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: نص إتفاقية اجلزائر ٦ آذار/ مارس ١٩٧٥ أوالً
ثانيـاً: مــعـاهدة احلـدود العـراقــيـة-اإليرانيـة (١٩٧٥) والپـروتـوكـوالت اFلحـقـة بهــا واخلـاصـة

باحلدود البرية والنهرية وأمن احلدود.
: نصوص الرسائل اFتبادلة ب\ وزيري اخلارجية العراقي واإليراني ثالثاً

dz«e'« WO!UH,≈ h( ∫ÎôË√
"تطبـيــقـاً Fبـاديء ســالمـة التـراب وحـرمــة احلـدود وعـدم التــدخل في الشـؤون الداخلـيـة قـرر

الطرفان الساميان اFتعاقدان:
١- إجـراء تخطيط نهـائي حلـدودهمـا البريةt بـناءً على پروتوكـول القـسطنطينيـة لسنة ١٩١٣م

ومحاضر جلنة حتديد احلدود لسنة ١٩١٤م.
٢- حتـديد حــدودهمـا البـرية حــسب خط "التـالوك" (وهو خـط وسط اجملـرى الرئيـسـي الصـالح
للمـالحـة عنـد خـفض اFنسـوب إبتـداءً من النـقطة التي تنزل فـيـهـا احلـدود الـبـرية في شط

العرب حتى البحر)(*).
٣- بناءً على هذا يعـيد الطرفان األمن والثـقة اFتبـادلة على طول حدودهما اFشـتركة ويلتـزمان
بإجــراء رقــابة مــشــددة وفــعـــالة على حــدودهمــاt وذلـك من أجل وضع حــد نهــائـي لكل

التسلالت ذات الطابع التخريبي من حيث أتت.
tبـاشرة أعـاله كـعناصـر التتـجـزأ حلل شـاملF٤- إتفق الطرفـان على إعـتـبـار هذه التـرتيـبـات ا
tوبالتـالي فإن أيّ مـساس بإحـدى مقـوماتهـا يتنافى بطبيـعة احلـال مع روح إتفاق اجلـزائر
وسـيـبقى الـطرفان علـى إتصال دائم مـع الرئيس هواري بومـدين الذي سـيقـدم عند احلـاجـة
معونة اجلـزائر األخوية من أجل تطبيق هذا القـرار. ويعلن الطرفان رسميـاً أن اFنطقة يجب

أن تكون في مأمن من أيّ تدخل خارجي.

tفيكون مـعناها طريق الوادي tWegو tعنى الوادي� Thal \انية مكونة من قـسمFالتالوك- كلمـة أ *
وقد أصـبح Thalweg مـصطلحاً دوليـاً حلفظ مـجرى اFيـاه الوسطىt أو التـيار الذي يتـوسط مجـرى

النهر. عبدالرزاق احلسني- تاريخ الوزارات العراقيةt جt٥ بغداد t١٩٨٨ ص٢٤.

tفيكون مـعناها طريق الوادي tWegو tعنى الوادي� Thal \انية مكونة من قـسمFالتالوك- كلمـة أ *
وقد أصـبح Thalweg مـصطلحاً دوليـاً حلفظ مـجرى اFيـاه الوسطىt أو التـيار الذي يتـوسط مجـرى

النهر. عبدالرزاق احلسني- تاريخ الوزارات العراقيةt جt٥ بغداد t١٩٨٨ ص٢٤.
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نصـوص مــعـاهدة احلـدود الدوليــة وحـسن اجلـوار ب\ العــراق وإيران والپـروتوكــوالت الثـالثة

اFلحقة بهاt واخلاصة باحلدود البرية والنهرية وأمن احلدود.(*)
وكان قـد وقع على هذه النصـوص في بغداد يوم ١٣ حـزيران/ يونيو عام ١٩٧٥ عـن العراق
الدكتور سعدون حمـادي وزير اخلارجيةt وعن إيران السيد عباس خلعتبـري وزير اخلارجيةt كما
وقـعهـا السـيد عـبدالـعزيز بوتفليـقـة وزير خارجـيـة اجلزائر. وفـيـما يلي نصـوص مـعاهدة احلـدود

الدولية وحسن اجلوار ب\ العراق وإيران:
- إن رئيس اجلــمـهـورية العــراقـيـة وصـاحب اجلــاللة االمـبـراطور شــاهنشـاه إيران بالـنظر الى
اإلرادة اخمللصـة للطرف\ اFعبـر عنهـا في إتفاقـية اجلـزائر في آذار/ مارس ١٩٧٥ في الوصـول
الى حل نهــائي ودائم جلـمـيـع الوسـائل اFعلقــة ب\ البلدين: وبالـنظر إلى أن الطرف\ قــد أجـريا
إعـادة التـخطيط النهـائي حلـدودهمـا البـرية على أسـاس پروتوكـول القسـطنطينيـة لسنة ١٩١٣
ومـحـاضـر جلسـات قـومـيـسـيون حتـديد احلـدود لسـنة ١٩١٤ في حـدودهمـا النهـرية حـسب خط
التالوكt وبالنظر إلى روابط اجلوار التـاريخية والدينية والثقـافية واحلضارية القائمـة ب\ شعبي
العـراق وإيران. ولرغبـتهـما في توطيـد روابط الصداقـة وحسن اجلـوارt وتعمـيق عالقـاتهمـا في
اFيادين اإلقتصادية والثقافيةt وتنمية العـالقات ب\ أبناء الشعب\ ورفعها إلى مستوى أفضل
على أســاس مــبــاديء ســالمـة اإلقـليم وحــرمــة احلـدود وعــدم التــدخل فـي الشــؤون الداخليــة.
ولعـزمـهـمـا على العـمل إلقـامـة عـهـد جديـد من العـالقـة الودية ب\ العـراق وإيران على أسـاس
اإلحترام الكامل لإلستقالل الوطني ومساواة الدول في السيادة وإل�انها بهذه الصفة في تطبيق
اFباديء وحتـقيق األهداف واألغراض اFنصـوص عليها في ميـثاق األ¡ اFتحـدةt فقد قررا عـقد

