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

رســالة مخر ــة  9حزيران/يونيــ  4102موجهــة ا األمــع العــال مــن ال ــا م
باألعمال بالنيابة للبعثة الدا مة للصع لدى األمم املتحدة
بنــا ع علــل معليمــات مــن حيومــة بلــد أ أم ــر ب ـ ن أحي ـ لــييم ورقــة موق ـ
مجهورية الصع ال عبية بعنوان ”م غي حفارة  :HYSY 981األعمال االسـتفزايية لفييـن نـال
وموق ـ الصــع“ (انظــر املر)ــو)أ ومتعلــو الورقــة ب عمــال العرقلــة ملــَّ امل ــروعة املنف ـ ة مــن
جانب مجهورية )يين نال االشتراكية يا عمليات احلفر العادية اليت م ول هبا شـركة صـينية
املياه قبالة جزر شي ا الصينية.
وأرجو ممتنًا معميم هـ ه الرسـالة ومر) هـا باعتباروـا و ي ـة مـن و ـا و الـدورة الثامنـة
والستع للجمعية العامةأ طار البند ( 67أ) من جدول األعمال.
(توقيع) وانغ مع
السفَّ )وق العادة واملفوَّض
املمثـ الدا م بالنيابــة جلمهوريـــة
الصع ال عبية لدى األمم املتحدة
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مر)ــو الرســالة املخر ــة  9حزيران/يوني ـ  4102املوجهــة ا األمــع العــال مــن
ال ا م باألعمال بالنيابة للبعثة الدا مة للصع لدى األمم املتحدة

م ـــــغي حفـــــارة  :HYSY 981األعمـــــال االســـــتفزايية لفييـــــن نـــــال
وموق الصع
أوالً  -م غي حفارة

HYSY 981

بــدأت حفــارة  HYSY 981التابعــة ل ــركة صــينيةأ  4أيار/مــايو 4102أ عمليــات
حفــر دا ـ املنط ــة املتا ــة جلــزر شي ــا الصــينية (انظــر ال ــميمة  0لالطــالع علــل مــوقع
الت ــغي ) هبــد التن يــب عــن الــنفو والغــاي .وبعــد ىلــاي املرحلــة األوا مــن العمليــةأ بــدأت
املرحلة الثانية  46أيار/مايو .وي ع موقعا الت غي علل مسا)ة  06مـيالً رريـاً مـن كـ مـن
جزيرة دجونغ جيان التابعة جلزر شي ا الصينية واخلـو األسـال للميـاه ايقليميـة جلـزر شي ـاأ
علل بُعد ما ي رب من  011ا  057ميالً ررياً من ساح الرب الفييتنام الر يسل.
ودأب ـ ن ال ــركة الصــينية علــل جــرا أعمــال التن يــب ملــذ امليــاهأ ــا لــذ
عمليات املسح االهتزاي وعمليات املسح ملواقع اآلبـار علـل مـدى السـنوات الع ـر املا ـية.
وحالياًأ ي ي م ـغي حفـارة  HYSY 981متابعـ ًة لعمليـات التن يـب الرومينيـةأ وينـدرا امـًا
من سيادة الصع و طار واليتها ال ا ية.

