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رسالة مؤرخة  9حزيران/يونيه  2٠١٥موجهـة ىل األمـا العـان مـن املمثـ
الدائم لتركيا لدى األمم املتحدة
أتشرف بأن أحي ىلليكم طيه رسـالة مؤرخـة  9حزيران/يونيـه  2٠١٥موجَّهـة ىللـيكم
من حممد دانا ،ممث اجلمهورية التركية لشمال قربص (انظر املرفق).
وأرجــو أن تتلوــلوا بتعمــيم نــر ا ـ ب الرســالة باعتباراــا وايمــة مــن واــائق اجلمعيــة
العامة ،يف ىلطار البند  42من جدول األعمال ،ومن واائق جملس األمن.
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مرفــق الرســالة املؤرخــة  9حزيران/يونيــه  2٠١٥املوجهــة ىل األمــا العــان
من املمث الدائم لتركيا لدى األمم املتحدة
بنــاع علــل تعليمــاك مــن حكومــة بلــدي ،أكتــى ىللــيكم ردا علــل الرســالة املؤرخــة
 26أيار/مــايو  2٠١٥املوجهــة ىللــيكم مــن ممثــ المباراــة اليونــانيا يف نيويــور واملعمَّمــة
بواــلها وايمــة مــن واــائق اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن ( ،)A/69/913-S/2015/379والــ
تتوــمن مــرة أخــرى تأكيــداك كاذبــة مماالــة للتأكيــداك الــواردة يف رســائله الســابمة .ولو ـ
األمور يف نصاهبا ،أود أن أوجه انتبااكم ىل ما يلي.
فردّاً علل املزاعم بشأن ما يسمل ”خروقـاك تركيـا لمواعـد امل حـة اجلويـة الدوليـة“
و ”انتهاكاهتا للمجال اجلوي الوطين جلمهورية قـربص“ ،أود بـاد ذي بـدع أن أ كـد جمـددا
أن الرح ك اجلويـة داخـ الـال اجلـوي السـيادي للجمهوريـة التركيـة لشـمال قـربص ـري
مبعرفة وموافمة تامتا من السـلااك املتتصـة يف الدولـة ،ولـيس لـ دارة المرباـية اليونانيـة يف
جنوب قربص أي والية أو سلاة من أي نوع عليها .فهيئة الاريان املدين للجمهوريـة التركيـة
لشــمال قــربص اــي امليئــة املتتصــة الوحيــدة ال ـ تمــدن خــدماك امل حــة اجلويــة ومعلومــاك
الاـريان داخـ الــال اجلـوي الـوطين ا.ــاص هبـا .وفيمـا يتعلــق مبـا ذكـر بشــأن ىلاـدار ىلعـ ن
معــاكس للايــارين ،فيجــى التشــديد علــل أن األنشــاة ال ـ ــري يف جمــال ىلركــان ل رشــاد
اجلــوي وتتالــى ىلاــدار ىلع نــاك للايــارين ،ىلتــا تــتم بالتنســيق م ـ الســلااك املتتصــة يف
اجلمهوريـة التركيــة لشــمال قــربص وفمــا للمــادة  3مـن اتلاقيــة شــيكاأو بشــأن الاــريان املــدين
الدويل (اتلاقية شيكاأو).
كـ ل  ،فــالن االدعــاع الـ ي أاــري يف الرســالة يف مــا يتعلــق بــاملوان المرباــية التركيــة،
ال أساس له من ا لصحة أيوـا ،ألن اددارة المرباـية اليونانيـة ال واليـة ملـا علـل صـال قـربص،
وال حــق ملــا يف التــدخ يف شــؤونه .وا ـ ا يشــك حماولــة أخــرى هتــدف ىل تشــويه الوقــائ
واحلمائق املتعلمة باجلزيرة .وكما جاع يف رسـائلنا السـابمة ،فـالن اـ ب املـزاعم تسـتند ىل ادعـاع
باطـ وأــري مشــروع ملــادب أن ســيادة اددارة المرباــية اليونانيــة ىتــد علــل اجلزيــرة بكاملــها،
مبا يف ذل ىلقليم اجلمهورية التركية لشمال قربص ،وجماملا اجلوي الـوطين ،وميااهـا ادقليميـة.
وا ا الزعم األجوف من اجلانى المرباي اليوناين يتجاا احلمائق الراانة علـل أر الواقـ ،
أي وجود دولتا مستملت ا علـل جزيـرة قـربص ،تتمتعـان بـاحلكم الـ اس وىـارس كـ منـهما
السيادة والوالية داخ ىلقليمها.
أما يف ما يتعلق باالدعاعاك الزائلـة املتكـررة بشـأن ماـار ىلركـان يف الشـمال ،فينب ـي
التشــديد مــرة أخــرى علــل أن مركــز املراقبــة اجلويــة واملاــار املتمــدما تكنولوجي ـًا يف ىلركــان
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بشــمال قــربص مــا فتئــا يمــدمان خــدماك امل حــة اجلويــة املنتظمــة واملواوقــة واملأمونــة منـ أن
رفــا اجلانــى المرباــي اليونــاين يف عــان  ١977تــوفري خــدماك امل حــة اجلويــة يف اجلــزع
الشــمايل مــن اجلزيــرة ،ىشــيا مـ سياســة العــزل الـ مــا عال يلر ــها علــل الشــعى المرباــي
التركــي .ومن ـ ذل ـ الوقــت ،ـري يمي ـ الــرح ك اجلويــة داخ ـ الــال اجلــوي الســيادي
للجمهورية التركية لشمال قربص بعلم تان من ىلدارة الاريان املدين التابعة ملا وبترخير منـها،
وليس ل دارة المرباية اليونانية يف جنوب قربص أي والية أو سيارة عليها.
