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

رسالة مؤرخة  ٣متوز/يوليـ  ٤١٠٢موجهـة ىل األمـا العـان مـن املمثـا الـدا م
لفييت نان لدى األمم املتحدة
ب ناء على تعليمات من حكوميت ،أتشرف بأن أحيا ىلليكم طي ورقة موقـ ههوريـة
فييت نان االشتراكية فيما يتعلق بسيادة فييت نان على أرخبيا هوانغ سا (انظر املرفق).
وأرجو ممتنا تعمـيم هـ ا الرسـالة ومرف هـا بواـفهما ومي ـة مـن ومـا ق الـدورة الثامنـة
والستا للجمعية العامة ،يف ىلطار البند ( 67أ) من جدول األعمال.
(توقيع) يل هواي ترونغ
السفري فوق العادة واملفوض
املمثا الدا م لفييت نان
لدى األمم املتحدة
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مرفق الرسالة املؤرخة  ٣متوز/يولي  ٤١٠٢املوجهة ىل األمـا العـان مـن املمثـا
الدا م لفييت نان لدى األمم املتحدة
سيادة فييت نان على أرخبيا هوانغ سا
ترفض ههورية فييت نان االشـتراكية مطال بـات النيـا بالسـيادة علـى أرخبيـا هوانـغ سـا
(ال ي تسمي النيا ’’جزر شاشا‘‘ ،واملعروف أيضا باسم جزر باراسـيا) الـواردة يف مرف ـ
الرســــالتا املـــــؤرختا  ٤٤أيـــــار/مـــــايو  )A/68/887( ٤١٠٢و  9حزيـــــران/يونيــــ ٤١٠٢
( )A/68/907املوجهتا ىل األما العان من ال ا م باألعمال بالنيابة للبعثـة الدا مـة للنيـا لـدى
األمم املتحدة ،باعتبارها مطالبات ال أساس هلا ىلطالقا حبكم الواقـ أو حبكـم ال ـانون .وتؤكـد
فييت نان أن املطالبات النيينية ال ت ون على أساس قانوين أو تارخي .
فالومــا ق التارخييــة ال تتوافــق ومطالبــات النيــا بالســيادة علــى أرخبيــا هوانــغ ســا
(جزر باراسيا).
وتشــري النيــا يف رســا لها األخــرية ىل بعــض الومــا ق باعتبارهــا أدلــة تارخييــة تؤكــد
’’سيادة‘‘ النيا املزعومة على أرخبيا هوانغ سا التـاب لفييـت نـان .أـري أنـ ال ميكـن التثبـت
من احة ه ا ’’الومـا ق‘‘ وهـ تفت ـر ىل الدقـة وتفسـرها النيـا بطري ـة تعسـفية .والومـا ق
الـيت تشـري ىلليهــا النيـا ال تثبــت بـأي وســيلة كانـت أن النيــا أرسـت الســيادة علـى أرخبيــا
هوانغ سا عندما كان ه ا اإلقليم أرضا مشاعا .وتبا السـجالت التارخييـة ،علـى الن ـيض مـن
ذلك ،أن النيا أدركت أن سيادهتا مل متتد ىل أرخبيا هوانغ سا.
فعلى سبيا املثال ،يف الع د األخري مـن ال ـرن التاسـ عشـر ،عنـدما أرقـت السـفينتان
بيلونـــا ( )Bellonaوأوميـ ـ مـــارو ( )Umeji Maruيف أرخبيـــا هوانـــغ ســـا ودبـــهما اـــيادون
اينيون ،قالت السـلطات النيـينية يف م اطعـة أوانـدونغ بالنيـا ىلن أرخبيـا هوانـغ سـا جـزر
مهجورة ال تتب للنيـا .ومل يكـن األرخبيـا مرتبطـا مـن الناحيـة اإلداريـة بـأي م اطعـة تابعـة
جلزيرة هاينان بالنيا كما أن مل ي ـ يف نطـاق مسـؤولية أي سـلطة اـينية .وهلـ ا األسـبا ،
رفضت النيا حتما املسؤولية عن احلادث.
ويف امل ابا ،ت دن فييت نان علنا مواد تارخيية ذات حجية تثبـت أن فييـت نـان أرسـت
سيادهتا على جزر هوانغ سا عندما كانت اجلزر أرضا مشاعا .ومن ال ـرن السـاب عشـر علـى
األقا ،كانت أسرة وين احلاكمة لفييت نـان تـنظم أنشـطة السـتلاالل املـوارد يف جـزر أرخبيـا
هوانــغ ســا وقــري قياســات حبريــة وتســجا طــرق املالحــة البحريــة مــن أجــا ضــمان ســالمة
جلت هـ ا األنشـطة بدقـة
املالحة البحرية للسفن األجنبية عرب مياا أرخبيا هوانغ سا .وقـد سـ ّ
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يف ومــا ق رةيــة اــدرت عــن األســر الفييتناميــة احلاكمــة يف ذلــك الوقــت .وال تــزال الومــا ق
امل كورة حمفوظة يف فييت نان.
