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  البيان اخلتامي الصادر عن لقاء لندن
  بشأن دعم السلطة الفلسطينية

  ]مقتطفات[ .1/3/2005لندن، 
  
  

تضع هذه الوثيقة الرؤية السياسية التي عبر عنها املشاركون يف لقاء لندن وأيدوها، وحتدد خطط السلطة 
يل الواضحة لدعم برنامج السلطة الفلسطينية للتجديد املؤسساتي، إىل جانب جمموعة من التزامات اجملتمع الدو

  .الفلسطينية
الغرض منه حشد . يجري عقد لقاء لندن يف أوقات لتقديم الوعود وإتاحة الفرص للفلسطينيين واإلسرائيليين

وبذلك يساعد هذا اللقاء . اجملتمع الدويل دعماً خلطط السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة قادرة على البقاء
  .لعملية السلمية التي تم جتديد العمل بها اآلنعلى استمرارية ا

، وعبروا عن عزمهم على وجوب إنهاء العنف، )شباط(فبراير  25أدان املشاركون الهجوم الذي جرى يف تل أبيب يف 
  .ورحبوا بالتزام الرئيس عباس بتقديم املسؤولين عن ذلك الهجوم للمحاكمة. وأالّ يسمح له تخريب العملية السلمية

ملشاركون على التزامهم بتحقيق تسوية لهذا الصراع من خالل املفاوضات املباشرة املؤدية لغاية وجود أكد ا
دولة إسرائيل تنعم بالسالم واألمن ودولة فلسطين تنعم بالسيادة واالستقالل، قادرة على البقاء  –دولتين 

أكد املشاركون على التزامهم بالتوصل كما . تعيشان جنباً إىل جنب بسالم وأمن –وديمقراطية ومتصلة األراضي 
 242لتسوية عادلة وشاملة ودائمة تتماشى مع ما تنادي به خارطة الطريق ومبنية على قرارات جملس األمن رقم 

  .1515و 338و
كما أكدوا على . 2002) حزيران(وأشار املشاركون إىل األهمية املستمرة لتصريح الرئيس بوش يف شهر يونيو 

والتي أقرتها قمة جامعة الدول  –ويل العهد األمير عبد الله بموجب ما تشير إليه خارطة الطريق أهمية مبادرة 
  .وناشد املشاركون جميع املعنيين على حتقيق هذه املبادرة. العربية يف بيروت

وأكد املشاركون باالجتماع على التزامهم بخارطة الطريق، وناشدوا جميع األطراف يف الصراع على احترام 
  .ويساعد لقاء لندن السلطة الفلسطينية يف هذا السياق. االلتزامات املبينة بخارطة الطريق والتمسك بها

رحب املشاركون باخلطوات الهامة التي اتخذها كال الطرفين خالل األسابيع املاضية، بما فيها التطور الهام الذي 
وبينما أشار املشاركون إىل أن الوضع على أرض  ).شباط(فبراير  8تم اإلعالن عنه يف شرم الشيخ، يف مصر، يف 

الواقع يبقى هشاً، شددوا على أهمية العمل جتاه تأسيس دائرة من اخلير وجتديد التطور احلاصل جتاه السالم من 
  .خالل تطبيق كامل خلارطة الطريق

كما . ت قيادتها اجلديدةورحب املشاركون بحس الوعود التي قطعتها السلطة الفلسطينية التي تتمتع بقوة أكبر حت
. رحب املشاركون بخطة إسرائيل لالنسحاب كخطوة نحو حتقيق رؤية الدولتين بموجب تصورات خارطة الطريق

وأيدوا موقف اللجنة الرباعية الداعي إىل أن االنسحاب من غزة يجب أن يكون كامالً وتاماً، وأن يتم بطريقة 
ناشدت اللجنة الرباعية كالً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على كما . تتماشى مع ما تنادي به خارطة الطريق

وأكد املشاركون على أن االنسحاب يجب أن يتم . التنسيق عن قرب حول االستعداد ملبادرة االنسحاب وتنفيذها
  .دون أن يؤثر سلباً على مفاوضات الوضع النهائي، وبالتماشي مع القانون الدويل

وقد أكد املشاركون على الدور احملوري ). آذار(اء اللجنة الرباعية يف األول من مارس رحب املشاركون بلقاء أعض
الذي تلعبه اللجنة الرباعية يف إحداث نقلة يف عملية السالم من خالل االتصاالت املباشرة مع الطرفين، وطالبوا 
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طرفين بالتعاون مع اجلهات الدولية اللجنة الرباعية بأن تعكس نتائج لقاء لندن يف اتصاالتها مستقبالً مع كال ال
  .األُخرى التي تلعب أدواراً رئيسية بعملية السالم

