
  ٢٨/٣/٢٠٠٢ – ٢٧نص مبادرة السالم العربية 
  

مبـادرة ولـي العهـد     ٢٨/٣/٢٠٠٢ – ٢٧أقر مؤتمر القمة العربي المنعقد في بيروت فـي  
  .كمبادرة عربية اعتمادها، وتم عبد اهللالسعودي األمير 

 إذ، ١٤إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المنعقد في دورته العاديـة الــ   
، من أن السالم ١٩٩٦ا أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو عام يؤكد م

العادل والشامل خيار إستراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويسـتوجب  
وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكـي  . مقابالً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد التزاما

د اهللا بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلـن مـن خاللهـا    األمير عب
مبادرته، داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع األراضي العربية المحتلـة منـذ عـام    

واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام  ٣٣٨و ٢٤٢، تنفيذاً لقراري مجلس األمن ١٩٦٧
قابل السالم، وإلى قبولها قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة    ، ومبدأ األرض م١٩٩١

وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء عالقات طبيعية فـي إطـار   
الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق  إقناعوانطالقاً من . سالم شامل مع إسرائيل

  :ألطراف يقرر ما يليالسالم أو األمن ألي من ا
  
يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياستها وأن تجنح للسلم، معلنـة أن السـالم    -١

  .العادل هو خيارها اإلستراتيجي أيضاً
  
  :كما يطالبها بالقيام بما يلي -٢
  
الكامل من األراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجوالن السوري وحتى خـط   باالنسحا -أ

  .، واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان١٩٦٧الرابع من يونيو 
التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة  -ب

  .١٩٤لألمم المتحدة رقم 
يونيو  ٤دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  قبول قيام -ج

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية ٦٧
  
  :عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي -٣
  



ائيل مع سالم بينها وبين إسر اتفاقيةاإلسرائيلي منتهياً، والدخول في  -النزاع العربي اعتبار -أ
  .تحقيق األمن لجميع دول المنطقة

  
  .إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل -ب
  
ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني، الذي يتنافى والوضع الخاص للبلدان العربية  -٤

  .المضيفة
  
لمبادرة المبينة أعـاله،  يدعو المجلس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه ا-٥

حماية لفرص السالم وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سالم جنباً 
  .واالستقرارإلى جنب، ويوفر لألجيال القادمة مستقبالً آمناً يسوده الرخاء 

  
  .يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة -٦
  
يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد مـن الـدول األعضـاء المعنيـة      -٧

واألمين العام، إلجراء االتصاالت الالزمة لهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافـة  
المستويات، وفي مقدمتها األمم المتحدة ومجلس األمن والواليات المتحدة واالتحـاد الروسـي   

 .ة واإلتحاد األوروبيوالدول اإلسالمي