وبعــد أن وقّعــت فرنســا وفييــت نــان معاهــدم احلمايــة املــؤرختا  ٠1آذار/مــارس
 ٠76٢و  7حزيران/يوني عان  ٠77٢على التوايل ،مارست فرنسا ،باسم فييـت نـان ،سـيادة
فييت نان على أرخبيا هوانغ سا على حنو مستمر وقدمت احتجاجات علـى تعـديات النيـا.
وقامت فرنسا بالعديد من األنشطة ملمارسة السيادة على أرخبيا هوانغ سـا ،اـا يف ذلـك بنـاء
وتشلايا املنا ر وحمطـات األراـاد اجلويـة ،وىلنشـاء هيمـات منتدبـة ىلداريـة مرتبطـة ا اطعـة هتـوا
هتــيا (أنــان) كانــت مســؤولة عــن األرخبيــا ،ومــن شــهادات املــيالد للمــواطنا الفييتنــاميا
املولودين يف األرخبيـا .ويف عـان  ،٠9١9انتـهكت بعثـة استكشـافية قـان ـا ال ا ـد يل زهـون
انطالقا من م اطعة أوانلاـدونغ بالنيـا السـيادة الـيت كانـت فييـت نـان قـد أرسـتها متامـا علـى
أرخبيا هوانغ سا ومارستها فرنسا على حنو فعلـ باسـم فييـت نـان .واحتجـت فرنسـا ،باسـم
فييــت نــان ،علــى اقتحامــات النيــا ألرخبيــا هوانــغ ســا ،وأكــدت مــن جديــد أن فييــت نــان
قد أرست السيادة متاما على أرخبيا هوانغ .وردا على مطالبات النيا الكيـة أرخبيـا هوانـغ سـا،
طلبت فرنسا أن توافق النيا على تسوية املسألة من خالل التحكيم الدويل (امل كرة الشـفوية
املؤرخة  ٠7شباط/فرباير  ٠9٣6املوجهة من فرنسا ىل النيا) ،ولكن النيا رفضت.
ويف عان  ،٠9٢7استلالت ههورية النيا يف ظا حكم تشان كاي  -شـيك ،احلالـة
السا دة يف داية احلر العاملية الثانية ،واقتحمت بنيورة أـري قانونيـة جزيـرة ـو الن (وودي)
بأرخبيا هوانغ سا .ويف عان  ،٠9٢6احتجت فرنسا على ه ا االقتحان أري ال ـانوين وطلبـت
أن يتفاوض الطرفان ويسويان املسألة عن طريق حتكيم طرف مالث ،وهو مـا رفضـت ههوريـة
النيا مرة أخرى .وانسحب نظان تشان كاي  -شيك من جزيرة وودي يف وقت الحق.
ومل تن ا املؤمترات الدولية ملكية أرخبيا هوانغ سا ىل النيا.
ف با داية احلر العاملية الثانية وبعدها ،وضعت مسـألة السـيادة علـى أرخبيـا هوانـغ
ســا علــى جــدول أعمــال عــدد مــن املــؤمترات الدوليــة .واعتمــد مــؤمتر ال ــاهرة ،الـ ي ع ــد يف
الفتــرة مــن  ٤٤ىل  ٤7تشــرين الثــاين/نــوفمرب  ٠9٢٣حبضــور فــرانكلا د .روزفلــت ،ر ــي
الواليات املتحدة وونستون تشرشا ،ر ي الوزراء الربيطاين ،وتشـان كـاي  -شـيك ،ر ـي
ههورية النيا بيـان ال ـاهرة الـ ي اسـتهدف ىلدـاء اإلدارة اليابانيـة جلميـ جـزر منط ـة آسـيا
واحمليط اهلادئ الـيت اسـتولت عليهـا اليابـان منـ احلـر العامليـة األو يف عـان  ٠9٠٢وىلعـادة
األقاليم النيينية الواقعة حتت االحتالل الياباين ىل النيا ،اا فيها مـاوو ،وتـايوان ،وبينـغ هـو.
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ومل يأت تشان كـاي  -شـيك ،الـ ي مثـا النيـا يف املـؤمتر ،علـى ذكـر أرخبيلـ هوانـغ سـا
وتروونغ سا.
وأادر مؤمتر بوتسدان ،ال ي ع د يف الفترة من  ٠6متـوز/يوليـ ىل  ٤آ /أأسـط
 ٠9٢1حبضور قادة الواليات املتحدة واململكة املتحدة والنيا ،ىلعـالن بوتسـدان ،الـ ي أكـد
مــن جديــد بيــان ال ــاهرة .و ــددا ،مل ي ـ كر تشــان كــاي  -شــيك ،ممثــا النيــا يف املــؤمتر،
أي ش ء على اإلطالق عن أرخبيل هوانغ سا وتروونغ سا.
