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هذا احملضر قابل

للتصويب.
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افتُتحت اجللسة الساعة .15:10
م ـــــــــألة جـــــــــزت وكالعـــــــــد (مالفينـــــــــاس) (تاااااااااابع)
(A/AC.109/2016/6؛ )A/AC.109/2016/L.7
 - 1الــــر يس :بلــــل اللجنــــة بــــأن و ــــوا وتوغــــوا
وبــاتاغوا والزاليــل وبنمــا وبــريو واجلمهوتيــة الدوميني يــة
وال ــلفااوت وغواتيمــاال وكو ــتاتي ا وكولومبيــا وامل ــي
وهنــدوتاس قــد بــدت تغبتـــها ق املشــاتكة بصــفة مراقـــب
ق جل ة اللجنة للن ر ق البند.

مــ خـــالل ا ـــتئناف املفاوضـــات بـــمل األتجنـــتمل واململ ـــة
املتحــدة ،مــ خــذ قــراتات األمــم املتحــدة العديــدة ق هــذا
الشأن بعمل االعتبات .و عر ع قة و ـدب ق كـون ال ـر مل
ــــيتحليان بام مــــة وامل ــــالولية وتوح االلتــــزا باملبــــاا
األ ا ية مليثـا األمـم املتحـدة ،و مـا ي ـاتعان بالشـرو
ق مفاوضــات وميــة اوليــة تــدف ت ــوية الوض ـ  .وقــال
بن و ــد بلــدب يــث علــر األتجنــتمل عيتــها ق البــدا ق هــذب
االتصــاالت الثنا يــة وبن القل ـ يعتريــه م ـ ا تمــال ع ـ رة
جنو احمليط األطل و .و تاف قا ال بعه يتعمل علر ال ـر مل
ن ميتثال امتثاال تاما اللتزاما ما الدولية مبوجب معاهدة ـر
األ ـلحة النوويـة ق مري ـا الالتينيـة ومن قـة البحـر ال ــاتي
(معاهـــدة تالتيلول ـــو) ومبوجـــب الزوتوكـــوالت ا ضـــا ية
امللحقة تا ،وبعه ينبغو يضـا خـذ شـواغل الـدول وال ياعـات
ا قليمية بعمل االعتبات.

 - 2ال ــيد بيــب (بعدوعي ــيا) :قــال بع ـه ينبغ ـو للجنــة
التعاون م اجلهات املعنية األخرى ل فالة جناح العقـد الـدو
الثالـــل للقضـــاا علـــر اال ـــتعمات ،وتركيـ ـز جهواهـــا علـــر
األقــاليم ال ــ  17الــال ال تتمت ـ بعــد بــام م الــذا  .و عــر
عـ تر يـب و ـدب بالنوايـا ام ـنة وتوح التعـاون الـال بــد ا
بعــا الــدول القا مــة بــا ااتة ،مضــيفا ن امــوات ال ــلمو  - 5ال ـــيد بالع ـــو كوعـــد (مراقـــب عـ ـ اجلمهوتيـــة
هــو ال ــبيل الو يــد حــاا لــول للتحــديات امل رو ــة مــا الدوميني يـــة) :ت لـــم با ـــم مجاعـــة اول مري ـــا الالتينيـــة
اللجنة تقبلها مجي األطراف.
