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موجهـة إىل رئــيس جملـس األمــن    ٢٠١٧ كـانون الثاين/ينــاير  ١٧رسـالة مؤرخــة      
  لدى األمم املتحدة لفرنسااملمثل الدائم   من
  

 املعـين  ؤمتراملـ يشرفين أن أحيل إليكم رفقته البيان املشترك الذي اعتمده املشاركون يف   

، ٢٠١٧ ينـــايركـــانون الثاين/ ١٥ ، يفالســـالم يف الشـــرق األوســـط الـــذي عقـــد يف بـــاريس ب

لبلدان واملنظمات الدولية مـن أجـل إعـادة تأكيـد دعمهـم      من امشاركا  ٧٠ أكثر من حضرهو

وأشـار   .الفلسـطيين (انظـر املرفـق)    - لتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع اإلسـرائيلي 

هــو التوصــل إىل حــل متفــاوض عليــه  املشــاركون إىل أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق ســالم دائــم  

  .با إىل جنب يف سالم وأمنظل وجود دولتني، إسرائيل وفلسطني، تعيشان جن  يف

  وأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمن.  
  

  دوالتر فرونسوا )توقيع(
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املوجهـة إىل رئـيس جملـس     ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٧مرفق الرسالة املؤرخة     
  األمن من املمثل الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة

  [األصل: باإلنكليزية]
  

  اإلعالن املشترك الصادر عن املؤمتر الدويل املعين بالسالم يف الشرق األوسط    

، اجتمـع  ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣عقب االجتماع الوزاري الـذي عقـد يف بـاريس يف      

دف إعـادة تأكيـد دعمهـم للتوصـل      ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٥املشاركون يف باريس يف 

الفلسطيين. وأكدوا من جديد أن التوصـل   - ل ودائم وشامل للصراع اإلسرائيليإىل حل عاد

وفلســطني، تعيشــان جنبــا إىل جنــب إىل حــل متفــاوض عليــه يف ظــل وجــود دولــتني، إســرائيل 

  سالم وأمن، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم الدائم.  يف

 همـا ـذا احلـل، وباختـاذ    وشدد املشاركون على أمهية قيام الطـرفني بإعـادة تأكيـد التزام     

ذلـك   يف مبا خطوات عاجلة من أجل عكس االجتاهات السلبية السائدة حاليا على أرض الواقع،

  .استمرار أعمال العنف واألنشطة االستيطانية اجلارية، وببدء مفاوضات مباشرة وجمدية

طلعـات  وأعادوا التأكيد علـى أن حـل الـدولتني القـائم علـى التفـاوض ينبغـي أن يلـيب الت          

إقامــة دولــة ذات الســيادة، ووضــع  املشــروعة لكــال اجلــانبني، مبــا يف ذلــك حــق الفلســطينيني يف   

، وتلبيـة االحتياجـات األمنيـة إلسـرائيل، وتسـوية      ١٩٦٧ائي لالحتالل الـذي بـدأ يف عـام     حد

) ١٩٦٧( ٢٤٢األمن التابع لألمم املتحـدة   مجيع مسائل الوضع الدائم على أساس قراري جملس

  .)، وأشاروا أيضا إىل قرارات جملس األمن األخرى ذات الصلة١٩٧٣( ٣٣٨ و

بوصـفها إطـارا شـامال لتسـوية      ٢٠٠٢وشددوا على أمهية مبادرة السالم العربية لعـام    

  اإلسرائيلي، ومن مث اإلسهام يف حتقيق السالم واألمن يف املنطقة. -الصراع العريب 

نهوض بالسالم يف الشرق األوسـط، مبـا يف ذلـك    ورحبوا باجلهود الدولية الرامية إىل ال  

، الـذي أدان  ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٢٣يف  )٢٠١٦( ٢٣٣٤اعتماد قرار جملس األمن 

فيه الس بوضوح النشاط االسـتيطاين، ومجيـع أعمـال العنـف واإلرهـاب والتحـريض عليهـا،        

ــع؛       ــى أرض الواقـ ــدولتني علـ ــل الـ ــهوض حبـ ــة للنـ ــوات الالزمـ ــاذ اخلطـ ــانبني إىل اختـ ــا اجلـ ودعـ

؛ ومببـادئ  ٢٠١٦/يوليـه  متوز ١رحب املشاركون بتوصيات اللجنـة الرباعيـة الصـادرة يف     كما

كــانون  ٢٨وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة بشــأن احلــل القــائم علــى دولــتني، الصــادرة يف    