انياً  -األعمال االستفزايية املنف ة من جانب )يين نال
بعد وقن قصَّ من بد العملية الصينيةأ أرسلن )يين نال عدداً كبًَّا مـن السـفن ا
املوقعأ ا لذ السفن املسلحةأ ممـا أدى ا عرقلـة العمليـة الصـينية علـل مـو مُمعـن وملـَّ
م روعأ و ا صدل السفن التابعة للحيومة الصينية اليت كانـن موجـودة ألدا مهـال احلراسـة
واألمــن هنــايف .و الوقــن نفس ـ أ أرســلن )ييــن نــال ا املنط ــة أي ـًا ” ــفادع ب ــرية“
وعمـال خ ــرين سـن ســطح املـا أ وأسـ طن امليـاه عــددًا كـبًَّا مــن العوا ـوأ ــا لــذ
شبايف الصيد وأشيا عا مة .و الساعة  06:11مـن يـول  6حزيران/يونيـ أ بلـغ عـدد السـفن
الفييتنامية روم املنط ةأ مع وجود  71سفينة حاولن كسر الطوق الصيين وقامن بصـدل
سفن احليومة الصينية  0 207مرة.
و ث ـ ه ـ ه األعمــال الــيت نف ـ ها اجلانــب الفييتنــام انتــهاكًا طــًَّا لســيادة الصــع
وح وقهــا الســ يادية وواليتــها ال ــا يةأ وم ــي ديــدات طــَّة علــل ســالمة املــو فع
الصــينيع وحفــارة HYSY 981أ وانتــهاكاً جســيمًا لل ــوانع الدوليــة ات الصــلةأ ــا لــذ
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ميثاق األمم املتحدةأ وامفاقية األمم املتحدة ل انون البحار لعـال 0994أ وامفاقيـة عـال 0999
املتعل ة ب مع األعمال ملَّ امل روعة املوجهة د سالمة املالحة البحريةأ والربوموكول املتعلـو
ب مــع األعمــال ملــَّ امل ــروعة املوجهــة ــد ســالمة املن ــدت الثابتــة املوجــودة علــل اجلــر
ال ــار  .وم ـوذض هـ ه األعمــال أي ـًا حريــة وســالمة املالحــة هـ ه امليــاهأ وم ــر بالســالل
واالست رار املنط ة.
وبا ي ا)ة ا قيال )يين نالأ علل مو مُمعن وملَّ م روعأ بعرقلة العمليـات العاديـة
الــيت من هفـ ها ال ــركة الصــينية عــرض البحــرأ ل ــد مغا ــل هـ ا البلــد أي ـاً عــن املظــاهرات
املناه ــة للصــع الــيت أعقيمــن علــل أرا ــي  .و منتص ـ شــهر أيار/مــايوأ نف ـ اآلال مــن
العناصــر اخلارجــة علــل ال ــانون )ييــن نــال أعمــال ــربأ وقامــن هـ ه العناصــر بتحطــيم
وهنب املمتليات وشاركن أعمال ايحـراق العممـد ـد شـركات صـينية وشـركات مابعـة
لعــدة بلــدان أ ــرى .وقتلــن بوح ــية أربعــة مــواطنع صــينيع ومســببن صــابة أكثــر مــن
 111خ رين جبروحأ و سا ر كربى املمتليات.

الثاً  -ر د )ع الصع
مل يتم حىت اآلن معيع احلدود البحرية بع جزر شي ا الصينية وساح الـرب الفييتنـام
الر يس  .ومل يعمد اجلانبان ك لذ ا معيع املنط ـة االقتصـادية اخلالصـة واجلـر ال ـار
ملــذ امليــاه .ولــو ليــال اجلــانبع املطالبــة باملنط ــة االقتصــادية اخلالصــة واجلــر ال ــار و) ـًا
المفاقيــة األمــم املتحــدة ل ــانون البحــار .ومــع لــذأ )ــتن ملــذ امليــاه لــن مصــبح أبــداً منط ــة
ــر مطبي ـ عمليــة
اقتصــادية الصــة وجر) ـًا قاري ـًا لفييــن نــالأ أي ـًا ييــن املبــدأ ال ـ
معيع احلدود.
وقد مارسن الصع درجة عاليـة مـن ـبو الـنفخت وااـ ت التـدابَّ الوقا يـة الاليمـة
مواجهة أعمال )يين نال االستفزايية عرض البحر .وأعرسلن سفن احليومـة الصـينية ا
املوقع ليفالة سالمة العمليةأ )تولن بفعاليةأ جو يسوده النظـالأ اايـة اينتـاا والعمليـات
البحر وسالمة املالحـة .ومنـ  4أيار/مـايوأ أرسـلن الصـع أي ـاً أكثـر مـن  11بالملـًا ا
)يين نال علل خمتل املستوياتأ وطلبن ا اجلانـب الفييتنـام اليـ عـن عرقلـة العمليـات
بطري ة ملَّ م روعة .لين ه ه العرقلة ملَّ امل روعة اليت ميارسـها اجلانـب الفييتنـام ال مـزال
لألس مستمرة.
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رابعاً  -جزر شي ا جز من ايقليم الصيين
-0

جزر شي ا ه جز ال يتجزأ من قليم الصع ال

ال يوجد أ نزاع ب ن .

