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وثيقة رقم 137:

سريي  روبرت  املتحدة  لألمم  العام  األمني  باسم  للمتحدث  صحفي  بيان 
حول سفن املساعدات التي تتجه إىل غزة137 )نص مرتجم عن األصل(

27 أيار/ مايو 2011

فيها  أشار  املتوسط  األبيض  البحر  إىل حكومات دول  برسالة  املتحدة[  ]لألمم  العام  األمني  بعث 

إىل أنه كان يتابع بقلق تقارير وسائل اإلعالم حول احتاملية إرسال سفن إغاثة إىل غزة. وأعرب عن 

اعتقاده بأن املساعدات والبضائع املتجهة إىل غزة يجب أن متر عب املعابر الرشعية والقنوات القامئة 

بالفعل. وأشار إىل ترصيحات اللجنة الرباعية يوم 21 حزيران عام 2010 ولجنة االتصال املخصصة يف 

13 نيسان عام 2011 يف هذا الصدد.

هذه  مثل  تسيري  من  للحد  نفوذها  استخدام  إىل  املعنية  الحكومات  جميع  العام  األمني  ودعا 

السفن، والتي رمبا تؤزم األمور وتحولها إىل رصاع عنيف. كام دعا الجميع، مبا يف ذلك حكومة إرسائيل، 

إىل الترصف مبسؤولية وحذر لتجنب أية حوادث عنف. 

وأكد األمني العام أنه يف الوقت الذي يعتقد فيه أن سفن اإلغاثة ليست مفيدة يف حل املشاكل 

عىل  إرسائيل  حكومة  وحث  االستمرار.  يكنه  ال  هناك  الوضع  فإن  غزة،  يف  األساسية  االقتصادية 

 اتخاذ املزيد من الخطوات الهادفة وبعيدة املدى إلنهاء الحصار عىل قطاع غزة، وذلك يف إطار قرار

مجلس األمن 1860 )2009(. وعىل وجه الخصوص، أكد أن املعابر الرشعية تؤدي عملها الجوهري 

فقط عندما تكون كافية لتلبية احتياجات السكان املدنيني يف قطاع غزة. 

وثيقة رقم 138:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول موقف بان يك مون من سفن املساعدات 
املتوجهة إىل قطاع غزة138

28 أيار/ مايو 2011

تعقيباً عىل ترصيحات املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة مارتن نيسرييك التي قال فيها: 
“األمني العام بان يك مون طلب من كل الحكومات املعنية استخدام نفوذها لعدم إرسال سفن جديدة 

تنقل مساعدات إىل قطاع غزة”..، رصح مصدر مسئول يف حركة حامس مبا ييل:

إرسال سفن جديدة  إىل عدم  الداعي  العام  األمني  نستهجن بشدة موقف  إننا يف حركة حامس 
لنقل املساعدات إىل أهلنا املحارصين يف قطاع غزة، بحجة منع تدهور املوقف يف الرشق األوسط! 
فتلك الدعوة هي تجاوز خطري للمبادئ التي قامت عليها األمم املتحدة، ومخالفة رصيحة للقوانني 
واملواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عىل توفري املساعدات اإلنسانية للمحارصين عب 

ممرات آمنة.


