
Comunicado dos Países Membros do MERCOSUL sobre a situação entre Israel e 

Palestina

(O Brasil, na condição de Presidente Pro-Tempore do MERCOSUL, está encaminhando 

o teor do seguinte texto à Presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

para circulação entre seus membros)

 

(O Brasil, na condição de Presidente Pro-Tempore do MERCOSUL, está encaminhando 

o teor do seguinte texto à Presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

para circulação entre seus membros)

Situación entre Israel y Palestina

Los  Jefes  y  Jefas  de  Estado  del  Mercosur  expresan  su  más  firme  condena  a  la 

violencia que se desarrolla entre Israel y Palestina que viene intensificandose en el 

transcurso  de  las  últimas  horas.  Lamentan  profundamente  la  pérdida  de  vidas 

humanas y manifiestan su preocupación con el uso desproporcional de la fuerza. 

Ante esta grave situación, los Jefes y Jefas de Estado del Mercosur instan a las partes 

al inmediato cese de la violencia y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a 

asumir plenamente sus responsabilidades.

Asimismo, expresan su apoyo a la solicitud del Estado de Palestina de adquirir status 

de Miembro Observador de la Organización de Naciones Unidas. 

Envían un claro y sincero mensaje a Palestina y a Israel de que el camino para la 

superación de la presente crisis pasa por la diplomacia y el diálogo.
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Situação entre Israel e Palestina

Os Chefes e as Chefes de Estado do Mercosul expressam sua mais firme condenação 

em vista  da  violência  que  se  desenvolve  entre  Israel  e  Palestina  e  que  se  vem 

intensificando no transcurso das últimas horas. Lamentam profundamente a perda de 

vidas humanas e manifestam sua preocupação com o uso desproporcional da força.

Ante esta grave situação, os Chefes e as Chefes de Estado do Mercosul instam as 

partes a uma cessação imediata da violência e conclamam ao Conselho de Segurança 

das Nações Unidas a assumir plenamente suas responsabilidades.

Da  mesma  forma,  expressam seu  apoio  à  solicitação  do  Estado  da  Palestina  de 

adquirir status de Membro Observador da Organização das Nações Unidas.

Enviam uma mensagem clara e sincera a Palestina e Israel de que o caminho para a 

superação da presente crise passa pela diplomacia e pelo diálogo.
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