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הודעת הנציגה העליונה פדריקה מוגריני 

 לרגל פירסום דו"ח הרביעיה

 נוטים להתמקד בזה האחרון.אנו  בתקופה של משברים מרובים 

 פלסטיני.-איננו יכולים להתעלם מהסיכסוך הישראלי ,אולם במיוחד בזמנים כאלה

 אנו צריכים להחיות את תהליך השלום ולעשות זאת בדחיפות.

 מדי יום וגובה קורבנות משני הצדדים. גואההאלימות 

 הסלמה והסיכוי לשלום הולך ומתרחק.אנו מסתכנים ב

 איננו יכולים להרשות זאת לעצמנו.

 יותר מדי ישראלים ופלסטינים מאבדים תקוה.

 אבל היאוש יכול להוביל רק לאלימות נוספת.

 אמינות לאופק של שלום. באחריותנו לתת

 רה"ב, רוסיה שקיע רבות ברביעיה למזרח התיכון בפעילות משותפת עם אמהאיחוד האירופי  לפיכך

 והאו"ם. 

 "ח אותו אנו מציגים היום.וומשום כך עבדנו על הד

 הצעדיםהצבענו על האיומים לשלום ועל לראשונה זה יותר מעשור, יחד עם שותפינו הבינלאומיים, 

 להסדר קבע.כדי ליצור מחדש את התנאים למשא ומתן משמעותי  שיש לנקוט 

 קודם כל, על הצדדים לפעול להורדת מתחים ולחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני.

 ית והרחבת התנחלוייות חייבת להיפסק. המדיניות הישראלית של בני

 הפלסטינים חייבים להילחם בטרור ולהימנע מכל הסתה לאלימות.

  ת להיפסק ובו בזמן יש להסיר במהרה את ההגבלות לתנועה.בעזה חייב הניית היכולות הצבאיות

 שנית, על שני הצדדים להתקדם בשטח לקראת פתרון של שתי מדינות.

  .Cיש לאפשר לפלסטינים לקחת שליטה מלאה על חייהם, כולל בשטחי הכוונה היא ש

  לביטחונם.של הישראלים הדאגות הלגיטימיות ת בחשבון את יש לקח ,כמו כן

 .נמצאת בידיהם של שני הצדדים בלבד אחריות על השלוםה

 הצדדים. בוא במקוםיכולה ל אינההקהילה הבינלאומית 



 רק משא ומתן ישיר יכול להוביל לשלום.

 במלואן את המלצות הדו"ח. מובותם ויישאת מחוי ווכיחיהמנהיגים הפוליטים ש אנו צריכיםאבל 

 יחד עם זאת, לשחקנים אזוריים יש תפקיד מפתח.

 ישראלי.-הערבית מציעה חזון להסדר מקיף של הסיכסוך הערבייוזמת השלום 

 . לקידום השלום התגלו גם הזדמנויות חדשות של אי סדר אזורי,אלו בזמנים 

 הזדמנויות אלו. החמיץד לא יכול להרשות לעצמו לאף אח

 תהליך מדיני אמיתי.  קראת לשיובילו יש להתחיל בעבודה הזאת, בצעדים קטנים 

בינלאומית הבהשתתפות הישראלים והפלסטינים, יחד עם שחקני מפתח ערבים ויחד עם הקהילה 

 מלואו.את תפקידו ב מלאכולה, האיחוד האירופי ימשיך ל

  https://www.youtube.com/watch?v=6NXiOSqhC6oוידאו: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NXiOSqhC6o