جزر شي ا وقال بتنميتها واستغالهلا وممارسة الواليـة
وكانن الصع أول من اكت
ال ــا ية عليهــا .ومن ـ ســاللة ســونغ ال ــمالية ( 0047-971ميالديــة)أ أن ـ ت احليومــة
الصينية بالفع والية ق ـا ية علـل جـزر شي ـا وأرسـلن ال ـوات البحريـة يقامـة دوريـات
املياه هنايف .و عال 0919أ قال ال ا د يل جون من ال وة البحرية قوانغـدونغأ سـاللة م ـينغأ
ب يادة بعثة مراقبة عسيرية ا جزر شي ا وأعاد م كيد السيادة الصينية مـن ـالل ر)ـع العلـم
و طالق رش ة نَّان جزيرة يونغ ينغ .و عـال 0900أ أعلنـن حيومـة مجهوريـة الصـع
عـــن قرارهـــا بت ـــاع جـــزر شي ـــا وامليـــاه ائـــاورة للواليـــة ال ـــا ية التابعـــة مل اطعـــة يـــاأ
جزيرة هاينان.
وملــزت اليابــان جــزر شي ــا واحتلتــها ــالل احلــرب العامليــة الثانيــة .وبعــد استســالل
اليابان عال 0925أ قامن احليومة الصينية م رين الثاين/نو)مرب 0927أ و) ـًا لسلسـلة
من الو ا و الدوليةأ بترسال مسـخولع كبـار علـل مـس السـفن احلربيـة ا جـزر شي ـا يقامـة
احتفــال ناســبة اســت بال اجلــزر .ونُصــبن لوحــة حجريــة حيــا ع ل ـ كرى التســليم و ركــزت
ال وات املوقع بعد لذ .وهي ا أععيدت جزر شي ا ا الوالية ال ا ية للحيومـة الصـينية
بعد أن عن بصورة ملَّ م روعة الحتالل بلد أجنيب.
و عــال 0959أ أن ـ ت احليومــة الصــينية ميتــب دارة جلــزر شي ــا وم ونغ ــا
ونان ا .و كانون الثاين/يناير 0962أ قال جيشُ وشعبُ الصع بطرد اجلـيش الغـاي التـابع
لسلطة سايغون ال ا مة جنوب )يين نال من جزيرة شاهنو وجزيرة ملانيوان التـابعتع جلـزر
شي ــا ودا)عــا عــن قلــيم الصــع وســيادم  .وســنَّن احليومــة الصــينية قــانون مجهوريــة الصــع
ال ــعبية املتعلــو بــالبحر ايقليم ـ واملنط ــة املتا ــة عــال 0994أ ون ــرت ن ــاس األســال
و طوس األسـال للميـاه ايقليميـة جلـزر شي ـا عـال 0997أ ممـا يخكـد مـن جديـد سـيادة
الصع علل جزر شي ا ونطاق املياه ايقليمية لتلذ اجلزر .و عال 4104أ أن ـ ت احليومـة
الصينية خمتل مناطو مدينة سان ا جزيرة يونغ ينغ التابعة جلزر شي ا.
 - 4وقب عال 0962أ مل مطعن أ حيومة )ييتنامية علل ايطالق سيادة الصـع علـل
جــزر شي ــا .واعتر)ــن )ييــن نــال ر ي ـًا جبــزر شي ــا كجــز مــن قلــيم الصــع من ـ العصــور
بيانا ــا احليوميــة ومـ كرا ا الدبلوماســيةأ وكـ لذ
ال دميــة .وقــد انعيــخت هـ ا املوقـ
صحفها و را طها وكتبها املدرسية.
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و الل اجتماع مع ال ا م باألعمال بالنيابة يل م مع السفارة الصينية )ييـن
نالأ  05حزيران/يوني 0957أ أعلن نا ب ويير ارجية مجهورية )ييـن نـال الدمي راطيـةأ
أونغ )ان ييمأ بلغة وقورةأ أن ”و) ًا للبيانات الفييتناميةأ مُعمد جزر شي ـا وجـزر نان ـا مـن
الناحية التارخيية جز اً من ايقليم الصيين“ .أمَّا يل لويفأ املدير بالنيابة لـددارة اآلسـيوية التابعـة
لويارة اخلارجية الفييتناميةأ الـ كـان حا ـرًا االجتمـاعأ ) ـد كـر علـل وجـ التحديـد
البيانات الفييتنامية وأشار ا أن ”ه ه اجلزر كانن بالفع أ وريم التاريخأ جز اً من الصـع
عهد ساللة سونغ“.
و  2أيلول/سبتمرب 0959أ أصدرت احليومة الصـينية عالنـاً (انظـر ال ـميمة )4أ
أشارت )ي ا أن ”امساع البحر ايقليم جلمهورية الصع ال ـعبية ـب أن يبلـغ ا ـين ع ـر
ميالً ررياً“أ وأو حن أن ه ا ”ال رس ينطبو علل مجيع أرا ـ مجهوريـة الصـع ال ـعبيةأ
ــا لــذ  ...جــزر شي ــا“ .و  7أيلول/ســبتمربأ ن ــرت ”هنــان دان“ ()Nhân Dânأ
الصــحيفة الر يــة الناط ــة باســم اللجنــة املركزيــة حلــزب العمــال الفييتنــاميعأ علــل صــفحتها
االواأ الــنا اليام ـ يعــالن احليومــة الصــينية ب ـ ن البحــر ايقليم ـ التــابع للصــع .و
وج ر ـيخت ويرا )ييـن نـالأ )ـال )ـان دونـغأ مـ كرة دبلوماسـية
 02أيلول/سبتمرب  0959أ َّ
ا ر يخت جملخت الدولة الصيين م و ن ال (انظر ال ميمة )1أ ي َّ )يها بلغـة وقـورة ا أن
”حيومــة مجهوريــة )ييــن نــال الدمي راطيــة معتــر بــتعالن حيومــة مجهوريــة الصــع ال ــعبية
املتعلو ب رارها ب ن البحر ايقليمـ الصـيينأ الصـادر  2أيلول/سـبتمرب 0959أ ومخيـده“
وأن ”حيومة مجهورية )يين نال الدمي راطية سترل ه ا ال رار“.
و  9أيار/مــايو 0975أ أصــدرت حيومــة مجهوريــة )ييــن نــال الدمي راطيــة بيانــًا
بايشــارة ا قيــال حيومــة الواليــات املتحــدة األمريييــة بتحديــد ”منط ــة قتــال“ ال ــوات
املســلحة التابعــة للواليــات املتحــدة )ييــن نــال .وجــا )يهــا أن ”ر ــيخت الواليــات املتحــدة
ليندون جونسون قد حدَّد )يين نـال ب سـرها وامليـاه ائـاورة املمتـدة علـل مـو  011ميـ مـن
سواح )يين نال وجز اً من املياه ايقليمية جلمهورية الصع ال ـعبية جـزر شي ـا بوصـفها
”منط ــة قتــال“ ال ــوات املســلحة التابعــة للواليــات املتحــدة  ...مــا ي ــي ديــداً مباشــرًا
ألمن مجهورية )يين نال الدمي راطية وجَّاهنا .“...
و األطلس العاملي الصادر أيار/مايو  0964عـن ميتـب الدراسـات االست صـا ية
ورسم اخلرا و التابع مليتب ر يخت ويرا )يين نـالأ جـرت ايشـارة ا جـزر شي ـا ب ا هـا
الصــينية .ويــريف ُد اليتــاب املدرس ـ لطــالب الص ـ التاســعأ مــادة اجلغرا)يــاأ الصــادر عــن
من ورات )يين نال التربوية عال 0962أ درلٌ بعنوان ”مجهوريـة الصـع ال ـعبية“أ جـا
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)ي أن ”سلسلة من اجلزرأ بد اً من جزيريت نان ا وشي ا وصو ًال ا جزيرة هاينـانأ وجزيـرة
مايوانأ وجزر بنغهو وجزر م وشان  ...تـد شـي قـول وم ـي سـورًا عظيمـًا للـد)اع
عن الرب الصيين الر يس “.
لين احليومة الفييتنامية معود اليول عن كالمها من ـالل مطالبا ـا ايقليميـة املتعل ـة
جبزر شي ا التابعة للصع .وه ا يُعترب انتهاكاً جسيماً ملبادئ ال انون الدويلأ ا لـذ مبـدأ
ايملالق احليم وال واعد األساسية اليت سيم العالقات الدولية.

