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اجلمعية العامة
الدورة الثامنة والستون
البند ( 67أ) من جدول األعمال
احمليطات وقانون البحار

رســـالة مةر ـــة  82أيار/مـــايو  8102موجهـــة األ األمـــم العـــائ مـــن ال ـــا م
باألعمال بالنيابة للبعثة الدا مة لفييت نائ لدى األمم املتحدة
بناء على تعليمات من حكوميت ،أتشرف بـنن أحيـإ الـيكم يـذ املـالرة الدبلوماسـية
املةر ة  82أيار/مايو  8102املوجهة من وزارة ارجية مجهوريـة يييـت نـائ اراـترالية األ
وزارة ارجية مجهورية الصم الشعبية بشنن اسـتمرار تشـليإ الصـم للمنصـة النفطيـة غايـان
ايو  120بشكإ غري قانوين يف املنط ة ارقتصادية اخلالصـة واجلـرف ال ـارف لفييـت نـائ منـا
 0أيار/مايو ( 8102انظر املريق).
وأرجو ممتّنًا تعمـيم غـاا الرسـالة ومري هـا بواـفهما ومي ـة مـن ومـا ق الـدورة الثامنـة
والستم للجمعية العامة ،يف ا ار البند ( 67أ) من جدول األعمال.
(توقيع) نوين تراك با
ال ا م باألعمال بالنيابة
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مريق الرسالة املةر ة  82أيار/مايو  8102املوجهة األ األمم العائ مـن ال ـا م
باألعمال بالنيابة للبعثة الدا مة لفييت نائ لدى األمم املتحدة
هتـــدف وزارة ارجيـــة مجهوريـــة يييـــت نـــائ اراـــترالية جياهتـــا األ وزارة ارجيـــة
مجهوريــة الصــم الشــعبية ،وباإاــارة األ املــالرة الدبلوماســية املةر ــة  5أيار/مــايو 8102
الواردة من وزارة ارجية مجهورية الصم الشعبية ،يشريها أن تفيد مبا يلي:
 - 0علــى الــرغم مــن ارتصــارت اجلــادة الــيت قامــت ىــا يييــت نــائ علــى تل ـ
املســتويات وبناــكال اــت ،ف تتوق ـ الصــم عــن التعـدّف علــى ح ــوة يييــت نــائ الســيادية
ووريتها على منط تها ارقتصادية اخلالصة وجريها ال ارف احملـدّد وي ـا رتفاقيـة األمـم املتحـدة
ل انون البحار لعائ  ،0128اليت يعد لإ من يييت نائ والصم ريا ييها .وتطالب يييـت نـائ
مرة أ رى بنن ت وئ الصم يورا بسـحب منصـتها النفطيـة غايـان اـيو  120وسـفن ارراسـة
املراي ة هلا من املنا ق البحريـة التابعـة لفييـت نـائ ،ووقـ مجيـط األنشـطة الـيت مـ بالسـ مة
واألمــن البحــريم وتــةمر علــى الس ـ ئ واألمــن اإقليمــيم .ومبج ـرّد ســحب الصــم ملنصــتها
النفطيــة ،ســيتبادل اجلانبــان وجهــات النظــر بشــنن التــدابري الكفيلــة بــاحتواء ارالــة وا ــفاء
ارست رار عليها ،وبشنن املسا إ البحرية املطروحة بم البلدين.
 - 8ويف املالرة الدبلوماسية املشار اليهـا أعـ ا ،ويف غريغـا مـن ارتصـارت الـيت
قامت ىا الصم مط يييت نائ ،تصرّ الصم على أن املنصة النفطية غايان ايو ت ط دا إ امليـاا
اإقليمية جلزر ”ايشا“ .وتكرر يييت نائ تنليد أن ما تشري اليذ الصم باسم جزر ”ايشـا“
ما غو ار أر بيإ غوانـ سـا التـابط لفييـت نـائ (واملعـروف أيمـا باسـم جـزر باراسـيإ) الـاف
جتلّذ الصم بال وة بشكإ غري قانوين منا عائ  .0162وينبلي اجراء مفاو ـات بـم اجلـانبم
رسم مسنلة السيادة على أر بيإ غوان سا ومسـنلة أف البلـدين غـو الـاف لـذ ارـق يف ال يـائ
بننشطة التن يب عن املوارد الطبيعية واستل هلا يف املوقط الاف توجـد بـذ حاليـا املنصـة النفطيـة
غايان ايو  .120ويف اجتماع مط الرييق يل دوان ،السكرتري األول رزب العمإ الفييتنـامي،
يف بـيجم يف لــانون األول/ديســم  ،0165أقـرّ الرييــق دينـ زيــاوبين  ،نا ــب ر ــي اللجنــة
املرلزية للحزب الشيوعي الصيين ونا ـب ر ـي سلـ الدولـة الصـيين ،بوجـود يـات بـم
يييت نائ والصـم ييمـا يتعلـق بالسـيادة علـى أر بيلـي غوانـ سـا وترونـ سـا ،وبـنن اجلـانبم
سيتفاو ان على تسوية هلاا املسنلة يف مرحلة رح ة .ومرة أ رى ،تطلب حكومة يييت نـائ
بكــإ احتــرائ األ حكومــة الصــم أن تتحّلــى بتلــأ الــروف وتبــدأ علــى الفــور مفاو ــات علــى
املستوى اركومي بم يييت نائ والصم بشنن السيادة على أر بيإ غوان سا.
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 - 2ويف مــةمر اــحفي ع دتــذ وزارة ارجيــة الصــم يف  07أيار/مــايو ،8102
ذلر ممثإ عن وزارة ارجية الصم أن يييت نائ قد أعلنت  56موقعا يف املياا املتنـازع عليهـا
لكتـإ للـنفو واللـاز ،مبــا يف ذلـأ  6ح ـول منتجـة للــنفو واللـاز و  26منصـة حفـر .وغــاا
ادّعاء أ ل تذ الصم دون أف أساس قان وين .وبالتـايل يـ ن يييـت نـائ تـريل بشـكإ قـا ط غـاا
اردعاء البا ـإ مـن جانـب الصـم ،وتةلـد يف الوقـت نفسـذ أن مجيـط األنشـطة الـيت ت ـوئ ىـا
ييما يتعلق ب نتاج النفو واللـاز تـتم دا ـإ حـدود اجلـرف ال ـارف لفييـت نـائ لمـا غـو ـدّد
وي ا رتفاقية األمم املتحدة ل انون البحار لعائ .0128
وتلتنم وزارة ارجية مجهورية يييت نائ اراترالية غاا الفراة لتعـ سـددا لـوزارة
ارجية مجهورية الصم الشعبية عن أمسى آيات ت ديرغا.
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