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   .٢٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
  إقرار جدول األعمال 

  . أُقر جدول األعمال  
  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

  قضية فلسطني
 ٣٩مبوجــب املــادة ): تكلمــت باإلنكليزيــة (الرئيــسة  

 أدعو الـسيد روبـرت      ،لداخلي املؤقت جمللس األمن   من النظام ا  
ــشرق األوســط       ــسالم يف ال ــة ال ــسق اخلــاص لعملي ســريي، املن

  .واملمثل الشخصي لألمني العام
يشرع جملس األمن اآلن يف النظـر يف البنـد املـدرج يف               

  .جدول أعماله
  .أعطي الكلمة اآلن للسيد سريي  
ــسيد ســريي    ــة  (ال ــم باإلنكليزي ــذ اجتما): تكل ــا من عن
ــر (األخــري  ــشرق األوســط    )S/PV.6448انظ ــة ال ــت منطق ، ظل

تشهد حتوالت سياسـية دراماتيكيـة، لكـن ظـل الركـود يـسود              
 أن حتـــــول صـــــحيح. ات اإلســـــرائيلية الفلـــــسطينيةاملفاوضـــــ

الــديناميات اإلقليميــة قــد أضــفى املزيــد مــن عــدم الــيقني علــى  
ــشرق      ــسالم يف ال ــة ال ــشه عملي اجلــو الــصعب أصــالً الــذي تعي

ومع ذلك، فإن إحراز تقدم حنو إجياد حل تفاوضـي           . وسطاأل
يعاجل مجيع القـضايا األساسـية ميكـن أن يـسهم بـشكل حاسـم               

اجملموعــة الرباعيــة، لــدى    وقــد أكــدت . يف اســتقرار املنطقــة 
فرباير، أن حتقيق السالم بـني      / شباط ٥اجتماعها يف ميونيخ يف     

ــني ال    ــشامل بـ ــسالم الـ ــسطينيني والـ ــرائيليني والفلـ ــرب اإلسـ عـ
روري لتفـــادي حـــدوث نتـــائج تـــضر  واإلســـرائيليني أمـــر ضـــ

  .املنطقة هبذه
وامسحوا يل بـأن أنقـل إىل أعـضاء اجمللـس قلـق األمـني                

ــسياسية    ــة الـ ــود يف العمليـ ــتمرار اجلمـ ــق إزاء اسـ ــام العميـ  .العـ
بد يل من القول، بكل صراحة، إن الثقة متدنية للغاية بـني         وال

 الراميـة إىل مـساعدهتا يف       ف وكذلك يف اجلهود الدوليـة     ااألطر
وال حيتمل أن تتخطى األطراف حـاجز       . التغلب على خالفاهتا  

غياب الثقـة بـدون تـدخل دويل يتـسم باملـصداقية والفعاليـة يف               
  . عملية السالم

ويف رأينا، فقد بات من الواضـح بـصورة متزايـدة أنـه               
بد من وضع أساس ملموس وموضوعي أكثر كيما تنخرط          ال

وجيــب أن تــضطلع اجملموعــة الرباعيــة    . لعمليــةاألطــراف يف ا
وعنـدما اجتمعـت اجملموعـة يف       . بدورها الكامل يف هذا الشأن    

ــباط٥ميـــونيخ يف  ــا حبـــل  / شـ ــر، أعـــادت تأكيـــد التزامهـ فربايـ
ــول   ــول أيلـ ــات حبلـ ــاء احملادثـ ــدولتني وإهنـ ــبتمرب /الـ . ٢٠١١سـ

وأكدت مرة أخرى أيضاً أن نتيجة املفاوضات جيـب أن تـضع        
وكـسبيل  . ١٩٦٧ع واالحتالل الذي بـدأ يف عـام         حداً للصرا 

للمــضي قــدماً، اتفقــت اجملموعــة الرباعيــة علــى العمــل صــوب  
ويعمل املبعوثـون مـن أجـل       . عقد اجتماع آخر لقادة اجملموعة    

