
  المبادرة العربية للسالم
  المواد الخاصة بالمبادرة السعودية آما وردت في البيان الختامي

  لمؤتمر القمة العربية ـ الدورة الرابعة عشر

  ٢٠٠٢ مارس ٢٨ـ٢٧ هـ ١٤٢٣ محرم ١٤ـ١٣بيروت 
  
ل                  *  ات مع إسرائيل، وتفعي ة عالق ة أي التوقف عن إقام سالم ب شاط مكتب   يؤآد القادة في ضوء انتكاسة عملية ال  ن

سالم،           د لل ؤتمر مدري ة م ة ومرجعي شرعية الدولي رارات ال ذ ق ستجيب لتنفي ى ت رائيل حت ة إلس ة العربي المقاطع

  .١٩٦٧واالنسحاب من آافة األراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو 

ن      *   م يّك رارات مجلس      التأآيد على أن السالم في الشرق األوسط لن ُيكتب له النجاح إن ل ذًا لق امًال تنفي ادًال وش  ع

ن  اني،        . ٤٢٥ و٣٣٨ و٢٤٢األم سوري واللبن سارين ال الزم الم ى ت د عل سالم، والتأآي ل ال دأ األرض مقاب ولمب

  .وارتباطهما عضويًا مع المسار الفلسطيني تحقيقًا لألهداف العربية في شمولية الحل

تها *  ي سياس ادة النظر ف رائيل إع ن إس ب المجلس م ا يطل و خياره ادل ه سالم الع ة أن ال سلم معلن نح لل ، وأن تج

  .االستراتيجي أيضًا

  :آما يطالبها القيام بما يلي* 

ع من                             .أ  ى خط الراب سوري وحت ك الجوالن ال ا في ذل ة بم ة المحتل االنسحاب الكامل من األراضي العربي

  . واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان١٩٦٧يونيو ـ حزيران 

إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، ُيتفق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة              التوصل    .ب 

 .١٩٤رقم 

و   .ج  ع من يوني ذ الراب ة من سطينية المحتل ى األراضي الفل يادة عل ستقلة ذات س سطينية م ة فل ام دول ول قي قب

  . في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

  :عندئٍذ تقوم الدول العربية بما يلي* 

ق                  . أ ين إسرائيل مع تحقي ا وب ة سالم بينه دخول في اتفاقي ًا، وال ي ـ اإلسرائيلي منتهي زاع العرب ار الن اعتب

  .األمن لجميع دول المنطقة

  .إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل  . ب

  .ي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفةضمان رفض آل أشكال التوطين الفلسطيني الذ* 

سالم                    *  ة لفرص ال ة أعاله حماي ادرة المبين يدعو المجلس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعًا إلى قبول هذه المب

ة   ال القادم وفر لألجي ب، وي ى جن ًا إل ي سالم جنب ة وإسرائيل من العيش ف دول العربي ا يمكن ال دماء، بم ًا لل وحقن

  .تقبًال آمنًا يسوده الرخاء واالستقرارمس

  .يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة* 

راء  *  ام إلج ين الع ة واألم دول األعضاء المعني دد من ال ن ع ة خاصة م شكيل لجن ته ت ن رئاس يطلب المجلس م

ا              د دعمه ى تأآي م المتحدة          االتصاالت الالزمة بهذه المبادرة، والعمل عل دمتها األم ستويات، وفي مق ة الم ى آاف عل

.ومجلس األمن والواليات المتحدة واالتحاد الروسي والدول اإلسالمية واالتحاد األوروبي

 


