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منــاطا احمليطــات الواســعة جــدا اخلاضــعة لســيطرهتا .وقــد كــان
افتتحت اجللسة الساعة .10:30
االقترــاد قويــا :فبلــط متوس ـ النــاتا احمللــئ اإلمجــا الســنو
إقرار جدول األعمال
حـــوا  130مليـــون جنيـــه اســـترليو ،وكانـــت االحتياطيـــات
 - 1أُقر جدول األعمال.
مرتفعـــة ،وك توـــ هنـــاك عمليـــات اقتـــراو .ومـــا برحـــت
جزر فوكالند تتمتع باكتفاء ذايت اقترـاد منـذ عـام ،1990
طلبات استماع
باستثناء تواليف الدفاع .وال تدفع اجلزر غ ضرائ للمملوـة
 - 2الرئيس :لفت االنتبـا إ طلبـات االسـتماع املتعلقـة املتحــدة كمــا ك عرــ علــى غ دهــ ّوهنــها مــ احملافظــة
مبســــألة جــــزر فوكالنــــد (مالفينــــاس) ،الــــواردة يف املــــذكرة علــى درجـــة كـــبرية مــ االســتقالل السياســـئ عــ ا وومـــة
 .16/04وقــــال إنــــه يعتــــت غن اللجنــــة تر ـــ يف املوافقــــة التيطانيـــة ،مـــع قيامهـــا بتطـــوير اخلـــدمات العامـــة وا ي ـــات
على هذ الطلبات.
األساسية اخلاصة هبا وتنظيم استنالل مواردها الطبيعية.
 - 3وتقرر ذلك.
 - 7وكــان اقترــاد فوكالنــد يعتمــد علــى صــيد األ ــاك
مسالة جزر فوكالند (مالفيناس)
(A/AC.109/2016/6؛ )A/AC.109/2016/L.7
 - 4تــال رئــيس اللجنــة قائمــة مســتوملة م ـ الوفــود ال ـ
غبــــدت ر بتــــها يف املشــــاركة يف دورة اللجنــــة لعــــام 2016
كمـــراقبه وهـــئ اجلزائـــر ،غننـــوال ،األرجنـــته ،كوســـتاريوا،
السلفادور ،انا ،واتيماال ،املوسيك ،املنرب ،ناميبيا ،بـاالو،
بنمـــا ،بـــارا وا  ،جـــزر ســـليمان ،جنـــوب غفريقيـــا ،إســـبانيا،
ســـر النوـــا ،غورو ـــوا  ،املراقـ ـ عــ الورســـئ الر ـــئ،
واملراق ع منظمة فرسان مالطة العسورية املستقلة.
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
 - 5الرئيس :قال إنه عمال باملمارسة املعتادة لدى اللجنـة،
س ـيعدعئ مقــدمو طلبــات االســتماع ألهــذ غماكنــهم إ طاولــة
مقدمئ طلبات االستماع وسينسحبون بعد اإلدالء ببياناهتم.
 - 6السيد رز (اجلمعية التشريعية جلـزر فوكالنـد) :قـال
إنــه يلــزم النظــر إ اقترــاد جــزر فوكالنــد يف ســيا موقعهــا
النائئ ،وقِلـة سـوا،ا ،واملسـاحة احملـدودة ألراضـيها إ جانـ
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والســياحة والزراعــة وغســهمت صــناعة صــيد األ ــاك بنحــو
 60يف املائة م الناتا احمللئ اإلمجـا وتعتـت مرـائد األ ـاك
املســتدامة مــ غفضــ املرــائد إدارة يف العــاك .وّثــ قطــاع
الســــياحة ــــو  7يف املائــــة مــ ـ النــــاتا احمللــــئ اإلمجــــا ،
وقد اجتـذبت رحـالت حبريـة الستوشـاي ا يوانـات التيـة،
فضال ع رحالت كمالية غكت .وتععد تربية األ نام مـ غجـ
صــــوفها الدعامــــة األساســــية التقليديــــة للزراعــــة يف اجلــــزر،
وضعــ ـاست اســــتثمارات كــــبرية يف غحــــد التونولوجيــــات
اإلجنابيــــــة .وباإلضــــــافة إ ذلــــــك ،غدى برنــــــاما جديــــــد
الستوشـــاي املـــواد ا يدروكربونيـــة ،فضـــال عـ ـ اكتشـــاي
مــا يربــو علــى  500مليــون برمي ـ م ـ االحتياطيــات القابلــة
لالســترداد ،إ حــدو نشــاا اقترــاد إضــايف كــبري وإ
هلــا مهــارات جديــدة .وعــالوة علــى ذلــك ،وفــر التنــاما
الفـــرال االقترـــادية ال لســـوان جـــزر فوكالنـــد فحســـ ،
بــــ ـ ولشــــــركات اللوجســــــتيات واإلمــــــداد ذات اخلــــــتة
يف األرجنــــته والتازيـــ ورــــيلئ وغورو ــــوا  ،وك ينتــــنم
غ منها تلك الفرصة بعد.