هذه اFعاهدة وعيّنا مندوبيهما اFفوض\.
رئيس اجلمهورية العراقي: سيادة سعدون حمادي وزير خارجية العراق

صاحب اجلاللة اإلمبراطورية شاهنشاه إيران: سيادة عباس خلعتبري وزير خارجية إيران
اللذين بعد أن تبـادال وثائق تفويضهـما التام ووجـداها صحيحـة ومطابقة لألصول إتفـقا على

األحكام التالية:
»*v'Ë_« …œU∫ يؤكد الطرفان الساميان اFتعاقدان ان احلدود الدولية البرية ب\ العراق وإيران
هي تلك التـي أجـري اعـادة تخطيـطهـا على األسس وطبــقـاً لألحكام التـي تضـمنهـا پـروتوكـول

احلدود البرية ومالحق الپروتوكول اFذكور آنفاً اFرفقة بهذه اFعاهدة.
»*WO(U4'« …œU∫ يؤكـد الطرفـان السامـيـان اFتعـاقـدان ان احلدود الدوليـة في شط العـرب هي

(*) هذه النصوص لم يطلع عليها معظم دول العالم.
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تلك التي اجـري حتـديدها على األسس وطبـقـاً لألحكام التي تـضمنـها پروتوكـول حتـديد احلـدود
النهرية ومالحق الپروتوكول اFذكور آنفاً بهذه اFعاهدة.

»*W4'U4'« …œU∫  يتعهد الطرفان الساميان اFتعاقدان بأن �ارسا على احلدود بوجه دائم رقابة
صارمـة وفعالة لغـرض وقف جميع التـسلالت ذات الطابع التخريبـي من حيث أتتt وذلك على

األسس وطبقاً لألحكام التي تضمنها پروتوكول األمن على احلدود اFلحق بهده اFعاهدة.
tتـعــاقـدان أن أحكام الپــروتوكـوالت الثــالثةFيؤكــد الطرفـان الســامـيــان ا ∫WF+«d'« …œU*«
ومالحقهـا اFذكورة في اFواد ١ و٢ و٣ من هذه اFعاهدة واFلحقة بها والتـي تكون جزء اليتجزأ
منها هي أحكام نهائية ودائمـة وغير قابلة للخرق ألي سبب كان وتكون عناصـر التقبل التجزئة
لتـسوية شامـلة وبالتالي فـإن أيّ مسـاس بأي من مقـومات هذه التـسوية الشـاملة يتنافى بداهة

مع روح إتفاق اجلزائر.
»*W0*U)« …œU∫ في نطاق عدم اFسـاس باحلدود واإلحتـرام الدقيق لسالمـة اإلقليم الوطني
للدولت\… يؤكد الطرفـان الساميان اFتعـاقدان ان خط حدودهما البري والنهـري اليجوز اFساس

به وانه دائمي ونهائي.
∫W5œU0'« …œU*«

١- في حـالة حـصـول خـالف يتـعـلق بتـفـسـيـر أو تطبـيق هذه اFعـاهـدة والپـروتوكـوالت الثـالثة
ومالحقها فإن هذا اخلالف سيحل في إطار اإلحـترام الدقيق خلط احلدود العراقية اإليرانية
اFبـيّن في اFواد األولـى والثـانيـة اFنوه عنهـا أعـاله مع مــراعـاة احلـفـاظ على أمن احلـدود

العراقية-اإليرانية طبقاً للمادة ٣.
٢- سـيـحل هذا اخلـالف من جـانب األطراف السـامـيـة في اFرحـلة األولى عن طريق اFفـاوضـات

الثنائية اFباشرة خالل فترة شهرين إعتباراً من تاريخ تقد¨ طلب احد الطرف\.
٣- وفي حـالة عـدم إتفـاق األطراف السـاميـة اFتـعـاقـدة تلجأ خـالل مـدة ثالثة أشـهـر الى طلب

اFساعي احلميدة لدولة ثالثة.
٤- في حـالة رفض أحد الطرف\ اللجـوء الى اFسـاعي احلمـيدة أو فـشل إجراءاتهـا فإن اخلـالف
يصــار الى حله عن طـريق التـحـكيم… خـالل مــدة التزيد عن الـشـهــر إعـتــبــاراً من تاريخ

الرفض أو الفشل.
٥- في حـالة عـدم إتفـاق الطرف\ السـامـي\ اFتـعـاقـدين حـول إجـراءات التـحكيم فـيـحق ألحـد
الطرف\ السـامي\ اFتعـاقدين اللجوء خـالل خمـسة عشـر يوماً التي تلي عـدم اإلتفاق الى
مـحـكمـة حتكيم… ولـغـرض تشكيل مــحكمــة التـحكيم حلـل كل خـالف فـإنّ عـلى كل من
الطرف\ السامي\ اFتعاقدين تعي\ أحد رعاياه مـحكماً وسيختار هذان احملكمان محكماً
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أعلى… وفي حـالة عدم تعي\ الـطرف\ الساميـ\ اFتعاقـدين محكمـيهـما خالل فـترة شـهر
من تاريخ إستـالم احد الطرف\ إشـعاراً من الطرف اآلخـر بطلب التحكيم أو في حـالة عدم
توصل احملكم\ الى إتفـاق حول اخـتيـار احملكم األعلى قبل نفـاذ نفس اFدة اFذكـورة فان
للطرف السامي اFتعـاقد الذي كان قد طلب التحكيم احلق في دعوة رئيس مـحكمة العدل
الدولية الى تعي\ احملكم\ أو احملكم األعلى طبقاً إلجراءات محكمة التحكيم الدائمية.
٦- لقرار محكمة التحكيم الدائمة صفة اإللزام والتنفيذ بالنسبة لكال الطرف\ اFتعاقدين السامي\.