ومن قة البحـر ال ـاتي قـال بن قـااة ا قلـيم قـد ا بـوا علـر
 - 3و ضــاف ن الــة جــزت وكالعــد (مالفينــاس) الــة التأكيـــد ،ق كـــل مـــال ر قمـــة لرل ـــاا الـــدول وام ومـــات
ا تعماتية ريدة وخاثة ،و ن و دب ير ـب باعتمـاا اللجنـة ،ق اجلماعـــة ،علـــر اعمهـــم للحقـــو املشـــروعة جلمهوتيـ ـة
بتوا ــــ ـ ا تاا ق اجلل ــــــة ال ــــــابقة ،مشــــــرو القــــــرات األتجنتمل يما يتعل مب ألة جزت مالفينـاس ،وعلـر اهتمـامهم
 ،A/AC.109/2016/L.7وهــو آخــر لقــة ق ل ــلة القــراتات املتواثـــل با ـــتئناف املفاوضـــات بـــمل ـــومال مجهوتيـــة
املرتب ــة بامل ــألة .و ــل األتجنــتمل واململ ــة املتحــدة علــر األتجنـــتمل واململ ـــة املتحـــدة .و يـ ـ م البـــة األتجنـــتمل
ا تئناف املفاوضات م جل التوثل ب ل ـلمو وعـاال حبقوقها املشروعة ق عزا ال يااة علر جزت مالفيناس وجـزت
واا ــم ،مشــريا ب تأييــد الو ــد لبعثــة األمــمل العــا للم ــاعو جوتجيا اجلنوبية وجزت اعدويتش اجلنوبية واملنـاط البحريـة
امميــدة م ـ جــل تي ــري امتثــال األطــراف لقــراتات اجلمعيــة احملي ة تا مبزيد مـ الـدعم مـ خـالل ا عـالن اخلـاا الـذ
اعتمـــدب مـــال ر القمـــة الرابــ جلماعـــة اول مري ـــا الالتينيـــة
العامة ذات الصلة تأييدا تاما.
ومن قـــة البحـــر ال ـــاتي  ،املعقـــوا ق كويتـــو ،ق كـــاعون
 - ٤ال ــيد بليش ـ (االحتــاا الرو ــو) :قــال بعــه ينبغــو
الثاين/يناير  .2016وكـرت ا عـالن اعـوة ا عالعـات ا عفـة،
ت ــوية الــعا علــر ال ــيااة علــر جــزت وكالعــد (مالفينــاس)
ــواا م ـ جاعــب رموعــة تيــو م ـ جاعــب اجلماعــة منــذ
وجــزت جوتجيــا اجلنوبيــة وجــزت ــاعدويتش اجلنوبيــة ــلميا
مــال ر قمــة الو ــدة لعــا  ،2010ب تقيــد ال ــر مل بقــرات
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جـزت مالفينـاس بصـوتة حمــداة ،والـذ تلتـه القـراتات املتعاقبــة
للجمعيــة واللجنــة بشــأن هــذب امل ــألة .و ضــاف ن الرل ــاا
قد ت بوا مب ـامهة اللجنـة القيمـة مـ خـالل ع رهـا ق امل ـألة
عز الـ  50نة املاضية ،وت بـوا يضـا بقـرات ت ي ـهم املالقـ
ل األمــمل العــا ل مــم املتحــدة علــر الــد ببعثــة امل ــاعو
حب ـ ّ
امميدة الال وكلتها بليه اجلمعيـة العامـة للعمـل علـر ا ـتئناف
ـ ،
املفاوضــات حــاا ــل ــلمو للــعا ق قــر وقـ
وحتضري تقرير بشأن التقد احملرل ق بيل تنفيذ املهمة.

اجلمعيـــة العامـــة ( 2065ا )20-وقـــراتات األمـــم املتحـــدة
ومن مة الدول األمري ية ذات الصلة .كمـا اعـا األمـمل العـا
ب جتديد جهواب م جل الو اا مبهمة امل اعو امميـدة الـال
وكلتـــها بليــــه اجلمعيــــة العامــــة ،بغــــر ت ــــري ا ــــتئناف
املفاوضات للوثـول ب ـل ـلمو للـعا  ،م ـرتا التأكيـد
علر مهية االمتثال ق الوقـ الـراه ب قـرات اجلمعيـة العامـة
 ،٤9/31الـــذ يـــدعو ال ـــر مل ب االمتنـــا عـ ـ باخـــال
تعديالت اعفرااية علر امالة .وعـوب بعـالن اجلماعـة يضـا
باملوق البنّاا م ومة األتجنتمل وا تعدااها الدا م للتوثـل - 7 ،وا ــت را بــتالوة البيــان اخلــاا الــذ اعتمــدب ق عــا
مـ خــالل املفاوضــات ،ب ــل ــلمو و ا ــم ــذب امالــة  2015تل ـاا الــدول األطـراف ق ال ــو اجلنوبيـة املشــتركة
اال تعماتية الال طال مدها علر ت األمري يتمل.