االجتماع مـع األطـراف بـشكل منفـصل، وكـذلك مـع ممثلـي               
واجملموعـة الرباعيـة، يف مناقـشاهتا       . جلنة مبادرة الـسالم العربيـة     

 األطراف، ستنظر باهتمام يف آرائها بشأن كيفية اسـتئناف           مع
املفاوضــات حــول مجيــع املــسائل األساســية، مبــا فيهــا احلــدود   

مـن أن   قلقنـا   فكلما طال أمد الطريق املسدود، تزايـد        . واألمن
تفضي التوترات على األرض إىل تقويض اإلجنازات املتواضـعة         

  . ضيوتقف حجر عثرة يف طريق احلل التفاو
إن التـــصرفات الـــيت تـــستبق نتيجـــة املفاوضـــات غـــري    

ويف هذا الـسياق، تواصـل إسـرائيل بنـاء          . مفيدة بشكل خاص  
 وحدة بـدأت يف بنائهـا يف الـضفة الغربيـة بعـد       ٢ ٠٠٠حوايل  

 وهــو تطــور مؤســف، -ســبتمرب / أيلــول٢٦انتــهاء الوقــف يف 
ونـــدعو إســـرائيل إىل . حبــسب وصـــف اجملموعـــة الرباعيـــة لـــه 

ثــال لنــداءات اجملتمــع الــدويل وأحكــام القــانون الــدويل       االمت
ــد كــل األنــشطة االســتيطانية، مبــا يف     ــق بتجمي وخريطــة الطري

وبــصرف . ذلــك النمــو الطبيعــي، وتفكيــك البــؤر االســتيطانية 
النظر عن النتائج األخرية يف جملـس األمـن، الحظـت أن مجيـع              
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ــتيطاين      ــشاط االســ ــتمرار النــ ــضون اســ ــس يرفــ ــضاء اجمللــ أعــ
  . شديداً ضاًرف

وهذا ينسحب على القـدس الـشرقية، حيـث أُعِلـن يف              
األسابيع األخرية عن االجتاه إىل توسيع عدد من املـستوطنات،          

 وحــدة يف ١٣  وحــدة جديــدة يف رامــوت و٥٦مبــا يف ذلــك 
وحنــث األطــراف علــى . قلــب حــي الــشيخ جــّراح الفلــسطيين 

  . ساسةاالمتناع عن التصرفات االستفزازية يف هذه الفترة احل
ــسلطات اإلســرائيلية      ــد هــدمت ال ــؤول  ٦٦لق ــبىن ت  م

 املنطقــة جــيم والقــدس الــشرقية،     ملكيتــها إىل فلــسطينيني يف  
ــا ــن    م ــر م ــشريد أكث ــضرر  ١٠٠أدى إىل ت  ٢٢٠ شــخص وت

آخرين، مع مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن أثـر علـى مـوارد رزق                   
ــاء يف      ــضعيفة، بينمــا اســتمرت أعمــال البن جمتمعــات الرعــي ال

   .ات املتامخةاملستوطن
ــسلطة      ــع الـــ ــى أرض الواقـــ ــشاكل علـــ ــثن املـــ ومل تـــ

ويف ضـوء  . الفلسطينية عن املضي قدماً يف برناجمها لبناء الدولة     
ــسابقة،     ــسنوات الـ ــة الـــيت حتققـــت خـــالل الـ ــازات اهلامـ اإلجنـ
ــإنين أرى بوضــــوح أن    ــة، فــ ــدة اجلاريــ واإلصــــالحات اجلديــ

ــل األســاس لد    ــيت أقيمــت اآلن متث ــة ال ــة يف املؤســسات القوي ول
ــار  ــة انتظ ــاً      . حال ــه أساس ــا تعوق ــدم إمن ــن التق ــد م ــراز مزي وإح

إجـــراءات االحـــتالل اإلســـرائيلي الـــيت حتـــول دون تواصـــل      
كما أن اسـتمرار االنقـسامات   . األراضي وتعرقل حرية احلركة  

