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الدورة احلادية والسبعون
البندان  41و ( 73أ) من جدول األعمال
مسألة قربص
احمليطات وقانون البحار

رســالة مخر ــة  29أيلول/ســبتمرب  2016موجّهــة ا األمــع العــامل مــن املم ـ
الدائم لتركيا لدى األمم املتحدة
باإلشـــارة ا رســـالة ق ـ ـ اليبارنـــة اليونـــانيع املخر ـــة  6أيلول/ســـبتمرب 2016
( ،)A/70/1032أود أن أوجه انتباهكم ا االعتبارات التالية.
يف البدايــة ،أود أن أؤكــد دــددا بأنــه ال وجــود أل ي ســلطة ةتبــة اوجــو اليــانون
أو الواقع مخهلة لتم ي ك ٍّ من اليبارنة األتراك واليبارنة اليونانيع ،وبالتايل قربص كك .
بعد ذلك ،جتدر اإلشارة ا أنّ احلـدود ااارجيـة للفـرل اليـار ي لتركيـا يف املنـا
البحرية بشرقي البحر األبيض املتوسط اليت تيع غرب ط الطول  ‘‘18 ‘16 °32شـرقا قـد
مت تعيينـــها يف املـــتكرتع الشـــاويتع البـــادرتع عـــن تركيـــا ،رقـــم 2004/Turkuno DT/4739
املخر ــة  2آذار /مــار  ،2004ورقــم  22273/14136816/2013املخر ــة  12آذار/
مار .2013
ليد تليت السـاينة الـ ر رويـال ( ،)R/V Flash Royalيف هـت الييـية بالـتات ،نـدا
عنــد د و ــا اجلــرل اليــار ي التركــي يف  25آب/أغســط ( 2016الســاعة  16:37عنــد
النيطــــة  ‘‘80 ‘43 °34مشــــاال ‘‘75 ‘06 °32-شــــرقا) وأييــــا يف  26آب/أغســــط
( 2016الســاعة  8:35عنــد النيطــة  ‘‘56 ‘14 °35مشــاال ‘‘57 ‘06 °32-شــرقا) ،مــن
جانــو الارقا ــة التركيــة  ،TCG Geliboluوأُبلغــت بأّنــه ينمنــع عليهــا موانــلة أنشــطتها عل ـ
اجلرل اليار ي التركي دون تنسي و/أو ذن منسب من السُّلطات التركية املختبّة.
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واإلحداثيات املتكورة أع تيـع غـرب ـطّ الطـول  ‘‘18 ‘16 °32شـرقا ،وهـي
بتلك تد ضـمن اجلـرل اليـار ي التركـي حيـس تـار تركيـا اكـم الواقـع ومـن األسـا
حيوقًا ومباحل مشروعة.
الس ـان البحريــة التركيــة يف املنطيــة لــديها بالاع ـ  ،واوجــو قواعــد
وبالتــايل ،الــّ ّن ُّ
اليـانون الــدويل ومبادئـه الســائدة ،حـ ّ مشـرو يف الّتـد يف أ ي نشــاحب ا ـي علمــي ــرى
دون موااليــة أو ذن مــن تركيــا .والســاينة البحريــة التركيــة تكــون ،بعبــارة أ ــرى ،قــد أولــت
االعتبــار الواجــو ،يف تبــرالها ،للممارســات الدوليــة الراســخة .ومــن  ،ت تكــن هنــاك أ ي
’’مياييات“ م لما تزعم الرسالة املتكورة.
وعل ـ ضــو مــا تيـدّمل ،الــّ ّن تركيــا تناّنــد ك ـ ّ مــا جــا مــن ادعــا ات يف رســالة ق ـ
اليبارنة اليونانيع.
وأرجو قتناً تعميم هت الرسـالة باعتبارهـا وثييـة مـن وثـائ اجلمعيـة العامـة ،يف ـار
البندين  41و ( 73أ) من جدول األعمال.
(توقيع)  ي .هاليت شاي
املم الدائم
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