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 بيان األسرة األوروبية 
 يف شأن التسوية يف الشرق األوسط

  1989ديسمبر /كانون األول 9
 
 

يرغب اجمللس األوروبي يف ان يشدد مرة أخرى على الضرورة امللحة إليجاد تسوية سياسية للصراع العربي 
 27ن مدريد الصادر يف االثنتي عشرة حمدد يف إعال] الدول[وهو يسجل، يف هذا الشأن، ان موقف . اإلسرائيلي –

  .وأن هذا اإلعالن ال يزال، بعناصره كافة، ساري املفعول تماماً. 1989يونيو /حزيران
االثنتي عشرة اقتراح إجراء انتخابات ] الدول[وبهذه الروحية، ومع الضمانات احملددة يف إعالن مدريد، أيدت 

وكذلك، فإنها تشجع اجلهود التي تًبذل من أجل . ملةيف املناطق احملتلة، باعتبارها خطوة يف عملية نحو تسوية شا
وهي تذكّر باجلهود التي تقوم هي نفسها بها لهذه الغاية، مع احترامها . قيام حوار بين األطراف املعنية مباشرة

 بها مؤخراً هي مثل موضح] األوروبية[وان املهمة التي قام وزراء الترويكا . املبادئ التي تُرشد بحثها عن تسوية
  .لها

ان اجمللس األوروبي، إذ يشعر بقلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة، ويدعو القوة 
احملتلة إىل ضرورة ان تلتزم، التزاماً صارماً، تعهداتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي لوحظ أنها مل تتقيد بها 

ين التعليمي والصحّي، يأسف بشدة للتدهور املستمر للوضع يف املناطق احملتلة، يف جماالت أساسية مثل اجملال
والذي يؤثر تأثيراً جدياً يف أوضاع معيشة السكان، ويعرّض للخطر مستقبل اجملتمع الفلسطيني بصورة دائمة، 

  .ويمنع التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املناطق
. ء فيها مصممة على زيادة مساعداتها لسكان هذه املناطق زيادة مهمةوالدول األعضا] األوروبية[ان األسرة 

، ستواصل وتزيد يف مساعداتها للفلسطينيين 1990/1992وان األسرة، وضمن إطار اتفاقيتها الثالثية اجلديدة 
رغب وهي ت. 1971منذ سنة ) ECU(مليون وحدة نقدية أوروبية  388من خالل األونروا، والتي بلغت ما يزيد على 

وخالل الفترة نفسها، يضع اجمللس األوروبي هدفاً له . يف أن تتيقن من تنفيذ نشاطات األونروا من دون عائق
منذ سنة ) ECU(مليون وحدة نقدية أوروبية  23مضاعفة املساعدات املباشرة التي تقدمها األسرة، والتي بلغت 

بجهودها يف  –تلة اقتصادياً واجتماعياً، وأن تساعد وهكذا تنوي األسرة أن تساهم يف تنمية املناطق احمل. 1981
جمال الصحة والتعليم ودعمها املؤسسات الفلسطينية احمللية أيضاً، يف احملافظة على املستقبل املشترك للشعب 

  .الفلسطيني

  

                                                 
 Al‐Fajr (Weekly), (Jerusalem), December 18, 1990. 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


