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הקישור ליוזמת השלום הערבית

עם השגתו של הסכם זה והשגתם של הסכמים אחרים בין ישראל לבין סוריה ולבנון ,תמלאנה
מדינות ערב החברות בליגה הערבית את התחייבויותיהן כפי שהועלו על הכתב ביוזמת השלום
הערבית ותקיימנה יחסים נורמליים עם ישראל .כינונם של יחסים נורמליים יפתח עתיד חדש
של שלום ושל שיתוף פעולה בין ישראל ובין כל מדינות ערב ,ויכלול הכרה הדדית ,החלפתם של
נציגים דיפלומטיים בין ישראל ובין כל מדינה ערבית ,כינונם של יחסי מסחר ושיתופי פעולה
בענפי התיירות ,הטלקומוניקציה ,התשתיות האזוריות ועוד.
מצורף לנספח זה הנוסח של יוזמת השלום הערבית כפי שאושרה על-ידי הליגה הערבית בביירות
בשנת  2002ואושררה בריאד בשנת  .2007בשעה שיוזמת השלום הערבית מציינת פרמטרים כלליים
לשלום בין מדינת ישראל ושכנותיה ,לרבות סוריה ולבנון ,יוזמת ז'נבה מרחיבה באותם פרמטרים
הנוגעים לשלום ישראלי-פלסטיני במטרה להציג נוסח הסכם קבע סופי בין ישראל ופלסטין.
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 28במרץ2002 ,
מועצת הליגה של מדינות ערב ,במושב ה 14-של הפסגה:
מאשרת מחדש את ההחלטה שהתקבלה ביוני  1996בפסגת החירום הערבית בקהיר ,כי שלום
כולל וצודק במזרח התיכון הוא הבחירה האסטרטגית של מדינות ערב ,שיושג בהתאם למשפט
הבינלאומי ,ושידרוש התחייבות דומה מצד ממשלת ישראל.
לאחר הקשבה להצהרתו של הנסיך עבדאללה בן עבד-אלעזיז ,יורש העצר של ערב הסעודית,
שבה הציג את יוזמתו ,הקוראת לנסיגה ישראלית מלאה מכל השטחים הערביים שנכבשו ביוני
 ,1967תוך יישומן של החלטות מועצת הביטחון  242ו ,338-שאושרו מחדש בוועידת מדריד בשנת
 1991ושל עקרון שטחים תמורת שלום; ולהסכמתה של ישראל למדינה פלסטינית עצמאית
שמזרח ירושלים תהא בירתה ,תמורת כינון יחסים נורמליים עם ישראל בהקשר של שלום כולל.
מתוך הכרה של מדינות ערב כי פתרון צבאי לסכסוך לא יביא לשלום או יספק ביטחון
לצדדים ,המועצה:
.1

1מבקשת מישראל לשקול מחדש את מדיניותה ולהצהיר כי שלום צודק הוא גם בחירתה
האסטרטגית.

.2

2קוראת לישראל לאשר:
.1

1נסיגה ישראלית מלאה מכל השטחים שנכבשו מאז שנת  ,1967לרבות רמת הגולן
הסורית ,לקווי ה 4-ביוני  ,1967וכן את יתר השטחים הלבנוניים הכבושים בדרום לבנון.

.2

2מציאת פתרון צודק לבעיית הפליטים הפלסטינים שעליו יוסכם בהתאם להחלטה
 194של העצרת הכללית של האו"ם.

.3

3הסכמה להקמת מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית בשטחים הפלסטיניים הכבושים
מאז ה 4-ביוני  1967בגדה המערבית וברצועת עזה ,עם מזרח ירושלים כבירתה.

.3

3בתמורה לכך ,מדינות ערב מאשרות כי הן:
.1

1מחשיבות את הסכסוך הערבי-ישראלי כבא אל קיצו ,כורתות הסכם שלום עם
ישראל ,ומספקות ביטחון לכל מדינות האזור.

.2
.4

2מכוננות יחסים נורמליים עם ישראל בהקשר של שלום כולל זה.

4המועצה מאשרת את דחיית כל הצורות של אזרוח הפלסטינים הסותרות את הנסיבות
המיוחדות של המדינות הערביות המארחות.

.5

5המועצה קוראת לממשלת ישראל ולכל הישראלים לקבל יוזמה זו במטרה להבטיח את
הסיכויים לשלום ולהפסיק את שפיכת הדמים ,לאפשר למדינות ערב ולישראל לחיות
בשלום ובשכנות טובה ,ולספק לדורות הבאים ביטחון ,יציבות ושגשוג.

.6

6המועצה קוראת לקהילה הבינלאומית ולכל המדינות והארגונים לתמוך ביוזמה זו.

.7

7המועצה מבקשת מיו"ר הפסגה להקים ועדה מיוחדת המורכבת מחלק מהמדינות החברות
ומהמזכירות הכללית של הליגה של מדינות ערב ,כדי לנקוט במגעים ההכרחיים להשגת
תמיכה ליוזמה זו בכל הרמות ,בייחוד מהאו"ם ,ממועצת הביטחון ,מארצות-הברית של
אמריקה ,מהפדרציה הרוסית ,מהמדינות המוסלמיות ומהאיחוד האירופי.
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מפת מדינות הליגה הערבית

סוריה
עירק
כווית

קטר
בחרין
ערב הסעודית
עומאן
איחוד האמירויות
הערביות

תוניס

לבנון
ישראל
ירדן פלסטין

מרוקו

מצרים

מאוריטניה
סודן

תימן
ג’יבוטי
סומליה

קומורו

גבול בינלאומי

ישראל

לוב

אלג’יר

הליגה הערבית