   .الشأنذلك بني الفلسطينيني مدعاة للقلق البالغ يف 
ــوا       ــق خط ــسطينية حتقي ــن الفل ــوات األم ت وتواصــل ق

كمــا أن . كــبرية يف حفــظ القــانون والنظــام يف الــضفة الغربيــة 
ىل إزالـة   إالنشاط االقتـصادي يـسجل ارتفاعـا، وننظـر بإجيابيـة            

إســرائيل لــبعض العراقيــل األخــرى دعمــا هلــذا االجتــاه، ومنــها   
؛ حـّوارة  ىل نـابلس عـن طريـق نقطـة تفتـيش          إتسهيل الوصـول    

ــت حلــم؛ ووصــول      ــسائحني إىل بي ــد وصــول ال اللحــوم وتزاي

ومنتجــات األلبــان إىل القــدس الــشرقية مــن بقيــة أحنــاء الــضفة  
  . الغربية على حنو ميكن التنبؤ به أكثر

فرباير، اتفـق رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي         / شباط ٤ويف    
ــن       ــة م ــى جمموع ــري عل ــة بل ــة الرباعي ــل اجملموع ــع ممث ــاهو م نيتني
التدابري املـصممة للمـساعدة علـى حتـسني معيـشة الفلـسطينيني             

ومـن  . ودعم النمو االقتصادي يف كل من الضفة الغربية وغزة        
وهنـاك  . األمهية مبكان تيسري تلك اخلطوات وتنفيذها بالكامل       

حاجــة ملحــة إىل تــدابري ختفيفيــة أكثــر وأســرع مــن جانــب        
وينبغـي للثقـة الـيت    . حكومة إسرائيل تعزيزاً جلهود بنـاء الدولـة    

ــرا   ــن إسـ ــسابقة أن متكـ ــسنوات الـ ــيت خـــالل الـ ــن أرسـ ئيل مـ
  . مواصلة ختفيف عناصر االحتالل

ــانون ٢٥لقـــد خرجـــت مـــن زيـــاريت للخليـــل يف      كـ
ينـاير بانطبـاع عـن أمهيـة متكـني الـسلطة الفلـسطينية مـن          /الثاين

املكـتظ بالـسكان يف      زرت حي قيزون  . التنمية يف املنطقة جيم   
املنطقة ألف، املطلة على فضاء واسع يف املنطقة جيم يف جـوار          

وشــدد حمــافظ اخلليــل وعمــدهتا علــى   . رائيليةمــستوطنات إســ 
األمهيـــة امللحـــة الســـتخدام بعـــض تلـــك املنطقـــة علـــى األقـــل  
الســتيعاب النمــو الطبيعــي للخليــل بتوســيع منطقتــها الــسكنية   

ونفـس هـذه الظـروف توجـد يف الكـثري مـن             . والصناعية هناك 
وأحــث إســرائيل علــى . املراكــز احلــضرية الفلــسطينية األخــرى

  . الحتياجات الفلسطينية امللحةمعاجلة هذه ا
ــسماح لقــوات األمــن       ــة إســرائيل بال ــزام حكوم إن الت

الفلسطينية باالنتشار يف سـبع بلـدات يف املنطقـة بـاء، يف إطـار               
صفقة جـرى االتفـاق عليهـا مـع ممثـل اجملموعـة الرباعيـة بلـري،                 

ومع ذلـك، وكمـا أحل علـّي رئـيس الـوزراء            . خطوة إىل األمام  
راراً، فــإن وجــود قــوات األمــن اإلســرائيلية  فيــاض مــراراً وتكــ 

وعملياهتا داخل املراكز السكانية الفلسطينية اليت يقصد هبـا أن          
. تكون حتت السيطرة األمنية الفلـسطينية، ميثـل شـاغالً رئيـسياً       
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 تـوغالً، مـا أسـفر عـن         ٤٣٤فقد شـهد الـشهر املاضـي وحـده          
   . آخرين٣٧٨ والقبض على ٩٦مقتل فلسطيين واحد وإصابة 