٧- يتحمل كل من الطرف\ السامي\ اFتعاقدين نفقات التحكيم مناصفة.
»*WF+U0'« …œU∫ تسجل هذه اFعاهدة والپروتوكوالت الثالثة اFلحـقة بها طبقاً للمادة ١٠٢

من ميثاق األ¡ اFتحدة.
»*WM*U?4'« …œU∫ يصـــادق كـل من الطـرف\ الســــامـــي\ اFتــــعـــاقـــدين عـلى هذه اFـعـــاهدة

والپرتوكوالت الثالثة اFلحقة بها طبقاً لقانونه الداخلي.
تدخل هذه اFعاهدة والپرتوكوالت الثـالثة اFلحقة حيز التنفيذ اعـتباراً من تاريخ تبادل وثائق
التصـديق الذي سيتم في طهـران. وبناء عليه فان الطرفـ\ اFفوض\ من قبل الطرف\ السـامي\

اFتعاقدين قد وقعا هذه اFعاهدة والپرتوكوالت الثالثة اFلحقة.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥م

عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران- سعدون حمادي وزير خارجية العراق-
لقد ¬ التوقيع على هذه اFعاهدة والپرتوكوالت الثالثة اFلحقـة بها بحضور سيادة عبدالعزيز

بوتفليقة عضو مجلس الثورة وزير خارجية اجلزائر.
W)dNM'« œËb(« b)b% ‰u6u,dÄ

طبـقـاً Fـا تقـرر في بالغ اجلـزائر في ٦ آذار t١٩٧٥ اتفـق الطرفـان اFتـعـاقــدان على األحكام
التالية:

»*v'Ë_« …œU∫ يؤكـد الطرفـان اFتـعـاقـدان ويعـتـرفـان بأن حتـديد احلـدود الـنهـرية الدوليـة ب\
العراق وإيران في شط العرب قـد أجري حسب خط التالوك من قبل اللجنة اخملتلـطة العراقية-

اإليرانية- اجلزائرية على أساس ما يلي:
١- پرتوكول طهران اFؤرخ في ١٧ آذار ١٩٧٥.

٢- محضر إجتماع وزراء اخلارجيةt في بغداد في ٢٠ نيسان ١٩٧٥ والذي وافقt ضمن أمور
أخـرىt على مــحـضـر اللجنة اFكلـفـة بتـحـديد احلـدود الـنهـرية واFوقع على ظهــر البـاخـرة

العراقية (الثورة) في شط العرب في ١٦ نيسان ١٩٧٥.
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٣- اخلرائط اFائيـة اFشتركة التيt بعـد التحقق منها في اFكان وتصـحيحها ونـقل اإلحداثيات
اجلغـرافيـة لنقاط مرور خط احلـدود في سنة ١٩٧٥ على تلك اخلـرائط وقع عليها الـفنيون
اخملـتصـون بعلم اFياه من اللـجنة الفنية اخملـتلطة ووثقـها باإلمـضاء اFصـدق رؤساء وفـود
العراق وإيران واجلزائر في اللجنةt ان اخلرائط اFذكورة آنفاً واFذكورة أدناه قد أحلقت بهذا

الپرتوكول وتكون جزءً اليتجزأ منه:
خريطة رقم (١): مدخل شط العربt رقم ٣٨٤٢ اFنشورة من قبل األميرالية البريطانية.

خــريطة رقم (٢): الســد الداخـلي إلى نقطـة كـبــدا رقم ٣٨٤٣ اFنـشـورة مـن قـبل األمــيــراليــة
البريطانية.

خريطة رقم (٣): نقطة كبدا إلى عبادانt رقم ٣٨٤٤ اFنشورة من قبل األميرالية البريطانية.
خــريطة رقم (٤): عــبــادان الى جــزيـرة أم الطويلة رقـم ٣٨٤٥ اFنشــورة من قــبل األمــيــراليــة

البريطانية.
∫WO(U4'« …œU*«

١- يتبع خط احلـدود في شط العرب التالوكt أي خط وسط اجملـرى الرئيسي الصالح للمـالحة
عند أخـفض منسوب لقـابلية اFالحـةt ابتداء من النقطة التي تـنزل فيهـا احلدود البـرية ب\

العراق وإيران في شط العرب حتى البحر.
٢- ان خط احلـدود اFعـرف على الوجـه اFذكـور في الفقـرة األولى أعـالهt يتـغـيـر مع التغـيـرات
التي يرجع أصلهـا الى أسـباب طبـيعـيـة في اجملرى الرئيـسي الصـالح للمـالحةt واليتـغيـر
خط احلدود بالتغييرات األخرى مالم يعقد الطرفان اFتعاقدان إتفاقاً خاصاً لهذا الغرض.
٣- يجـري التحقـق من التغـيرات اFذكـورة في الفقـرة (٣) في أعاله بصـورة مشـتركة من قـبل

األجهزة الفنية اخملتصة للطرف\ اFتعاقدين.
٤- في حال إنتقـال مجرى شط العرب أو مصبـه بسبب ظواهر طبيعيـة وأدى ذلك اإلنتقال الى
تغيـر في العائدية الوطنية إلقليم الدولـت\ اخملتصت\ أو األمـوال غير اFنقـولةt أو اFباني
أو غيـرها فإن خط احلدود يستـمر على كونه في التـالوك طبقاً Fا نصت عليه الفـقرة (١)

في أعاله.
٥- مالم يقـرر الطرفان بإتفـاق مشتـرك بأن خط احلدود يجب أن يتـبع من اآلن فصاعـداً اجملرى
اجلــديدt يجـري إعــادة اFيــاهt على نفــقـة الطرف\t الـى اجملـرى كــمـا كــان عليــه في سنة
١٩٧٥ طبقـاً Fا هو مشـار اليه في اخلـرائط األربع اFشـتركة واFنـصوص عليـها في الفـقرة
(٣) من اFادة االولـى في أعــاله. إذا مــا طـلب ذلك أحــد الـطرف\ خــالل الـسنت\ الـلت\
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تعـقـبــان اللحظة التي حتـقـق فـيـهـا اإلنتـقــال - على يد أحـد الطرف\t وفـي غـضـون ذلك
يحتفظ الطرفان بحقوقهما في اFالحة وفي اإلنتفاع من اFاء في اجملرى اجلديد.