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 - 8ويعتمــد كـ نشــاا مـ األنشــطة االقترــادية التقليديــة
يف جزر فوكالند اعتمـادا كـبريا علـى ا فـاى علـى البي ـة البوـر
وعلى استمرار املمارسات البي ية اجليدة .وتقتضئ حوومة جـزر
فوكالنــد غعلــى املعــايري البي ي ـة يف مجيــع الرــناعات ،وال ســيما
يف جمال التنقيـ عـ الـنف  .وقـد اسـتثمرت يف انونـة األهـرية
يف معهــد البحــو البي يــة اجلديــد ،الــذ وضــع ترتيبــات عم ـ
مــع عــدد م ـ اجلامعــات واملاسســات املماولــة املرموقــة يف ر ـ
غ اء العاك .وجير ا فاى على اجلزر م غج األجيال املقبلة.
 - 9وقــد تقــدمت جــزر فوكالنــد بســرعة هــالل الــثالوه
عامــا املاضــية لترــبح إقليمــا متمتعــا بــا وم الــذايت داهليــا
مــ غقـــاليم مــا وراء البحـــار .ويوفــ الدســتور املـــنقح لعـــام
 2009جمموعة كاملة م غوجه ا ماية للحريـات األساسـية،
مبــا يف ذلــك ا ــا يف تقريــر املرــري ،وتعوــس بنــود غحوــام
ميثــا األمــم املتحــدة املتعلقــة باألقــاليم ــري املتمتعــة بــا وم
الذايت .وهو يعقر صـراحة بـأن املـوارد الطبيعيـة جلـزر فوكالنـد
مِلكٌ وومة ورع جزر فوكالند وليس للمملوة املتحدة.
 - 10وســنست اجلمعيــة التشــريعية قــوانه جلــزر فوكالنــد.
غمــا الســلطة التنفيذيــة ،ال ـ تتشــو م ـ  3غعضــاء منتاــبه
مـ ـ اجلمعيـــة ،فهـــئ مســـاولة عـ ـ عديـــد االســـتراتيجيات
والسياسات وا وم الرريد يف اجلزر .وتلتزم حوومة اململوـة
املتحدة باملساولية عـ الشـاون اخلارجيـة والـدفاع فحسـ .
ويععـــد التـــزام الـــدفاع الـــذ تـــوفر اململوـــة املتحـــدة رادعـــا
مـ حيــا األســاس ومتناســبا مــع املســتوى املترــور للتهديــد.
ويشــارك غعضــاء اجلمعيــة التشــريعية مشــاركة تامــة يف وضــع
السياســـة اخلارجيـــة الـــ تـــاور يف ســـوان جـــزر فوكالنـــد
والدبلوماسية العامة فيما وراء البحار.

املائة ،حيا صوست  99.8يف املائـة لرـاا البقـاء كـمقليم مـ
غقاليم ما وراء البحـار للمملوـة املتحـدة .فـال اململوـة املتحـدة
وال سوان جزر فوكالند يشـوان يف السـيادة التيطانيـة علـى
جــزر فوكالنــد؛ وقــد ذكــرت اململوــة املتحــدة مــرارا غ،ــا ل ـ
تناقش السيادة على اجلزر ما ك ير يف ذلك سوان اجلـزر.
وهـــم ال ير بـــون يف ذلـــك يف الوقـــت الـــراه  .وغوضـــحت
اململوــة املتحــدة بــنفس القــدر غ،ــا ل ـ تنــاقش مســائ غهــرى
بشأن جزر فوكالند مع غطراي والثة ما ك ير ـ غهـ جـزر
فوكالند يف ذلك ويف حضورهم.