والـــــدول املنت ـــــبة بليهـــــا ،املعنـــــون ”ا ت شـــــاف املـــــواا
 - 6ال ــيد تو ــيلو (املراقــب ع ـ وتوغــوا ) :حتــد ا يدتوكربوعيــة ق منــاط اجلــرف القــات األتجنتــي املتاخ ـة
عيابة ع الدول األطراف ق ال و اجلنوبية املشـتركة والـدول جلزت مالفيناس“ ( ،A/70/628املر ـ ) ،وكـاعوا قـد ت ضـوا يـه
املنت ـــبة بليهـــا ،قـــال بن تل ـــاا بلـــدان ال ـــو املشـــتركة األعش ـ ة الزي اعيــة االعفراايــة ق هــذا الصــدا ،واعتر ــوا حب ـ
قــد كــدوا رــداا ،م ـ خــالل البيــان املشــترك الــذ اعتمــدب األتجنـــــتمل ق اختـــــاذ ا جـــــرااات القاعوعيـــــة املنا ـــــبة بلاا
رلـــس ال ـــو اجلنوبيـــة املشـــتركة ومـــال ر قمـــة تل ـــاا اول ا ت شــاف وا ــتغالل املــواا ا يدتوكربوعيــة غــري املــأذون بــه،
ال ــو ق عــا  ،2015علــر مــا ع ـ عليــه بعــالن بــوتريرو م ا شاتة ب ن األتجنتمل قد اختذت بجراا م هذا القبيل.
ا لــوس ــوعيس لعــا  1996بشــأن جــزت مالفينــاس ،الــذ  - ٨وبصـفته مراقبـا عـ وتوغـوا  ،قـال بن ع ـر اللجنــة
كاعوا قـد عـااوا التأكيـد يـه علـر اعمهـم مقـو األتجنـتمل ــنويا ق بنــد جــدول األعمــال لــيس رــرا ت ــرات غــري رــد
املشــــروعة ق الــــعا علــــر ال ــــيااة .و شــــاتوا كــــذل ب ألعمال ال نة ال ابقة ،وبمنا ق ذل بعااة تأكيـد علـر التـزا
ن اختاذ تدابري اعفرااية يتعـات وقـراتات األمـم املتحـدة ،و ن الو وا التزاما تاما بامقو ال يااية املشروعة ل تجنتمل علـر
مصـــلحة املن قـــة تقتضـــو الت ـــري بإحـــاا ـــل للنــــزا بـــمل جــزت مالفينــاس وجــزت جوتجيــا اجلنوبيــة وجــزت ــاعدويتش
األتجنـــتمل واململ ـــة املتحـــدة بشـــأن جـــزت مالفينـــاس وجـــزت اجلنوبية واملناط البحرية احملي ـة تـا ،وذلـ أل ـبا تاتةيـة
جوتجيا اجلنوبية وجـزت ـاعدويتش اجلنوبيـة واملنـاط البحريـة وقاعوعيــــة وجغرا يــــة .ومنــــذ اختــــاذ القــــرات ( 2065ا)20-
احملي ة تا ،و قا لقراتات األمم املتحـدة ذات الصـلة وبعالعـات ما تئ اجلمعية العامـة واللجنـة تالكـدان ن ال ـبيل ب ب ـاا
من مة الدول األمري ية ومجاعـة اول مري ـا الالتينيـة ومن قـة الوض اال تعمات اخلاا والفريد جلـزت مالفينـاس ي مـ ق
البحر ال اتي واحتـاا مـم مري ـا وال ـو اجلنوبيـة املشـتركة الت وية ال لمية والتفاوضية للعا علر ال يااة بمل ـومال
وغريها م احملا ل ا قليمية ومتعداة األطراف .وا ـت را قـا ال البلدي املعنيمل .وت ب باالجتماعات ت يعة امل توى األخـرية
بن عا  2015يوا ـ الـذكرى ال ـنوية اخلم ـمل الختـاذ قـرات بمل األطراف ك وة و ق ال ري حنو امل.