∫W4'U4'« …œU*«
١- ان احلـدود النهرية في شط الـعرب ب\ العـراق وإيرانt كمـا جـاء تعريفـهـا في اFادة الثانيـة
في أعاله قـد رسمت باخلط اFب\ في اخلـرائط اFشتركـة اFذكورة في الفـقرة (٣) من اFادة

األولى في أعاله.
٢- اتفق الطرفان اFتعاقـدان على إعتبار ان نقطة انتهاء احلدود النهرية تقع علـى خط مستقيم
يوصل ب\ نهـايتي الضفت\ وعـند مصب شط العرب في أخـفض مسـتوى للجـزر (أخفض
مسـتوى للمـاء باحلسـاب الفلكي). وقد نقل رسم هذا اخلـط اFستقـيم على اخلرائط اFـائية

اFشتركة اFذكورة في الفقرة (٣) من اFادة األولى في أعاله.
»*W?F+«d'« …œU∫ ان خط احلـــدود اFعــرف في اFواد (١) و(٢) و(٣) مـن هذا الپــروتـوكــول

يحدد كذلك بإجتاه عمودي اجملال اجلوي باطن األرض.
»*W0*U)« …œU∫ يؤلف الطرفـان اFتعـاقـدان جلنة مخـتلطة عراقـيـة - إيرانية لتـسوي خـالل
مـدة شـهـرين وضع األمـوال غيـر اFنقـولة واFبـاني واFنـشآت الـفنيـة أو غيـرهاt التـي قد تتـغـيـر
تبعيتها الوطنيـة نتيجة لتحديد احلدود النهرية العراقية - اإليـرانيةt اما بطريق التخالص واما

بطريق التعويض واما بصيغة اخرى مناسبةt وذلك لتجنيب أيّ مصدر للنزاع.
»*W5œU?0'« …œU∫ بالنظـر الى إجنـاز أعـمــال اFسح في شط العــرب ووضع اخلـريطة اFـائيـة
اFشـتـركـة اFذكـورة في الفـقرة (٣) من اFـادة األولى في أعـالهt فقـد إتفق الطـرفان اFتـعـاقـدان
على إجراء مسح جديد مشترك لشط العرب مرة كل عشر سنوات إعتباراً من تاريخ توقيع هذا
الپـرتوكولt غـيـر ان لكل من الطرف\ احلق في أن يطلب القـيـام �سوحـات جـديدة جتري بصـورة

مشتركة قبل إنتهاء مدة العشر سنوات.
يتحمل كل من الطرف\ اFتعاقدين نصف نفقات اFسوح.

∫WF+U0'« …œU*«
١- تتمـتع السفن التـجارية واحلكومـية والعسـكرية للطرف\ اFتعـاقدين بحرية اFـالحة في شط
العـربt وأياً كــان اخلط الذي يحـدد البــحـر اإلقليـمي لكـل من البلدين في جـمــيع أجـزاء

القنوات الصاحلة للمالحة الكائنة في بحر إقليمي واFؤدية إلى مصب شط العرب.
٢- تتـمـتع السـفن اFسـتخـدمـة ألغـراض التـجارة والـتابعـة لبـالد ثالثـة بحـرية اFالحـة في شط
العـرب على قدم اFسـاواة وبال µييـزt وأياً كان اخلط الذي يحـدد البحـر اإلقيـمي لكل من
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البلدين في جـمـيع أجزاء القنوات الصـاحلـة للمالحـة الكائنة في بحـر إقليـمي واFؤدية إلى
مصب شط العرب.

٣- يجـوز ألي من الطرف\ اFتـعاقـدين أنْ يأذن بدخول شط الـعرب للسـفن العـسكرية األجنبيـة
لزيارة مـوانيــه بشـرط أنْ التعـود هذه السـفـن لبلد في حـالة اFشــاركـة في حـربt أو نزاع
مـسـلح أو حـرب مع أحــد الطرف\ اFتــعـاقـديـنt وعلى أنْ يجـري تـبليغ سـابـق الى الطرف

اآلخر في مدة التقل عن ٧٢ ساعة.
٤- �تنع الطرفـان اFتعـاقدان في جمـيع األحوال عن اإلذن بـدخول شط العرب لـلسفن التـجارية

العائدة لبلد في حالة اFشاركة في حرب أو نزاع مسلحt أو حرب مع احد الطرف\.
∫WM*U4'« …œU*«

١- يجـري وضع القــواعـد اFتـعلقـة بـاFالحـة في شط العـرب من قــبل جلنة مـخـتلطـة عـراقـيـة-
إيرانية حسب مبدأ احلقوق اFتساوية في اFالحة للدولت\.

٢- يؤلف الطرفان اFتـعاقدان جلنة لوضع القواعـد اFتعلقة �نع التلوث والسـيطرة عليه في شط
العرب.

٣- يؤلف الطرفـان اFتعاقـدان جلنة مهـمتـها عقـد إتفاقـات الحقـة في شأن اFسائـل اFذكورة في
الفقرت\ األولى والثانية من هذه اFادة.

»*WF?5U&'« …œU∫ يعـتـرف الطرفـان اFتـعـاقـدان بأن شط الـعـرب هو بصـورة رئيـسـيـة طريق
للمالحـة الدوليةt ولذلك فـإنهما يلتـزمان باإلمـتناع عن كل إستغـالل من شأنه أن يعـيق اFالحة
في شط العـرب والبـحر اإلقليـمي لكل من البـلدين في جمـيع أجـزاء القنوات الصـاحلة لـلمالحـة

الكائنة في البحر اإلقليمي واFؤدية الى مصب شط العرب.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥م

عـباس علي خلـعتـبري- وزيـر خارجـية إيرانt سـعـدون حمـادي - وزير خـارجيـة
العـراقt وقع بحـضـور سـيـادة عـبـدالعـزيز بوتـفليـقـة عـضـو مـجلس الثـورة وزير

خارجية اجلزائر.
W)d8'« œËb(« jOD9, …œU%≈ ‰u6u,dÄ

طبــقــاً Fا تقــرر في بالغ اجلــزائر اFؤرخ في ٦ آذار t١٩٧٥ اتفق الـطرفـان اFـتـعــاقــدان على
األحكام التالية:
∫v'Ë_« …œU*«

أ-
١- پروتوكــول القـسـطنطينيــة لسنة ١٩١٣ ومــحـاضــر جلســات جلنة حتــديد احلـدود التــركـيــة
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الفارسية لسنة ١٩١٤.
٢- پروتوكول طهران اFؤرخ في ١٧ آذار ١٩٧٥.

tوقع عليه في بـغداد في ٢٠ نيسان ١٩٧٥ والذي وافقF٣- محضر إجـتماع وزراء اخلارجية ا
ضمن أمـور أخرىt على مـحضر اللجـنة اFكلفة بإعادة تـخطيط احلدود البرية اFـوقع عليه

في طهران في ٣٠ آذار ١٩٧٥.
٤- محضر إجتماع وزراء اخلارجية اFوقع عليه في اجلزائر في ٢٠ مارس ١٩٧٥.

