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الجمعیة البرلمانیة
متوسطیة-األورو

توصیة
متوسطیة-جمعیة البرلمانیة األورولل

السالم في الشرق األوسطوعملیة الوضع في غزة حول 

ع باسم لجنة السیاسة واألمن وحقوق اإلنسانّضالمومشروع  على بناءا

رئیسةالصیفي، ل السیدة تقیة َبمن ِق
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متوسطیة،- البرلمانیة األوروالجمعیةإنَّ 

متوسطیة،-ورو المؤسس للشراكة األ،1995 تشرین الثاني/ نوفمبر28عالن برشلونة تاریخ إ إلىنظر الب

2008تموز / یولیو13إلعالن المشترك لقمة باریس من أجل المتوسط تاریخ وا ،

تشرین / نوفمبر4 و 3 مارسیلیا یومي متوسطي لوزراء الشؤون الخارجیة في-إلعالن الختامي للمؤتمر األورووا
،2008الثاني 

 2009تشرین أول / أكتوبر13االستثنائیة في البحر المیت في العامة  الدورةواإلعالن المتبنى في،

2009كانون ثاني / ینایر20متوسطیة المتبنى في -وإعالن مكتب الجمعیة البرلمانیة األورو،

 القاھرة، غزة، القدس، رام اهللا، ( المنطقة زارمتوسطیة الذي -البرلمانیة األورووتقریر وفد المكتب الموسع للجمعیة
،/2009شباط / فبرایر24 إلى 22من ) عمان

22 تاریخ 242، و 1948كانون األول / دیسمبر11 تاریخ 194 :قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدةو 
 1973تشرین األول / أكتوبر22اریخ  ت338و، (S/RES/242 (1967)) 1967تشرین الثاني /نوفمبر

(S/RES/338 (1973)) ،2002آذار / مارس12 تاریخ 1397و (S/RES/1397 (2002)) ،تاریخ 1515و 
 2009كانون الثاني / ینایر8 تاریخ 1860 و (S/RES/1515 (2003)) 2003تشرین الثاني / نوفمبر19

(S/RES/1860 (2009)) ألمم المتحدة،امن أ، لمجلس

الحرب،زمَن، الخاصة بحمایة األشخاص المدنیین 1949 آب/أغسطس 12 جنیف الرابعة تاریخ معاھدةو 

2003نیسان / أبریل30خارطة طریق الرباعیة تاریخ و، 1993اتفاقات أوسلو و، 1991مؤتمر مدرید و ،
،2007تشرین الثاني / نوفمبر27خالل مؤتمر أنابولیس تاریخ المأخوذة وااللتزامات 

2002آذار / مارس28لسالم العربیة تاریخ مبادرة او ،

حول الوضع في غزة

مواصلة الشدة یشكل خرقًا للقانون الدولي؛ وتدین بنفس األمر الذي تدین بشدة تعرَُّض سكان غزة المدنیین لالستھداف .1
ا العمیق مع من جانب میلیشیات حماس على السكان المدنیین في جنوب إسرائیل؛ وتعبر عن تعاطفھإطالق الصواریخ 

أسر الضحایا في قطاع غزة، وسیدروت، وعسقالن؛

جنوب في الحترام وقف إطالق النار احترامًا تامًا في قطاع غزة و اعلى بذل كل ما في وسعھالمتقابلة تحث األطراف .2
،إسرائیل

؛ على احترام حق الشعوب واألفراد في العیش بسالم، وأمن، وكرامةھا العمَلتؤكد من جدید عزَم.3

 بالتحقیق في الحوادث المأساویة التي جرت في قطاع غزة وأوقعت عددًا  من األمم المتحدة مكلفٍةوترحب بتشكیل لجنٍة.4
من الضحایا وألحقت أضرارًا بمنشآت أو بسیر عملیات األمم المتحدة؛

 وتلح لھذه الغایة أنحائھكافة بالكامل وتوزیعھا في غزة قطاع  إلى عراقیلوتطالب بتوصیل المساعدة اإلنسانیة دون .5
السلع بحركة رفع الحواجز للسماح على بصورٍة دائمة والمؤدیة إلى قطاع غزة  المعابرعلى إعادة فتح جمیع 

؛واألشخاص دون أي عائق

 بما فیھا معبر إیریتز یتطلب وجودًا متعدَد الجنسیات لتأمینغزة قطاع المؤدیة إلى لمعابر لكل اوتدرك أّن الفتح الدائم .6
 االتحاد باستئنافغزة؛ وترحب في ھذا الصدد قطاع الحدود ویشمل ذلك مكافحَة تھریب األسلحة والذخائر إلى 