  .وقد رحب املشاركون بهذه اخلطط. حدد الرئيس عباس خطط السلطة الفلسطينية لتعزيز فعاليتها وقدراتها
الهدف احملوري للقاء لندن هو مساعدة السلطة الفلسطينية على تعزيز املؤسسات الفلسطينية، وبالتايل توفير 

وقد الحظ املشاركون التقدم الكبير الذي أحرزته السلطة . أساس صلب لبناء مؤسسات دولة فلسطين مستقبالً
أكثر فعالية وحكم أفضل وتعزيز االقتصاد  ومن شأن القيام باملزيد لبناء جهاز أمني. الفلسطينية بهذا الصدد

الفلسطيني، بوجود دعم دويل مالئم وموجه على نحو فعال، أن يحسن من قدرات السلطة الفلسطينية لتقديم فوائد 
حقيقية للشعب الفلسطيني يف جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة، وأن يؤدي للنجاح بتويل إدارة األراضي التي 

  .تنسحب منها إسرائيل
ومن شأن التزام السلطة الفلسطينية الصادق بتطبيق خطة قابلة لالستمرارية لإليفاء بمعايير احلكومة الصاحلة أن 

وتمت اإلشارة إىل أن أي دعم ناشئ عن هذا اللقاء . يفتح الطريق للحكومات املانحة لتقديم دعم متجدد يف فلسطين
دات املالية ستكون بالتماشي مع خطة التنمية الفلسطينية سيكون تماشياً مع أولويات الفلسطينيين، وأن املساع

وقد أشار املشاركون إىل أن لدى السلطة الفلسطينية عدداً من االحتياجات العاجلة للتمويل . على املدى املتوسط
  .على املدى القصير، وشجعوا اجملتمع الدويل بشدة على املساعدة يف تلبية هذه االحتياجات

 لقاء لندن بأن تطبيق االلتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية على نفسها يشكل خطوة وأدرك املشاركون يف
ويف ذات الوقت، ناشد املشاركون إسرائيل التخاذ إجراءات، . كبيرة يف تطبيق االلتزامات بموجب خارطة الطريق

  .ويتوقعون منها ذلك، فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق
اء لندن عدداً من اخلطوات التي حددتها السلطة الفلسطينية، ووافق على خطوات لتقديم الدعم الدويل أيد وشجع لق

  :يف جماالت
  احلكم - 
  األمن - 
  التنمية االقتصادية - 

وأيد اللقاء نية فرقة العمل حول اإلصالح الفلسطيني وجلنة التنسيق اآلنية لوضع آليات للمتابعة إلعطاء زخم أكبر 
وسوف ترئس الواليات املتحدة األميركية جمموعة توجيهية . يف جماالت احلكم والتنمية االقتصادية لنشاطاتهما

  .فيما يتعلق بموضوع األمن
  :احلكم واألمن والتنمية االقتصادية، وبشكل خاص –وقد التزم املشاركون باملتابعة يف جميع اجملاالت الثالثة 

السلطة الفلسطينية يف مقابل الرؤية احملددة يف لقاء لندن ويف  مراجعة واإلعالن عن التقدم الذي حترزه. 1
  .مناسبات سابقة

حتريك املساعدات الدولية جلهود السلطة الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق باألولويات على املدى القصير، . 2
  .بموجب ما تم حتديده يف لقاء لندن، وكذلك استجابة للتطورات األُخرى

ىل أن اإلجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية يف بعض اجملاالت احملددة تتطلب تعاونًا أشار املشاركون إ
وبشكل خاص، يعتمد إنعاش االقتصاد الفلسطيني، بموجب ما أشارت جلنة التنسيق . وتسهيالت من قبل إسرائيل

التي تفرضها إسرائيل على اآلنية، على تفكيك على نحو واسع ألنظمة إغالق الطرق واملدن وغير ذلك من القيود 
ستعمل آليات املتابعة على التنسيق مع احلكومة اإلسرائيلية للمساعدة على توفير . حتركات األفراد والبضائع

لتدعيم السلطة الفلسطينية، مع األخذ بعين االعتبار باألولويات ) على املديين الطويل والقصير(ظروف مؤدية 
يجب أن تتماشى هذه اآلليات، وكذلك الدعم الدويل بمجمله، تماماً مع . ائيليةالفلسطينية واحتياجات األمن اإلسر

، بالنسبة لظروف التنمية االقتصادية يضعها البنك "معايير"ويجب أن يتضمن ذلك مؤشرات، أو . القانون الدويل
  .الدويل بالتشاور مع جميع األطراف املعنية

[.......]  
 

  
 



 

 
 

  

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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