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للحركة  وتتمنى  اإلسالمية،  الحركة  أطراف  كل  من  واحدة  مسافة  عىل  أنها  تؤكد  حامس  لكن 
اإلسالمية محسوب  الحركة  داخل  فريق  وليس هناك  الصف،  الكلمة، ووحدة  اجتامع  اإلسالمية 
عىل  وحريصون  ونحرتمهم،  نقدرهم،  إخواننا،  كلهم  عليها،  محسوب  غري  وفريق  حامس  عىل 
مصالحهم، وال نتدخل بشؤونهم، نعم، لنا جذور تاريخية واحدة، ولكن حامس حامس، واإلخوان 

يف األردن هم اإلخوان.

وثيقة رقم 159:

البيان الختامي ملؤمتر باريس حول إصالحات السلطة الوطنية الفلسطينية159 

3 متوز/ يوليو 2010

برنارد كوشنري، وزير  الفرنيس  الخارجية  باريس )وزير  املشاركون ملؤمتر  الرئيس والرؤساء  اجتمع   –1

الخارجية الرنويجي يوهانس ستور، املمثلة األعىل للسياسة الخارجية واألمن يف االتحاد األورويب 

الفلسطيني  الوزراء  رئيس  مع  بلري( سوياً  توين  الدولية  الرباعية  اللجنة  آشتون، وممثل  كاثرين 

د. سالم فياض ووزير الخارجية املرصي أحمد أبو الغيط لتقييم رصف املانحني لتعهداتهم املالية 

وتنفيذ خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية التي هي يف سنتها األخرية.

رحب الرئيس والرؤساء املشاركون، بالتقدم املحرز يف إجراء إصالحات من قبل السلطة الفلسطينية،   –2

ال سيام تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية يف إطار برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عرشة. 

والقضايا  والحكم  العامة  املالية  يف  والشفافية  باإلدارة  يتعلق  فيام  سيام  ال  كبري،  تقدم  ولوحظ 

األمنية. ويدعو الرئيس والرؤساء املشاركون إىل السعي املستمر لرقابة صارمة عىل النفقات العامة 

من قبل السلطة الفلسطينية.

الحظ الرئيس والرؤساء املشاركون أن السلطة الفلسطينية ما زالت تعاين من احتياجات التمويل   –3

املستحقة عن عام 2010. هم يدعون الجهات املانحة إىل مواصلة تقديم املساعدة املالية للسلطة 

الفلسطينية بطريقة تسهم يف توزيع العبء بالتساوي بني الجهات املانحة. وإذ يعرتفون بأن بعض 

الجهات املانحة رصفت مساعداتها لعام 2010، فإن الرئيس والرؤساء املشاركني يوجهون دعوتهم 

إىل املجتمع الدويل عىل نطاق أوسع وبصورة خاصة إىل الدول العربية. يف هذا الوقت الحاسم يف 

عملية السالم، فإنهم يدعون لرصف رسيع للمساعدة املالية للميزانية بغية استكامل بناء مؤسسات 

الدولة الفلسطينية املستقبلية والحفاظ عىل التحسن الذي تحقق يف االقتصاد.

الرئيس والرؤساء املشاركون، يرحبون باإلعالنات التي صدرت من قبل حكومة إرسائيل لتخفيف   –4

الغربية. ويدعون إرسائيل إىل اتخاذ مزيد  التي تحول دون الوصول والحركة يف الضفة  العقبات 

من التدابري الهيكلية الطموحة ملواصلة تسهيل الدخول والحركة، وهي إجراءات مطلوبة إلطالق 

القدرات الكاملة للسياسات التي تقودها السلطة الفلسطينية والدعم املايل املقدم من املجتمع 

الدويل.
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إن الوضع يف غزة ال يطاق. وإذ يرحب الرئيس والرؤساء املشاركون بإعالن حكومة إرسائيل بشأن   –5

