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On the recent developments of the Middle East Peace 

(Visit of Ambassador Mr. Yutaka Iimura, the Representative of the 

Government of Japan, to Palestine and Israel 

 

1. Given the recent developments of the Middle East Peace, the 

Government of Japan takes the following position. 

(1) The peace negotiations stand at a crucial juncture and both concerned 

parties should seriously participate in the negotiations mediated by the 

United States of America, and exercise maximum restraint from 

taking unilateral actions that may affect the negotiations negatively.   

(2) Both parties need to show flexibility with regard to the fundamental 

issues of the negotiations toward a “two-state solution” and make 

further efforts to bridge the gaps. The door to an agreement of the final 

status between Israel and Palestine will not be kept open indefinitely. 

2. Based on the above position, the Government of Japan dispatched 

Ambassador Mr. Yutaka Iimura, Representative of the Government of 

Japan to Israel and Palestine from 14 to 15 April, 2014. During his 

meetings with Mr. Yitzhak Molcho, Adviser to the Prime Minister of the 

State of Israel and H.E. Dr. Mahmoud Abbas, President of Palestine, Mr. 

Iimura conveyed Japan’s position and encouraged them to continue the 

peace negotiations persistently. 

 

(END) 
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 األوسط للسالم بالشرق األخيرة التطورات بخصوص بيان 

ومبعوث خاص لعملية السالم  اليابان حكومة ممثل يوتاكا ايمورا، السفير السيد )زيارة

 فلسطين وإسرائيل( إلىفي الشرق االوسط 

 

ن موقف حكومة الرابان إيخرر  لسلما  ي  الرر  األسط،  يبالنظر إلى التطورات األ .1

 :هو التال 

منعطف حاطم سيجب عسى الطريرن المعنررن  عسىمفاسضات اللما  تقف  (1)

المراركة بجدية ي  المفاسضات الت  تتوط، يرها الواليات المتحد  

حادية أن اتخاذ إجراءات ماألمريكرة  سممارطة أقصى درجات ضب، النفس 

 المفاسضات.طرر قد تؤثر طسبا عسى الجانب 

الجوهرية لسمفاسضات الطريرن إبداء المرسنة يرما يتعسق بالقضايا يجب عسى  (2)

لسوصول الى "حل الدسلترن"  سبذل المزيد من الجهود لتخط  الفجوات. ان 

إطرائرل لن تبقى سيسلطرن  الفرصة لسوصول إلى اتفا  لسوضع النهائ  برن

 بد. متاحة إلى األ

 اللرد اللفرر يوتاكاأرطست حكومة الرابان يإن أعماه  المذكور   قفابناء عسى الموس  .2

إلى سمبعوث يخاص لعمسرة اللما  ي  الرر  االسط،  يمورا ممثل حكومة الرابانإ

 يخامةمع المنفصسة . سيخمال لقاءاته 2111ريل أب 11-11بتاريخ   إطرائرلس يسلطرن

اللرد يتلحا  مولخو  ملترار رئرس س  رئرس يسلطرن الرئرس الدكتور محمود عباس

التحس  بالصبر ف الرابان سشجعهم عسى موقسزراء دسلة إطرائرل  نقل اللرد ايمورا 

 . مواصسة مفاسضات اللما س
 

 )النهاية(


