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والتي  الغربية  الضفة  إىل  والوصول  الحركة  حرية  عىل  القيود  إرسائيل  بتخفيف  اليابان  ترحب 
أسهمت يف تطوير االقتصاد الفلسطيني، وتأمل بأن تقوم إرسائيل مبواصلة التخفيف من هذه القيود.

3. املساعدة للفلسطينيني:

التزمت اليابان، ومنذ تاريخ اتفاقات أوسلو، بتقديم املساعدة إىل الفلسطينيني بهدف إيجاد بيئة 
مليار   1.1 قيمتها  تتجاوز  مساعدات  اآلن  وقدمت حتى  األوسط،  الرشق  يف  السالم  لتحقيق  مواتية 
دوالر. وقد عملت اليابان عىل تخفيف املشاق والصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون ودعم التنمية 
الدولة  لبناء  املطلوبة  واملؤسسات  القدرات  بناء  اإلسهام يف  عىل  أيضاً  عازمة  اليابان  إن  االقتصادية. 
للسلطة   13 الـ  الحكومة  “برنامج  للحياة، من خالل دعم  والقابلة  املستقلة  املستقبلية  الفلسطينية 
الفلسطينية” مبا يف ذلك الخطة للعام الثاين املعروفة بـ“موعد مع الحرية”. وعالوة عىل ذلك، تأمل 

اليابان تعزيز مساعدتها بالتعاون مع دول رشق آسيا.

وتود اليابان بشكل خاص، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية وإرسائيل واألردن، مواصلة تشجيع 
اإلقليمي.  التعاون  أجل  من  لألعامل  منوذج  إقامة  إىل  تهدف  التي  واالزدهار”  السالم  “ممر  مبادرة 
لهذه األهداف، دُعِي إىل بذل جهود حثيثة من أجل تأسيس مدينة أريحا الصناعية الزراعية بحلول 
نهاية سنة 2012، والتي سوف تجذب االستثامرات وتوجد فرص العمل وتسهل تصدير املنتجات إىل 

األسواق العاملية.

ستقوم اليابان أيضاً بتعزيز املساعدة التي يستفيد منها سكان قطاع غزة. كل املشاريع املجمدة 
واملمولة من اليابان عب األمم املتحدة ينبغي تنفيذها بسالسة.

واالجتامعية  االقتصادية  الحياة  لصالح  الدويل  املجتمع  يبذلها  التي  الجهود  اإلسهام يف  أجل  من 
لالجئني الفلسطينيني، سوف تستمر اليابان بالعمل عىل مساعدتهم من خالل األونروا.

وثيقة رقم 267:

إقرار  حول  يل  هونغ  الصيني  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  تعليق 
“إرسائيل” القانون املتعلق باألرايض العربية املحتلة267
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من  إرسائييل  أيانسحاب  يحصل  أن  رضورة  ينصعىل  قانون  مرشوع  اإلرسائييل  الكنيست  أقر  س: 
القدس الرشقية والجوالن عىل ثلثي أصوات الكنيست ليصبح نافذاً، وإال ُيطرح لالستفتاء العام. 

كيف تعلق الصني عىل ذلك؟

ج: إن القانون الذي أقرته إرسائيل ال يتامىش مع روح قرارات األمم املتحدة املعنية، ولن يغري حقيقة 
أن القدس الرشقية والجوالن من األرايض العربية املحتلة. تدعو الصني إرسائيل إىل احرتام قرارات 
لنزاعات  مناسب  حل  إليجاد  مفاوضات  وإجراء  الدويل  القانون  وقواعد  املعنية  املتحدة  األمم 

األرايض مع الدول العربية تحقيقاً للسالم الشامل والعادل والدائم يف الرشق األوسط.


