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وثيقة رقم 265:

ترصيح الخارجية الروسية حول عملية املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية265

24 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

الفلسطينيني  تناشد  روسيا  إن  األربعاء  اليوم  الصادر  بيانها  يف  الروسية  الخارجية  وزارة  قالت 
املفاوضات  الستئناف  سبل  عن  البحث  عرقلة  شأنها  من  بخطوات  القيام  عن  االمتناع  واإلرسائيليني 

الثنائية.

وكان الكنيست اإلرسائييل أقر يوم 22 نوفمب الجاري مرشوع قانون يلزم الحكومة بنيل موافقة 
مرتفعات  االنسحاب من  بشأن  قرار  إصدار  أرادت  إذا  األقل  الكنيست عىل  نواب  ثلثي  أو  الشعب 

الجوالن والقدس الرشقية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية “قناعتنا بأن عدم جواز االستيالء عىل األرايض باستخدام القوة 
يعد من املبادئ األساسية للعالقات الدولية يف العرص الحديث. ونجدد دعوتنا إىل طريف النزاع لالمتناع 
عن القيام بخطوات من جانب واحد من شأنها أن تعكر أجواء البحث عن سبل استئناف املفاوضات 

الفلسطينية اإلرسائيلية”.

وثيقة رقم 266: 

بيان وزارة الخارجية اليابانية حول عملية التسوية يف الرشق األوسط266

24 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

1. املوقف األسايس:

تدعم اليابان حل الدولتني حيث تعيش إرسائيل جنباً إىل جنب مع الدولة الفلسطينية املستقلة 
الجهود  الفلسطينية إىل بذل مزيد من  املستقبلية يف سالم وأمن، وتحث كاًل من إرسائيل والسلطة 
أقرب  يف  الدولتني  حل  تحقيق  أجل  من  املبارشة  املفاوضات  يف  قدماً  وللميض  املتبادلة  الثقة  لبناء 
وقت ممكن. وتؤكد اليابان أن حل الرصاع بني إرسائيل والجانب الفلسطيني يجب أن يتم فقط عب 
املفاوضات، استناداً إىل قرارات مجلس األمن الدويل ذات الصلة ومبادئ مدريد، وخريطة الطريق، 
العربية، وأنه يجب رفض كل  الطرفني، ومبادرة السالم  إليها سابقاً بني  التوصل  التي تمّ  واالتفاقات 

أعامل العنف بشدة.

الرشق  ودول  الرباعية  واللجنة  املتحدة،  الواليات  تبذلها  التي  السالم  جهود  عالياً  اليابان  تثمن 
األوسط، وتعتزم اإلسهام باملزيد للنهوض باملفاوضات إىل أعىل حّد ممكن عىل أساس موقفها األسايس 
بني  الثقة  بناء  تعزيز  ومن خالل  املعنية  األطراف  مع  السياسية  الحوارات  أعاله، من خالل  املذكور 
للفلسطينيني  اقتصادية  مساعدات  تقديم  أيضاً  اليابان  ستواصل  والفلسطيني.  اإلرسائييل  الجانبني 
استعداد  عىل  اليابان  تكون  سوف  ذلك،  عىل  وعالوة  بهم.  الخاصة  الدولة  بناء  جهود  يف  واإلسهام 

للمشاركة بفعالية يف العملية املتعددة األطراف عند انعقادها.


