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  وزارياخلتامي للمؤتمر ال البيان
  األوروبي ـ املتوسطي يف برشلونة

  ]مقتطفات[ .28/11/1995، برشلونة
  
  

يعبّر املشاركون عن قناعتهم بأن السالم واالستقرار واألمن يف منطقة البحر األبيض املتوسط تشكل 
أجل ذلك يوافق املشاركون على من . مكسباً مشتركاً يتعهدون تشجيعه وتوطيده بكل الوسائل التي يف حوزتهم

إجراء حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على احترام املبادىء اجلوهرية للقانون الدويل، ويعاودون تأكيد عدد من 
  .األهداف املشتركة يف جمال االستقرار الداخلي واخلارجي

  :عمالً بذلك يتعهد املشاركون عبر إعالن املبادىء اآلتي
األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كذلك موجبات أُخرى ناجتة عن  ـ العمل وفقاً مليثاق

  .القانون الدويل وبالتحديد تلك التي تنجم عن األدوات اإلقليمية أو الدولية املشاركين فيها
ـ تنمية دولة القانون والديمقراطية يف جهازهم السياسي مع االعتراف ضمن هذا اإلطار بحق كل منهم 

  .ية اختيار وتنمية جهازه السياسي واالجتماعي واالقتصادي والقضائييف حر
ـ احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، إضافة إىل املمارسة الفعلية واملشروعة لهذه احلقوق 

ع واحلريات، بما فيها حرية الرأي وحرية التجمع ألهداف سلمية وحرية التفكير واملعتقد والدين فردياً وجماعياً م
  .أعضاء آخرين يف اجملموعة نفسها من دون أي تمييز بسبب العنصر واجلنسية واللغة والدين واجلنس

ـ النظر بإيجابية، عبر احلوار بين كل الفرقاء، إىل تبادل املعلومات حول املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان 
  .واحلريات اجلوهرية والعنصرية وكره األجانب

لتنوع والتعددية يف جمتمعاتهم وتشجيع التسامح بين خمتلف جمموعاتها ـ احترام وضمان احترام ا
يشدد املشاركون على أهمية التنشئة املناسبة يف . ومكافحة مظاهر التعصب وخصوصاً العنصرية وكره األجانب

  .جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
واجباتهم املضطلع بها وفقاً  ذدتهم وتنفيـ احترام املساواة يف السيادة وكذلك كل احلقوق املتعلقة بسيا

  .للقانون الدويل بحسن نية
مل دائماً طبقاً ألهداف ومبادىء ـ احترام التساوي يف حقوق الشعوب وحقها يف تقرير املصير مع الع

ميثاق األمم املتحدة والقواعد املناسبة يف القانون الدويل بما فيها تلك التي تتعلق بوحدة األراضي للدول كما 
  .يتجلى ذلك يف االتفاقات بين األطراف املعنية

  .ن الداخلية لشريك آخرـ االمتناع طبقاً لقواعد القانون الدويل عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر يف الشؤو
  .األراضي ووحدتها لدى كل من الشركاء ـ احترام سالمة

ـ تسوية خالفاتهم بالوسائل السلمية ودعوة كل املشاركين إىل االمتناع عن التهديد أو استعمال القوة ضد 
ممارسة  سالمة أراضي أي مشارك آخر بما يف ذلك اكتساب األراضي بالقوة، والتأكيد من جديد على احلق يف

  .السيادة بالوسائل املشروعة وذلك طبقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
ـ توطيد التعاون من أجل منع اإلرهاب ومكافحته خصوصاً باملصادقة على املعاهدات الدولية التي 

  .وقّعوها وتطبيقها وباالنضمام إىل تلك املعاهدات كذلك باتخاذ كل التدابير املالئمة
  .فحة مشتركة النتشار اجلريمة املنظمة وحماربة آفة اخملدرات بكل أشكالهاـ مكا

ـ العمل على تشجيع ضمان األمن اإلقليمي بين األطراف وذلك باحلرص على عدم انتشار األسلحة النووية 
ر األسلحة والكيماوية والبيولوجية عبر االنضمام واالمتثال لألنظمة الدولية كذلك اإلقليمية اخلاصة بعدم انتشا

                                                 
 "تعريف مجال مشترك من السالم : شراآة سياسية وأمنية"وردت الفقرات تحت عنوان . 29/11/1995، )لندن" (الحياة

 .28/11/1995و 27يومي  وقد عقد مؤتمر برشلونة". ستقرارواال
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مثل املناطق اخلالية من األسلحة النووية  أو االتفاقات اإلقليمية/و(...) وملعاهدات احلد من التسلح ونزع السالم 
هذا مع الوفاء وبحسن نية بااللتزامات املتعلقة بمعاهدات احلد . بما يف ذلك كل األنظمة اخلاصة باملراقبة والتثبت

  .ر األسلحةمن التسلح ونزع السالح وعدم انتشا
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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