٥- محضر وصفي ألعمال تخطيط احلدود البرية ب\ العراق وإيرانt الذي حررته اللجنة اFكلفة
بتخطيط احلدود البرية اFؤرخ في ١٣ حزيران ١٩٧٥ ويؤلف هذا احملضر اFلحق رقم (١)

الذي يكون جزءً اليتجزأ من هذا الپروتوكول. 
٦- خـرائط من قـيـاس ٥٠٠٠٠/١ التي رسم عـليـهـا احلـدود البـرية وكـذلك مـواقع الدعـامـات
القـد�ة واجلـديدةt وتؤلف هذه اخلـرائط اFلحق رقم (٢) الذي يكون جـزءً اليتـجـزأ من هذا

الپروتوكول.
٧- بطاقات وصفية للدعامات القد�ة واجلديدة.

٨- وثيقة متعلقة بإحداثيات الدعامات احلدودية.
٩- صـور جــوية لرقـعـة احلــدود العـراقـيـة - اإليـرانيـة رسـمت عـليـهـا بثــقـوب صـغـيــرة مـواقع

الدعامات القد�ة واجلديدة.
ب- يتعهد الطرفان بوضع عالمات احلدود ب\ الدعامات ١٤ و١٥ خالل مدة شهرين.

جـ- يتـعــاون الطرفـان اFتـعـاقــدان على وضع تصـاوير جـويـة تخص احلـدود البـرية الـعـراقـيـة -
اإليرانيــة لـغــرض إســتـعــمــالـهــا لرسم خط احلــدود اFذكــور آنـفــاً على خــرائط مــقــيــاس
٢٥٠٠٠/١ مع تأشيـر مواقع الدعامـات وكل ذلك في مدة التتجـاوز سنة واحدة إعتـباراً
من ٢٠ آذار ١٩٧٥ دون أن �س ذلك بـوضع اFعـاهـدة التي يكون هذا الپــروتوكــول جـزءً
اليتـجزأ منهـاt مـوضع التنفـيذt وسـيـجري نتـيـجة ذلك تعـديل احملـضر الـوصفي للحـدود
البرية اFذكورة في الفـقرة (٥) في أعاله. وستحـل اخلرائط اFوضوعة طبقـاً ألحكام الفقرة

(ج) احلالية محل جميع اخلرائط اFوجودة.
»*WO(U?4'« …œU∫ تتــبع احلـدود الدوليــة ب\ العــراق وإيران اخلط اFب\ في احملــضـر الوصــفي
واFرسـوم علـى اخلـرائط اFذكـورة تبـاعــاً في الفـقـرت\ (٥) و(٦) من اFادة فـي أعـالهt مع أخـذ

أحكام الفقرة (أ) بنظر اإلعتبار.
»*W4'U4'« …œU∫ ان خط احلدود اFعرف في اFادت\ األولى والثانيـة من هذا الپروتوكول يحدد

كذلك بإجتاه عمودي اجملال اجلوي وباطن األرض.
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»*WF+«d'« …œU∫ ينشيء الطرفـان جلنة مـخـتلطة عـراقـيـة إيرانيـة لتـسوية وضـع األموال غـيـر
اFنقولة واFبـاني واFنشآت الفنية أو غـيرها التي تتغـير تبعـيتها نتـيجة إلعـادة تخطيط احلدود
البـرية العـراقيـة اإليرانيـةt بروح من حـسن اجلوار والتـعـاونt اما بطـريق التخـالص وامـا بطريق

التعويض أو بأية صيغة أخرى مناسبةt وذلك لتجنب أيّ مصدر للنزاع.
وسـتـقـوم اللجنـة اFذكـورة بتـسـوية وضع األمـوال العـامـة خـالل مــدة شـهـرين وامـا بخـصـوص
اFطالبات اFتعـلقة باألموال اخلاصة فـتقدم للجنة خالل فتـرة التتجاوز شهرين. عـلماً بأن تسوية

وضع هذه األموال اخلاصة ستتم خالل مدة ثالثة أشهر التالية لذلك.
∫W0*U)« …œU*«

١- أنشـئت جلنة مخـتلطة من السلـطات اخملتـصة لـلدولت\ لغرض الكـشف على دعائم احلـدود
والتثبت من حالتها. ويتم هذا الكشف سنوياً في شهر أيلول على يد اللجنة اFذكورة آنفاً

طبقاً جلدول زمني تضعه اللجنة في وقت مناسب.
٢- يجــوز ألي من الطرف\ اFتــعـاقــدين الكتــابة إلى الطـرف اآلخـر قــيـام اللجـنة في أيّ وقت
بكشف إضـافي على الدعامـات. وفي هذه احلالة يتم الكشف خـالل مدة التتـجاوز ثالث\

يوماً من تاريخ تبليغ اإلجراء.
٣- تقوم اللجنة اFشتـركة في حاالت الكشف بتحرير احملاضـر اFتعلقة به وترفعهـاt موقعة من
قـبلهـاt الى السلطـات اخملتـصـة في كل مـن الدولت\t وللجنة أن تقـرر تشـيـيـد دعـامـات
جديدةt عند احلـاجة بنفس مواصفـات الدعامة احلـاليةt شريطة أن اليؤدي ذلك الى تغيـير
ســيــر خط احلــدود. وفي هذه احلــالـة على السلـطات اخملــتــصــة للدولت\ أنْ تـتــحــقق من
الدعـامـات واحــداثيـاتهـا على اخلـرائـط والوثائق ذات العـالقـة التـي ورد ذكـرها في اFادة
األولى من هذا الـپـروتوكــول. وتقــوم تلك السلـطات بوضع الدعــامـات اFذكــورة آنفــاً في
مـحلهـا بـإشـراف اللجنة اخملـتـصـة التـي تقـوم بتـحـرير مـحـضـر عـن األعـمـال التي اجنـزت
وترفــعـه الى الـسلطات اخملــتـصــة في كل من الدولـت\ لكي يلحق بـالوثائق اFذكــورة في

اFادة األولى من هذا الپروتوكول.
٤- يتحمل الطرفان اFتعاقدان معاً كلفة صيانة الدعامات.

