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بيان للجنة الرباعية اخلاصة بالشرق األوسط تدعو فيه الفلسطينيين واإلسرائيليين 
   إىل استئناف مفاوضات السالم

  

    ]مقتطفات[ .23/9/2011نيويورك، 

  

.....][..  

 23عباس يف ] الفلسطيني حممود[بالطلب الذي تقدم به الرئيس  الرباعية علماً ] اللجنة[تأخذ 
  . املعروض اآلن على جملس األمن 2011سبتمبر /أيلول

بما فيه تأييدها الشديد لرؤية حتقيق السالم  2011مايو  /أيار 20تؤكد الرباعية بيانها يف 
  . راك أوبامابَ الفلسطيني التي طرحها رئيس الواليات املتحدة ـ اإلسرائيلي

استحضرت الرباعية بياناتها السابقة وأكدت تصميمها على السعي بفاعلية ونشاط يف سبيل 
 338 و 242اإلسرائيلي على أساس قرارات جملس األمن  ـ التوصل إىل حل شامل للنزاع العربي

ومبادئ مدريد بما فيها األرض مقابل السالم وخريطة الطريق   1850و 1515 و 1397و
  . فاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الطرفينواالت

التزامها بالسالم العادل الدائم والشامل يف الشرق األوسط وبالسعي  وأكدت الرباعية جمدداً
  . على أهمية مبادرة السالم العربية اإلسرائيلي، وتشدد جمدداً ـ يف سبيل احلل الشامل للنزاع العربي

جل للطرفين للتغلب على العقبات احلالية واستئناف املفاوضات وكررت الرباعية نداءها العا
لكنها متفقة على أن االجتماع بحد . الفلسطينية الثنائية دون تأخير أو شروط مسبقة ـ اإلسرائيلية

  : ولذا فإنها تقترح اتخاذ اخلطوات التالية. ذاته لن يعيد بناء الثقة الالزمة لنجاح هذه املفاوضات

شهر اجتماع حتضيري بين الطرفين لالتفاق على جدول أعمال ومنهاج سير  أن يتم خالل. 1
  .املفاوضات

أن يلتزم الطرفان يف ذلك االجتماع بأن الغاية من أية مفاوضات هي التوصل إىل اتفاق . 2
وتتوقع الرباعية . 2012تفق عليه بين الطرفين على أن ال يتجاوز نهاية العام يُوضمن إطار زمني 

الطرفين أن يتقدما خالل ثالثة أشهر بمقترحات شاملة حول األرض واألمن وأن يكونا قد من 
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 إىل هذا الهدف ستعقد الرباعية بالتشاور مع الطرفين مؤتمراً  ووصوالً. خالل ستة أشهر حققا تقدماً
  . يف موسكو يف الوقت املناسب دولياً

دويل كامل دعمه املستدام لتدابير سوف يتم عقد اجتماع للمانحين يقدم فيه اجملتمع ال. 3
  . السلطة الفلسطينية لبناء الدولة التي وضعها رئيس الوزراء فياض حتت قيادة الرئيس عباس

تعترف الرباعية بإجنازات السلطة الفلسطينية يف إعداد مؤسسات قيام الدولة كما هو . 4
اتخاذها  طوات التي يمكنهاثابت من تقرير جلنة االرتباط اخلاصة، وستجري مشاورات لتحديد اخل

يف سبيل قيام الدولة وضمان استقالل وسيادة أكبر بكثير  لتقديم دعم فعلي إفرادي أو جماعي
  . ءات القائمةاللسلطة الفلسطينة يف إدارة شؤونها وفق اإلجر

. تدعو الرباعية الطرفين إىل جتنب األعمال االستفزازية إذا أريد للمفاوضات أن تكون فاعلة. 5
  . قد جددت الرباعية تأكيد التزاماتها للطرفين املنصوص عليها يف خريطة الطريقو

. التزمت الرباعية باالستمرار يف االنخراط بنشاط وبالتشجيع على التقدم وباستعراضه. 6
واتفقت الرباعية على االجتماع بانتظام وتكليف ممثل الرباعية بتكثيف تعاونه، بما فيه عقد 

  .تعمله الرباعية] يجب أن[اجتماعات سابقة الجتماع الطرفين التحضيري ووضع توصيات ملا 
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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