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  بيان عن عملية سالم الشرق األوسط
  "جمموعة الثماين"يف ختام قمة  

  ]مقتطفات[ 20/6/1999كولون، 
  

  
.......][  

  األوسطعملية سالم الشرق 
وسط عن طريق التفاوض، تقوم على التنفيذ الكامل جمدداً دعمنا لتسوية يف الشرق األننا نؤكد إ

، واتفاقات 338ورقم  242من رقم بل السالم، وقراري جملس األرض يف مقالتزامات القائمة، وعلى مبادئ األلال
عة خيرة املشجِّإننا نرحب بالتصريحات األ .، وحدود آمنة ومعترف بها425مدريد وأوسلو، وقرار جملس األمن رقم 

وسط بتصميم إىل متابعة عملية سالم الشرق األ طرافنتخب يف إسرائيل، وندعو جميع األلرئيس احلكومة امل
  .ود متجددة ونية صادقة تقود إىل سالم شامل وعادل ودائموجه

ملذكرة واي ريفر، وعلى مكافحة كالً من إسرائيل والفلسطينيين على التنفيذ الكامل والسريع  كما نحثّ
نشطة التي تستبق احلكم على العنف، وعلى االمتناع من جميع األرهاب، وعلى حماربة العنف والتحريض على اإل

ونحن . ائي فوراًاملفاوضات بشأن الوضع النه وندعو الطرفين إىل استئناف. ات الوضع النهائيمفاوض نتيجة
  .جناز مفاوضات الوضع النهائي خالل فترة حمددة مدتها عام واحدطراف أن تضع هدفاً إلنعتقد أن على األ

جل التوصل إىل إسرائيل وكل من سورية ولبنان من أكذلك ندعو إىل استئناف مبكر للمفاوضات بين 
 1996أبريل /نيسان 26طراف املعنية على احترام بنود تفاهم هذه األثناء، فإننا نحث األويف . اتفاقات سالم

  .ل جمموعة املراقبة يف اجلنوب اللبناينابدقة، وعلى املساهمة النشيطة يف أعم
ة السالم، ونشجع همية استئناف املسار املتعدد األطراف من عمليونحن نؤكد، بصورة متساوية، أ

قليمي اوضات الثنائية ويعزز التعاون اإلجمموعات العمل وجمموعة التوجيه على متابعة أنشطتها، بما يدعم املف
  .واالندماج االقتصادي

طراف بأن النمو االقتصادي املستمر وحتسن مستويات املعيشة للشعب الفلسطيني هما ونذكّر جميع األ
  .م وتعزيز االستقرار يف املنطقةعامالن حقيقيان يف تأمين السال

وسط، بمن فيها اق حقوق جميع الشعوب يف الشرق األحقواألمن وإمقتنعون بأن السالم  إننا
للفلسطينيين العيش كشعب حر على  الفلسطينيون، هي أمور حيوية لتسوية عن طريق التفاوض دائمة وعادلة، توفر

  .رضه اخلاصة بهأ
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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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