كما تقلقنا حوادث العنـف عنـد نقـاط التفتـيش، الـيت               
أصيب خالهلا عريب إسرائيلي وفلـسطينيان يف الفتـرة املـشمولة           

ينــاير، أطلــق مــن ُيــدعى أنــه  / كــانون الثــاين٢٠ويف . بــالتقرير
موقــع علــى عــضو يف مجاعــة اجلهــاد اإلســالمي املتــشددة النــار 

سـرائيليون قتـيالً    إسرائيلي بالقرب من جنني، فأرداه اجلنـود اإل       
  . رمياً بالرصاص

وقد تواصلت التظاهرات احتجاجـاً علـى بنـاء اجلـدار             
العــازل، الــذي ينحــرف عــن اخلــط األخــضر يف خمالفــة لفتــوى 
حمكمة العدل الدوليـة، ممـا أسـفر عـن إصـابة سـبعة فلـسطينيني              

وأود أن أشـدد علـى ضـرورة احتـرام          . واعتقال الكثريين منهم  
  . لسلمي وغري العنيفاحلق يف االحتجاج ا

وألقــت القــوات اإلســرائيلية القــبض علــى مــستوطنني    
ــاير فيمــا يتــصل بأحــد حــادثني   / كــانون الثــاين٣٠اثــنني يف  ين

. أطلق فيهمـا مـستوطنون الرصـاص علـى فلـسطينيني فقتلومهـا            
وإفــــالت . وأصــــاب مــــستوطنون أيــــضاً تــــسعة فلــــسطينيني  

وأفـاد  .  القلـق  املستوطنني من العقاب مـا فتـئ ميثـل باعثـاً علـى            
تقرير أذاعته مجاعة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية يـيش ديـن أنـه،         

ــام   ــذ عـ ــسبة   ٢٠٠٥منـ ــن نـ ــل مـ ــإن أقـ ــن  ١٠، فـ ــة مـ  يف املائـ
ــضفة      ــسطينيني يف ال ــستوطنني ضــد فل ــداءات املفترضــة مل االعت

  . الغربية انتهت إىل إدانة
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اختــذت الــسلطة        

 من اخلطـوات اسـتجابة للتوقعـات باإلصـالح          الفلسطينية عدداً 
فرباير، دعت حكومة رئـيس الـوزراء     / شباط ٨ففي  . السياسي

وأعلـن  . يوليـه / متـوز  ٩فياض إىل انتخابـات حمليـة سـتجرى يف          
فربايــر أن االنتخابــات الرئاســية  / شــباط١٧الــرئيس عبــاس يف 

والتشريعية جيب أن جترى أيضاً يف أقرب وقـت ممكـن يف كـل              

وقـــد رفـــضت محـــاس حـــىت اآلن .  الغربيـــة وغـــزةمــن الـــضفة 
  . النداءات بإجراء انتخابات يف غياب مصاحلة كاملة

ـــ    ــه يف  وقـــدم رئـــيس ال ــتقالة حكومتـ وزراء فيـــاض اسـ
فربايــر، ويف احلــال كلفــه الــرئيس عبــاس بتــشكيل   /شــباط ١٤

وأنوه بـاالقتراح اهلـام لـرئيس الـوزراء فيـاض           . حكومة جديدة 
تقـوم علـى أسـاس نبـذ العنـف،          بتشكيل حكومة وحدة وطنية     

  . كخطوة أوىل لدفع عجلة املصاحلة
وخرج عدة مئات من املتظاهرين إىل شـوارع رام اهللا            

يف األسبوع املاضـي مطـالبني قـادهتم بإهنـاء خالفـاهتم وتوحيـد              
ــد  ــر، دعــت شــبكة  / شــباط٢١ويف . صــفوفهم مــن جدي فرباي

 منظمــة غــري رحبيــة فلــسطينية مــن الــضفة الغربيــة       ٨١تــضم 
القدس وقطاع غزة عالنية إىل أن تـضع الفـصائل الفلـسطينية            و

وأحث كل الفـصائل الفلـسطينية علـى        . املتناحرة حداً خلالفها  
أن تتحلى باملسؤولية وتـستجيب لنـداءات الـشعب الفلـسطيين           

