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  وثائق دولية
  

  بيان للبرملان األوروبي يدعو إىل جتميد 
 االستيطان اإلسرائيلي بكل أنواعه

  .17/5/2001ستراسبورغ، 
  
  

يف األراضي  "دعمه للمطالبة بتجميد كل األنشطة االستيطانية"أعرب البرملان األوروبي أمس عن   
  .الطبيعي لسكان املستوطنات بما فيها تلك التي جترى بحجة تلبية احتياجات النمو الفلسطينية
اتخاذ إجراءات حاسمة لتدارك أي انتهاك ترتكبه إسرائيل لقواعد "كما طلب النواب من االحتاد األوروبي   

  .لترويج منتجات تصنع يف املستوطنات" املنشأ الواردة يف االتفاق التجاري املبرم مع االحتاد
اتفاقاتها  إساءة إسرائيل تطبيق"وبيون إىل أن ويف مشروع قرار تم تبنيه أمس أشار النواب األور  
لتسويق منتجات  الذي يمنحه االحتاد "بطريقة غير مناسبة االستفادة من نظام األفضلية"تفسح لها " التجارية

  ." مستوطنات أقيمت بشكل غير شرعيمصنعة يف"
اتخاذ إجراءات "وروبي وطلب النواب بالتايل من املفوضية األوروبية والدول األعضاء يف االحتاد األ  

  .من قبل إسرائيل" انتهاك لقواعد املنشأ"لتدارك أي " حاسمة
العقوبات "و" غير املتكافىء للقوة"سرائيلي من جهة أُخرى اعتبر البرملان أن استخدام اجليش اإل  
س الوزراء من جملوطلب . ال تتوافق مع مبادىء اتفاق الشراكة بين االحتاد األوروبي وإسرائيل" اجلماعية

  ".استخالص النتائج الالزمة"و "تقييم هذه االنتهاكات"واملفوضية األوروبية 
دعمه للمطالبة بوقف "عن ] البرملان[وأشار القرار إىل أنه تم أخذ العلم بنتائج تقرير جلنة ميتشل وأعرب   

  ."ين بما فيه بداعي النمو الطبيعيأي نشاط استيطا
ة التي يقوم بها اجليش لقوة والتصفيات غير املشروعفرط وغير املتناسب لاالستخدام امل"ودان البرملان   

تمسكه "أكد و ."رهابية التي ترتكب يف إسرائيلكل الهجمات اإل"باإلضافة إىل " اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة
اإلسرائيليين لكل مبادرة تهدف إىل استئناف احلوار بين "كما أبدى دعمه " باستئناف احلوار ومفاوضات السالم

  ."والفلسطينيين
  
   

 
  

                                                 
 "18/5/2001، )بيروت" (السفير.    



 

 
 

  

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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