ويستويف قانون اجلمهورية التركية لشمال قربص املتعلق بسـ مة امل حـة اجلويـة يميـ
معايري منظمة الاريان املدين الدويل وتواياهتا ،مبا يوفر م حة مأمونـة وسـريعة للاـائراك الـ
هتبط يف ماار ىلركان أو تمل منه ،وك ل للاائراك ال تسـتتدن الـال اجلـوي للجمهوريـة
التركيــة لشــمال قــربص .ويميــ املاــاراك يف صــال قــربص تســتويف ىامــا املعــايري الدوليــة،
وتُتصَّر ملا االستثماراك ال عمة ال ىكّنها مـن مواكبـة التكنولوجيـا املتاـورة .وقـد ارتلـ
عدد مراقيب احلركة اجلوية ،ىشيا م اعدياد عدد الـرح ك اجلويـة علـل مـر السـنا ،ويتعـاون
مركز املراقبة اجلوية يف ىلركان علل حنـو منـتظم ووايـق مـ مركـز املراقبـة اجلويـة يف أنمـرة مـن
أج كلالة سري يمي الرح ك اجلوية يف املنامـة بشـك نمـن .ويف عـان  2٠١4وحـدب ،بلـ
عدد الركاب ال ين استتدموا ماار ىلركـان مـا ينـااز  3 2٥٠ ٠٠٠راكـى ،يف حـا يُتوقـ
أن يبل ـ ا ـ ا العــدد  3 ٥٠٠ ٠٠٠راكــى يف عــان  .2٠١٥وع ـ وة علــل ذل ـ  ،اســتتدن
ما يمرب من  2٥ ٠٠٠طائرة ماـار ىلركـان يف عـان  2٠١4للواـول وامل ـادرة واسـتتدمت
 2٠٠ ٠٠٠طـــائرة جمـــال ىلركـــان ل رشـــاد اجلـــوي .ويتوقـ ـ أن يبلـ ـ اـ ـ ان الرقمـــان حنـــو
 27 ٠٠٠و  2١٠ ٠٠٠تباعا ،يف عان  .2٠١٥ويف ا ا الصدد ،ال بد من التشـديد علـل أن
اجلانـــى المرباـــي التركـــي ملتـــزن بالتميـــد بـــأعلل املعـــايري يف جمـــال ســ مة امل حـــة اجلويـــة،
مبا يتماشل ىامًا مـ اتلاقيـة شـيكاأو ،وأنـه مسـتعد للتعـاون مـ السـلااك المرباـية اليونانيـة
بشأن ا ب املسألة املهمة جدا.
واحملــاوالك املســتمرة الـ يمــون هبــا اجلانــى المرباــي اليونــاين ،بالاــدارب التصــر اك
الزائلة ال كثريا ما يكرِّراا ،هبدف ىل لاع الشرعية علل ”يمهوريـة قـربص“ الـ عالـت منـ
عمن طوي  ،اي حماوالك ال طائ منها ألن الشعى المرباي التركي لن ير خ أبدا ملاالبـهم
اجلــائرة .وممــا أكــن أن يســهم حمــا يف تنميــة األجــواع يف اجلزيــرة أن يكـ اجلانــى المرباــي
اليوناين عن ختوي نلسه حموقا ومسؤولياك ليست له قانونا ،وأن يكـ عـن أعمالـه العدائيـة
الـ تســتهدف الشـعى المرباــي التركــي .وفوـ عــن ذلـ  ،ينب ـي تـ كري اددارة المرباــية
اليونانية مرة أخرى بأن نظرياا كـان دومـًا وال يـزال اـو اجلانـى المرباـي التركـي ال تركيـا،
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وأن اســتمراراا يف ىلنكــار حمــوا المباراــة األتــرا يف صــال اجلزيــرة ال يبشــر بــا.ري بشــأن
احتماالك التوا ىل تسوية عادلة ودائمة للزناع يف قربص وفما للمعايري الـ و ـعتها األمـم
املتحدة ،وال تتوخل قيان شراكة جديدة علل أساس املساواة السياسية بـا شـعيب اجلزيـرة يف
ىلطار نظان احتادي يوم منامتا وطائلتا ويتكوَّن من دولتا متساويتا يف املركز.
وأود أن أأتــنم ا ـ ب اللراــة ألدعــو اجلانــى المرباــي اليونــاين ىل وق ـ مث ـ ا ـ ب
املناوراك الدعائية امللوية ىل نميا ما او مراد منـها والتركيـز علـل العمليـة التلاو ـية لكـي
يتسىن اأتنان اللراة احلالية السـاحنة لتحميـق تسـوية شـاملة عادلـة دائمـة .وحنـن ملتزمـون مـن
جهتنا ،بوالنا اجلانى المرباي التركي ،باحللاظ علل موقلنـا اداـاو والبنَّـاع يف ىلطـار مهمـة
املســاعي احلميــدة ال ـ توــالعون هبــا يف قــربص ،ونشــج جرياننــا المباراــة اليونــانيا علــل
انتهاج مسار مماا .
وأرجو أن تتلولوا بتعميم نر ا ب الرسالة باعتبارب وايمة مـن واـائق اجلمعيـة العامـة
يف ىلطار البند  42من جدول األعمال ،ومن واائق جملس األمن.
(توقيع) حممد دانا
ممث اجلمهورية التركية لشمال قربص
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