  .٢٠١٦األول/ديسمرب 
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ــة األمنيــة واإلنســانية      ــة معاجلــة احلال املترديــة يف قطــاع غــزة، ودعــوا  وأشــاروا إىل أمهي

  التعجيل باختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني تلك احلالة.  إىل

د املشاركون أيضا على أمهية امتثال كل من اإلسـرائيليني والفلسـطينيني للقـانون    وشد  

  الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

وسلط املشاركون الضوء على ما ينطوي عليه التوصل إىل اتفاق سـالم مـن إمكانـات      

للطرفني كليهما. وأعربـوا عـن اسـتعدادهم لبـذل اجلهـود      لتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار 

الالزمة من أجل التوصل إىل احلـل القـائم علـى وجـود دولـتني واإلسـهام بنشـاط يف الترتيبـات         

املتعلقة بضمان استدامة اتفاق سالم يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض، ال سيما فيمـا يتعلـق   

ية، وتوطيد قدرات الدولـة الفلسـطينية، وإقامـة احلـوار     باال السياسي وتوفري احلوافز االقتصاد

  مع اتمع املدين. وميكن أن تشمل هذه الترتيبات ما يلي:

إقامة شراكة خاصة ومتميزة مع االحتاد األورويب؛ وحوافز سياسـية واقتصـادية أخـرى      • 

وزيادة مشـاركة القطـاع اخلـاص؛ ودعـم الطـرفني لبـذل املزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل            

ــدعم    حتســ ــدمي ال ــاون االقتصــادي؛ ومواصــلة تق ــايل إىل الســلطة الفلســطينية   ني التع امل

  بناء اهلياكل األساسية لقيام اقتصاد فلسطيين يتمتع مبقومات البقاء.  يف

دعم وتعزيز اخلطوات اليت يتخذها الفلسطينيون مـن أجـل ممارسـة مسـؤوليات الدولـة        • 

وقـدرام املؤسسـية، مبـا يف ذلـك      الواقعة علـى عـاتقهم عـن طريـق توطيـد مؤسسـام      

  قدرم على تقدمي اخلدمات.

ز احلـــوار عقـــد منتـــديات للمجتمـــع املـــدين اإلســـرائيلي والفلســـطيين مـــن أجـــل تعزيـــ  • 

  الطرفني، وإحياء النقاش العام وتعزيز دور اتمع املدين يف اجلانبني كليهما.  بني

  واستشرافا للمستقبل:  

تزامهمــا الرمســي باحلــل القــائم    بني إىل إعــادة تأكيــد ال يــدعو املشــاركون كــال اجلــان     • 

  وجود دولتني، ومن مث النأي بنفسيهما عن األصوات اليت ترفض هذا احلل.  على

يــدعو املشــاركون أيضــا كــل جانــب علــى حــدة إىل أن يــربهن، مبعــزل عــن اجلانــب       • 

إجـــراءات، عـــن التزامـــه احلقيقـــي  اآلخـــر، مـــن خـــالل مـــا يتخـــذه مـــن سياســـات و  

الـدولتني، وميتنـع عـن اختـاذ اخلطـوات االنفراديـة الـيت تسـتبق احلكـم علـى نتيجـة             حبل

ــدس واحلــدود واألمــن          ــك الق ــا يف ذل ــهائي، مب ــائل الوضــع الن املفاوضــات بشــأن مس

  والالجئني، وهي خطوات انفرادية لن يعترفا ا.
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جامعــة يرحــب املشــاركون بإمكانيــة التعــاون الوثيــق بــني أعضــاء اموعــة الرباعيــة و    • 

  الدول العربية وسائر اجلهات الفاعلة املعنية على النهوض بأهداف هذا اإلعالن.

ــد امل       ــؤمتر، عقـ ــذا املـ ــائج هـ ــة نتـ ــار متابعـ ــوا    ويف إطـ ــن أعربـ ــون، ممـ ــاركون املهتمـ شـ

استعدادهم الستعراض التقدم احملـرز، العـزم علـى االجتمـاع مـرة أخـرى قبـل ايـة السـنة،           عن

  النهوض حبل الدولتني عن طريق املفاوضات.وذلك لدعم اجلانبني يف 

وستقوم فرنسا بإبالغ الطرفني مبا أعرب عنه اتمع الـدويل يف هـذا اإلعـالن املشـترك       

  من دعم مجاعي واستعداد لإلسهام امللموس يف جهود التوصل إىل حل الدولتني.

  

 