وقــد حضــر مــؤمتر ســان فرانسيســكو للســالن ،الــ ي ع ــد يف الفتــرة مــن  ٢ىل 7
أيلول/سبتمرب  ،٠91٠ممثلو  1٠بلدا ،اا فيها فييت نـان بواـفها عضـوا يف االحتـاد الفرنسـ .
وشارك تران فان هو ،ر ي وزراء دولة فييـت نـان يف املـؤمتر بنيـفت ر ـي الوفـد الفييتنـام .
وتناول املؤمتر مسألة أيلولة عدد من األقاليم يف منط ـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ .ويف املـؤمتر ،قـدن
أندري أروميكو ،ر ي وفد االحتـاد السـوفيام ،م ترحـا باسـم النيـا تضـمن  ٠٣بنـدا ،مـن
بينــها اعتــراف اليابــان بســيادة ههوريــة النيــا الشــعبية علــى بعــض اجلــزر يف البحــر الشــرق
(حبــر النيــا اجلنــومب) ،اــا فيهــا أرخبيــا هوانــغ ســا .ورفــض املــؤمتر امل تــر الـ ي قدمـ وفــد
االحتاد السوفيام اعارضة  ٢7اوتا م ابا  ٣أاوات مؤيدة وحاليت امتناع عن التنيويت.
وبعــد ذلــك التنيــويت مباشــرة ،يف  6أيلــول/ســبتمرب  ،٠91٠جــدد تــران فــان هــو،
ر ي وفد فييـت نـان ،عنـد ىلل ا ـ كلمتـ أمـان املـؤمتر ،التأكيـد علـى سـيادة فييـت نـان ال دميـة
العهد على أرخبيل هوانغ سا وتروونغ سـا .ومل تـتأ أي مـن البلـدان الــ  1٠املشـاركة علـى
تأكيد الوفد الفييتنام سيادة فييت نان على ه ين األرخبيلا.
وذكر مؤمتر جني لعان  ٠91٢بشأن مشكلة ىلعادة ىلحـالل السـالن يف اهلنـد النيـينية
أن األطراف املعنية ستحترن است الل فييت نان وسالمتها اإلقليمية ،اليت كانت تضـم أرخبيلـ
هوانــغ ســا وتروونــغ سـا الــواقعا آنمـ حتــت ىلدارة ال ــوات الفرنســية والفييتناميــة .ونظــرا ألن
النيا كانت أحد املشاركا يف مؤمتر جني  ،فه تدرك متامـا هـ ا الواقعـة وجيـب أن حتتـرن
النيكوك الدولية اليت اعتمدت يف املؤمتر.
وقــد ننيــت املــادة األو مــن اتفاقــات بــاري لعــان  ٠96٣بوضــو علــى أن هي ـ
ا لبلدان جيب أن حتترن است الل فييت نان وسالمتها اإلقليمية .ويف ذلك الوقت ،كـان أرخبـيال
هوانغ سا وتروونغ سـا حتـت ىلدارة ههوريـة فييـت نـان وشـكال جـزءا ال يتجـزأ مـن األراضـ
الفييتنامية.
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ويف كانون الثاين/يناير  ،٠96٢استخدمت النيا ال ـوة العسـكرية الحـتالل أرخبيـا
هوانغ سا بأكملـ  .وأاـدرت حكومـة ههوريـة فييـت نـان واحلكومـة الثوريـة املؤقتـة جلنـو
فييت نان بيانا لإلعرا عـن موقفيهمـا ولالحتجـال علـى تنيـرف النيـا .وطلبـت حكومـة
ههورية فييت نان أن يع د لـ األمـن التـاب ل مـم املتحـدة جلسـة عاجلـة بشـأن اسـتخدان
النيا لل ـوة .واوجـب ال ـانون ا لـدويل الكتسـا األراضـ  ،ال ميكـن السـتخدان ال ـوة بلايـة
احتالل أراض أن يوجد ح ا يف ملكيتها.
وقد انتهكت النيا مبدأ االمتناع عن التهديد باسـتعمال ال ـوة أو اسـتعماهلا اوجـب
ال انون الدويل ومل تتمكن بالتايل من ىلرساء سيادهتا على أرخبيا هوانغ سا.
