
،ل اليننبل  ننلسل2002لنن الالفي ننبللرةننلسالملالعننيةلالتي أننقلاليننبل بيرنن ل ننبل رننقل  نني  ل ننلةلا
ل زالاءلالخلالجأقلالتيبلتب  هل:

 
 "إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة:

 
ما  قن السا    1996يونعاو  إذ يؤكد ماا قرارم ماؤتمر القماة العرباي لعار العاادق فاي القاا رة فاي  -

العادل والشامل خيار إستراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشاريية الدولياةو وتساتوجل التااماا 
 مقاب  تؤكدم إسرائعل في  ذا الصدد.

 
وبعااد قن اسااتمى إلااى كلمااة مااالل الساامو المل ااي اعمعاار عيااد ل باا  عيااد العاتاااو ولااي ع ااد  -

و التي قعلا  ما  خ ل اا مرادرتاه دايياا إلاى انساحاي إسارائعل ال امال ما  الممل ة العربية السعودية
( واللااذي  338و 242و تنفعااذا لقاارارق مجلااس اعماا   1967جميااى اعرا ااي العربيااة المحتلااة منااذ 
ومياادق اعرم مقاباال الساا  و وولااى ريول ااا  يااا  دولااة  1991عازت مااا راارارات مااؤتمر مدرتااد عااا  

دة وعامامت ا القادا الشار ية. وذلاا مقابال  ياا  الادول العربياة ب نشاا  فلسطعنية مستقلة وذات سيا
 ع رات طييعية في إطار س   شامل مى إسرائعل.

 
وانط رااا ماا  ارتنااال الاادول العربيااة بااكن الحاال العسااقرق للناااال لاا  يحقااق الساا   قو اعماا  عق ماا  

 اعطراف:
 
او وقن تجاانل للساال  معلنااة قن الساا   يطلاال المجلااس ماا  إساارائعل إعااادة النااار فااي سياسااات  - 1

 العادل  و خيار ا اإلستراتيجي قيضا.
 
 كما يطالي ا بالقيا  بما يلي: - 2
 
االنسااحاي ال اماال ماا  اعرا ااي العربيااة المحتلااة بمااا فااي ذلااا الجااوالن السااورق ولتااى خاا   -ق 

 و واعرا ي التي ما زالت محتلة في جنوي لينان.1967الرابى م  يونعو/لاتران 
 
التومل إلى لل عادل لمشاقلة ال جياع  الفلساطعنعع  يتفاق علياه وفقاا لقارار الجمعياة العاماة   -ي 

 .194لألم  المتحدة رر  
 



ريول  يا  دولة فلسطعنية مستقلة ذات سيادة على اعرا ي الفلسطعنية المحتلة منذ الرابى م    -ج
 ت ا القدا الشر ية.في الضفة الغربية ورطال لاة وت ون عامم 1967يونعو/لاتران 

 
 عندئذ تقو  الدول العربية بما يلي: -3
 
اعترااار الناااال العربااي اإلساارائعلي منت ياااو والاادخول فااي اتفا يااة ساا   بعن ااا وبااع  إساارائعل مااى  -ق 

 تحقعق اعم  لجميى دول المنطقة.
 
 إنشا  ع رات طييعية مى إسرائعل في إطار  ذا الس   الشامل. -ي 
 
قشاااقال التاااوطع  الفلساااطعني الاااذق يتناااافى والو اااى ال اااا  فاااي اليلااادان   ااامان رفااا  كااال -4

 العربية المضيفة.
 
يدعو المجلس لقومة إسرائعل واإلسرائعلعع  جميعا إلى ريول  ذم المرادرة الميعنة قع م لماية   -5

لفاار  الساا   ولقنااا للاادما و بمااا يمقاا  الاادول العربيااة ووساارائعل ماا  العااي  فااي ساا   جنرااا إلااى 
 لو وتوفر لألجيال القادمة مستقي  آمنا يسودم الرخا  واالستقرار.جن
 يدعو المجلس المجتمى الدولي بقل دوله ومناماته إلى دع   ذم المرادرة. -6
 
يطلل المجلس م  رئاسته تشقعل لجنة خامة م  عدد م  الدول اععضا  المعنياة واعماع    -7

درة والعماال علااى تكدعااد دعم ااا علااى كافااة المسااتوتات العااا  إلجاارا  االتصاااالت ال زمااة ب ااذم المرااا
وفي مقدمت ا اعما  المتحادة ومجلاس اعما  والوالياات المتحادة واالتحااد الروساي والادول اإلسا مية 

 واالتحاد اعوروبي.