اجلمعية العامة ( 2065ا ،)20-وهو ول قـرات يشـات يـه ب
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 - 9ال ـــــيد ـــــاعدو ال كوخولـــــون (املراقـــــب عـــ ـ
غواتيمـــاال) :قـــال بن بلـــدب ياليـــد بشـــدة امقـــو املشـــروعة
جلمهوتيـــة األتجنـــتمل ق جـــزت مالفينـــاس وجـــزت جوتجيـــا
اجلنوبيـة وجـزت ـاعدويتش اجلنوبيــة واملنـاط البحريـة احملي ــة
تا ،وبن هـذا املوقـ ي ـتند ب العديـد مـ قـراتات اجلمعيـة
العامة .و ضاف ن هذا العا علر ال يااة يرجـ ب اعتـهاك
بري اعيــــا لل ــــالمة ا قليميــــة ل تجنــــتمل ق عــــا ،1٨33
ملا ا تل ذل اجلزا مـ بقلـيم األتجنـتمل وطـرات ال ـ ان
األتجنتينمل وال ـل ات األتجنتينيـة منـه ،و ن جـزت مالفينـاس
مأهولة ا ن برعايا الدولة القا مة باال تالل الذي عُقلـوا بليهـا
و قـــا ل يا ـــة ا ـــتعماتية منهجيـــة ،وهـــو مـــا حعلـــها بعـــد
مــا ت ــون عنــه م ـ ا ــتيفاا شــروا ام ـ ق تقريــر املصــري.
وكمــا قيــل مــراتا وت ــراتا ،ــإن هــذب القضــية قضــية بقلــيم
م ـــتعمر ،ولي ـ ـ قضـــية شـــعب م ـــتعمر .و تاف قـــا ال
ابقا بال بيعة الفريـدة واخلاثـة
بن األمم املتحدة قد اعتر
ـذب امالــة ،وت ض ـ ثــرا ة اعتمــاا مبــد ام ـ ق تقريــر
املصـــــري ق الـــــة جـــــزت مالفينـــــاس .وتأمـــــل غواتيمـــــاال
ق ن ت ات طراف العا ب ا تئناف املفاوضات لتتوثـل
ب ل عاال و لمو واا م.

ال ــيااة ق هــذب القضــية ،وبن األمــر يتعل ـ حبالــة ا ــتعماتية
خاثة و ريدة مـ عوعهـا ق مري ـا الالتينيـة ا ـتمرت لهـاا
قرعمل .و ضـاف ن مبـد ال ـالمة ا قليميـة ين بـ علـر جـزت
مالفينـــاس أل ـــا جـــزا مــ تاضـــو األتجنـــتمل ،و عـــه ينبغـــو
لل ـــر مل ا ـــتئناف املفاوضـــات .و شـــات ب ن مبـــد تقريـــر
املصــري ال ين بــ علــر هــذب امالــة ألن ــ ان هــذب اجلــزت
بري اعيون مقوا تا ق بطات اال تالل غري الشرعو .وبـالن ر
ب ن ل العا يتوقـ علـر امـوات بـمل األطـراف واعتـهاا
مهمة األممل العا للم اعو امميدة الال وكلتها بليه اجلمعيـة
العامــة ق قراتهــا  ،9/37ــإن و ــدب ير ــب بزيــاتة وليــرة
الشـــالون اخلاتجيـــة وشـــالون العبـــااة األتجنتـــي ب لنـــدن
ق يات/مايو .2016

 - 12وو قــا لقـرات اجلمعيــة العامــة  ،٤9/31ــإن ومتــه
حتل اململ ة املتحدة علـر وقـ ا ت شـاف املـواتا ال بيعيـة
وا تغال ا ق املن قة املتنال عليها .وتضـامنا مـ األتجنـتمل،
ال ت ـــمح الزاليـــل لل ـــا رات وال ـــف املتجهـــة ب جـــزت
مالفيناس با ت دا م اتا ـا ومواعئهـا ،مـا عـدا تلـ املمتثلـة
لقـــرات اجلمعيـــة .وا ـــت را قـــا ال بن من قـــة جنـــو احملـــيط
األطل و من قـة ـال وتعـاون ،خاليـة مـ األ ـلحة النوويـة
 - 10وق بيــان مشــترك ثــدت ع ـ رلــس ولتاا خاتجيــة و ــــلحة الــــدمات الشــــامل ،وم ر ــــة لالع ــــجا وت ــــوية
من ومــة الت امــل بــمل اول مري ــا الو ـ ر وولاتة الشــالون العاعات الال ت ـوا مري ـا الالتينيـة ومن قـة البحـر ال ـاتي
اخلاتجية وشالون العبااة ق األتجنتمل ،جدات بلدان مري ـا والبلدان األ ريقية ق جنو احمليط األطل و.