 - 12ومضى قائال إن حوومة جزر فوكالند وفرت هـالل
السنوات الثالوه املاضية هياكـ غساسـية جديـدة كـبرية ،عـ
طريــا االســتثمار االنتقــائئ واملــدروس إليراداهتــا واحتياطياهتــا
اخلاصــة ،دون اقت ـراو غ رــئء غو االعتمــاد علــى مســاعدة
مالية م طري والا .وعنـد اكتشـاي جـزر فوكالنـد بـاد
األمــر ك يــتم اســتيعاب غهــ البلــد غو الســوان األصــليه غو
قمعهــم غو إبــادهتم .ووص ـ مســتوطنون إ اجلــزر م ـ غ ــاء
كــثرية م ـ العــاك و ادروهــا مبحــو إرادهتــم .ويف التعــدادات
األهرية ،حعدد سوان جزر فوكالند باعتبارهم منحـدري مـ
 57هلفية إونية خمتلفـة .وال تـدعم الوقـائع الـزعم بـأن سـوان
جــزر فوكالنــد بريطــانيون م زرعهــم؛ ب ـ هــم ســوان حبــد
ذاهتم.

 - 13واســــتطرد قــــائال إن األرجنــــته قامــــت مبحــــاوالت
مســتمرة ترمــئ إ تــدمري االقترــاد وسعــبع العــيش يف جــزر
فوكالند وعملت علـى مضـايقة سـوان اجلـزر والتنملـر علـيهم
مـ هــالل سلســلة مـ اجلــزاءات االقترــادية املســتمرة .وقــد
غبدت حوومة األرجنته اجلديدة بعـو املالحظـات املشـجعة
 - 11وقــد بــره ســوان جــزر فوكالنــد علــى ارتيــاحهم بشــأن ،جهــا يف جــزر فوكالنــد ،بيــد غن رــي ا مــا ك يــتنري.
للعالقــة الدســتورية القائمــة مــع اململوــة املتحــدة م ـ هــالل وتأم ـ جــزر فوكالنــد غن تشــعر األرجنــته عمــا قري ـ غ،ــا
استفتاء عام  ،2013والذ بلنت نسبة املشاركة فيـه  92يف قادرة على تفويك ا واجز ال غقامتها وال تعترو التجـارة
16-10760
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السياســية واالجتماعيــة واالقترــادية يف األقــاليم ــري املتمتعــة
بــا وم الــذايت ،وتعب ــة الــرغ العــام دعمــا إل،ــاء االســتعمار
وتنظيم احتفاالت التضام مـع رـعوب األقـاليم .إال غن جـزر
فوكالنــد ك تشــهد غ زيــارات ،وال عقــد منتــديات ،وال غ
تضام م جان اللجنة.

والتعــاون وحعس ـ اجلــوار .وال تــزال حوومــة جــزر فوكالنــد
على استعداد ،إ جان اململوة املتحـدة ،للـدهول يف حـوار
إلجياد سعبع للعم معا لراا األجيال املقبلة .وال يشـم هـذا
ا ــوار مناقشــات بشــأن الســيادة .فبعــد  160عامــا ،ك تعــد
جزر فوكالند مستعمرة تابعة للمملوة املتحدة ،ولـيس يف نيـة
تلك اجلزر غن تربح مستعمرة تابعة لألرجنته.
 - 17وغردي قائال إنه مبوج قرار اجلمعية العامـة 1514
 - 14واستمر قائال إن اللجنـة رفضـت علـى وجـه التحديـد (د ،)15-فــمن لســوان جــزر فوكالنــد ا ــا يف غن ثحــددوا
مراقبة االستفتاء الذ غُجـر يف عـام  ،2013والـذ مـارس حبرية مركزهم السياسئ ،وغن يسـعوا حبريـة إ عقيـا التنميـة
فيه سـوان جـزر فوكالنـد حقهـم يف تقريـر املرـري باعتبـارهم االجتماعيــة واالقترــادية والثقافيــة .بيــد غنــه يف الوقــت الــذ
ســوانا غقويــاء ومســتقله ومســامله .وك تــتمو اللجنــة م ـ يسعون فيه إ مواصلة تنميتهم االقترـادية ،دغبـت األرجنـته
مشــاهدة جــزر فوكالنــد وهــئ اضــئ بعيــدا ع ـ االســتعمار طوال سنه كثرية علـى حماولـة عطـيم اقترـاد جـزر فوكالنـد
بسب رفضها املستمر لتنظيم بعثة زائرة للجزر ،ر ـم دعوهتـا والقيــام مبحــاوالت ــري مر ــوب فيهــا إلعــادة جــزر فوكالنــد
ك سنة ولسنوات عديدة للقيام بذلك .وحـا اللجنـة ر يـا إ وضع االستعمار .وبالر م م ذلك ،فـمن االقترـاد مضـى
مــ ـ قــــوة إ قــــوة .ومــ ـ هــــالل اإلدارة املاليــــة ا رــــيفة
على الوفاء مبساوليتها الوحيـدة وهـئ إيـالء االعتبـار املناسـ
لسوان األقاليم ـري املتمتعـة بـا وم الـذايت مبـ فـيهم سـوان والتاطي االقتراد املتبرـر ،عـول اقترـاد جـزر فوكالنـد
م اقتراد بلد فار قب عـام  1982إ اقترـاد بلـد غصـبح
جزر فوكالند.