امساً  -معاجلة احلالة بال ي املناسب
الصع قـوة ال يُسـتهان هبـا مـن أجـ احلفـاا علـل السـالل واالسـت رار رـر الصـع
اجلنويبأ ومعزيز التعاون بع بلدان املنط ة ومنميتها .ومخيـد الصـع م ييـداً ابتـاً ملـرض ومبـادئ
ميثاق األمم املتحدةأ وال واعد األساسية للعالقات الدولية واملبادئ األساسية لل ـانون الـدويل.
وال مسعل الصع طالقاً ا حدوث أ ا طراب جوارها.
ومــود الصــع أن ميــون عالقا ــا جيــدة مــع )ييــن نــالأ ليــن ــة مبــادئ ال مييــن هلــا
التخل عنها .وقناة االمصال بع الصع و)يين نال مفتوحة .وسثُّ الصـعُ )ييـن نـال علـل أن
م ع اعتبارها املصاحل العامة للعالقات الثنا يـة والسـالل واالسـت رار رـر الصـع اجلنـويبأ
واحترال سيادة الصع وح وقها السيادية وواليتـها ال ـا يةأ واليـ )ـورًا عـن مجيـع أشـيال
عرقلة العملية الصينيةأ وسحب مجيـع السـفن واأل)ـراد مـن املوقـعأ افيفـًا مـن حـدة التـومرات
و ســهاماً عــودة اهلــدو البحــر أقــرب وقــن مميــن .وستواصـ الصــع بـ ل جهودهــا
للتواص مع )يين نال هبد معاجلة احلالة الراهنة بطري ة مناسبة.

