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  وثائق دولية

  
  بشأن الشرق األوسط بيان صادر عن قمة اجمللس األوروبي

  .16/6/1998كارديف 
  

  عملية السالم يف الشرق األوسط
 

 وسط يف ضوء الزيارة التي قام بهاـ أجرى اجمللس األوروبي مراجعة لعملية السالم يف الشرق األ81 
 18إىل  15من ] هكذا يف األصل[ريل، ورئيس اجمللس أب/ نيسان 21و 17رئيس اجمللس األوروبي للمنطقة بين 

املستمرة التي يجريها، مع األطراف املعنية، كل من رئاسة اجمللس واملبعوث  مارس، ويف ضوء االتصاالت/ آذار
  .اخلاص

التي " الدعوة إىل السالم يف الشرق األوسط"ـ يكرّر اجمللس األوروبي تصريحاته السابقة، وخصوصاً 82  
، كما يشدّد على اخلطوط االسترشادية لسياسةٍ لالحتاد 1997يونيو / حزيران 17و 16 أمستردام يف أطلقها يف

 12واستعادة الثقة بين األطراف املعنية، وكانت صدرت يف لوكسمبورغ بتاريخ  األوروبي تهدف إىل حتقيق التقدم
  .1997ديسمبر / كانون األول 13و

لعميق حيال غياب التقدم يف عملية السالم، وما يشكّله ذلك من ـ يعرب اجمللس األوروبي عن قلقه ا83  
احلاجة إىل أن يُظهر املعنيون جميعاً الشجاعة والبصيرة يف د اجمللس ويؤكّ. ديد لالستقرار واألمن يف املنطقةته

عليها يف مدريد  سعيهم للسالم، استناداً إىل قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة، وإىل املبادىء التي تمّ االتفاق
وأوسلو، بما يف ذلك التنفيذ الكامل لاللتزامات القائمة بموجب االتفاقات االنتقالية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، 

  .وبروتوكول اخلليل
كما يكرّر . ـ يؤكد اجمللس األوروبي أنه يجب أالّ تضيَّع الفرصة الراهنة للتقدّم على املسار الفلسطيني84  

وروبي القوي جلهود الواليات املتحدة لنيل موافقة األطراف املعنية على جمموعة األفكار، التي دعم االحتاد األ
ويف هذا السياق، يدعو . سيساهم قبولها يف تنفيذ االتفاقات القائمة، وإعادة إطالق حمادثات الوضع النهائي

إسرائيل إىل االعتراف بحقّ الفلسطينيين يف تقرير مصيرهم، من دون استثناء خيارهم يف إقامة اجمللس األوروبي 
وبالتزامن مع ذلك، يدعو اجمللس الشعب الفلسطيني إىل إعادة تأكيد التزامه حق إسرائيل املشروع يف . دولتهم

  .العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها
لغ أيضاً حيال غياب التقدّم على املسارين السوري واللبناين، ـ يعرب اجمللس األوروبي عن قلقه البا85  

ويشدّد على ضرورة مواصلة اجلهود إلعادة تنشيط هذين املسارين، بهدف التوصّل إىل سالم شامل، يقوم على مبدأ 
ل يرحّب اجمللس األوروبي بقبو وبينما. األرض يف مقابل السالم، وعلى قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة
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، فإنه يدعو إىل االنسحاب الكامل وغير املشروط للقوات اإلسرائيلية من 425إسرائيل قرار جملس األمن الدويل رقم 
  .اجلنوب اللبناين

ب اجمللس األوروبي بالدور اإليجابي لالحتاد األوروبي يف عملية السالم يف الشرق األوسط، ـ يرح86ّ  
وشمل هذا الدور املشاركة النشيطة يف . اد األوروبي على هذا الصعيدوباجلهود التي يبذلها املبعوث اخلاص لالحت

مايو، ويف املفاوضات بشأن املسائل االقتصادية االنتقالية، ويف التوصّل إىل / أيار 5و 4حمادثات لندن يف 
ت وتبادل ، كما شمل تكثيف االتصاال"البيان املشترك بشأن التعاون األمني بين االحتاد األوروبي والفلسطينيين"

ويلحظ اجمللس األوروبي املعطيات اإليجابية األخيرة، بما يف ذلك . األفكار بين األطراف املعنية والواليات املتحدة
وقد دعا جملس الشؤون العامة . الدعوة الفرنسية ـ املصرية إىل السالم، واملقترحات التي قدّمها املبعوث اخلاص

  .يف قيد املراجعة يف ضوء التطوّرات إىل اإلبقاء على هذه اخليارات وسواها
ـ يؤكّد اجمللس األوروبي رغبة االحتاد األوروبي يف مواصلة جهوده القصوى لدعم وتعزيز عملية 87  

  .السالم ومن يسعون لتقدّمها
  



 

 
 

  

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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