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أقام الكيان اإلسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة مستوطنات
باتﺖ تضم أكثر من نﺼﻒ مليون مستوطن إسرائيلي ،وقد بلﻎ عدد المواقع
االستيطانية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
 470موقعا في نهاية العام  . 2010وهناﻙ قرارات حكومية بﺈنشاء عشرات
البؤر الجديدة في العام  .2011يضاف الى ﺫلك المخاطر التي تهدد عشرات
ﺁالف الفلسطينيين جراء بناء جدار الفﺼل العنﺼرﻱ.

المستوطنات اإلسرائيلية
تجمعات سكانية اسرائيلية غير شرعية يبنيها
االحتالل االسرائيلي على االراضي الفلسطينية
المحتلة مخالفًا بذلك القوانين واالعراف الدولية .

ﺟﺪاﺭ الفﺼﻞ الﻌنﺼرﻱ

ج��دار الفﺼل العنﺼ��رﻱ بناء ضخم يﺼ��ل ارتفاعه
الى  9أمتار من االس��منﺖ المسلﺢ ويهدف الى عزل
وخنق التجمعات الس��كانية الفلسطينية الواقعة
تحﺖ االحتالل االسرائيلي .

ﻣﺒﺎدرﺗﻨﺎ
المبادرة االوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات ،هي تجمع يضم العديد من
المنظمات والهيئات الحقوقية العاملة في القارة األوروبية ،والتي ترفﺾ
جدار الفﺼل والمستوطنات الذﻱ تقيمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على
أراضي الضفة الغربية .هذا وتتخذ المبادرة األوروبية مقر لها في مدينة
الهاﻱ الهولندﻱ التي تحتضن مقر المحكمة الدولية.
المبادرة هيئة مستقلة ،تأسسﺖ في األول من حزيران )يونيو( ،2010
وهدفها العمل على مناهضة جدار الفﺼل العنﺼرﻱ واالستيطان في
األراضي الفلسطينية المحتلة ،واللذان يشكالن مخالفة صريحة وواضحة
للقوانين الدولية واإلنسانية.
وتواكب المبادرة األوروبية مختلﻒ القضايا ﺫات الﺼلة بقضية بناء
المستوطنات والجدار ،ال سيما في مدينة القدﺱ التي تحاصرها منظومة
من الجدار العازل والمستوطنات والحواجز العسكرية االسرائيلية وتتﺼاعد
فيها عمليات تهجير سكانها األصليين وهدم منازلهم ومﺼادرة
أراضيهم.

ﺃﻫﺪاﻓنا
ﺃﻫﺪاﻓنا

تهدف المبادرة الى العمل على:
 مناهض��ة منضومة الفﺼل العنﺼرﻱ المتمثلة بالجدار والمس��توطناتاالسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة  ،واللذان يشكالن انتهاكًا
صريح ﹸا للقوانين الدولية واإلنسانية.
 دعم وتعزيز التضامن مع صمود الش��عب الفلس��طيني وكفاحه علىطريق الحرية واالستقالل.
 إع��ادة إحي��اء قضية الج��دار والمس��توطنات على المس��تويين األوروبيوالعالمي ،وصوال الى ازالة الجدار والمستوطنات وانهاء االحتالل.

وسائلنا
نسعى في المبادرة األوروبية لتحقيق أهدافنا من خالل:
 التوثي��ق والبحﺚ ونش��ر المعلومات عن المس��توطنات والجدار وأثارهماعلى المجتمع الفلسطيني
 تزويد وس��ائل اإلعالم المختلفة وبشكل متواصل بالمعلومات الموثقةمن فلس��طين عن جدار الفﺼل والمس��توطنات وتأثيرها على الشعب
الفلسطيني تحﺖ االحتالل.
 دعم جهود التنسيق والتعاون بين المؤسسات والمنظمات المتضامنةمع الشعب الفلسطيني على المستويين األوروبي والعالمي.
 تنظيم ودعم المبادرات والفعاليات وإحياء المناس��بات التي تستهدفشرائﺢ المجتمع األوروبي المختلفة
 تنظيم زيارات الوفود المتبادلة من والى فلسطين ودعم رحالت تقﺼيالحقائق لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية األوروبية.

