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جنبا إلى جنب ية المستقبلقلة تالدولة الفلسطينية المس و إسرائيلالذي بموجبه تعيش حل الدولتين اليابان  دعمت
بذل المزيد من الجهود لبناء الثقة المتبادلة ودفع على وتحث كال من إسرائيل والسلطة الفلسطينية  ٬في سالم وأمن

بين  حل الصراع  اليابان على أنتشدد . المفاوضات المباشرة من أجل تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن
مجلس األمن ذات  اتعلى قرارالمبنية  فقط عن طريق المفاوضاتينبغي ان يكون  الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

تم التوصل إليها سابقا بين الطرفين٬ ومبادرة السالم  التي مبادئ مدريد وخارطة الطريق ٬ واالتفاقاتو الصلة 
  .تكون مرفوضة بصرامةأعمال عنف سوف العربية٬ وأن أي 

ول الشرق األوسط٬ بعض دباعية وجهود السالم التي تبذلها الواليات المتحدة واللجنة الر بشدةاليابان تقدر 
قفها األساسية المذكورة أعاله٬ من امو بناء علىتقدم المفاوضات لدعم وتعتزم زيادة مساهمتها إلى اقصى حد ممكن 

و سوف  . خالل الحوارات السياسية مع األطراف المعنية٬ وتعزيز بناء الثقة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
وعالوة على ذلك٬ سوف . دولتهماليابان في تقديم المساعدات االقتصادية للفلسطينيين و اإلسهام في جهود بناء تستمر 
 .اانعقاده حينفي العملية المتعددة األطراف  ةالفعاللمساهمة ل ةجاهزكون اليابان ت

حدة التوتر العسكري إن اليابان مقتنعة بأن التقدم نحو تحقيق سالم شامل في الشرق االوسط سوف يخفف من 
شامل في أسرع الدائم وال العادل و سالمالوتأمل ان يتحقق  ٬ في المنطقة إلزدهاراز إمكانية عزوالسياسي القائم٬ وي

دعو جميع تاسرائيل ولبنان وسوريا إلطالق مفاوضات سالم في أقرب وقت ممكن٬ ومن  كالاليابان تحث . وقت ممكن
فإنها مبادرة السالم العربية٬ وبما أن اليابان تدعم  .لتعاون من أجل تحقيق السالملالبلدان األخرى في الشرق األوسط 

 .اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ هذه المبادرةبالدول العربية كما تحث  ٬المبادرة بجدية هذهالنظر في إسرائيل على  تحث
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القرارات الشجاعة من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية العادة اطالق المفاوضات  تثمنفي حين ان اليابان 
 .الفوريا هإستئنافتتطلع إلى و توقف المفاوضات حاليا قلق حيال الالمباشرة بينهما٬ إال انها تشعر ب

تؤكد من و. الحل النهائي ضعتجحف وقد لذي الطرفين وامن احادي الجانب بأي تغيير  لن تعترفاليابان  إن
تكرر تماما٬ و هاينبغي تجميد ٬يةالشرق٬ بما في ذلك القدس جديد أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية في الضفة الغربية

 .كامل لألنشطة االستيطانيةبالتجميد السرائيل ال ادعوته

تقدر اليابان جهود السلطة الفلسطينية التي أدت إلى تحسن األوضاع األمنية الحالية في الضفة الغربية٬ و 
  . تدعو جميع األطراف إلى وقف جميع أعمال العنف والتحريض

196من خالل المفاوضات٬ على أساس حدود الحدود ترسيم تدعم اليابان  ٬في ظل حل الدولتين تبادل ٬ مع 7
إسرائيل دولة ٬ بطريقة من شأنها تحقيق التعايش السلمي لدولة فلسطينية قابلة للحياة وتفاق متبادلضمن ا راضيا

دولتين٬ سيتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم بإقامة دولة مستقلة٬ المن خالل حل . ضمن حدود آمنة ومعترف بها
من أجل  كاملسوف يتمكنوا من التعاون الء لى حد سواكال الطرفين ع ٬ وبتعزيز كبير ألمنهاو ستتمتع إسرائيل 
  . الرخاء المتبادل



 ةالمتعلقوفق بين مطالب كال الطرفين الوضع النهائي للقدس من خالل المفاوضات٬ بطريقة تيجب ان يحل 
الوضع النهائي للقدس٬ بما في ذلك الضم اإلسرائيلي يستبق عمل أنها لن تعترف بأي  على اليابانتؤكد و. بالعاصمة

 .ي القدس الشرقية٬ مثل هدم المنازل الفلسطينيةفالقائمة األوضاع  لقدس الشرقية٬ وتعرب عن قلقها العميق إزاء تغييرل

اليابان قضية الالجئين عنصرا هاما من قضايا الوضع النهائي٬ يجب أن تحل عن طريق المفاوضات تعتبر 
 .بين األطراف المعنية وبطريقة عادلة

قلق ب إال إنها تشعرن قطاع غزة٬ عبالتدابير التي اتخذتها اسرائيل لتخفيف الحصار  ترحب اليابانفي حين 
على أهمية مواصلة تخفيف الحصار٬ وفي الوقت تشدد و. نسانية قاسيةظروف إتحت يزال ال الذي  قطاع غزةعلى 

 .سلحة الى قطاع غزةاألتدفق منع نفسه ضمان 

تنقل في الضفة الغربية٬ والتي ساهمت في تطوير االقتصاد القيود  ىعل يكما ترحب اليابان بالتخفيف االسرائيل
  .من هذه القيود امزيدتخفيف بإسرائيل تستمر الفلسطيني٬ وتأمل أن 

 .المساعدات للفلسطينين 3

التزمت اليابان بتقديم المساعدة إلى الفلسطينيين بهدف خلق بيئة مواتية لتحقيق السالم في  ٬أوسلو يةمنذ اتفاق
المعاناة وتعمل اليابان على تخفيف . مليار دوالر امريكى 1.1 تألوسط٬ وقدمت حتى اآلن مساعدات تجاوزالشرق ا

المساهمة في بناء مصممة على  اليابان انكما  .االقتصادية موالصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون و دعم تنميته
الثالثة عشر حكومة ال"للحياة٬ من خالل دعم برنامج  قابلةدولة فلسطينية مستقلة  لبناء ةمطلوبالالقدرات والمؤسسات 
تعزيز هذه بوعالوة على ذلك ٬ تأمل اليابان ". الحريةموعد مع "خطتها للعام الثاني بما في ذلك  "للسلطة الفلسطينية 

 .التعاون مع دول شرق آسيابالمساعدة 

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية  "زدهارلسالم و االاممر "مبادرة تود اليابان بصفة خاصة على مواصلة تعزيز 
من سريعة جهود لبذل  دعوتالسبب لهذا . تعاون االقليميللعمل تي تهدف الى وضع نموذج الووإسرائيل واألردن٬ 

خلق فرص تواالستثمار جلب ت٬ والتي سوف 2012بحلول نهاية عام  في أريحالزراعية امنطقة الصناعيةأجل إنشاء 
 .المنتجات إلى األسواق الدوليةل تصدير عمل وتسه

ها اليابان تمولي جميع المشاريع المعلقة التف. ستعزز اليابان المساعدات التي يستفيد منها مواطني قطاع غزةكذلك 
  . دون عوائقها تنفيذ يجب االمم المتحدةمنظمات من خالل 

االقتصادية لالجئين الفلسطينيين احياة تحسين من أجل المساهمة في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لو
 .مساعدتهم من خالل األونرواعلى لعمل اواالجتماعية٬ ستواصل اليابان 

  )النهاية(


