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 عنمجدداً  التعبير أود   ،الفلسطيني الشعب مع للتضامن الدولي اليوم بمناسبةو اليابان، حكومة باسم

 اأن تتعايش وإسرائيلالمستقلة  الفلسطينية الدولةتتمكن حيث  األوسط الشرق في السالمتمنياتي الصادقة بتحقيق 

 .في أمن وسالم

        

 لسلسلة  حد لوضعو. المفاوضات خالل من الدولتين حل وتدعم دولتهم لبناء الفلسطينيين ع  ل  ط  ت  تتفهم  اليابانإن 

 لعملا الطرفين لكال الضروري منفإنه  ، القدسفي و أجمع المنطقة فيانفراجة  عن والبحثالسائدة  الكراهية

 الدولي للقانون انتهاكا تشكل اإلسرائيلية االستيطان أنشطةإن . المتبادلة الثقة إعادةحل القضية وعلى سريعاً 

 .كامل بشكل االستيطان لتجميد راراً م   إسرائيل تدعو اليابانال زالت و. المواجهة تعميق إلى ؤديت حيث

 

 أي من أكثرمطلوبة  فلسطين في واالجتماعية االقتصادية التنمية فإن ،الراهنة السياسية الجهود إلى باإلضافة

 المجتمع من سلسة جهود إلى ماسة حاجة هناك الخصوص، وجه علىو. الحالي المأزق من للخروج مضى وقت

 .زةغقطاع  إعمار إعادةتسريع وتنمية  لدعم الدولي

        

 ،الدولة مؤسسة بناءو اإلنسانية، المساعداتعلى  مركزةً  فلسطين شعبل مساعداتال اليابانلقد قدمت 

 مساعداتلل ةجمالياإلقيمة الوقد بلغت . االقتصاد الذاتي المستدام تعزيزإضافة الى  الثقة، وبناء اإلصالحعمليات و

 ةياباني ةمساعدعن  مؤخراً  أعلنتلقد  ذلك، على وعالوة. 1993 مليار دوالر أمريكي منذ 1.6 نحوإلى  اليابانية

 هامش على عقد الذيالموسع  الرباعية يممثلل االجتماع في أمريكي دوالر مليون 12تبلغ قيمتها نحو  ةجديد

 .المتحدة لألمم العامة الجمعية

 

 السالم ممر" مبادرة ضمن رياديال مشروعال ،الزراعية الصناعية أريحا دينةموأما بخصوص 

 من الشركات مزيدتبدأ بأن . إنني أتوقع الكامل االنتاج مرحلة في دخل قد األول تثمرالمس، فإن "واالزدهار

 المنطقة وخلق المزيد من فرص العمل وتسهيل التطور االقتصادي في المنطقة.   هذه نشاطها الكامل في

 

وفي هذا  .في المستقبل للحياة قابلة مستقلة فلسطينية دولة بناءمستمرة في دعمها لجهود  اليابان إن

(" CEAPAD) الفلسطينية لتنميةمن أجل ا آسيا شرق دول بين التعاون مؤتمر"، فإن اليابان أطلقت السياق

  . آسيا شرق دول في االقتصادية للتنمية والخبرة المعرفة من االستفادة إلى هدفذي يالو

 

  السالم مليةعلدعم التقدم  في  واالقتصادي السياسيمن الجانبين  كل في بفاعليةتساهم  اليابان ستبقى

 .الدولي المجتمع مع التعاونب