وظيفتنا
إن قيام االحتالل اإلس��رائيلي ببناء المستوطنات والجدار في الضفة الغربية،
ً
انته��اكا للمواثيق واألع��راف الدولية ولكنه جزء أساس��ي من
اليمث��ل فقط
منظوم��ة االحت�لال الت��ي تش��مل باالضاف��ة للمس��توطنات والج��دار على
مجموع��ة كبيرة م��ن انتهاكات حق��وق اإلنس��ان والقانون الدول��ي ،والتي
تتضمن مبدأ العقوبة الجماعية واالس��تيالء على األراضي والملكية الخاصة
وه��دم المنازل بهدف بناء الج��دار ،باإلضافة إلى حرمان الفلس��طينيين من
حقوق أساسية كحق العمل والتعليم والعالج وحق التواصل االجتماعي.
لذلك تأتي فكرة تأس��يس هذه المبادرة لدعم وتعزيز التضامن مع صمود
الش��عب الفلس��طيني وكفاحه على طريق الحرية واالس��تقالل ،من خالل
دع��م األف��راد والهيئ��ات والمؤسس��ات األوروبي��ة المتضامنة مع الش��عب
الفلسطيني.

Our job
Israel settlement building and the separation wall construction is not
only a clear violation of international law, but is also an integral part
of the occupation`s matrix of control. That matrix includes human
rights and international law violations like collective punishments, land
confiscations, and home demolitions. It also includes depraving the
Palestinians living under the israeli occupation of fundamental rights,
like the right to education, work, health care, and basic social interaction
with family and friends.
The initiative was launched in solidarity with the Palestinian people
in their struggle for freedom and independence. It seeks to achieve its
aim through cooperating with individuals, groups, and institutions that
shares the initiative`s goals and objectives

Our goals
To confront Israeli apartheid system of settlements and segregation wall
- as violations of international laws and conventions - through legal and
advocacy direct action.

Our Objectives
-

-

-

-

Our objectives will include monitoring, documenting and exposing
Israeli violations against Palestinians living under its military
occupation.
Our initiative will also focus on the Israeli occupation`s effects on
the daily lives of the Palestinian people, their environment, as well
as their livelihood.
Provide different media outlets with details and specifics on Israeli
violations and on solidarity efforts to confront them.
Support and coordinate European solidarity efforts.
Organize events and facilitate efforts directed to groups and
institutions that seek to expose and confront Israeli apartheid
system of settlements and segregation wall.
Organize fact-finding missions and solidarity delegations to the
occupied Palestinian territories.

Our initiative
The European Initiative to Remove the Wall and the Settlements is a
Hague-based consortium of European human rights and legal advocacy
organizations.
Established in June 2010, the initiative is an independent entity that aims
to dismantle Israeli apartheid system of settlements and the segregation
wall through legal and advocacy direct action.
The initiative seeks to pursue and expose Israeli violations particularly
in Jerusalem. The city is being violated and choked geographically
and demographically through a system of settlements, the wall, road
closures, land confiscation and home demolitions.

The Israeli apartheid wall

A huge, 4.5 - 9 meter-high, cement structre that
snakes through Palestinian lands and villages

Israel Settlements:

Illegal Israeli population centers built on land occupied
by Israeli military in the West Bank and Jerusalem.

By the end of 2010 the Israeli occupation has built over 470 illegal
settlements, posts, and military bases on Palestinian lands and hill-tops
in the West Bank. illegal, Jewish-only settlements built on occupied
territories house over half a million Israelis. In 2011 the Israeli occupation
responded to the worlds̀ community repeated condemnation by
building new settlements and expanding old ones. Israeli violation of
International laws through settlement building is compounded with its
Apartheid Wall
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