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  وثائق دولية
  

  بيان لالحتاد األوروبي بشأن
  عملية السالم يف الشرق األوسط 

  *.25/3/1999برلين، 
  

    
دون دعمهم لتسوية من خالل املفاوضات يف واحلكومات يف االحتاد األوروبي يؤكّ لإن رؤساء الدو

الفردي للشعبين ، وتضمن األمن اجلماعي و"األرض يف مقابل السالم"منطقة الشرق األوسط، تعكس مبادئ 
ويف هذا اإلطار، يرحّب االحتاد األوروبي بقرار اجمللس الوطني الفلسطيني . اإلسرائيلي والفلسطيني على السواء

والهيئات املتصلة به، الذي يؤكّد إلغاء الفقرات الداعية إىل تدمير إسرائيل من امليثاق الوطني الفلسطيني، كما يؤكد 
لكنّه يعرب عن قلقه حيال املأزق الراهن الذي . بإسرائيل والعيش معها يف سالمالتزام الفلسطينيين االعتراف 

  .تواجهه عملية السالم، ويدعو الطرفين إىل التطبيق الكامل والفوري ملذكّرة واي ريفر
يدعو االحتاد األوروبي الطرفين إىل تأكيد التزامهما املبادئ األساسية املعتمدة يف إطار حمادثات كذلك   

وهو ). 1973( 338ورقم ) 1967( 242وأوسلو، واالتفاقات الالحقة، طبقاً لقراري جملس األمن الدويل رقم  مدريد
  .يحثّ الطرفين على املوافقة على تمديد املرحلة االنتقالية التي نصّت عليها اتفاقات أوسلو

ائي وتسريعها يف ويدعو االحتاد األوروبي، بصورة خاصة، إىل استئناف مبكّر ملفاوضات الوضع النه  
ويرى أنه يجب . األشهر املقبلة، والتوصّل إىل نتيجة سريعة بشأن تلك املفاوضات، بدل أن تمتدّ إىل أجل غير مسمّى

كما يعرب عن استعداده للعمل من أجل . أن يكون من املمكن إنهاء هذه املفاوضات ضمن مهلة ال تتجاوز العام
  .املفاوضات تسهيل التوصل إىل نتائج مبكّرة لتلك

ن القيام بأية أعمال من شأنها أن حتكم مسبقاً على وروبي كال الطرفين على االمتناع مويحثّ االحتاد األ  
كما يحث . نتائج مفاوضات الوضع النهائي، أو تتعارض مع القوانين الدولية، بما يف ذلك أنشطة االستيطان كافة

  .على مكافحة التحريض على الكراهية والعنف
تقرير مصيرهم، بما يف ذلك خيار  الدائم واملطلق للفلسطينيين يفد االحتاد األوروبي تأكيد احلقّ ويعي  

ويناشد الطرفين أن يسعيا، بإخالص، لتحقيق حل من خالل . إقامة دولتهم، وهو يتطلع إىل تطبيق هذا احلق عاجالً
واالحتاد األوروبي . ضق غير القابل ألي نقاملفاوضات على أساس االتفاقات القائمة، من دون اإلساءة إىل ذلك احل

إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة وسلمية ذات سيادة، استناداً إىل االتفاقات القائمة ومن مقتنع بأن 
ويعلن االحتاد . خالل املفاوضات، ستكون الضمانة الفضلى ألمن إسرائيل، ولقبولها شريكاً مساوياً يف املنطقة

  .ه للنظر يف االعتراف بدولة فلسطينية يف الوقت املالئم، انسجاماً مع املبادئ األساسية املشار إليها أعالهاستعداد
ويدعو االحتاد األوروبي، أيضاً، إىل استئناف مبكّر للمفاوضات على املسارين السوري واللبناين يف   

، )1973( 338، ورقم )1967( 242دويل رقم عملية السالم يف الشرق األوسط، بهدف تطبيق قرارات جملس األمن ال
  ).1978( 425ورقم 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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