
2007  החלטות פסגת ריאד, 

28/3/2007

ולאחר שעמדה על:

o,דוח של מזכ"ל הליגה הערבית בעניין הפעולה הערבית המשותפת

o,וההתחייבויות הדוח הסופי של המטה למעקב אחרי ביצוע ההחלטות 

, שבה28/3/2002 בתאריך 221מזכירה את החלטת הפסגה הערבית בבירות מס' 

נולדה יוזמת השלום הערבית, 

וכי וכולל, כבחירה אסטרטגית  מדגישה מחדש את המחויבות הערבית לשלום צודק 

תהליך השלום הוא תהליך מקיף וכי אי-אפשר לחלקו, וכי השלום הצודק והכולל באזור

ישראלית מלאה, מכל השטחים הפלסטיניים והערביים הכבושים,   יושג רק בנסיגה   

ביוני 4ובכללם רמת הגולן הסורית הכבושה, וזאת עד לקווי ה- , וכן מהשטחים1967 

שעדיין כבושים בדרום לבנון, והשגת פתרון צודק ומוסכם לבעיית הפליטים הפלסטיניים,

, דחייה ושלילת1948 משנת 194בהתאם להחלטת העצרת הכללית של האו"מ מספר 

התאזרחותם של הפליטים הפלסטיניים, וההדגשה על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית

ריבונית שבירתה, ירושלים המזרחית, 

ולאחר שסקרה את המאמצים הערביים והבינלאומיים, להחייאת התהליך המדיני,  

מחליטה:

להדגיש את דבקותן של כל המדינות הערביות ביוזמת השלום הערבית שאושרה.1

בבירות בשנת  ואשר מתבססת על2002בוועידת הפסגה  מרכיביה,  כל  על   

ולכונן ההחלטות הבינלאומיות ועקרונותיה, לסיים את הסכסוך הערבי-ישראלי 

שלום צודק וכולל, אשר יביא ביטחון לכל מדינות האזור ויאפשר לעם הפלסטיני

להרים את מדינתו העצמאית שבירתה ירושלים המזרחית. 

שבה ומדגישה את הקריאה לממשלת ישראל ולעם הישראלי, לקבל את יוזמת.2

השלום הערבית, ולנצל את ההזדמנות הזאת, כדי לחדש את המשא ומתן הישיר

והרציני בכל הערוצים. 
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להטיל על ועדת השרים הערבית המיוחדת ליוזמת השלום הערבית, להמשיך.3

במאמציה ולהקים קבוצות עבודה, וזאת כדי לקיים את המגעים הדרושים, עם

מזכ"ל האו"מ, המדינות החברות במועצת הביטחון, חברות הקוורטט, וכן עם

הגורמים הנוגעים לתהליך השלום, כדי לחדש את תהליך השלום ולהשיג תמיכה

בסיס החלטות האו"מ רציני, על  ומתן  כדי להתחיל במשא  ביוזמה הערבית, 

הרלוונטיות ועקרון של שטחים תמורת שלום, והעיקרון השולל השתלטות על

אדמותיו של האחר בכוח. 

להטיל על מועצת הליגה הערבית לקיים הערכת מצב ברמת שרים, וזאת בעניין.4

מאמצי השלום הנוכחיים ומידת יעילותם, ולאשר את הצעדים הבאים שיש לנקוט

לאור ההערכה הזאת.

2


