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جملس األمن
السنة احلادية والسبعون

رسالة مؤرخـة  20تشـيين األولأأتتـو ي  2016موجهـة مـن الئـابم األعمـال
النيا ة للبعثة الدابمة لتيتيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام
يشيفين أن أحيل طيا رسالة مؤرخة  19تشيين األولأأتتـو ي  2016موجهـة إلـي م
من ممثل اجلمهورية التيتية لئربص الشمالية مهمِّت دانا (انظي امليفق).
أتون ممتنا لو جيى تعميم هذه اليسالة وميفئهـا اعتبارهـا وقيئـة مـن وقـابق اجلمعيـة
العامة ،يف إطار البندين  41و ( 73أ) جدول األعمال ،ومن وقابق جملس األمن.
(توقيع) غوفني يجيج
نابب املمثل الدابم
الئابم األعمال النيا ة
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ميفــق اليســالة املؤرخــة  10تشــيين األولأأتتــو ي  2016املوجهــة مــن الئــابم
األعمال النيا ة للبعثة الدابمة لتيتيا لدى األمم املتحدة إىل األمني العام
نــاع علـ تعليمــات مــن ح ــومب ،أتتــب إلــي م ردا عل ـ اليســالة املؤرخــة  5آبأ
أغسطس  ،2016املوجهة إلي م من ممثل الئبارصـة اليونـانيني يف نيويـورا واملعممـة وصـ ها
وقيئة من وقابق اجلمعية العامة ( .)A/70/1008إن احلجج املئدمـة يف اليسـالة املـذتورة تشـو ا
عيوب جوهيية ألهنا تستند إىل افتياض خاطئ أن لإلدارة الئربصـية اليونانيـة لئـربص اجلنو يـة
حئا قانونيا أو سياسيا أو أخالقيا يف متثيل اجلزيية أسيها أو التصـي اههـا .وحئيئـة األمـي
هـــن أنـــا منـــذ التـــدما الئســـي لشـــياتة هوريـــة قـــربص لعـــام  1960الـــذ حصـ ـل يف
عــام  ،1963مل توجــد يف اجلزيــية أيــة إدارة مشــتيتة قــادرة علــ متثيــل الئبارصــة األتــياا
والئبارصة اليونانيني.
وغين عن الئول إن املوارد الطبيعية املوجودة يف قربص وحوهلا تعود إىل شعب اجلزيـية.
لذا ،فمن املؤسف أن تصي اإلدارة الئربصية اليونانيـة علـ الئيـام اطـوات أحاديـة اجلانـب علـ
حساب احلئـو املتأصـلة واملتسـاوية للشـعب الئربصـن التيتـن يف مـا يتعلـق ـذه املـوارد .وقـد
سُـــجلت أصـــال آراع اجلانـــب الئربصـــن التيتـــن شـــأن أنشـــطة است شـــا واســـت الل املـــواد
اهليدروتي ونيــة الــب تئــوم ــا اإلدارة الئربصــية اليونانيــة يف وقــابق األمــم املتحــدة ات الصــلة
( A/69/675-S/2014/915و  .)A/68/902وعل غيار لك ،ويف ضوع حماوالت اجلانب الئربصـن
اليونــاخ خلــق أمــي واقــة يف مســألة اهليــدروتي ونات ،فئــد ســجلت تيتيــا أي ــا ،وصـ ها لــدا
جماورا ،اعتياضاهتا من خالل يانات ووقابق رهية خمتل ة (.)A/70/855-S/2016/406
ويف هـــذا الســـيا  ،أود أن أ تاـــيتم ـــاالقتياحني الئربصـــيني التـــيتيني املـــؤرخني
 24أيلولأســبتمرب  2011و  29أيلولأســبتمرب  ،2012اللــذين يتوخيــان لــة أمــور منــها
إنشــاع جلنــة خمصصــة لالست شــا واالســت الل املشــتيتني الحتياطيــات اهليــدروتي ونات.
يد أن اجلانب الئربصن اليوناخ ال ييفض جميد مناقشة هذين االقتياحني فحسب ،ـل يواصـل
أي ا الئيام اطواتـا االن ياديـة عاعمـا أن إجياعاتـا هـذه هـن مـن ضـمن ”حئوقـا السـيادية“،
ومتجاهال أن السيادة تنبة عل قدم املساواة من الئبارصة األتـياا والئبارصـة اليونـانيني ،علـ
حنو ما جيى تأتيده أي ا يف البيـان املشـتيا املـؤر  11شـبا/أفربايي  .2014وعـالوة علـ
لك ،أعلن اجلانب الئربصن اليونـاخ ،مـن خـالل يانـات عامـة يف مناسـبات عـدة ،أن ال نيـة
لد يــا عل ـ اإلطــال للئيــام اطــوات مشــتيتة مــة اجلانــب الئربصــن التيتــن شــأن مســألة
اهليدروتي ونات أو لـن يتئاسم مة الئبارصة األتياا تئاسم أية إييادات حمتملـة ك ـن يئيئهـا
من احتياطيات اهليدروتي ونات قبل التوصل إىل تسوية.
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وتمـــا تـــدرتون جيـــدا ،فئـــد أعـــيب الزعيمـــان يف يانيهمـ ـا املشـــتيتني املـــؤرخني
 15أيارأمـــايو  2016و  14أيلولأســـبتمرب  ،2016عـــن تطلعهمـــا إىل التوصـــل إىل ات ـــا
تســوية شــاملة يف عــام  .2016ومــة لــك ،أ هــيت التجــارب الســا ئة أنــا يــة يئيــق هــذا
اهلــد  ،مــن األمبيــة د ــان عــدم إهلــاع هــذه العمليــة أو تئوي ــها عوامــل مــن قبيــل مســألة
اهليــدروتي ونات ،وت ــافي تــل جهــود اجلــانبني يئيئــا هلــذه ال ايــة .وإعاع هــذه ا ل يــة ،مــن
املؤسف أن اجلانب الئربصـن اليونـاخ مـا عال رتـار امل ـن يف إجياعاتـا االن ياديـة مثـل توقيـة
ات ــا مــة مصــي يف  31آبأأغســطس  2016مــن أجــل تشــييد خـ أنا يــب أو الطلــب مــن
شيتات الطاقة املعنية التعجيـ ل يف اسـت الل حئـول غـاع معينـة .إن هـذا املوقـف غـا الصـاد
يــثا مــن دون شــك تســا الت شــأن اســتعداد اإلدارة الئربصــية اليونانيــة لتئا ُســم الســلطة مــة
الشعب الئربصن التيتن.
لئد آن األوان للمجتمة الدويل تن ي ف عن الت اضن عن اإلجياعات األحاديـة الـب
يتخــذها اجلانــب الئربصــن اليونــاخ الــذ يهــد إىل اغتصــاب احلئــو املتأصــلة واملشــيوعة
للشــعب الئربصــن التيتــن يف املــوارد الطبيعيــة املوجــودة يف اجلزيــية وحوهلــا .وينب ــن لــإلدارة
الئربصية اليونانية عوض لك أن تتشجة عل العمل صد مة اجلانب الئربصن التيتـن مـن
أجل يئيق تسوية شاملة يف عام  ،2016قبل أن تُ لق نافذة ال يصة احلالية.
أتون ممتناً لو جيى تعميم هذه اليسالة اعتبارها وقيئة من وقـابق اجلمعيـة العامـة ،يف
إطار البندين  41و ( 73أ) من جدول األعمال.
(توقيع) مهمِّت دانا
ممثل اجلمهورية التيتية لئربص الشمالية
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