٥- على اللـجنة اخملـتلطة أنْ تـعـيـد وضع الدعــامـات اFنقـولة فـي مـحلهـا وأن تـعـيـد تشـيــيـد
الدعــامـات اFدمــرة أو اFفـقــودةt وذلك على أســاس اخلـرائـط والوثائق اFذكــورة في اFادة
األولى من هذا الـپـروتوكـولt مع احلــرص على عـدم تغــيـيـر مـوقـع الدعـامـات في جــمـيع
األحوالt وحترر اللجنة اخملتلطة في هذه احلاالت محـضراً عن األعمال التي اجنزت وترفعه

الى السلطات اخملتصة لكل من الدولت\.
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٦- تتبـادل السلطات اخملتـصة في كل من الدولت\ اFعلومـات اFتعلقـة بحالة الدعـامات وذلك
لتأم\ أفضل السبل والوسائل حلمايتها وصيانتها.

٧- يتعهد الطرفان اFتعاقدات باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأم\ حماية الدعامات ومقاضاة
األفراد الذين ارتكبوا حتويل الدعامات اFذكورة آنفاً عن موقعها أو إتالفها أو تدميرها.

∫W5œU0'« …œU*«
tالذي جرى توقـيعـه بدون أيّ حتفظ tتعاقـدان على ان احكام هذا الپرتوكـولFاتفق الطرفـان ا

ينظم من اآلن فصاعداً أية مسألة حدودية ب\ العراق وإيران.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥

عـباس علي خلـعتـبري - وزيـر خارجـية إيرانt سـعـدون حمـادي- وزير خـارجيـة
العـراق. وقع بحـضـور سـيـادة عـبـدالعـزيز بوتـفليـقـة عـضـو مـجلس الثـورة وزير

خارجية اجلزائر.
WO(«d)ù« WO!«dF'« œËb(« vK% s*_U+ oKF&*« ‰u6u,Ëdá'«

طبـقاً للقـرارات التي تضـمنهـا إتفاق اجلـزائر اFؤرخ في ٦ آذار ١٩٧٥ والهتـمامـهـما بإعـادة
األمن والثقة اFتبادلت\ إلى نصابهما على طول حدودهما اFشتركة ولعزمهما على «ارسة رقابة
صـارمة وفـعـالة على هذه احلـدود في سـبـيل وقف جـميع حـوادث التـسلل ذي الطابع التـخـريبي
وإقـامـة تعـاون وثيـق بينهـمـا لهـذا الغـرضt ومـنع كل عـمل تسللي ام مـرور غــيـر شـرعي عـبـر

حدودهما اFشتركة بقصد التخريب والعصيان أو التمرد.
وباإلشارة الى پروتوكـول طهران اFؤرخ في ١٥ آذار ١٩٧٥ ومحضـر اجتماع وزراء اخلـارجية
اFوقع في بغــداد في تاريخ ٢٠ نيـســان ١٩٧٥ ومـحـضـر اجــتـمـاع وزراء اخلـارجـيــة اFوقع في

اجلزائر في تاريخ ٢٠ مارس ١٩٧٥.
فقد إتفق الطرفان اFتعاقدان على األحكام التالية:

∫v'Ë_« …œU*«
١- يتبادل الطرفان اFتعاقدان اFعلومـات التي تخص كل حترك للعناصر اخملربة التي قد حتاول
التسلل داخل احد البلدين بقصد ارتكاب اعمال التـخريب أو العصيان أو التمرد في ذلك

البلد.
٢- يتخـذ الطرفان اFتـعاقـدان اإلجراءات اFناسـبة اFتعلقـة بتحـركات العناصـر اFشار إليـها في

الفقرة األولى من هذه اFادة.
ويخبـر كل منهمـا الطرف اآلخر فـوراً عن هوية هؤالء األشـخاصt ومن اFتفـق عليه أنهـما
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يستـخدمان كافـة اإلجراءات Fنعهم من ارتكاب أعمـال التخريب. وتتخـذ نفس اإلجراءات
جتـاه األشخـاص الذين قد يتـجمـعون داخل إقليم احـد الطرف\ اFتـعاقـدين بقصـد ارتكاب

أعمال الهدم أو التخريب في إقليم آخر.
»*WO(U?4'« …œU∫ التــعــاون اFتــعــدد األشـكال الذي اقــيم ب\ الـسلطات اخملــتــصــة للـطرف\
اFتـعـاقـدين بخـصـوص غلق احلـدود لغـرض منع تسلـل العناصـر اخملـربة يجـري التـقـيـد به على
صعيد السلطات احلدودية للبلدين ويواصل ذلك حتى أرفـع اFستويات لوزراء الدفاع واخلارجية

والداخلية من الطرف\.
»*W4'U4'« …œU∫ ¬ كما يلي تعي\ منافذ التسلل القابلة ألن تسلكها العناصر اخملربة:

١- منطقــة احلـدود الشــمـاليـة: مـن نقطة تقـاطـع احلـدود العـراقــيـة- التــركـيـة- اإليرانـيـة الى
خانق\- قصرشيرين "داخل" ٢١ نقطة.

٢- منطقـة احلـدود اجلنوبية: من خـانق\ - قـصـرشيـرين "خـارج" وحتى نـهاية احلـدود العـراقيـة
اإليرانية ١٧ نقطة.

