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  مبادرة السالم العربية التي أقرها مؤتمر
  القمة العربي يف بيروت 

  .28/3/2002بيروت 
  
  

  جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة املنعقد يف دورته العادية الرابعة عشرة،  
م مــن أن الســال 1996 ]حزيــران[ إذ يؤكــد مــا أقــره مــؤتمر القمــة العربــي غيــر العــادي يف القــاهرة يف يونيــوـــ   

العادل والشامل خيـار اسـتراتيجي للـدول العربيـة، يتحقـق يف ظـل الشـرعية الدوليـة، ويسـتوجب التزامـاً مقـابالً تؤكـده 
  .إسرائيل يف هذا الصدد

وبعــد أن اسـتمع إىل كلمــة صـاحب الســمو امللكـي األميــر عبــد اللـه بــن عبـد العزيــز، ويل عهـد اململكــة العربيــة ــ   
هــا مبادرتــه، داعيــاً إىل انســحاب إســرائيل الكامــل مــن جميــع األراضــي العربيــة احملتلــة الســعودية، التــي أعلــن مــن خالل

ومبـــدأ  1991واللـــذين عززتهمـــا قـــرارات مـــؤتمر مدريـــد عـــام  )338و 242(، تنفيـــذاً لقـــراري جملـــس األمـــن 1967منـــذ 
س الشــرقية، وذلــك ىل قبولهــا قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة وعاصــمتها القــدإاألرض مقابــل الســالم، و

  .مقابل قيام الدول العربية بإنشاء عالقات طبيعية يف إطار سالم شامل مع إسرائيل
  .ـ وانطالقاً من اقتناع الدول العربية بأن احلل العسكري للنزاع مل يحقق السالم أو األمن ألي من األطراف  
ســلم معلنــة أن الســالم العــادل هــو يطلــب اجمللــس مــن إســرائيل إعــادة النظــر يف سياســاتها، وأن جتــنح للـــ 1  

  .خيارها االستراتيجي أيضاً
  : كما طالبها القيام بما يليـ 2  
االنسحاب الكامل من األراضي العربية احملتلة بما يف ذلك اجلوالن السوري وحتى خط الرابع من يونيو أ ـ   

  .واألراضي التي ما زالت حمتلة يف جنوب لبنان ،1967 )حزيران(
ـ اـلـتوصل إـىلـ حل عـادـلـ ملـشكلة اـلالجـئين اـلـفلسطينيين يـتفق عليه وـفـقاً لـقراـرـ اجلـمعية اـلـعامـة لـألمم ب   

  .194املتحدة رقم 
قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية احملتلة منذ الرابع من يونيو ج ـ   

  .متها القدس الشرقيةة وقطاع غزة وتكون عاصييف الضفة الغرب 1967] حزيران[
  :عندئذ تقوم الدول العربية بما يليـ 3  
، والدخول يف اتفاقية سالم بينها وبين إسرائيل مع حتقيق أ ـ    اعتبار النزاع العربي ـ اإلسرائيلي منتهياً

  .األمن جلميع دول املنطقة
  .ب ـ إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل يف إطار هذا السالم الشامل  
فــض كــل أــشكالــ اــلــتوطــين اــلــفلسطيني اــلــذيــ يــتنافــى وــاــلــوضع اــخلــاصــ يفــ اــلــبلداــنــ اــلــعربــية ـ ضمانــ رــ4  

  .املضيفة
يدعو اجمللس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إىل قبول هذه املبادرة املبينة أعاله حماية لفرص ـ 5  

إىل جنب، ويوفر لألجيال القادمة  السالم وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش يف سالم جنباً
  .مستقبالً آمناً يسوده الرخاء واالستقرار

  . يدعو اجمللس اجملتمع الدويل بكل دوله ومنظماته إىل دعم هذه املبادرةـ 6  
يـطلب اـجملــلس مـن رـئــاسته تـشكيل جلـنة خـاصة مــن عـددـ مــن اـلـدوـلــ اـألـعــضاءـ اـملـعنية وــاـألـمــين اـلـعامــ، ـ 7  

الـعمل على تـأكيد دـعمها عـلى كافـة املـستوياتـ ويفـ مقدمـتها األـمم إلجراـء اـالتـصاالتـ الـالز مـة لهذهـ املـبادرـة وـ
  .املتحدة وجملس األمن والواليات املتحدة واالحتاد الروسي والدول اإلسالمية واالحتاد األوروبي
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