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وثيقة رقم 174:

أسطول  للتحقيق يف حادثة سفن  فريق  تشكيل  تعلن عن  املتحدة  األمم 
الحرية174

2 آب/ أغسطس 2010

أعلن أمني عام األمم املتحدة عن تشكيل لجنة تحقيق يف حادث االعتداء الذي تعرض له أسطول 

الحرية يف الحادي والثالثني من أيار/ مايو من عام 2010.

قال األمني العام إنه قد انخرط عىل مدى الشهرين املاضيني يف مشاورات مكثفة مع زعامء كل 

العام  األمني  ووصف  الحرية.  أسطول  حادث  يف  التحقيق  لجنة  تشكيل  حول  وتركيا،  إرسائيل  من 

الذين اشرتكت معهم يف  الدولتني  بأنه تطور غري مسبوق. وأضاف: “أشكر زعامء  اللجنة  بدء عمل 

وآمل  املرتقب.  والتعاون  التوافق  روح  عىل  األسبوع،  نهاية  عطلة  األخرية خالل  اللحظة  مشاورات 

إرسائيل  بني  العالقات  وتحسني  السالم،  عملية  يف  كبري  بشكل  اللجنة  تشكيل  يساهم  أن  مخلصاً 

وتركيا”.

وأشار األمني العام إىل أن لجنة التحقيق ستتكون من شخصيات بارزة: “رئيس وزراء نيوزيالندا 

السابق السري جيفري باملر رئيساً، ورئيس كولومبيا املنتهية واليته السيد ألفارو أوريبي كنائب للرئيس. 

كام تضم اللجنة أيضاً عضوين إضافيني، أحدهام من إرسائيل، واآلخر من تركيا”.

تقدم  أن  عىل  الحايل،  أغسطس  آب/  من  العارش  يف  عملها  التحقيق  لجنة  تبدأ  أن  املقرر  ومن 

التقرير املرحيل األول منتصف أيلول/ سبتمب املقبل.

وأعرب األمني العام عن أمله أن تتمكن اللجنة من الوفاء بالتفويض املمنوح لها، عىل أساس البيان 

الرئايس ملجلس األمن، عب التعاون التام من قبل السلطات الوطنية املعنية يف الدولتني.

وأضاف السيد بان ]يك مون[ أن اللجنة ستقدم له توصياتها الخاصة بالحيلولة دون وقوع حوادث 

مشابهة يف املستقبل. وأعرب األمني العام عن أمله أن يكون التفاق اليوم حول تشكيل لجنة التحقيق 

تأثري إيجايب عىل العالقات بني تركيا وإرسائيل، وعىل الوضع العام يف منطقة الرشق األوسط.

وكان أسطول الحرية الذي ضم ست سفن، يحمل نحو عرشة آالف طن من املساعدات اإلنسانية 

املوجهة إىل سكان غزة، كام كان يقل ستامئة وخمسني متضامناً من عدة دول. وقد انطلق أسطول 

الحرية من املياه الدولية قبالة السواحل القبصية باتجاه غزة يف محاولة لكرس الحصار املفروض عىل 

قطاع غزة وسكانه منذ أربع سنوات.

نهاية  البحر يف  الحرية يف عرض  أسطول  اإلرسائيلية هجوماً عىل  الحربية  القوارب  وقد شنت 

أيار/ مايو املايض، أسفر عن سقوط ما ال يقل عن تسعة قتىل.