الو ـ ـ ر اعمهـــا مقـــو األتجنـــتمل املشـــروعة واعـ ـ ب  - 13و مري ا الالتينيـة بأكملـها ال تنفـرا برغبتـها ق بحـاا
ا ــــتئناف املفاوضــــات بــــمل األتجنــــتمل واململ ــــة املتحــــدة .ــل عــ طريــ التفــاو  ،وبمنــا تشــاتكها ق ذلــ مجيــ
وتقتضو معاجلة هذا الوض اال ـتعمات ق القـاتة األمري يـة البلدان النامية .وقال معربا ع تأييدب ملهمـة امل ـاعو امميـدة
االلتــزا مببــاا تعدايــة األطــراف والقــاعون الــدو والت ــوية الال عهدت تا اجلمعيـة العامـة ب األمـمل العـا  ،بن ا ـتئناف
ال لمية للمنالعات الدولية.
املفاوضــات هــو ال ــبيل الو يــد مــل م ــألة جــزت مالفينــاس
 - 11ال يد وبرال اوات (املراقـب عـ الزاليـل) :قـال وجزت جوتجيا اجلنوبيـة وجـزت ـاعدويتش اجلنوبيـة واملنـاط
بن ومته تاليد امقو املشروعة ل تجنتمل ق الـعا علـر
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البحرية احملي ة تا ،و قا ملباا ميثا األمم املتحـدة وقـراتات
اجلمعية العامة بشأن هذب امل ألة.
 - 1٤ال يد اعدو ال مينديوليا (املراقب ع امل ـي ):
قال بن قـو األتجنـتمل ق الـعا علـر ال ـيااة علـر جـزت
مالفيناس واملناط البحرية احملي ة قا مة م النا يتمل القاعوعيـة
والتاتةية ،وبعه حب التوثـل ب ـل عـاال و ـلمو و ـا و
يتوا ــ وبعالعـــات األمـــم املتحـــدة وقراتا ـــا .و ضـــاف بـــأن
تــال البيــان اخلــاا الــذ اعتُمــد ق مــال ر القمــة األيــبري -
األمري و الراب والعشري  ،املعقوا ق رياكرول ،بامل ـي ،
ق عـــا  ،A/69/773( 201٤املر ـ ـ ) ،الـــذ ـــلط الضـــوا،
ق مجلــة مــ األمــوت ،علــر اماجــة ب ت ــوية الــعا علــر
ال ـــيااة و قـــا ملبـــد ال ـــالمة ا قليميـــة وب بقنـــا اململ ـــة
املتحـــدة باالمتثـــال لقـــرات اجلمعيـــة العامـــة  ٤9/31بالعـــدول
ع ا جرااات االعفرااية الضاتة واملزعزعة لال تقرات.
 - 15ال ــــــيد مينــــــدولا  -غات ــــــيا (املراقــــــب عــــ ـ
كو ــتاتي ا) :قــال مر بــا باعتمــاا اللجنــة ملشــرو القــرات
 A/AC.109/2016/L.7بن ومتــــه تاليــــد امقــــو ال ــــيااية
ل تجنتمل علر جزت مالفيناس وجزت جوتجيا اجلنوبية وجـزت
اعدويتش اجلنوبيـة واملنـاط البحريـة احملي ـة تـا تأييـدا تامـا.