؛)EU-BAM(  للمساعدة الحدودیةوتوسیع بعثتھاألوروبي 
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-إلى الجمعیة البرلمانیة األورو  إعادة اإلعمار في قطاع غزةوتقدیٍر لكلفة لألضرار  إلى إرسال تقییٍماللجنةتدعو و.7
لیة اآل وتدعو البلدان المانحة إلى الوفاء بتعھداتھا المعلنِة في مؤتمر شرم الشیخ من خالل. )APEM(متوسطیة 

. والصندوق االئتماني للبنك الدولي)PEGASE (االقتصادیة-األوروبیة إلدارة المساعدة االجتماعیة-فلسطینیةال

لشرق األوسط السالم في اعملیةحول 

 وصوًال إلى خارطة الطریق في إطار التزاماتھا تنفیذ و،استئناف العملیة السیاسیةالمتقابلة ب األطراَفبشدة  تطالب.8
جنبًا تعیش  ومتصلِة األرجاء قادرة على الوجود ودیمقراطیة  مستقلٍة فلسطینیٍةٍةدولتطبیق حل الدولتین الذي یؤسس ل

؛ آمنة ومعترٍف بھا دولیًاوأمان وضمن حدوٍد الٍم في سإسرائیلدولة مع إلى جنب 

  الحكومَةتدعوتؤید بقوة مبادرة السالم العربیة التي توفر أساسًا متینًا ومناسبًا للتوصل إلى سالٍم إقلیمي دائم وو.9
الستجابة لھذه المقترحات؛ إلى ایةسرائیلاإل

 وترحب وطني في أسرع وقٍت ممكن؛ یل حكومة ائتالٍفجل تشكتشجع الجھود المبذولة للمصالحة بین الفلسطینیین ألو.10
؛الحواردور الوساطة الذي تلعبھ مصر في ھذا ب

 وتدمیَر المنازل عمالن غیر ، بما فیھا القدس الشرقیة،بناء المستوطنات في األراضي الفلسطینیة المحتلةأن تذكِّر بو.11
 استیطاني، بما في ذلك التوسع الطبیعي،  نشاٍطتجمید كِل الدولتین؛ وتطالب ب حَلانمشروعین في القانون الدولي ویھدد

؛وبتفكیك كل المستوطنات والمنشآت طبقًا لاللتزامات المأخوذة في خارطة الطریق

  عدٍد أن تحریَر، في ھذا السیاق،عتقدتو عملیة السالم كبیر على أن مسألة األسرى الفلسطینیین لھا تأثیٌرعلى تؤكد و.12
الثقة  من باستعادة جٍومن شأنھ السماح  شالیطاإلسرائیلي جلعاد  وكذا وكیل العریف طینیین الفلس من األسرىمھم

تقدم مفاوضات السالم؛المتبادلة الضروریة ل

طالق سراح الزمالء البرلمانیین الفلسطینیین، بمن فیھم رئیس المجلس التشریعي إلھذا الشأن، مناشدَتھا بوتجدد، .13
الفلسطیني؛

 - المتعلقة بتسویة الصراع اإلسرائیلياألمم المتحدةقرارات المتقابلة إلى احترام التزاماتھا، وتطبیق األطراف  وتدعو.14
؛جدار الفصلالمتعلق ب الدولیة  العدلمحكمةوتنفیذ حكم  الفلسطیني

 دوٍر ولعِب ،على المدى البعیدالسیاسي في المنطقة تعاونھما بتعزیز وجامعة الدول العربیة  األوروبي طالب االتحاَدتو.15
؛یةیتناسب وحجم مساھمتھما المال

الوضُع السائد حالیًا في الشرق األوسط وتصاعُد العنف الذي یؤدي إلى زیادة التطرف  َد ھِدأال یتؤكد على وجوب و.16
 وتدین بشدة األعماَل ؛ المبذولة لتحسین التفاھم المتبادل بین المجتمعات والثقافاتالجھوَدواألصولیة والالسامیة 

العنصریة والالسامیة وتطالب الدوَل األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط بجعل محاربة التعصب والعنصریة 
والالسامیة أولویة سیاسیة؛
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 البلدان  وحكوماِتوبرلماناِترئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط، لاإلى ھا بنقل ھذه التوصیة تكلف رئیَسو.17
.، وكذا إلى األمانة العامة لألمم المتحدةھ العضوة فیوالمؤسساِتاد، ھذا االتحالمشاركة في 


	Recommandation COPO 170309_AR.doc

