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ترحب فيه بمؤتمر  الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسطبيان النص 
 جتميد ذلك ويشمل الطريق خريطة التزامات يف تقدم إحراز إىلأنابوليس وتدعو 

  ] مقتطفات[ القانونية غير االستيطانية املواقع وإزالة للمستوطنات إسرائيل
١٨/١٢/٢٠٠٧ 

 

 

 ةووزير ،سيرجي الفروف ،اجتمع يف باريس ممثلو اللجنة الرباعية وزير اخلارجية الروسي
على واملمثل األ ،بان كي مون ،مم املتحدةمين العام لألواأل ،كونداليزا رايس ،ركيةيماخلارجية األ

لويس  ،ووزير اخلارجية البرتغايل ،خافيير سوالنا ،وروبيمن يف االحتاد األللسياسة اخلارجية واأل
ملناقشة الوضع يف  ،بينيتا فيريرو فالدنر ،وروبي للعالقات اخلارجيةومفوضة االحتاد األ ،مادوأ

توين ، وسطليهم يف االجتماع ممثل اللجنة لعملية السالم يف الشرق األإوسط، وقد انضم الشرق األ
 .بلير
 

من شهر تشرين  ٢٧نابوليس الذي عقد يف أالنجاح الذي حققه مؤتمر بقد رحبت اللجنة الرباعية 
والذي جنم عنه التوصل إىل اتفاقية لبدء املفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين ) نوفمبر(الثاين 

لعملية السالم  ودولياً قليمياًإ بدى دعماًأسرائيل، بهدف التوصل إىل اتفاقية سالم والذي إو
ورحبت اللجنة الرباعية . سرائيلإئيلية، والتوصل إىل سالم شامل بين العرب وسرااإل -  الفلسطينية

جل حل جميع املسائل املتبقية ومن ضمنها أاسرائيلية من إا -يضا ببدء املفاوضات الفلسطينية أ
 .بدت الرباعية عن تطلعها إىل استمرار املفاوضات النشطة والقويةأجميع املسائل اجلوهرية و

طراف يف الفترة الرباعية كذلك على استمرار تدخلها عن قرب ولدعم جهود األكدت اللجنة أو
 .٢٠٠٨جل التوصل إىل اتفاقية قبل نهاية العام أطراف تبذل كل جهد من ن هذه األأالقادمة حيث 

 

جل أهمية االقتصاد الفلسطيني وبناء قدراته املؤسساتية من أعادت اللجنة الرباعية التأكيد على أ
وبهذا  .ساس لدولة فلسطينية مزدهرة، وقابلة للحياة يف الضفة الغربية وقطاع غزةألوضع حجر ا

صالح والتنمية التي قدمها رئيس رت اللجنة الرباعية عن تأييدها القوي خلطة اإلاخلصوص عبّ 
ورحبت بالدعم السخي الذي قدمه اجملتمع الدويل خالل مؤتمر  ،سالم فياض. د ،الوزراء الفلسطيني

 .كبر قدر ممكن من املوارد للسلطة الفلسطينيةألدول املانحة وحثت املانحين على تقديم باريس ل
كدت أويف هذا السياق  .طرافن جناح هذه اخلطة منوط بتعاون جميع األأكدت اللجنة على أو

راضي الفلسطينية، كما همية تسهيل الدخول واخلروج والتنقل إىل األأعلى  يضاًأاللجنة الرباعية 
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دارة اآللية الدولية إوروبية والبنك الدويل يف تأسيس وعلى العمل املمتاز للمفوضية األ ثنتأو
، ومن خالل تأسيس حكومة فلسطينية مسؤولة وملتزمة بالسالم، ٢٠٠٦املؤقتة منذ حزيران 

صالح والتنمية املمتازة التي عادة تأسيس خزينة فلسطينية واحدة وفعالة ويف ضوء خطة اإلإو
حتث اللجنة الرباعية جميع املانحين على استئناف املساعدات . املانحة يف باريس قدمت للدول

خير لآللية أوقد صادق ممثلو اللجنة الرباعية على تمديد  .الثنائية املباشرة للسلطة الفلسطينية
عطاء املانحين الفترة الكافية للقيام بعملية وذلك إل ٢٠٠٨الدولية املؤقتة حتى نهاية آذار 

  .قال هذهاالنت

رض الواقع وخلق بيئة أهمية املستمرة لتحسين الظروف على شار ممثلو اللجنة الرباعية إىل األأ
إىل جنب مع  قامة دولة فلسطينية تعيش جنباًإسرائيلي واإل -  مالئمة لتحقيق السالم الفلسطيني

سرائيل إراج رت اللجنة الرباعية عن قلقها حيال استدوبهذا اخلصوص عبّ  .منأسرائيل بسالم وإ
بو غنيم، وطالب ممثلو اللجنة أجبل  "هار حوماه"سكاين جديد يف مستوطنة إالعروض ملشروع 

همية أكدوا على أو .حجام عن القيام بأية خطوات من شأنها تقويض الثقة بينهاطراف اإلجميع األ
ودعت  .ئيعلى نتائج مفاوضات الوضع النها عمال من شأنها التأثير سلباًأجتنب القيام بأية 

وىل من التزامات خريطة الطريق ويشمل حراز تقدم يف املرحلة األإاللجنة الرباعية الطرفين إىل 
زالة املواقع االستيطانية غير القانونية، وفتح املؤسسات يف إسرائيل للمستوطنات وإذلك جتميد 

  .رهابنهاء العنف والتحريض واإلالقدس الشرقية وقيام الفلسطينيين بخطوات تهدف إل

.......  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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