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رسـلة مررةـ  ١٩تشـينن األل/أكتتـر ي  ٢٠١٥مرجهـ ىل األمـ اةاـلم مــن
املمثل اةدائم جلنرب كفينقيل ةدى األمم املتحدة
كتشــيب ــحي كإيــل ىلةــيسم ةيــر رســلة مررة ـ  ١6مترزأنرةيــر  ٢٠١٥مرجه ـ ىل
األمـ ـ اةاـــلم ةتمـــم املتحـــدة مـــن األمـ ـ اةاـــلم جلعهـ ـ اةعرةي ـــلرنر مـــد عـــد اةا نـ ـ
(انظي امليفق).
لكرجر ممتنل تاميم هذه اةيسلة لميفقهل ل تعلرمهل لثيق من لثلئق جملس األمن.
(توقيع) جريمييله نيلملين تنغ لي ململ رةر
اة فري لاملمثل اةدائم
جلمهررن جنرب كفينقيل
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ميفــق اةيســلة املررة ـ  ١٩تشــينن األل/أكتتــر ي  ٢٠١٥املرجه ـ ىل األم ـ
اةالم من املمثل اةدائم جلنرب كفينقيل ةدى األمم املتحدة
لســم اوسرمـ اةوــحيالن لجعهـ اةعرةي ــلرنر كتتـ ىلةــيسم أللجــر انتعــلهسم ىل
آةي اةتطررات يف سجل املغيب اةطرنل من االستسشلب لاالستغال /غري اةقـلنرني ةلمـرار
اةطعياي يف اةوحياء اةغي ي .
( San Leon

فثم ـ كــيت نرجــد مقيهــل يف كنيةنــدا هــي كــيت ســلي ةيــري ىلنيجــي
 )Energyتقرم لةتاللي مع املست اةرةين ةلمحيلقلت لاملال ي يف املغيب اململـر ةلدلةـ
ـــلةتططيل ةلعـــدء امليـــلت إفـــي يف آبأكغ ـــطس  ٢٠١٥يف ئـــي اةايـــري  4اة ـــلإلي يف
ةيفلن يف ىلقليم اةوحياء اةغي ي احملتل ملايف مل ىلذا تلنـ هنـل تميـلت يلرنـ مـن املـرار
اهليدرلتي رني يف املنطق .

لتشــسل هــذه األنشــط لفقــل ةلتــياةيا اةــب منحهــل املست ـ اةــرةين ةلمحيلقــلت
لاملال ي يف املغيب انتهلتل ةطريا ةلقلنري اةدليل لاة يل ة اةدائم ةلشا اةوـحيال لـ
مـرار ه اةطعيايـ لتنطـر لـ ةطـي تقـرنه ك جهـر جدنـدة نعـذهلل املعاـر اةشطوــي
ةتمـ اة اـلم ةلوـحياء اةغي يـ تين ـترفي رلن مـن كجـل ىل ـل إـل سيلسـي ـل  /ل ائــم
لمقعـــر /مـــن اةطـــيف نسفـــل ةشـــا اةوـــحياء اةغي يـ ـ تقينـــي موـــريه لفقـــل ةقـــيارات
جملس األمن.
لاةوــحياء اةغي يـ ةي ـ جـ ءا مــن املغــيب .لهــي ىلقلــيم غــري متمتــع ــلوسم اةــذا
مبرج ميثلق األمم املتحدة لنتظلر مليـ هناـلء االسـتاملر .للجـر املغـيب يف اهنقلـيم هـر
نتيج ةغ ل غري قلنرين لمل تاله من اإتال /غري قلنرين ل حنر مـل جـيى تحتيـده يف قـيار
اجلماي ـ اةالم ـ 34أ 37ل 3٥أ ١٩اةلــذنن كتــدا كي املغــيب هــر اة ــلط اةقلئم ـ ــلالإتال/
ةلوحياء اةغي ي لكي األمم املتحدة مل تاتيب ر قل رصفر لة قلئم لهن ارة يف اهنقليم.
لةـــيس ةلمملسـ ـ املغي يـ ـ للتلالاـــل لكـــيتلال اوسرميـ ـ وـــفتهل ســـلط قلئمـ ـ
لالإتال /ك اةتولص قلنرين خيرهلل اةدةر /يف اتفلقلت لأكل منح تـياةيا ةالستسشـلب
لاةتطرني فيمل نتالق لملرار اةطعيايـ يف اةوـحياء اةغي يـ  .لكتـدت سمـ اةاـد /اةدلةيـ يف
ــلم  ١٩7٥كنــر ال ترجــد ك رلا ــل ســيل ة ـ املغــيب لاةوــحياء اةغي يــ ليف اةراقــع
ال ناتيب ك لد يل ة املغـيب لـ ك جـ ء مـن اةوـحياء اةغي يـ لهـر مـل ناـ ز لةتـليل
اةتحتيد ل دم قلنرني ك للة نقرم هبل املغيب ةلدةر /يف اتفلقلت مـع املوـل األجنعيـ
غيض استغال /املرار اةطعياي يف اةوحياء اةغي ي .