  . بالعودة إىل وحدة الصف
ــة مبكــان أن يواصــل جمتمــع املــاحنني دعــم      ومــن األمهي

الـــسلطة الفلـــسطينية ومـــؤازرة برنـــامج اإلصـــالح، حـــىت وإن 
ــسطينية قــد اســتطاعت خفــض اعتمادهــا     ــسلطة الفل كانــت ال

 إىل ٢٠٠٨علـــى املـــساعدة املقدمـــة للميزانيـــة يف الفتـــرة مـــن 
فربايــر، تلقــت /وإىل اليــوم مـن شــباط .  مبقـدار النــصف ٢٠١١

 مليون دوالر دعمـاً للنفقـات       ٨٠فلسطينية أكثر من    السلطة ال 
يونيــه مــؤمتر جديــد /وســيعقد يف بــاريس يف حزيــران. املتكــررة

ويـــسبق ذلـــك عقـــد . للمـــاحنني الـــدوليني للدولـــة الفلـــسطينية
  . أبريل/ نيسان١٣اجتماع للجنة االتصال املخصصة يف 

 / شــباط١٦كنــت يف غــزة يف األســبوع املاضــي، يف     
، ومــا زالــت أولويــة قــصوى يف كــل مــشاركيت  فربايــر حتديــداً

السعي إىل حتسني احلالـة يف غـزة علـى أسـاس احتـرام اهلـدوء،                
ــة  ــدهورت   - وحتــسني الظــروف االجتماعي ــيت ت ــصادية ال االقت
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بشدة يف األعـوام األخـرية عقـب تـويل محـاس واحلـصار الـذي                
  . تفرضه إسرائيل عليها

ة بـالتقرير   ويؤسفين أن أبلغ اجمللس بأن الفترة املـشمول         
اتسمت بتزايد العنف، مع تصاعد اهلجمـات الـصاروخية الـيت           
تنطلــق مــن غــزة والغــارات اجلويــة اإلســرائيلية واملواجهــات       

 قذيفـة   ١٩فقـد أطلـق     . املتكررة يف منطقة احلدود مع إسرائيل     
 صاروخ بصورة عشوائية مـن غـزة باجتـاه منـاطق            ١٥ هاون و 

ــة إســرائيلية  ــاألمس حتد . مدني ــؤخراً، ب ــة   وم ــداً، أطلقــت ثالث ي
صــواريخ مــن طــراز غــراد علــى مدينــة بئــر شــيفا، ممــا أحــدث   

ينـاير، أطلقـت ثالثـة      / كـانون الثـاين    ٣١ويف  . تلفيات يف مرتل  
صــواريخ مــن طــراز غــراد كــادت أن تــصيب حفــل زفــاف يف 

ربايــر أيــضاً، قتلــت فتــاة عمرهــا     ف/ شــباط٢٣ويف . نتيفــوت
ــدما انفجــرت       ١٠ ــاع غــزة عن ــوب قط ــنوات يف جن عبــوة س

وحنـن نـدين اهلجمـات      . ناسفة بينمـا كـان متـشددون يعـدوهنا        
كمـا حنـث    . الصاروخية ونطالب مرة أخرى بوقفهـا يف احلـال        

  . سلطات األمر الواقع على تكثيف جهودها حلفظ اهلدوء
وقد ردت القوات اإلسرائيلية أثناء الليل على اهلجـوم           

مـاس  الصاروخي األخري بغارات جوية ضد املنشآت التابعة حل       
فربايــــر، اســــتخدمت القــــوات / شــــباط٢٣ويف . يف القطــــاع

اإلسرائيلية أيضا نريان الدبابات ضد املقاتلني الـذين زعـم أهنـم            
فجروا عبـوة ناسـفة قـرب الـسياج احلـدودي وأطلقـوا قـذائف               

 فلسطينيا، مـن بينـهم مقـاتلون        ١١وأصيب يف العملية    . اهلاون
وخــالل . حــدينتمــون إىل حركــة اجلهــاد اإلســالمي، وقتــل وا 