التدابري بهدف التخفيف من وطأة الحصار املفروض عىل قطاع غزة، مع األخذ بعني االعتبار أن 

املساعدة لقطاع غزة أدرجت منذ البداية يف إطار مؤمتر باريس، فإن الرئيس والرؤساء املشاركني، 

إىل  االنتقال  الجديدة، مبا يف ذلك  السياسة  لهذه  والفعال  الكامل والرسيع  التنفيذ  يحثون عىل 

قامئة سلبية شفافة السترياد السلع وزيادة قدرة العبور عىل املعابر، وذلك لتلبية احتياجات غزة 

السكان ]سكان غزة[، بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية. وإن إعادة اإلعامر يجب أن ال 

تشمل فقط البنى التحتية، ولكن أيضاً املساكن الخاصة. يجب السامح بالتصدير لتمكني قطاع 

األعامل التجاري املرشوع من العودة للعمل. ويجب أن يكون سكان غزة قادرين عىل الدخول 

والخروج. ومن الرضوري أيضاً تسهيل السامح بعودة العالقات املرصفية بني غزة والضفة الغربية 

الرباعية،  اللجنة  ممثل  بجهود  املشاركون،  والرؤساء  الرئيس  ويرحب  طبيعتها.  إىل  وإرسائيل 

االتصال  لجنة  اجتامعات  باستئناف  ونرحب  غزة،  يف  األخرية  التغيريات  يتعلق  فيام  وخاصة 

املشرتكة.

يدعو الرئيس والرؤساء املشاركون جميع الفلسطينيني إىل تعزيز املصالحة خلف الرئيس الفلسطيني   –6

محمود عباس. وهم يؤيدون جهود الوساطة التي تقوم بها مرص وجامعة الدول العربية ويدعون 

إىل منع االنفصال الدائم بني الضفة الغربية مبا فيها القدس الرشقية، وقطاع غزة. ويؤكد الرئيس 

والرؤساء املشاركون عىل أهمية الحفاظ عىل أمن إرسائيل ومنع تهريب األسلحة إىل غزة. ويدعون 

لإلفراج الفوري وغري املرشوط عن الجندي اإلرسائييل األسري جلعاد شاليت.

يتطلع الرئيس والرؤساء املشاركون، إىل خطة تنمية فلسطينية جديدة يف الخريف، والتي سرتكز   –7

واملعاشات  القانون،  وسيادة  العدالة  مجاالت  يف  ذلك  يف  مبا  الفلسطينية،  السلطة  أولويات  عىل 

الدويل  املجتمع  مع  الوثيق  التنسيق  خالل  من  وذلك  االجتامعية  والتنمية  والتعليم  التقاعدية، 

واملجتمع املدين والقطاع الخاص الفلسطيني.

الرباعية  اللجنة  بها  تقوم  التي  للخطوات  الكامل  الدعم  إىل  املشاركون  والرؤساء  الرئيس  يدعو   –8

والواليات املتحدة األمريكية ملساعدة األطراف يف املفاوضات سعياً لتحقيق مجاورة دولة فلسطينية 

قابلة للحياة ومستقلة وديقراطية، تعيش جنباً إىل جنب مع إرسائيل يف سالم وأمن، داخل حدود 

والرؤساء  الرئيس  العربية.  السالم  ومبادرة  األمن  مجلس  قرارات  أساس  عىل  بها،  ومعرتف  آمنة 

املشاركون مع متديد وقف بناء املستوطنات يف الضفة الغربية.

يكن تنظيم مؤمتر جديد للجهات املانحة للدولة الفلسطينية يف باريس يف الوقت املناسب وعىل 

هذا األساس يف إطار آفاق سياسية واضحة إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية.

أعلمت الرنويج املشاركني أن من املقرر عقد اجتامع للجنة االتصال املخصصة عىل هامش الجمعية   –9

العامة لألمم املتحدة يف أيلول من هذا العام.


