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وثيقة رقم 116:

سريي  روبرت  املتحدة  لألمم  العام  األمني  باسم  للمتحدث  صحفي  بيان 
حول األحداث التي جرت يف ذكرى النكبة116 )نص مرتجم عن األصل(

15 أيار/ مايو 2011

لقد تابع األمني العام عن كثب األحداث الخطرية جداً التي حدثت اليوم عىل الخط األزرق بني 
إرسائيل ولبنان ويف الجوالن املحتل بعد انتهاك خط فض االشتباك من الجانب السوري. كام أنه ال زال 

يتابع أيضاً االشتباكات يف األرايض الفلسطينية املحتلة. 

إن األمني العام يشعر ببالغ القلق بعد سقوط عدد كبري من األشخاص بني قتىل وجرحى. ويدعو 
جميع األطراف املعنية إىل التحيل بضبط النفس واالمتناع عن االستفزازات، وذلك للمنع من تصعيد 

التوترات وضامن عدم قتل أو جرح املدنيني.

ويدعو األمني العام إىل الهدوء يف جميع أنحاء املنطقة وإىل تحمل املسؤولية القصوى من جميع 
األطراف املعنية.

إن األمني العام عىل دراية تامة بالوضع الراهن يف الرصاع العريب – اإلرسائييل، وهو وضع غري قابل 
لالستمرار، تبزه بشدة تلك التغيريات السياسية العميقة التي تجري حالياً يف املنطقة. ويؤكد األمني 
العام عىل الحاجة امللحة إليجاد سالم عادل وشامل يدوم طويالً بني العرب وإرسائيل، وهو أمر يضمن 
الكرامة واألمن للجميع، مبا يف ذلك إنهاء االحتالل، وإنهاء الرصاع، والتوصل إىل حل عادل وتوافقي 

ملحنة الالجئني الفلسطينيني. 

ودعا األمني العام إىل بذل جهود مستمرة ومتواصلة الستئناف املفاوضات اإلرسائيلية – الفلسطينية 
وإحراز تقدم فيام يخص الهدف األكب وهو السالم اإلقليمي الشامل يف الرشق األوسط.

وثيقة رقم 117:

النكبة117 ذكرى  يف  جرت  التي  األحداث  حول  هيغ  لوليام  صحفي   بيان 
)نص مرتجم عن األصل(

16 أيار/ مايو 2011

دعا وزير الخارجية ]البيطاين[ وليام هيغ جميع األطراف إىل مامرسة ضبط النفس بعد اندالع 
العنف عىل حدود إرسائيل خالل إحياء الفلسطينيني ليوم النكبة.

وقال وزير الخارجية وليام هيغ: 

“أشعر بقلق عميق بسبب أعامل العنف عىل حدود إرسائيل اليوم، كام أشعر باألىس إثر الخسائر 
وهذه  املدنية.  الحياة  حامية  وضامن  النفس  ضبط  مامرسة  إىل  األطراف  جميع  وأدعو  األرواح.  يف 
التطورات توضح أكث من أي وقت مىض أن هناك حاجة ماسة إىل حل دائم وشامل للرصاعات يف 

املنطقة، ولن يتحقق ذلك إال من خالل املفاوضات”.