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لمبل كي اةوـحياء اةغي يـ ىلقلـيم غـري متمتـع ـلوسم اةـذا ماتـيب ـر مبرجـ ميثـلق
األمــم املتحــدة نتمتــع كــا اةوــحياء اةغي يــ ــلوق اة ــيل يف اة ــيطية لــ مــرار ه
اةطعياي ـ ل ـ حنــر مــل كتــده اةــيك اةقــلنرين ةتمــم املتحــدة املــرر  ٢٩تــلنري اةثلينأننــلني
 ٢٠٠٢املقــدم ىل جملــس األمــن ر ا ل ـ ةلعــر اووــر /ل ـ رك شــحي قلنرني ـ اجلهــر
املغي ي ـ اةيامي ـ ىل اةــدةر /يف قــر مــع تيلنــلت كجنعي ـ الستسشــلب املــرار املادني ـ يف
اةوحياء اةغي ي لاةذ ننا لـ مـل نلـي ”ىلي اةقيـلم حنشـط كةـيى يف جمـل /اةتنقيـ كل
االســتغال /لي ميا ــلة ملوــل كــا اةوــحياء اةغي ي ـ لرغعلتــر سيشــسل انتــهلتل ملعــل
اةقلنري اةدليل املنطعقـ لـ كنشـط املـرار املادنيـ يف األقـلةيم غـري املتمتاـ ـلوسم اةـذا “
( S/2002/161اةفقية .)٢٥
لمل ن ــع املغــيب كل كــيت ســلي ةيــري ىلنيجــي ةالتوــل /سرمـ اجلمهررنـ اةاي يـ
اةوحيالن اةدميقياةيـ اة ـلط اة ـيل ن اةرإيـدة املاتـيب هبـل لـ اهنقلـيم لاملمثـل اةرإيـد
ةلشا اةوحيال يف اةوحياء اةغي ي كل ىل الغهـل حنشـطتهمل اجللرنـ كل املقتيإـ كل ةلـ
اهنذي منــهل ةلقيــلم هبــذه األنشــط  .لمــن لي ةل ـ اووــر /ل ـ مرافق ـ كــا اةوــحياء
اةغي يـ لاــملي كي تاــر األنشــط املقــيرة لةفلئــدة شــسل معلكــي لـ اة ــسلي يف اهنقلــيم
ال تفي كيت سلي ةيري ىلنيجـي لةشـيا األسلسـي ةلقـلنري اةـدليل املتالـق لسـتغال /املـرار
اةطعياي يف ىلقليم غري متمتع لوسم اةذا .
لنشــسل اســتميار قيــلم املغــيب لاةسيلنــلت األجنعيـ اةشــينس ةــر يف اســتغال /املــرار
اةطعياي يف اةوحياء اةغي ي ةيقل ةل يل ة اةدائمـ ةلشـا اةوـحيال لـ مـرار ه اةطعيايـ
لةتملن املقدس امل تحق ةر مبرج املل ة  73من ميثلق األمم املتحـدة املتمثلـ يف اـملي كي
نسري ملول كهل اهنقليم غري املتمتع لوسم اةـذا املقـلم األل ./ليقيقـل هلـذه اةغلنـ يـتف
إسرم اجلمهررن اةاي ي اةوحيالن اةدميقياةي رصـفهل املمثـل املاتـيب ـر لةيـل ةلشـا
ق استطدام مجيع اةرسلئل املتلإ مبل يف ذةك اة عل اةقلنرني ملنـع ك كنشـط
اةوحيال
غـري مـيةا هبـل ذات صـل ـلملرار اةطعيايـ يف اةوـحياء اةغي يـ لاة ـاي ىل اووـر /لـ
تارنضلت شحال.
لنظيا ةرارح اةقلنري اةراج اةتطعيق يف هذه امل حة ليف ارء اةتحثري اةضلر اةـذ
ميسـن كي يدثـر األ مــل /اةـب نقــرم هبـل املغــيب لكـيت ســلي ةيـري ىلنيجــي يف تنفيـذ قــيارات
جملس األمن نطل إولح كي ندنن األم اةاـلم هـذه األنشـط اةـب تشـسل انتـهلتل صـي ل
ةلقلنري اةدليل لكي ند ر املغيب لاةشيتلت األجنعي اةشينس ةـر ىل لقـا االسـتغال /غـري
اةقلنرين ةلمرار اةطعياي يف اةوحياء اةغي ي .
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لناتقد كي مـن م ـرلةي ا ةـدل /األ ضـلء يف األمـم املتحـدة اةرفـلء لةت املاـل مبرجـ
شي من ميثـلق األمـم املتحـدة لمـن م ـرلةي األمـم املتحـدة كي تتطـذ مجيـع
اةفول اول
اةتدا ري اةالزم ةرقا اةنه غري اةقلنرين ةلمرار اةطعياي يف اةوـحياء اةغي يـ  .لىلذا مل تتطـذ
هذه اةتدا ري سيراصل االستسشلب لاالستغال /غري اةقلنرني ملرار اهنقلـيم تقـرنه اجلهـر
اةب تعذهلل األمم املتحدة منذ هد ايد ةلترصل ىل إل سلمي نسفل ةشا اةوحياء اةغي يـ
تقيني موريه ل اةنحر املطلرب يف اةادند من قيارات جملس األمن.
(توقيع) مد عد اةا ن
األم اةالم جلعه اةعرةي لرنر
رئيس اجلمهررن اةاي ي اةوحيالن اةدميقياةي
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