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  يان االجتماع الوزاري لدول اجملموعة األوروبيةب

  بشأن حرب اخلليج وأزمة الشرق األوسط
  ]مقتطفات[ *.19/2/1991، لوكسمبورغ

  
والدول األعضاء فيها قد حلظت، وباهتمام، النداء الذي وجّهه الرئيس ] األوروبية[ان اجملموعة   

ته إىل انسحاب كامل وغير مشروط للقوات العراقية غورباتشوف إىل القيادة العراقية، وترحب على األخص بدعو
من الكويت، واىل عودة السيادة واحلكومة الشرعية إىل ذلك البلد، تماشيا مع قرارات جملس األمن يف هذا 

  .اخلصوص
وجتدد اجملموعة النداء إىل احلكومة العراقية كي تطبق جميع قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة   

  .ال وغير مشروط، وهو األمر الذي يضع حدا للنزاع ويجنب شعبها وشعب الكويت املزيد من اآلالمتطبيقا كام
وجتدد اجملموعة والدول األعضاء فيها التزامها املساهمة بصورة فعالة، حاملا يُعاد تثبيت الشرعية   

عاملي عتبار احلاجة إىل نهج الدولية، يف امن واستقرار ونمو جميع دول املنطقة، وضمن إطار الئق يأخذ بعين اال
وهي تؤكد يف هذا الصدد التزامها سيادة ووحدة واستقالل وسالمة أراضي . مرن ومتدرج لشتى مشكالت املنطقة

وستواصل مشاوراتها مع الواليات املتحدة والدول املعنية األخرى، وخصوصا االحتاد . جميع دول املنطقة
  .السوفياتي
وهي ترى . م دور األمم املتحدة يف ترويج األمن والسالم العاملي يف املنطقةوهي تلتزم التزاما كامال دع  

بشأن الترتيبات الهادفة إىل ضمان أمنها يف ان دول املنطقة هي املعنية، يف املكان األول، بالوصول إىل اتفاق 
والدول األعضاء فيها على استعداد للقيام بدورها وستكون اجملموعة . واجلماعياملستقبل، على الصعيدين الفردي 

  .الكامل يف دعم جهود الدول املعنية وإتمامها من خالل األعمال املالئمة واملتقاربة
  [. . . . . . .]  
اجملموعة والدول األعضاء فيها ترى ان النزاع العربي ـ االسرائيلي واملسألة الفلسطينية هما مصدران  ان  

وترى ان على اجملموعة الدولية ان تبذل اجلهد من جديد، وبصورة ملحة، . االستقرار يف املنطقةأساسيان النعدام 
وما زالت اجملموعة والدول األعضاء فيها عند رأيها ان مؤتمرا دوليا ذا بنية . إلِجناز تسوية شاملة وعادلة ودائمة

. ثل هذا املؤتمر يحتاج إىل إعداد جديوم. مالئمة ويُعقد يف الوقت املالئم سيوفر إطارا صاحلا للمفاوضات
  .وبنشاط، السعي لتسوية سلمية من خالل احلوار مع األطراف املعنية كافة، وفيما بين تلك األطراف ،وستشجع
  [. . . . . . .]  
والدول األعضاء فيها تعي احلاجة إىل منهج شامل جلميع مشكالت الشرق األوسط يف ان اجملموعة   

وهي، يف هذا الصدد، على استعداد للبحث يف السبل اآليلة إىل . املتوسط، ويف منطقة اخلليج منطقة البحر األبيض
إطالق عملية تهدف إىل إرساء جمموعة من القواعد واملبادئ يف جماالت األمن، والتعاون االقتصادي، وحقوق 

  .االنسان، والتبادل الثقايف
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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