٣- ان نقاط التسلل اFذكورة في أعاله مبينة في اFلحق. 
٤- وتدخل في صنف النـقاط اFعـينة أعـاله أية نقطة تسـلل أخرى قـد يجـري إكـتـشافـهـا ويلزم

غلقها ومراقبتها.
٥- تكون كــافــة نقـاط اFـرور احلـدودية بـاسـتــثناء تلـك التي تخــضع حــاليـاً لـرقـابة الـسلطات

الگمرگية «نوعة من كل اجتياز.
٦- بالنـظر الى تطور الـعــالقــة اFتــعــددة األشكـال ب\ البلديـن اجلــارينt فــقــد إتفـق الطرفــان
اFتعاقدان على أن يجري في اFستقبل باإلتفاق بينهـما إنشاء نقاط أخرى للمرور خاضعة

لرقابة السلطات الگمرگية.
∫WF+«d'« …œU*«

١- يتعهـد الطرفان اFتعاقـدان بتخصيص الوسـائل البشرية واFادية الالزمة لغـرض ضمان غلق
احلـدود ورقـابتـهـا بـصـورة فـعـالة بحـيث �نع كـل تسلل للعناصـر اخملـربـة من نقـاط اFرور

اFذكورة في اFادة الثالثة أعاله.
٢- وفي احلالة الـتي قد يعتـبر اخلـبراء فيـها نتـيجة للخـبرة اFكتـسبة في اFوضـوع انه يجب أنْ
تتـخـذ التـدابيـر إلتخـاذ الالزم. وفي حـالة حـصـول خـالف ب\ السلطات احلـدودية يجـتـمع
رؤساء اإلدارات اFعنية سـواء في بغداد أو في طهران من أجل التقـريب ب\ وجهات النظر

وتدوين نتائج إجتماعاتهم في محضر.
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∫W0*U)« …œU*«
١- يسلم األشخـاص اخملربون اFقبـوض عليهم الى السلطات اخملـتصة للطرف اآلخـر الذي جرى

في إقليمه القبض عليهم وتطبيق التشريع النافذ.
٢- يتسلم الطرفان اFتـعاقدان بالتبادل عن اإلجـراءات اFتخذة جتاه األشخـاص اFشار إليهم في

الفقرة (١) أعاله.
٣- في حالة عبور احلدود من قبل األشخاص اخملرب\ الهارب\ يجري اإلدالء العاجل بذلك الى
سلطات البـلد اآلخـر التي تتـخـذ جـمـيع اإلجـراءات العـاجلة الـالزمـة للمـسـاعـدة في إلقـاء

القبض على األشخاص اFذكورين آنفاً.
»*W5œU?0'« …œU∫ يجـوز عـند احلـاجـة وباإلتفــاق ب\ الطرف\ اFتــعـاقـدين أنْ تقــرر مناطق

محرمة من أجل منع األشخاص اخملرب\ عن حتقيق أغراضهم.
»*WF+U?0'« …œU∫ تشكـل جلنة مــخـتـلطة مكونة مـن رؤسـاء اإلدارات احلــدودية ومن «ـثلي
وزارة اخلـارجيـة لكال البلدين وذلك لغـرض إقـامة وتطوير تعـاون نافع بالتـبادل لـلطرف\ وتعقـد

اللجنة إجتماع\ سنوياً "في بداية كل نصف سنة حسب التقو¨ الغريغوري".
على أنه يجوز بنـاءً على طلب أحد الطرف\ عقـد إجتمـاعات استـثنائية لغرض دراسـة افضل
استـخدام للوسائل اFعنوية واFادية بـقصد غلق احلدود ومـراقبتـها وكذلك فـعالية وحـسن تطبيق

األحكام األساسية للتعاون اFنصوص عليه في هذا الپروتوكول.
»*WM*U4'« …œU∫ إن أحكام هذا الپـروتـوكـول اFتـعلق بغلق احلـدود ومـراقــبـتـهـا الµس احكام

اإلتفاقات اخلاصة ب\ العراق وإيران اFتعلقة بحقوق الرعي وقوميسيري احلدود.
»*WF?5U&'« …œU∫ بقــصـد من ضــمـان امن احلــدود اFشـتــركـة في شـط العـرب ومنـع تسلل
العناصر اخملربة من اجلهت\ يتـخذ الطرفان اFتعاقدان اإلجراءات اFالئمة والسيـما بأقلمة مراكز

مراقبة وبأن تلحق بها زوارق الدورية.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥م

عـبـاس خلعـتـبري - وزير خـارجـيـة إيرانt سـعـدون حـمادي - وزير خـارجـيـة العـراقt وقع
بحضور سيادة عبدالعزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة وزير خارجية اجلزائر.

WO:—U)« Íd)“Ë 5+ W'œU8&*« qzU5d'« ’uB( ∫ ÎU4'U3
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السيد الوزير
لي الشـرف أن أؤكـد لسـيـادتك بأنـه بناء على إتفـاقنا يوم توقـيع اFـعـاهدة اFتـعلقـة باحلـدود
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الدوليـة وحــسن اجلـوار ب\ إيران والعـراق والـپـروتوكـوالت الثـالثـة ومـالحـقـهـا ان اإلتفــاقـيـات
اFذكورة أدناه وهي:

١- إتفاق حول اFالحة في شط العرب.
٢- إتفاق حول حقوق الرعي.

٣- اإلتفاق حول االنهار احلدودية.
٤- اإلتفاق حول حقوق وإختصاصات قوميسري احلدود.

يجب أن تـوضع وتوقع في وقت واحــد من قــبل الـطرف\ الســامــي\ اFتــعـاقــدين خــالل مــدة
التتجاوز ثالثة أشهر إعتباراً من اليوم.

ارجو أن تقبلوا سيادة الوزير ابلغ اإلحترام.
عباس علي خلعتبري
وزير خارجية إيران

©≤®
السيد الوزير

أتشـرف بإعــالمكم بإسـتــالم رسـالتكم اFؤرخــة ١٣ حـزيران ١٩٧٥ وان أؤكـد بأنه بـناء على
إتفـــاقـنا عند تـوقـــيـــعنا عـلى مـــعـــاهدة احلـــدود الـدوليـــة وحـــسن اجلـــوار ب\ إيـران والعـــراق

وپروتوكوالتها الثالثة ومالحقها وان اإلتفاقيات اFذكورة أدناه وهي:
١- إتفاق حول اFالحة في شط العرب.

