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  دولية/ وثائق عربية
  

  روسي مشترك صدر يف ختام ـ بيان سوري
  ارة الرئيس حافظ األسد ملوسكويز 

  ]مقتطفات[ .6/7/1999موسكو، 
  

  
.......][ 

واالستقرار يف العامل  األمنلدى استعراض الوضع الدويل أعرب الرئيسان عن القناعة بأن ترسيخ 
كما عبرا عن  واإلقليميةاألمن يف حل املشاكل الدولية  وجملسيقتضيان تفعيل الدور املركزي لألمم املتحدة 

القوة أو التهديد بها يف العالقات الدولية كما طالبا باحترام مبدأ املساواة يف  الهيمنة واستخدام ةلسياسرفضهما 
ألمن السيادة بين الدول وشددا على أهمية إقامة نظام عاملي متعدد األقطاب لتحقيق عامل يسوده السالم وا

  .والتنمية الدائمة
.......][ 

بحث الرئيسان تطور األوضاع يف خمتلف مناطق العامل وأوليا اهتماماً خاصاً لتطور الوضع يف منطقة    
اإلسرائيلية التي رأيا أن نتائجها تقدم فرصة مناسبة جواء التي ظهرت إثر االنتخابات الشرق األوسط وخصوصاً األ

  .سالم عادل وشامل يف الشرق األوسطحو إقامة قدم نتلبذل كل اجلهود البناءة لل
ن واألسد على دور روسيا كأحد راعيي عملية السالم يف الشرق األوسط وعبرا عن يأكد الرئيسان يلتس

ن إقامة أموقفهما من ضرورة تعزيز تنسيق اجلهود الروسية ـ السورية بهدف ضمان جناحها وينطلق الرئيسان من 
وتطبيق مبدأ األرض  425/و 338/و 242/يف املنطقة تتطلب تنفيذ قرارات جملس األمن رقم يالسالم احلقيق

مقابل السالم واستعادة كامل اجلوالن السوري احملتل وجنوب لبنان وضمان احلقوق الوطنية املشروعة للشعب 
ي ـى السالم الشامل فـريق إلـاعة بأن الطـن القنـاين وعبرا عـالفلسطيني وأكدا على وحدة املسارين السوري واللبن

  .من النقطة التي توقفت عندها اإلسرائيليةاف املفاوضات السورية ـ ـالشرق األوسط يتطلب استئن
.......][ 

حتويل الشرق األوسط إىل منطقة خالية من أسلحة  ةأكد الرئيسان حافظ األسد وبوريس يلتسين ضرور
ضرورة انضمام جميع دول املنطقة إىل معاهدة عدم انتشار الدمار الشامل ويف مقدمتها األسلحة النووية و

  .الدولية للطاقة الذرية ةاألسلحة النووية وإخضاع جميع املنشآت النووية يف املنطقة لنظام الرقابة التابع للوكال
.......][ 

 
  

                                                 
 في اإلنترنت) سانا( ةنباء السوريموقع وآالة األ: المصدر:http://www.sana.org  
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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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