6/10

14-55004

A/68/907

ال ميمة 0
موقعا عملية ال ركة الصينية
/جزيرة شي ا

دا نانغ/
/جزيرة دجونغ جيان

موقع العملية 4

موقع العملية 0
)يين نال/

مالحظة :يبعد موقعا العملية مو  011ا  057ميالع رريا عن ساح الرب الفييتنام الر يس .
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ال ميمة 4
عالن حيومة مجهورية الصع ال عبية ب ن البحر ايقليم الصيين
بيجعأ  2أيلول/سبتمرب 0959
معلن حيومة مجهورية الصع ال عبية:
 - 0ن امتداد البحر ايقليم جلمهورية الصع ال عبية يبلغ ا ين ع ر ميالً رريـاً.
وينطبــو ه ـ ا ال ــرس علــل مجيــع أرا ـ مجهوريــة الصــع ال ــعبيةأ ــا لــذ الــرب الصــيين
الر يس وجزره الساحليةأ ومايوان واجلزر احمليطة هبـاأ وجـزر بنغهـوأ وجـزر دونغ ـاأ وجـزر
شي اأ وجزر م ونغ اأ وجزر نان اأ ومجيع جزر الصع األ رى اليت مفصـلها أعـايل البحـار
عن الرب الر يس وجزره الساحلية.
 - 4ن اخلــو األســال للبحــر ايقليمـ الصــيين علــل طــول الــرب الر يسـ وجــزره
الساحلية هو اخلو املخل من اخلطوس املست يمة اليت مربو ن اس األسـال مـا بـع سـاح الـرب
الر يس وأبعد اجلزر الساحلية؛ وم ي أي اً املساحةع املا ية علل امتداد ا ين ع ـر مـيالً رريـًا
ا ارا ه ا اخلو األسال ررم الصع ايقليم  .أما املساحات املا ية املوجـودة دا ـ اخلـو
األسـالأ ــا لـذ لــيي بوهـا وم ــيو م يونغت ـوأ )هـ ميـاه دا ليــة صـينية .واجلــزر
ال ا مة دا اخلو األسالأ ا لذ جزيـرة دونغجـعأ وجزيـرة ملـاودنغأ وجـزر مامسـوأ
وجزر باييوانأ وجزيرة وكيوأ وجزيرما جينمن اليربى والصغرىأ وجزيـرة دادانأ وجزيـرة
ردانأ وجزيرة دونغدينغأ ه جزر واقعة املياه الدا لية الصينية.
 - 1وال ــوي أل طــا رة أجنبيــة أو ســفن أجنبيــة مســتخدمة ألملــراض عســيرية
د ول البحر ايقليم الصيين أو ائال اجلو ال ا م )وق دون احلصول علل ن من حيومـة
مجهورية الصع ال عبية.
وعند ايرار ا لبحر ايقليمـ الصـيينأ ـب أن مت يَّـد كـ سـفينة أجنبيـة بـال وانع
واللوا ح اليت و عتها حيومة مجهورية الصع ال عبية.
 -2ومسر أي ـاً املبـادئ املنصـول عليهـا الف ـرمع ( )4و ( )1علـل مـايوان
واجلــزر احمليطــة هبــاأ وجــزر بنغهــوأ وجــزر دونغ ــاأ وجــزر شي ــاأ وجــزر م ونغ ــاأ وجـزر
نان اأ ومجيع جزر الصع األ رى.
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وال مزال منط تـا مـايوان وبنغهـو ا ـعتع الحـتالل ال ـوة املسـلحة التابعـة للواليـات
املتحدة .وه ا ي ي انتهاكاً ملَّ قانوين للسالمة ايقليمية ولسيادة مجهوريـة الصـع ال ـعبية.
ويــتعع اســتعادة مــايوان وبنغهــو واملنــاطو األ ــرى املما لــةأ ولــو حليومــة مجهوريــة الصــع
ال عبية أن مستعيد ه ه املناطو جبميع الوسا املال مة الوقـن املال ـم .ومُعتـرب هـ ه ال ـية
من ال ايا الدا لية للصعأ وال يُسمح )يها ب مد أجنيب.