 - 15السيد رـورت (اجلمعيـة التشـريعية جلـزر فوكالنـد) :موضع حسد الوثريي .
قــال إن تركيبــة ســوان جــزر فوكالنــد كانــت دائمــا تركيبــة
عامليــة جــدا وغن هنــاك  60جنســية علــى وجــه التقريـ ثلــة
حاليا يف اجلزر .وقد حر كثري م الناس على جنسـية جـزر
فوكالند ،ا يعظهر غ،ـم ك يوونـوا جمـرد عـابري  .وال يسـب
اخللي اإلوو غ مشاك وك يتعرو غحد لالضـطهاد بسـب
الدي غو اللون.

 - 16وغضاي قـائال إن ارسـات عمـ اللجنـة رمبـا توـون
يف حاجـــة إ إصـــالأ إذا غُريـــد ـــا اســـتنباا نعهعـــا جديـــدة
مبتورة إل،اء االستعمار وفا ما ثحثها عليه األمـه العـام .فقـد
غُنشــ ت اللجنــة اخلاصــة بنــرو تنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة
( 1514د ،)15-وم ـ بــه مــا يعــد م ـ املهــام املنوطــة هبــا،
إيفــاد بعثــات زائــرة ،وتنظــيم حلقــات دراســية بشــأن ا الــة
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 - 18ومضــى قــائال إن االستوشــاي قــد غوضــح إموانيــة
العثــور علــى مــواد هيدروكربونيــة يف جــزر فوكالنــد ــا م ـ
رــأنه إجــراء عــول يف البلــد .وذكــرت اململوــة املتحــدة غ،ــا
ســتتقيد مبــا غكدتــه اللجنــة الرابعــة التابعــة لألمــم املتحــدة بــأن
جلميع الشعوب يف األقاليم ري املتمتعـة بـا وم الـذايت ا ريـة
يف التمتــع مبواردهــا الطبيعيــة؛ ولــذا فــمن غ عوائــد متأتيــة مـ
املـــواد ا يدروكربونيـــة سـ ـتعدفع إ حوومـــة جـــزر فوكالنـــد
الســتثمارها واســتادامها حســبما تــرا مناســبا لرــاا البلــد
وسوانه .ول يسمح سوان جزر فوكالند بـأن تـدمر صـناعة
املواد ا يدروكربونية بي تهم النقية وقد غصروا فعال علـى تقيلـد
رــركات املــواد ا يدروكربونيــة بــأعلى املعــايري .وإذا اضــطروا
لالهتيــار ،فلرمبــا يفضــلون بي تــهم علــى الــنف  .وح ـ بــدون
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ري املتمتعة با وم الذايت ،وبذا تعبقئ علـيهم يف وضـع التبعيـة
ري املقبول.

