طريقى أبو عجيلة وجبل لبنى          
  . 2موضح على الخريطة رقم 

عن طريق نقطة تفتيش األمم المتحدة ومن خالل الطريـق   / 3 ، ف 2 ـ ف  2 
 ).2الخريطة رقم (منشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين ال
 من خالل طائرات الهليكوبتر على أن تستخدم ممـرا  4 ، ف 3 ، ف 2 ـ ف  3 

 . جويا وفى األوقات وطبقا لنظام طلعات  توافق عليها اللجنة المشتركة 
وخـارج  وتقوم قوة األمم المتحدة بتفتيش طائرات الهليكوبتر فى مواقع الهبوط            

 . نطاق المنشآت 
تخطر إسرائيل قوة األمم المتحدة قبل ساعة على األقل من قيامها بـأى تحـرك               ) ح  

 . تعتزم القيام به من المنشآت وإليها 
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يحق إلسرائيل إخالء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيـين واألطقـم           ) ط  
 .دة الطبية أى وقت بعد إعطاء بالغ فورى إلى قوة األمم المتح

 ـ تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعاله وكل األمـور   4
 األخرى الواردة فى هذه المادة التى تتطلب التنسيق بين الطرفين

 ـ يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القـوات اإلسـرائيلية مـن خـط      5
 . الطرفين االنسحاب المرحلى أو فى وقت يتم االتفاق عليه بين 
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 المادة السادسة 
 أسلوب التصرف فى المنشآت والموانع العسكرية 

 
يحدد الطرفان اسلوب التصرف فى المنشآت والموانـع العسـكرية طبقـا            

 : لألسس اآلتية 
 ـ تقوم اللجنة المشتركة خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أسابيع قبل انسحاب إسـرائيل   1

قم االتصال واألطقم الفنية المصرية واإلسرائيلية      من أية منطقة باألعداد لقيام أط     
بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة لألتفاق على حالة المنشـآت            

 . والمواد التى ستسلم إلى الجانب المصرى ولترتيب عملية التسلم 
وستعلن إسرائيل فى ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف فى هذه              

 . لمواد التى بداخلها المنشآت وا
 ـ تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق األساسية والمنـافع   2

العامة والمنشآت بحالة سليمة بما فى ذلك المطارات والطرق ومحطات الضـخ            
وتقدم إسرائيل لمصر المعلومات الالزمـة لصـيانة وتشـغيل هـذه            . والموانئ  

ية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعـرف        المنشآت وتسمح لألطقم الفن   
 . على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم 

 ـ عندما تخلى إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطـور تباشـر    3
األطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعونة لها طبقـا لعمليـة             

وتتعهد مصـر بـأن     . وسابقة األعداد بواسطة اللجنة المشتركة      استالم منظمة   
تستمر فى توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلـف نطـاق              

إال إذا تـم االتفـاق      . المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية          
 .على خالف ذلك فى اللجنة المشتركة

لة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما فـى ذلـك الموانـع     ـ تتعهد إسرائيل بإزا 4
وحقول األلغام فى المناطق التى تجلو عنها ومن الميـاه المجـاورة لهـا تبعـا                

 : لألسلوب التالى 
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تزال أوال الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطـرق والمنشـآت         ) أ  
 . الرئيسية والمنافع العامة 

للموانع وحقول األلغام التى ال يمكن أزالتها أو تدميرها قبـل االنسـحاب             بالنسبة  ) ب  
اإلسرائيلى ، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر واألمم المتحدة عـن             

 يوما قبل دخـول قـوات األمـم        15طريق اللجنة المشتركة فى موعد ال يتجاوز        
 . المتحدة إلى هذه المناطق 

ريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعـد دخـول          يقوم المهندسين العسك  ) جـ
قوات األمم المتحدة إلجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقـوم مصـر              

 . بتقديمها قبل التنفيذ 
 

 المادة السابعة 
 النشاط االستطالعى 

 :  ـ يتم النشاط الجوى االستطالعى خالل االنسحاب على الوجه التالى 1
 الطرفين من الواليات المتحدة االستمرار فى طلعات االستطالع الجـوى           يطلب كال )  أ  

 . وفقا لالتفاقات السابقة حتى إتمام االنسحاب اإلسرائيلى النهائى
تغطى الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح           ) ب  

 2طق المبينة فى المـادة      والتأكد من أن القوات اإلسرائيلية قد انسحبت من المنا        
 3( ورقم   ) 2( والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين        ) . 1( من الملحق   

، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك ، ويمكن القيام بطلعـات تفتـيش               ) 
 . خاصة بناء على طلب أى من الطرفين أو بناء على طلب من األمم المتحدة 

العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طـرف كمـا هـى           تقتصر التبليغات على    ) جـ
 . وفى هذا المرفق  ) 1( موضحة فى الملحق 

 ـ يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للواليات المتحدة أن تستمر فى 2
عملياتها طبقا لالتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق 

 .وبعد ذلك تنتهى مهمة البعثة . . ى ومتال ممرات الجد