14-55004

9/10

A/68/907

ال ميمة 1
م ـ كرة مخر ــة  02أيلول/ســبتمرب  0959موجهــة مــن ر ــيخت ويرا مجهوريــة
)ييـــن نـــال الدمي راطيـــة ا م ـــو ن ال أ ر ـــيخت جملـــخت الدولـــة مجهوريـــة
الصع ال عبية
أعلنن حيومة مجهورية الصع ال عبيةأ عالهنـا الصـادر  2أيلول/سـبتمرب 0959أ
أن امتداد ررها ايقليم يبلغ ا ين ع ر ميالً رريـاً .ويـ كر ايعـالن ر يـاً مـا يلـ ” :ينطبـو هـ ا
ال رس علل مجيع أرا مجهورية الصع ال عبيةأ ا لـذ  ...جـزر دونغ ـاأ وجـزر شي ـاأ
وجزر م ونغ اأ وجـزر نان ـاأ ومجيـع جـزر الصـع األ ـرى“ .و  02أيلول/سـبتمرب 0959أ
أشار ر يخت ويرا مجهورية )يين نال الدمي راطيـةأ )ـال )ـان دونـغأ م كرمـ املوجهـة ا ر ـيخت
جملخت الدولةأ م و ن ال أ ا أن احليومة الفييتناميـة ”معتـر بـتعالن احليومـة الصـينية املتعلـو
ب رارها ب ن البحر ايقليم الصيين ومخيده“ وأهنا ”سترل ه ا ال رار“.
الر)يو م و ن ال أ
ي ر)نا أن نبلغيم ر ياًأ الر)يو ر يخت جملخت الدولةأ ب ن حيومة مجهوريـة )ييـن نـال
الدمي راطيــة معتــر بــتعالن حيومــة مجهوريــة الصــع ال ــعبية املتعلــو ب رارهــا ب ـ ن البحــر
ايقليم الصيينأ الصادر  2أيلول/سبتمرب 0959أ وه مخيده.
ن حيومة مجهورية )ييـن نـال الدمي راطيـة ستـرل هـ ا ال ـرار وهـ سـتو ذج معليمـات ا
أجهزة الدولة املسخولة ب ن سترل اماً ال رار ال يفيد ب ن امتداد البحر ايقليم الصيين يبلـغ ا ـين
ع ر ميالً ررياًأ و لذ مجيع أشيال معاملها مع مجهورية الصع ال عبية عرض البحر.
ومف لواأ الر)يو ر يخت جملخت الدولةأ ب بول أ ل عبارات الت دير.
)ال )ان دونغ
ر يخت ويرا مجهورية )يين نال الدمي راطية
هانو أ  02أيلول/سبتمرب 0959
الر)يو م و ن ال
ر يخت جملخت الدولة
مجهورية الصع ال عبية
بيجع
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