وقامت النيا مرتا باجتيا أرخبيـا هوانـغ سـا بنيـورة أـري قانونيـة .ف ـد اسـتلالت
النيا انسحا فرنسا من فييت نان وقامت يف عان  ٠917باجتيا واحـتالل اجلـزء الشـرق
من أرخبيا هوانغ سا .وه ا أول احـتالل دا ـم علـى اإلطـالق ت ـون بـ النيـا ألي مكـان يف
أرخبيا هوانغ سا ،وهو ما أمار احتجاجات قويـة مـن ههوريـة فييـت نـان .ويف عـان ،٠919
أفشلت قوات ههورية فييت نان حماولة قان ا جنود اينيون كانوا متنكرين يف هيمة اـيادين
للرســو يف اجلــزء اللاــرمب مــن األرخبيــا .وأل ـ ال ــبض علــى امــنا و ــانا ’’اــيادا‘‘ اــينيا.
وقد حدمت عمليتا االجتيا كلتامها بعد أن أعيد تأكيد سيادة فييت نـان علـى أرخبيلـ هوانـغ سـا
وتروونــغ ســا ،مــن دون ىلبــداء أي احتجــال يف املــؤمترات الدوليــة امل ـ كورة آنفــا .ويف عــان
 ، ٠96٢اســتلالت النيــا احلــر يف فييــت نــان وقامــت بــاهلجون علــى أرخبيــا هوانــغ ســا
واالستيالء علي من حكومة ههورية فييـت نـان .وهـ ا كانـت املـرة األو الـيت احتلـت فيهـا
النيا أرخبيا هوانغ سا بأكمل باستخدان ال وة.
واوجــب ال ــانون الــدويل ،يعــد اســتخدان ال ــوة بلايــة احــتالل أراض ـ دولــة أخــرى
ذات سيادة الأيا وال ميكن أبدا أن يشكا األساس ملطالبـة بالسـيادة .وبالتـايل ،ال تـزال سـيادة
فييت نان على أرخبيا هوانغ سا قا مة وال تا حملها االحتالل ال ي قامت ب النيا بال وة.
ويف مــ كرة مؤرخــة  ٠٤أيــار/مــايو  ،٠977وهــ ومي ــة رةيــة مــن ومــا ق وزارة
اخلارجيـة النيــينية ،أكـدت النيــا أيضـا بوضــو مبـدأ ال ــانون الـدويل ال ا ــا بـأن ’’العــدوان
ال ميكن أن مين السيادة‘‘ على ىلقلـيم مـا .ومـا مـن بلـد يف العـامل يعتـرف بسـيادة النيـا علـى
أرخبيا هوانغ سا.
ومل تعترف فييت نان قط بسيادة النيا على أرخبيا هوانغ سا.
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وت ون النيا عمدا بتشوي التاريخ وىلساءة تفسريا عندما تشري ىل الرسالة املوقعـة مـن
ر ي الوزراء الراحا فان فـان دونـغ يف عـان  ٠917وأريهـا مـن املـواد واملنشـورات النيـادرة
يف فييت نان قبـا عـان  ٠961سـعيا ىل دعـم مطالباهتـا الكيـة أرخبيـا هوانـغ سـا .ومل تـ كر
الرسالة على اإلطالق السيادة على أرخبيلـ هوانـغ سـا وتروونـغ سـا .وكانـت الرسـالة تتعلـق
باالســـتح اقات البحريـــة ،ولـــي باملســـا ا ذات النيـــلة باألراضـــ  .ويف الواقـــ  ،تتنـــاقض
االستنتاجات الـيت ميكـن أن تستخلنيـها النيـا اليـون مـن الرسـالة مـ بيانـات النيـا نفسـها،
اا فيها بيانات من الزعيم النييين دينغ سياو بينغ نفس .
ويف أيلول/سبتمرب  ،٠961بعد  ٠6سنة مـن ىلاـدار ر ـي الـوزراء الراحـا فـان فـان
دونــغ الرســالة ،قــال الــزعيم النيــيين دينــغ ســياو بينــغ للــزعيم الفييتنــام يل دوان يف بــيجا ىلن
’’لــدى النيــا أدلــة كافيــة إلمبــات أن جــزر شاشــا (هوانــغ ســا) وجــزر نانشــا (تروونــغ ســا)
تشكا جزءا من ىلقليم النيا من أمد بعيد .أري أن البلدان سـيتباحثان ملعاجلـة هـ ا املسـألة يف
وقت الحق ،متشيا م مبدأ التشاور الـودي حلـا اخلالفـات‘‘ .وقـد دوّن البيـان الـ ي أد بـ
دينغ سياو بينغ بدقة يف م كرة لوزارة اخلارجيـة النيـينية مؤرخـة  ٠٤أيـار/مـايو  ٠977وهـو
يعك فهم النيا بأن مسألة السـيادة مل تكـن قـد سـويت لنيـا النيـا مـن خـالل أي بيـان
أو اتفاق سابق .وتطلب فييـت نـان أن حتتـرن النيـا هـ ا الواقعـة التارخييـة وتنخـرط جبديـة يف
مفاوضات م فييت نان بشأن أرخبيا هوانغ سا.

6/6

14-57172