ــة  ــباط١٧ليلـ ــن اإلســـرائيلية     / شـ ــوات األمـ ــر، قتلـــت قـ فربايـ
بالرصــاص ثالثــة فلــسطينيني قــرب الــسياج احلــدودي يف غــزة  
فيما يزعم أهنم كانوا يزرعون عبوات ناسفة، يف حني أكـدت           

  .سلطات األمر الواقع أهنم صيادون
شمولة بــالتقرير، نفــذت إســرائيل   وخــالل الفتــرة املــ    

ــع ضــ  ١٠ ــة علــى غــزة، أصــيب فيهــا   غــارات وأرب ربات جوي

ونــدعو إســرائيل .  مــدنيا فلــسطينيا٢٧ مقــاتالن فلــسطينيان و
ــة     ــة محايـ ــنفس وكفالـ ــبط الـ ــات ضـ ــصى درجـ ــة أقـ إىل ممارسـ

م مجيــــع األطــــراف القــــانون ال بــــد مــــن أن حتتــــر. املــــدنيني
  .الدويل اإلنساين
وال نزال نشعر بالقلق حيال تدهور احلالة االقتـصادية           

ــأث  ويف الوقــت . ري إجــراءات اإلغــالق اإلســرائيلية واســتمرار ت
ايب املوافقـــة اإلســـرائيلية علـــى جيـــإنفـــسه، أســـجل علـــى حنـــو 

ــم املتحـــدة للبنيـــة        ١٤ ــن مـــشاريع األمـ ــشروعا إضـــافيا مـ مـ
ــم       األ ــة األم ــة لوكال ــدارس تابع ــها ســبع م ــزة، من ساســية يف غ

املتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق  
ك يصل إمجايل عدد املدارس التابعة للوكالـة الـيت          وبذل. األدىن

ــا إىل   ــة عليهـ ــة٢٠متـــت املوافقـ ــة  .  مدرسـ ــغ إمجـــايل قيمـ ويبلـ
.  مليـون دوالر   ١٥٥,٤ املشاريع اليت متت املوافقـة عليهـا اآلن       

ومــن املهــم أن يــسري اآلن التنفيــذ بــسالسة، وهــو مــا يــستلزم    
  .برتبسيط دخول املواد وتوفري القدرة الكافية عند املعا

إن مستوى الواردات أكـرب بكـثري ممـا كـان عليـه قبـل                 
ــديالت ــام    التعـ ــاهتا يف عـ ــرائيل علـــى سياسـ ــها إسـ الـــيت أدخلتـ

، لكنها أبعد بكـثري عـن بلـوغ مـستويات مـا قبـل عـام                 ٢٠١٠
ــة  . ٢٠٠٧ ــزة هائلـ ــات يف غـ ــزال االحتياجـ ــل يف . وال تـ ونأمـ

إمكان تعزيز مستويات الـواردات والـصادرات يف إطـار تنفيـذ            
  ).٢٠٠٩ (١٨٦٠قرار ال

 األمــم املتحــدة أيــضا مناقــشات مــع حكومــة   يوجتــر  
إسرائيل بـشأن عمليـة، تقودهـا الـسلطة الفلـسطينية وترصـدها             
  .األمم املتحدة، لالسترياد التجاري ملواد البناء للقطاع اخلاص

وزارت مفوضــــة األمــــم املتحــــدة الــــسامية حلقــــوق    
وإســرائيل خــالل اإلنــسان بــيالي األراضــي الفلــسطينية احملتلــة 

الفترة املشمولة بالتقرير وأعربـت عـن قلقهـا حيـال انتـهاكات             
وضـــمن مـــسائل أخـــرى، أدانـــت أنـــشطة  . حقـــوق اإلنـــسان

االستيطان يف الضفة الغربية، مبا فيهـا القـدس الـشرقية، ونظـام             
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ــدمر علــى       ــرتبط هبــا، نظــرا لتأثريهــا امل ــام التنقــل امل ــق أم العوائ
ــسالم والتنميــ    ــسان وال ــوق اإلن ــباط١٠ويف . ةحق ــر، / ش فرباي

