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 الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولي اليوم بمناسبةمجدداً  التعبير أود   اليابان، حكومة عن نيابةبال

 من  وإسرائيل الفلسطينية الدولةتتمكن فيه  حيث األوسط الشرق في السالم قأن يتحق في خالصال يأمل عن

 .في أمن وسالم التعايش

        

 لكال الضروري منو. المفاوضات خالل من الدولتين حل تدعمهي و دولتهم لبناء الفلسطينيين ع  ل  ط  ت   تتفهم اليابان

 انتهاكاً  تشكل اإلسرائيلية االستيطان أنشطة. المفاوضات استئناف تجاه المتبادلة الثقة تعزيزعلى  لعملا الطرفين

 استئناف نحو الدولي المجتمع يبذلها التي الجارية الجهود مع بوضوح تتناقض األنشطة وهذه الدولي، للقانون

 .كامل بشكل االستيطان لتجميد راراً م   إسرائيل اليابان تدعوو. المفاوضات

 

محمود  الرئيس قيادة تحتسوف ينتهي  يفلسطينال االنقسام إلى أن بشكل قوي اليابان حكومة تتطلع

 الشرق في السالم عملية لدفع الجهود من اً مزيد تبذل حزيران، في تشكلت التي الجديدة الحكومة حين في عباس

 .إسرائيل مع األوسط

 

 منع أجل منو. غزة في ةاألخير الحرب في حياتهم المدنيين من كثير   فقدان للغاية المؤسف منإنه ل

 وقف ثبيتت الضروري فمن الفلسطينية، السلطة حكم خالل من غزة إعمار إعادة وتحقيق ،المأساة هذه مثل تكرار

 .الصدد هذا في اهتعاون اليابان ستواصلو. النار إطالق

        

 الدولة أسس بناءو اإلنسانية، المساعداتمحور حول تتهي و ،فلسطين شعبل مساعداتال اليابان تقدم

 إلى  المساعداتإجمالي وقد بلغت قيمة . الذاتية االقتصادية االستدامة وتعزيز الثقة، وبناء اإلصالح،عمليات و

 الزراعية، الصناعية أريحاتعجل اليابان جهودها لتفعيل منطقة  وسوف ، 0991 مليار دوالر أمريكي منذ 0.21

 واألردن فلسطين مع التعاون خالل منيتطور الذي " واالزدهار السالم ممر" مبادرةل رئيسي مشروعوهو 

 .فلسطين في الخاص القطاع تطوير بهدف وإسرائيل

 

 

(" CEAPAD) الفلسطينية لتنميةمن أجل ا آسيا شرق دول بين التعاون مؤتمر" ذلك، إضافة إلى

تم  قدلو . آسيا شرق دول في االقتصادية للتنمية والخبرة المعرفة من االستفادة إلى هدفي ،اليابان ذي أطلقتهال

 .إندونيسيا في العام هذا من آذار في الثاني الوزاري االجتماع عقد

 

في  للحياة قابلة مستقلة فلسطينية دولة ناءلب اتالمساعد من مزيد ى تشجيععل نشاط  ب اليابانستعمل و 

 .المستقبل

 

في ظل  السالم مليةع لتقدم واالقتصادي السياسيمن الجانبين  كل في تساهم بنشاط اليابان ستبقىكما 

 .الدولي المجتمع مع التعاون