٢- إتفاق حول حقوق الرعي.
٣- اإلتفاق حول االنهار احلدودية.

٤- اإلتفاق حول حقوق وإختصاصات قوميسري احلدود.
يجب أن تـوضع وتوقع في وقت واحــد من قــبل الـطرف\ الســامــي\ اFتــعـاقــدين خــالل مــدة

التتجاوز ثالثة أشهر إعتباراً من اليوم.
ارجو أن تتفضلوا سيادة الوزير بقبول فائق إحترامي.

سعدون حمادي 
وزير خارجية العراق

©≥®
١٣ حزيران ١٩٧٥

السيد الوزير
أتشــرف بأن أؤكــد لســيـادتـكم بأنه طبــقــاً لإلتفــاق الذي توصلـنا اليــه اليــوم يلزم الطرفــان
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السـاميـان اFتـعاقـدان بأن يجـريا في مـدة التتجـاوز سنة واحـدة كل الشكليـات اFتعـلقة بإجـراء
تصــديق مـعــاهدة احلــدود الدوليـة وحــسن اجلــوار ب\ إيران والعــراق. والپـروتـوكـوالت الثــالثة

ومالحقها طبقاً للقانون الداخلي لكل طرف.
تقبل سيادة الوزير أسمى احترامي.

عباس علي خلعتبري
وزير خارجية إيران

©¥®
١٣ حزيران ١٩٧٥

السيد الوزير
لي الشرف بأن أعلمكم بإستالم كتابكم اFؤرخ في ١٣ حزيران ١٩٧٥ وبأن أؤكد بأنه نتيجة
لإلتفـاق الذي ¬ هذا اليـوم يتعـهـد كل طرف متـعـاقد بأن يجـري خـالل مدة أقـصـاها سنة كافـة
الشكليـات اFتـعلقـة بإجراءات الـتصـديق على مـعـاهدة احلدود الـدولية وحـسن اجلـوار ب\ إيران

والعراق وپروتوكوالتها الثالثة ومالحقها طبقاً للقانون الداخلي لكل طرف.
تفضل سيادة الوزير بقبول اسمى إحترامي.

سعدون حمادي 
وزير خارجية العراق
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أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم
السالم عليكم وعلينا ورحمة الله وبركاته

إسـتلمتُ رسـالتـكم اFؤرخـة في ٧٥/٣/٧ وقـبل وصـولهـا كنتُ قـد أرسـلتُ لكم رسـالة شـبـه
مـفصـلة بيد أحـمـد حـاجي ولكنّ مـصطو إسـتلمهـا منه في خـانه وجـاء عندي برسـالتكم أعـاله.

يرجى اإلطالع على ما أرسلته لكم.
خسائر گالله يُقال أنّ (٤٥) شخص قد جرحوا وإنّ جروحهم خطيرة.

القتال مستمر في اجلبهة بشدة - لم يصلنا شيء جديد عن إنتصار العدوّ.
رغم أنّ الظروف صـعـبـة وعـصـيـبـة الـيـوم بالنسـبـة لنا ولكن ال حـول وال قـوة إالّ بالـله العليّ
العظيـم و�كنك العــودة غـداً وإذا أمكن الطلـب من زكي إلخـبــار رشـيـد الـسندي وعـبــدالوهاب

وغيره من مسؤولينا بالعودة فوراً الى كردستان.
هذا ودمتم في حفظ الله محروس\

أخوك: إدريس البارزاني
٧٥/٣/٧
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أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أقبّل عيون الصغار وأسلّم على اجلميع - أرجو من الله أنْ تكونوا بخير.
على أثر اإلتفاق الذي حـصل ب\ شاه إيران وصدام قـمنا صباح اليـوم ورأينا كافة مـدافع ضد
اجلـوّ تنسحب الـى خانه وقـد إسـتفـسـرت منهم فقـالوا إنّهم اليعلمـون وربّمـا يتمّ تبـديلهم ولكنه

كذبt سألت محي الدين فلم يكن لديه معلومات.
حـوالي السـاعـة احلاديـة عشـرة جـاء تيـمـسـار مهـام وقـال بأنه صـدرت اليـهم األوامـر بسـحب
اFدفعيـة أوالً الهاونات و١٥٥ ملم ثم ١٣٠ ملم ولكن اآلن الساعة الثالثـة والنصف نرى جميع

أنواع اFدافع تنسحب وتذهب الى خانه.
أرسلنا برقـيـات للوالـد والى مـركـزهم عن طريق مـحي الدين طلبنـا منهم توضـيح هذا التـبـدل

الفجائي.
قال لي مـهام بأن صياديان أخـبره بأنْ يؤكد لي بأنهم سـوف لن يتركونا لوحـدنا في اFيدان -
قلت له إنّ اإلنسـحاب بهـذا الشكل يخالف مـبدأ عـدم تركنا لوحـدنا في اFيدان وأعـربتُ له عن

أسفي اليالغ. وقلتُ لهم بأننا اذا لم نحصل على حياة كر�ة فيمكن قبول اFوت بشرف.
هاجم العـدو صـبـاح اليـوم سَـرتيـز وناوروي\ ونهـاية زوزك وبَرزيوه وهَندرين ويدور اآلن قـتـال
عنيف ب\ قـواتنا وقـوات العدو ولله األمـر - مـقاومـتنا في بَرزيوه ضـعـيفـة وقـد تقدّمت قـوات

الدبابات حتى خَلكان وقد أرسلنا مفارز الصواريخ والله اFستعان.
) بالله العليّ العـظيم ودمتم في هذا ما رأينا من الـضروري إخبـاركم به وال حول وال قوة (إالّ

حفظه تعالى محروس\.
يقـــول الوالـد بأن ليـــست لديـه مــعـلومـــات ســوى مـــا ســـمــعـــه من اإلذاعـــة
ويقــول بأنه بـخـيــر والداعي لـلقلق ولكـن إسـتـلمتُ برقــيــتــه قـبـل أن يســتلم

هو برقيتنا بخصوص التطورات أعاله
أخوك: إدريس البارزاني
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