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  بيان صادر عن املؤتمر الثالث
  للشراكة األوروبية ـ املتوسطية

  *.16/4/1999شتوتغارت، 
  

  
بي واالثنتا عشرة املطلة على حوض البحر واتفقت الدول اخلمس عشرة األعضاء يف االحتاد األور

  :املتوسط أمس، على سلسلة من النقاط تهدف إىل تعزيز الشراكة بينها، ويف ما يلي خطوطها العريضة
إن مسار برشلونة ال يهدف إىل تقويض املبادرات من أجل السالم واالستقرار يف املنطقة بل إىل ـ     

وقد دعا الوزراء إىل استئناف مفاوضات السالم يف الشرق األوسط والتطبيق الفوري لقرار . املساهمة يف جناحها
 ).املتعلق بانسحاب إسرائيل من لبنان( 425جملس األمن رقم 

درجت اخلطوط وأُ. على املدى البعيد" ميثاق أوروبي متوسطي للسالم واالستقرار"ق الوزراء على وضع اتفـ     
وكُلّف كبار املوظفين بوضع جدول أعمال على أن ". كوثيقة عمل رسمية"املؤتمر األساسية لهذا امليثاق مع نتائج 

 ."لكعندما تسمح الظروف السياسية بذ"تتم املصادقة على امليثاق رسمياً 
ويجب . يجب تعزيز احلوار السياسي يف الشراكة السياسية ويف اجملال األمني يف ما يخص اإلرهاب مثالًـ     

 .عقد اجتماع أوروبي متوسطي بين كبار املوظفين واخلبراء يف النصف الثاين من السنة احلالية
األولوية "ستعكس ) 2 ـبرنامج ميدا ( 2006أكد االحتاد األوروبي أن مساعداته للفترة بين العام ألفين وـ     

 .التي يوليها للشراكة املتوسطية" الكبيرة
وكرروا عزمهم على االستمرار يف  2010أكد الوزراء أهمية إنشاء منطقة حرة للتبادل بحلول سنة ـ     

وتم . جنوب ـوب الشراكة بين االحتاد األوروبي وبقية األطراف، وشجعوا على املضي قدماً يف طريق االندماج جن
التشديد على أهمية االستثمارات اخلاصة، ودعت البرتغال إىل عقد مؤتمر حول االستثمارات يف النصف األول من 

  .السنة املقبلة
 

  

                                                 
ي مدينة شتوتغارت ـوآان المؤتمر عقد ف. اطـى أنها أوردت أهم النقـارت الصحيفة إلـد أشـوق. 17/4/1999، )بيروت" (السفير" *

 .16/4/1999و 15  يومي  األلمانية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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