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رسا ا ا ا اابقتبن متربتاتبن م ر تبن  9آذار/مبرس  2018موجهتبن إقى األمين اقعبم ورئيس
مجلس األمن من اقممثلة اقدائمة قارر قدى األمم اقمتحدة
بناءً على تعليمات حكوميت ،وإحلاقا برسائلي املؤرخة  2كانون الثاين/يناير )S/2018/6( 2018
و  5كانون الثاين/يناير  )S/2018/23( 2018و  7آذار/مارس  ،)S/2018/207( 2018أكتب أللفت
انتباهكم إىل ثالثة خروقات جوية لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياتة تولة قنر قامت إلا كا ما تولة اامارات العربية املتحدة
ومملكة البحريا ،وهي كما يلي:
أوالً  -يف يوم األحد املوافق  14كانون الثاين/يناير  ،2018عند السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  ،15:30كانت
طائرة نقا جوي عس ـ ـ ـ ـ ــكرية إماراتية ،ما النداء  ،UAF 1211متجهة إىل إمارة أبو ظيب بدولة اامارات
العربية املتحدة ،وكان ما املفرتض أن تسلك املسار املخنط هلا  ،UP559إال إهنا استخدمت مساراً آخر
ما مننقــة رأس تنورة متجهــة إىل قــا قنر ،يف امليــاي ااقليميــة القنريــة ،بــالــاي اامــارات ،على ارتفــا
 12 000قدم ،وبدون إذن مسبق ما السلنات القنرية املختصة (مرفق خرينة تتبع مسار النائرة).
ومت إبالغ املراقبة اجلوية مبملكة البحريا ابعات النائرة عا األجواء القنرية ،بوصفها اجلهة املعنية
بــاتارة احلركــة اجلويــة يف تلــك املننقــة مبوجــب االتفــاقيــة ب تولــة قنر ومملكــة البحريا يف منظمــة الننان
املدين الدويل وحيق هلا إبالغ النـائرة بتيين مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارها ،إال أن املراقبـة اجلوية البحرينيـة تقم ب لك ر م
علمهــا بوجوت إعالن مالحي (النوتــام) حيظر عبور أي طــائرة عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكريــة امليــاي ااقليميــة القنريــة إال بعــد
احلصو على موافقات ما السلنات املختصة يف تولة قنر.
إن تولة قنر تس ـ ـ ــتنكر مثا ه ا التص ـ ـ ــرا و اما تولة اامارات العربية املتحدة ومملكة البحريا
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية عا االخرتا اجلوي امل كور أعالي وما يرتتب عليه ما آثار قانونية .وإن تواتر ه ي اخلروقات
للمجا اجلوي لدولة قنر ما قبا تولة اامارات العربية املتحدة وعدم تعاون واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة اجلهات املعنية
يف مملكة البحريا تعد سـ ـ ـ ـ ــابقة خننة يف عدم امتثا الدو اللت امها مبوجب القوان واملواثيق الدولية اليت
تصون سياتة الدو  .وتدعو تولة قنر هات الدولت إىل االلت ام باالتفاقيات واملواثيق الدولية واحرتامها.
ثانياً  -يف يوم األحد املوافق  25ش ـ ــبار/ف اير  ،2018عند الس ـ ــاعة  ،18:27أقلعت طائرة
نقا عسـ ـ ـ ـ ــكرية إماراتية ما نو  C-130رقم النداء  ،UAF 1214و ما الرقم التعريفي )Mode 3( 2151
ما قاعدة الش ـ ــي عيس ـ ــى يف مملكة البحريا ،متجهة إىل إمارة أبو ظيب يف تولة اامارات العربية املتحدة،
وكانت النائرة ح لق على ارتفا  21 000قدم وبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة  340عقدة .ويف الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  18:54لوحظ
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أن النــائرة ،إذا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرت على نف االلـاي ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا تـدخـا األجواء القنريـة ،فتم االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا براتار
محد الدويل ابالغ منار البحريا ،وذلك ابالغ قائد النائرة بتيين مسارها ،ويف الساعة  ،18:55وعند
مالمس ـ ـ ـ ـ ــة النائرة العس ـ ـ ـ ـ ــكرية للحدوت القنرية يف النقنة الاي  236ترجة ومس ـ ـ ـ ـ ــافة  51ميال ما مدينة
الدوحة مت االتص ـ ـ ــا مع النائرة ما خال  ،VHF/UHF Guardفقامت النائرة بتيين الاهها إىل اليم
وخرجت يف متام السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  18:57ما النقنة الاي  224ترجة ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة  55ميال ما مدينة الدوحة
(مرفق خرينة توضح مسار النائرة واالخرتا ).