 
 28/3/2002 – 27نص مرادرة الس   العربية 

 
مراادرة ولاي الع اد الساعودق  28/3/2002 – 27ؤتمر القمة العربي المنعقد في بعاروت فاي قرر م

 اعمعر عيدلو وت  إعتماد ا كمرادرة عربية.
و اذ يؤكاد ماا 14إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمةو المنعقد في دورتاه العادياة الاا 

و ماا  قن الساا   العااادل 1996فااي يونعااو عااا   قراارم مااؤتمر القمااة العربااي لعاار العااادق فااي القااا رة
والشامل خيار إستراتيجي للدول العربيةو يتحقق في ظل الشريية الدوليةو وتستوجل إلتاامًا مقاابً  



تؤكدم إسرائعل فاي  اذا الصادد. وبعاد قن اساتمى إلاى كلماة ماالل السامو المل اي اعمعار عياد ل 
لسااعوديةو التااي قعلاا  ماا  خ ل ااا مرادرتااهو داييااًا إلااى باا  عيااد العاتااا ولااي ع ااد الممل ااة العربيااة ا

و تنفعاااذًا لقااارارق 1967انساااحاي إسااارائعل ال امااال مااا  جمياااى اعرا اااي العربياااة المحتلاااة مناااذ عاااا  
و وميااادق اعرم 1991واللاااذي  عازت ماااا رااارارات ماااؤتمر مدرتاااد عاااا   338و 242مجلاااس اعمااا  

تقلة وذات ساايادة وعاماامت ا القاادا الشاار يةو مقاباال الساا  و وولااى ريول ااا  يااا  دولااة فلسااطعنية مساا
وذلاااا مقابااال  ياااا  الااادول العربياااة ب نشاااا  ع راااات طييعياااة فاااي إطاااار سااا   شاااامل ماااى إسااارائعل. 
وانط رااًا ماا  إرتنااال الاادول العربيااة بااكن الحاال العسااقرق للناااال لاا  يحقااق الساا   قو اعماا  عق ماا  

 اعطراف يقرر ما يلي:
 
ل إعاااادة الناااار فاااي سياسااات ا وقن تجااانل للسااال و معلناااة قن السااا   يطلااال المجلاااس مااا  إسااارائع -1

 العادل  و خيار ا اإلستراتيجي قيضًا.
 
 كما يطالي ا بالقيا  بما يلي: -2
 
اإلنسااحاي ال اماال ماا  اعرا ااي العربيااة المحتلااةو بمااا فااي ذلااا الجااوالن السااورق ولتااى خاا   -ق

 ة في جنوي لينان.و واعرا ي التي ما زالت محتل1967الرابى م  يونعو 
التومل إلى لل عادل لمشاقلة ال جياع  الفلساطعنعع  يتفاق علياه وفقاًا لقارار الجمعياة العاماة   -ي 

 .194لألم  المتحدة رر  
يونعاو  4ريول  يا  دولة فلسطعنية مستقلة ذات سيادة علاى اعرا اي الفلساطعنية المحتلاة مناذ   -ج
 ا القدا الشر ية.في الضفة الغربية ورطال لاةو ت ون عاممت  67
 
 عندئذ تقو  الدول العربية بما يلي: -3
 
اإلساارائعلي منت يااًاو والاادخول فااي إتفا يااة ساا   بعن ااا وبااع  إساارائعل مااى  -إعترااار الناااال العربااي -ق

 تحقعق اعم  لجميى دول المنطقة.
 
 إنشا  ع رات طييعية مى إسرائعل في إطار  ذا الس   الشامل. -ي 
 
قشاقال التاوطع  الفلساطعنيو الاذق يتناافى والو اى ال اا  لليلادان العربياة  مان رفا  كال    -4

 المضيفة.



 
يدعو المجلس لقومة إسرائعل واإلسرائعلعع  جميعًا إلى ريول  ذم المرادرة الميعنة قع مو لماية -5

لفاار  الساا   ولقنااًا للاادما و بمااا يمقاا  الاادول العربيااة ووساارائعل ماا  العااي  فااي ساا   جنرااًا إلااى 
 لو وتوفر لألجيال القادمة مستقيً  آمنًا يسودم الرخا  واإلستقرار.جن
 
 يدعو المجلس المجتمى الدولي بقل دوله ومناماته إلى دع   ذم المرادرة. -6
 
يطلل المجلس م  رئاسته تشقعل لجنة خامة م  عدد م  الدول اععضا  المعنياة واعماع    -7

لمرادرةو والعمل على تكدعاد دعم اا علاى كافاة المساتوتاتو العا و إلجرا  االتصاالت ال زمة ل ذم ا
وفي مقدمت ا اعما  المتحادة ومجلاس اعما  والوالياات المتحادة واالتحااد الروساي والادول اإلسا مية 

 واإلتحاد اعوروبي.

 
 
 
 
 
 