ال األتجنــتمل واململ ــة املتحــدة
وقــال بعــه يــتعمل علــر ــوم و
ـ مـ جـل التوثـل
ا تئناف املفاوضات ق ر وق
ب ــل ــلمو و ــا و للنـــزا علــر ال ــيااة و قــا لقــراتات
اجلمعيـــة العامـــة واللجنـــة اخلاثـــة ذات الصـــلة باملوضـــو ،
وال ــــــيما قــــــرات اجلمعيــــــة العامــــــة  .٤9/31و ضــــــاف
ن كو ــتاتي ا ،وهــو بلــد ملتــز بالقــاعون الــدو والتعــايش
ال لمو ك فيلمل مقو ا ع ان والتنمية ،ل املا ا بـ علـر
تأييد ا عالعات املتعلقة بتحقي ذل ا دف املعتمدة ق شـ
املنتــديات الدوليــة وا قليميــة واملشــتركة بــمل بقلــيممل ،و ــا
تعتقد ن موق األتجنتمل ي تند ا ـتنااا تا ـ ا ب القـاعون
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الــــدو  .وقــــال بن ام ومــــة األتجنتينيــــة علــــر ا ــــتعداا
ال ت شاف مجي ال بل املم نة م جل ل الـعا ب ريقـة
لمية م تشـبتها مبوقفهـا البنـاا بلاا ـ ان جـزت مالفينـاس.
وينبغــو لل ــر مل ن ي ــتأعفا املفاوضــات م ـ خــالل امــوات
املفتوح الذ م شأعه ن يالا ب اتفا ا و.
 - 16ال يد مـوتاليس لـوبيز (املراقـب عـ كولومبيـا) :قـال
بن ومـة بلـدب قــد وقّعـ لتوهــا اتفاقـا تاتةيـا لوقـ بطــال
النات م قوات املتمـراي ق البلـد ،وهـو مـا يـدل بوضـوح علـر
بم اعية ل اخلال ات ع طريـ امـوات .و ضـاف ن كولومبيـا
جتــدا تأكي ـد اعمهــا مقــو األتجنــتمل ق عزاعهــا م ـ اململ ــة
املتحــدة بشــأن ال ــيااة علــر جــزت مالفينــاس وجــزت جوتجيــا
اجلنوبية وجزت اعدويتش اجلنوبية واملناط البحريـة احملي ـة تـا.
وقال بعه حب بحاا ل لمو وتفاوضو يعترف ب بيعـة الـعا
م جـل وضـ ـد ـذا امالـة اال ـتعماتية اخلاثـة والفريـدة.
ـ
و ل ال ر مل علر ا تئناف املفاوضـات ق قـر وقـ
م ـ جــل التوثــل ب ــل ــلمو و ــا و ع ـ طري ـ امــوات
والتعــاون .وينبغــو ن ت ــاعد امل ـــاعو امميــدة ل مــمل العـــا
ق ضمان امتثـال ال ـر مل لقـراتات اجلمعيـة العامـة ذات الصـلة،
وال ــيما القــرات ( 2065ا ،)20-الــذ يتضــم ول بشــاتة
ب جزت مالفيناس علر وجه التحديـد .ومـ املال ـ ن الـعا
مل ي ـ إو بعــد بيــد ن القــرات قــد اعتمــد ق عــا  .1965وم ـ
األمهيـــة مب ـــان العمـــل بقـــرات اجلمعيـــة العامـــة  .٤9/31وقـــال
بن كولومبيــا تــدتك االلتــزا املتجــدا للح ومــة األتجنتينيــة حبــل
امل ألة ع طري اموات ،و قا لقراتات األمم املتحدة.
 - 17ال يد ماتتينيز (املراقب عـ بنمـا) :قـال بن ومتـه
تدعم امقو املشروعة ل تجنتمل ق العا علر ال ـيااة علـر
جــزت مالفينــاس وجــزت جوتجيــا اجلنوبيــة وجــزت ــاعدويتش
اجلنوبيــة واملنــاط البحريــة احملي ــة تــا ،مشــريا ب ن اجلمعيــة
العامة قد اعتر ـ ـابقا ق قراتهـا ( 2065ا )20-بالوضـ
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اال ــتعمات ق جــزت مالفينــاس و وث ـ بت ــوية الــعا م ـ
خـــالل مفاوضـــات نا يـــة بـــمل األتجنـــتمل واململ ـــة املتحـــدة.