ــات       ــحايا اهلجمـ ــع ضـ ــضا مـ ــسامية أيـ ــة الـ ــت املفوضـ اجتمعـ
الصاروخية يف سدروت وحثـت املقـاتلني يف غـزة علـى وقـف              

  .ارتكاب جرائم حرب بإطالق تلك الصواريخ
وحتتجز محـاس الرقيـب جلعـاد شـاليط منـذ أكثـر مـن                 
ونكرر مناشدتنا من أجل إطـالق سـراحه ومـن          .  يوم ١ ٧٠٠

ــأخري  أجــل إتاحــ  ــدون ت ــه ب ــزال . ة الوصــول اإلنــساين إلي وال ن
  .منشغلني حيال آالف الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية

ينـاير، أغلــق معـرب رفــح   / كـانون الثــاين ٣٠وبـدءا مــن    
. يف وجــه كــل حركــة املــرور، مبــا فيهــا احلــاالت اإلنــسانية       

  .فرباير/ شباط١٨ونرحب بإعادة الفتح التدرجيي للمعرب منذ 
ــة  أود أ   ــل إىل األحــداث اإلقليمي ــق  . ن أنتق ــا يتعل يف م

بــالتطورات يف مــصر، حيــث جتــرى عمليــة انتقــال جيــب أن       
جيـايب  إتكون ملصلحة الشعب املـصري، حنـيط علمـا علـى حنـو              

ــزام     ــددا االلتــ ــصرية جمــ ــرائيلية واملــ ــسلطات اإلســ ــد الــ بتأكيــ
وحنـــيط علمـــا مـــع التقـــدير . باالســـتقرار والـــسالم اإلقليمـــيني

 فلــسطيين يعيــشون يف ليبيــا بــدخول ٣٠٠يل لـــ بــسماح إســرائ
  .الضفة الغربية باعتباره لفتة إنسانية

ونأسف لعدم إحراز تقدم صوب السالم بني إسرائيل          
وحنـن منـشغلون حيـال محلـة جديـدة لتـشجيع إقامـة              . وسوريا

مـــستوطنات إســـرائيلية إضـــافية يف اجلـــوالن الـــسوري احملتـــل، 
ــتقدام  ــام  أســـرة جديـــدة خـــال ١٤٠هبـــدف اسـ . ٢٠١١ل عـ

وحتقيقا ملصلحة االسـتقرار اإلقليمـي ومبـادرة الـسالم العربيـة،            
ينبغي حـل الـرتاع بـني إسـرائيل وسـوريا علـى أسـاس قـرارات             

  .جملس األمن ذات الصلة
 كـــــانون ١٢ويف لبنـــــان، أدى اهنيـــــار احلكومـــــة يف   
يناير إىل زيادة مستوى التـوتر الـسياسي يف البلـد، الـذي        /الثاين

سلــسلة مــن املظــاهرات تأييــدا لــرئيس الــوزراء      بلــغ ذروتــه ب 

ينـــاير،  / كـــانون الثـــاين ٢٥  و٢٤املؤقـــت احلريـــري يـــومي   
. معظمهـا يف مدينــة طــرابلس الـشمالية وبعــض منــاطق بــريوت  

ــري إىل      ــوزراء احلري ــيس ال وتوقفــت املظــاهرات مــع دعــوة رئ
ــيس     . اهلــدوء ــذي أصــدره رئ ــان ال ــام بالبي ورحــب األمــني الع

عا مجيع األطراف إىل احملافظة على اهلـدوء        الوزراء احلريري ود  
  .وتفادي أي عمل من أعمال العنف

ــاين ٢٥ويف    ــانون الثــ ــن   / كــ ــومني مــ ــد يــ ــاير، بعــ ينــ
املــشاورات مبوجــب الدســتور مــع مجيــع اجملموعــات الربملانيــة،  
طلـــب الـــرئيس ســـلميان مـــن الـــسيد جنيـــب ميقـــايت تـــشكيل  