ثالثاً  -يف يوم األربعاء املوافق  28شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبار/ف اير  ،2018عند السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  12:29بالتوقيت
احمللي ،مت رصـ ــد تخو طائرة عسـ ــكرية رينية ما الرم التعريفي  )Mode 3( 1211املننقة االقتصـ ــاتية
اخلالصــة لدولة قنر ما النقنة الاي  324ترجة ومســافة  63ميال ما الدوحة حيث كان ارتفاعها 300
قدم وسـرعتها  350عقدة .ويف السـاعة  12:29مت االتصـا مع النائرة ما خال ،VHF/UHF Guard
ومبا أن النائرة كانت لق فو املننقة االقتصاتية اخلالصة القنرية تون تصريح تبلوماسي مسبق ما قبا
اجلهات املعنية بدولة قنر ،مت إعناء أمر إقال فوري لنائرة إن ار قمرة .ويف نف الوقت خرجت النائرة
ما املننقة االقتصاتية اخلالصة ما النقنة  314ترجة ومسافة  85ميال ما الدوحة.
يف ض ــوء اخلروقات اجلوية املس ــتمرة ما قبا تولة اامارات العربية املتحدة وك لك مملكة البحريا
وانتهاكاهتما للسياتة القنرية ،وما تشكله تلك اخلروقات اخلننة ما انتهاك صارخ للقانون الدويل ،عالوة
على اســتمرار الاوالت الدولت الفتعا حواتن ما شــاهنا اياتة التوتر يف املننقة وتون اعتبار ألما تولة
قنر واس ــتقرارها ،فان حكومة تولة قنر تلفت انتباي ال األما إىل ذلك ،اس ــتناتاً ألحكام املاتت 34
و  35ما ميثا األمم املتحدة ،وتنالب األمم املتحدة باختاذ ما يل م ،مبوجب امليثا  ،حلفظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم
واألما الدولي ووضع حد لالنتهاكات البحرينية وااماراتية امليرضة.
وختاما ،إذ تؤكد حكومة تولة قنر حرصـ ـ ــها على ممارسـ ـ ــة أعلى ترجات ضـ ـ ــبط النف وااللت ام
مبيثا األمم املتحدة وتع ي عالقات حسا اجلوار ،فاهنا تديا وترفض بشدة أي خر لسياتهتا وسالمتها
ااقليمية ،و تفظ بكاما احلق يف الرت على أي انتهاكات انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجاما مع حقها السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياتي املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو
وفق أحكام القانون الدويل .ولدت التاكيد على أهنا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتخ ااجراءات الالامة للدفا عا حدوتها
وااليها اجلوي والبحري وأمنها القومي ،وفقاً للقوان والضوابط الدولية.
وأرجو ممتنة تعميم ه ي الرسالة باعتبارها وثيقة ما وثائق ال األما.
(توقيع) علياء أمحد با سيف آل ثبني
املندوبة الدائمة
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مرفق اقرسا ا ا ا اابقتين اقمتربتاتين اقم ر تين  9آذار/مبرس  2018اقموجهتين إقى األمين
اقعبم ورئيس مجلس األمن من اقممثلة اقدائمة قارر قدى األمم اقمتحدة
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