وا ـــت را قـــا ال بعـــه حـــدت االعتـــراف با ـــتعداا األتجنـــتمل
املتواثـل ملباشـرة امـوات ،كمـا جتـب ا شـاتة ب العمـل القـيم
الــذ قام ـ ب ـه اللجنــة ق ــبيل تعزيــز الت ــوية ع ـ طري ـ
التفاو بمل ال ـر مل .وق الـة بنمـا ،ـاعد ذلـ ق حتقيـ
ال ـالمة ا قليميـة ،مـ خـالل املفاوضـات ،وال ـي رة ال املـة
علـــر القنـــاة .ويعـــد امـــوات حب ــ عيـــة ال ـــبيل الو يـــد مـــل
املنالعات بمل الدول و قا للقاعون الدو .

ـ تــدف
املتحــدة ا ــتئناف املفاوضــات ق قــر وق ـ
ت ـــوية الـــعا علـــر ال ـــيااة علـــر جـــزت مالفينـــاس وجـــزت
جوتجيا اجلنوبية وجزت اعدويتش اجلنوبية واملنـاط البحريـة
احملي ة تا ،ومـ بحـاا ـل ـلمو ـذا الـعا الـذ طـال
مدب .وقال بعه ق األ بو املاضو ،اعتمدت من مة الـدول
األمري ية بعالعا بشأن م ألة جزت مالفينـاس ،نـ يـه علـر
جاهزية ومـة األتجنـتمل للن ـر ق مجيـ اخليـاتات املم نـة
حــاا ــل مـ هــذا القبيــل وعلــر موقفهــا البنــاا بلاا ـ ان
جزت مالفيناس ،و ث ال ر مل علر ا تئناف املفاوضات.

 - 1٨ال ـــيد تينيـــا ها ـــيغاوا (املراقـــب عــ بـــريو) :قـــال
بن بلــدب طاملــا يــد امقــو املشــروعة ل تجنــتمل ق ال ــيااة
علــــر جــــزت مالفينــــاس وجــــزت جوتجيــــا اجلنوبيــــة وجــــزت
ــــاعدويتش اجلنوبيــــة واملنــــاط البحريــــة احملي ــــة تــــا ،وبن
األتجنتمل قـد وت ـ تلـ امقـو عنـد ا ـتقال ا ومات ـتها
عا  ،1٨33و قا أل س تاتةية وجغرا ية وقاعوعية.

 - 21ال ـــيدة اعشـــيز (املراقبـــة عــ هنـــدوتاس) :قالــ
بن بلــدها يواثــل اعمــه ،ق العديــد م ـ املن مــات متعــداة
األطــراف وا ليــات واملنتــديات الــال يشــاتك يهــا ،مقــو
األتجنــتمل ق ال ــيااة علــر جــزت مالفينــاس وجــزت جوتجيــا
اجلنوبيـة وجـزت ـاعدويتش اجلنوبيــة واملنـاط البحريـة احملي ــة
تا .وبصفة هندوتاس عضوا ق رموعة الـ  77والصمل ،قـد
قـــــرت عـــــا  2015بـــــإعالن ولتاا خاتجيـــــة ا موعـــــة
ق الــذكرى ال ــنوية اخلم ــمل الختــاذ قــرات اجلمعيــة العامــة
( 2065ا ،)20-و ثـ األتجنــتمل واململ ــة املتحــدة علــر
ا ــتئناف املفاوضــات و قــا مليثــا األمــم املتحــدة وقــراتات
اجلمعية العامة ذات الصلة ،م جـل التوثـل ب ـل ـلمو
ـ  ،واالمتنــا ع ـ
للــعا علــر ال ــيااة ق قــر وق ـ
اختاذ القراتات الال م شـأ ا باخـال تعـديالت اعفراايـة علـر
امالة ناا هذب العملية؛ وقد لم يضـا حبـ األتجنـتمل ق
اختاذ بجرااات قاعوعية منا بة ضد عمليـات ا ت شـاف املـواا
ا يدتوكربوعية وا تغال ا غري املأذون بـه ق املن قـة ،مبوجـب
مبــد ال ــيااة علــر مواتاهــا ال بيعيــة واجلــرف القــات التــاب
ا ،شأ ا شأن مجي الدول.