ــدة  ــة جدي ــة  . حكوم ــايت جاري ــسيد ميق ــشاورات ال ، وأود. وم
باســم األمــني العــام، اإلعــراب عــن أملــه يف أن حتقــق احلكومــة 
اجلديــدة تطلعــات مجيــع أفــراد الــشعب اللبنــاين ودعوتــه تلــك   

  .ناحلكومة التقيد بكل االلتزامات الدولية اليت قطعها لبنا
فرباير، نظم جتمـع سياسـي يف بـريوت         / شباط ١٤ويف    

ــوز      ــيس ال ــال رئ ــسادسة الغتي ــسنوية ال ــذكرى ال ــاء ال راء إلحي
وأصــدر األمــني .  شخــصا آخــر٢٢ الــسابق رفيــق احلريــري و

العام بيانا هبـذه املناسـبة كـرر فيـه التـزام األمـم املتحـدة جبهـود                  
  . احملكمة اخلاصة للبنان

فربايـــر، وقـــع وزيـــر العمـــل اللبنـــاين  / شـــباط٢٢ويف   
املؤقت مرسوما إداريا ينظم تنفيذ تعديالت قـانون العمـل الـيت       

وتلـك خطـوة مهمـة      . ٢٠١٠أغـسطس   / آب أقرها الربملـان يف   
جيابيــــة ستــــسهم يف حتــــسني األحــــوال املعيــــشية لالجــــئني  إو

  .الفلسطينيني يف لبنان
عمار خميم هنر البـارد   إويف حني يتحقق تقدم يف إعادة         

وتناشـــد األمـــم . لالجــئني، ال يـــزال التمويـــل شــاغال رئيـــسيا  
ار هنـر   عمـ إاملتحدة اجملتمـع الـدويل جتديـد دعمـه املـايل إلعـادة              

  .البارد حىت يتسىن استمرار إحراز التقدم
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وما زالت احلالـة هادئـة ومـستقرة يف منطقـة عمليـات               
واســتمرت االنتــهاكات . قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان 
  .اجلوية اإلسرائيلية بصورة شبه يومية

ديــــسمرب /ويف إحــــاطيت اإلعالميــــة يف كــــانون األول  
نـــين أعتقـــد أن مـــصداقية    أشـــرت إىل أ،)S/PV.6448انظـــر (

اجملتمع الدويل، مبا فيه اجملموعـة الرباعيـة، سـتكون علـى احملـك           
ومــن امللــح واملهــم بــشكل حاســم اآلن أن يــرد       . ٢٠١١يف 

وحتقيقا لتلـك الغايـة، تعتـزم       . اجملتمع الدويل على هذا االختبار    
اجملموعــة الرباعيــة إشــراك الطــرفني يف حمادثــات جديــة، مبــا يف  

وهر ودعمهــا إلجيــاد ســبل للعــودة إىل طاولــة  ذلــك بــشأن اجلــ
 كمــا أعتقــد أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك اســتعداد. املفاوضــات

  لتقــدمي مقترحــات ملموســة أكثــر لتلــك املفاوضــات، إذا كــان

مـل أن   آو. ذلك ما يلزم لتحقيـق تقـدم حاسـم صـوب الـسالم            
ــشكل مــسؤول     ــصرف ب ــدان إىل ذلــك اجلهــد بالت ــضم القائ  ين

لعـــات شـــعبيهما مـــن أجـــل االســـتقرار يتماشـــى مـــع تط ومبـــا
ــتعني    . والــسالم ذلــك، يف رأيــي، هــو الــدرس الــسليم الــذي ي

  .استخالصه من التغيريات اليت جتري يف املنطقة
أشـكر الـسيد سـريي      ): تكلمت باإلنكليزية  (الرئيسة  

  .على إحاطته اإلعالمية
أدعــو اآلن أعــضاء اجمللــس إىل مــشاورات غــري رمسيــة     

  .شأن املوضوعملواصلة مناقشتنا ب
  .٤٠/١٠رفعت اجللسة الساعة   

 