 - 19ومــا تئــ بــريو تــدعم قضــية األتجنــتمل ق احملا ــل
الثنا يـــة وا قليميـــة ومتعـــداة األطـــراف ،وتاليـــد ا عالعـــات
املعتمدة بشـأن جـزت مالفينـاس ،مبـا ق ذلـ ا عـالن اخلتـامو
ملــال ر القمــة الثالــل لبلــدان مري ــا اجلنوبيــة والبلــدان العربيــة
ق ليمـــا  .2012وا ـــت را قـــا ال بن قـــرات اجلمعيـــة العامـــة
 ٤9/31ي ت ــو ق الوقــ الـــراه مهيــة خاثـــة مــ بـــمل
العديد م قـراتات األمـم املتحـدة املتعلقـة تـذب امل ـألة ،وبعـه
لل الف بشأن جزت مالفيناس ـوى بجـراا
ما م ل
مفاوضــات بــمل ال ــر مل .وقــال بن ومتــه حتــل ــومال
األتجنـــتمل واململ ـــة املتحـــدة علـــر ا ـــتئناف املفاوضـــات
م جل التوثل ب ـل ـلمو واا ـم
ق قر وق
ذا العا .

 - 20ال يدة ما ييل غوعزاليس (املراقبـة عـ بـاتاغوا ) - 22 :ال يد لاموتا تيفاس (املراقب ع ال ـلفااوت) :قـال
قالـ ـ بعـــه ينبغـــو م ـــومال مجهوتيـــة األتجنـــتمل واململ ـــة بن بلــدب ي ــرت اعــوة ا تم ـ الــدو للحــوات والتفــاو بــمل
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األتجنتمل واململ ة املتحدة بشأن جزت مالفيناس ،وهو اعـوة
ت ــرتت ق  31قــراتا مــ القــراتات الــال اعتمــد ا اللجنــة
بشأن املوضو  .وقال بن و ـد بلـدب يقـدت اجلهـوا الـال تبـذ ا
ام ومــة األتجنتينيــة للتفــاو م ـ اململ ــة املتحــدة ،و ــل
ام ـــومتمل علـــر ال ـــعو ب ت ـــوية عاالـــة ـــلمية واا مـــة
للم ـألة ،و قا لقراتات اجلمعية العامة واملن مات ا قليمية.
 - 23وقــال بن ومــة بلــدب ا بــ علــر اعــم امقــو
املشـروعة ل تجنـتمل ق اخلــالف علـر جــزت مالفينـاس وجــزت
جوتجيا اجلنوبية وجزت اعدويتش اجلنوبية واملنـاط البحريـة
احملي ة تا .وخالل االجتما الولات ق عـا  201٤ملن مـة
مري ـــــا الالتينيـــــة لشـــــالون ال اقـــــة ،عـــــر املشـــــاتكون
ع ـ تأييــدهم ملوقــ األتجنــتمل مــ ا ت شــاف وا ــتغالل
املـــواتا ال بيعيـــة علـــر اجلـــرف القـــات التـــاب ـــا و ـــذتوا
م القـراتات الـال مـ شـأ ا باخـال تعـديالت اعفراايـة علـر
امالــة نــاا عمليــة التفــاو الــال وثـ تــا األمــم املتحــدة.
وقال بن علـر ام ـومتمل ا ـتئناف املفاوضـات بشـأن الـعا
 ،م ضمان ا ترا القـاعون
علر ال يااة ق قر وق
الدو  ،مبا ق ذلـ مبـد ال ـالمة ا قليميـة و قـو ال ـيااة
اجلغرا ية والقاعوعية والتاتةية ل تجنتمل علر األتخبيل.
رفعت اجللسة يف الساعة .16:15
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