نف  ،يعد االقتراد قويا بدرجة كافية لسوان جـزر فوكالنـد
ملواصــلة النمــو والتنميــة والقــوة .وقــد يفســر احتمــال وجــود
النف مع ذلك ر بة بعو اجلريان يف االستيالء على األرو - 21 .واهتتم قـائال إن جـزر فوكالنـد قـد عـت يف السـنة
 - 19واستمر قائال إن جزر فوكالند تتمتع بقدر كـبري مـ املاضية غن اللجنة نظـرت يف إرسـال وفـد إ اململوـة املتحـدة
االستقالل الذايت .وهئ متمتعة با وم الـذايت الـداهلئ اامـا ،واألرجنته ملناقشة مسـألة جـزر فوكالنـد .وغعـرب عـ غملـه
وال تعتمـــد علـــى اململوـــة املتحـــدة إال يف مســـائ الشـــاون الرـاد يف غال توــون اللجنــة را بــة يف التشــاور مــع بلــد يــرا
اخلارجية والدفاع .وبفض التنيريات الدسـتورية ،واالسـتثمار الـــبعو بوصـــفه الســـيد االســـتعمار القـــد و هـــر تتمثـ ـ
يف التعلــــيم واملمارســــات االقترــــادية الســــليمة ،وإصــــالأ خمططاتـه يف غن يرـبح الســيد االسـتعمار اجلديــد .وقـال إنــه
األراضــئ ،تقــدمت اجلــزر م ـ جمــرد كو،ــا مســتعمرة ،وهــئ جي ـ علــى اللجنــة غن ترــنئ لســوان جــزر فوكالنــد؛ فهــم
ليست حمتجزة ضد إرادهتـا .وتر ـ اجلـزر يف مواصـلة مسـار وحدهم الذي ّونهم غن يقولوا ما يريدونـه بشـأن مسـتقبلهم
التنري السياسئ ع طريـا التطـور ،ولـيس عـ طريـا الثـورة .السياســئ .وحمــور عم ـ اللجنــة إ،ــاء االســتعمار ،ال إعادتــه.
وإذا ك تو ـ اللجنــة ترــد نتــائا االســتفتاء األهــري بشــأن وغضاي قائال إن رعبه ل يسمح أل راص بأن يقـوو غو
املستقب السياسئ جلزر فوكالند ،فرمبا يـتعه عليهـا غن تـنظم يتجاوز حـا السـوان يف تقريـر املرـري غو يعيـدهم إ الوضـع
استفتاء تعضد وترصـد األمـم املتحـدة ر يـا .واألفضـ مـ االستعمار .
ذلك ،غن تقوم بميفاد بعثة زائرة للتحد إ السوان.
 - 22السيد بيتس :قال إنه كـان مـ املقـيمه الـدائمه يف

 - 20وغردي قـــائال إن األمـــم املتحـــدة اعترفـــت يـــارات جــزر مالفينــاس ح ـ عــام  .1982وقــد ُــرس يف ذهنــه منــذ
تقرير املرري الثالوة لألقاليم ري املتمتعة بـا وم الـذايت وهـئ :طفولته غنه بريطاين ،وغن اجلـزر تنتمـئ للمملوـة املتحـدة .بيـد
االســتقالل غو االنــدما غو االرتبــاا ا ــر مــع دولــة غهــرى .غن حبثه ع جذور الزناع غبط ااما تلك األفوار املسبقة.
وجــزر فوكالنــد رــديدة ا مايــة الســتقال ا الــذايت ،وتــرى  - 23وغضاي قائال إن سيادة األرجنته علـى اإلقلـيم تقـوم
االنــدما مبثابــة هطــوة إ الــوراء عــا الوضــع االســتعمار على سند تارخيئ مورو منـذ ا رـول علـى االسـتقالل مـ
الذ تتحرك اجلزر بعيـدا عنـه .ورمبـا ّونـها ،يف عـاك مثـا  ،إســـبانيا قبـ ـ االســـتعمار التيطـــاين جلـــزر مالفينـــاس .وعلـــى
العم ـ م ـ غج ـ االســتقالل التــام غو االرتبــاا ا ــر ،بيــد غن النقــيو م ـ ذلــك فــمن اململوــة املتحــدة قــد غهــذت اإلقلــيم
هناك مشـولة تتمثـ يف غن دولـة جمـاورة غهـرى غكـت وغقـوى بالقوة يف عام  ،1833وواصلت التالع با قائا منذ ذلـك
تر ـ يف ا ترـاب البلــد .وألن اجلـزر صــنرية جـدا وعــددها الوقــت .كمــا يتجلــى ذلــك يف تأكيــدها بــأن غول مســتعمرة
قلي ـ مبــا ال يتــيح ــا الــدفاع ع ـ الــنفس ،فســوي عتــا إ بريطانيــة قــد تأسســت فــو غراو ــري مأهولــة .وال تنطبــا
محايــة م ـ دولــة صــديقة لســنوات مقبلــة .ونظــرا لطموحــات حعجــا ا يــازة بالتقــادم غ حيــازة إقلــيم م ـ هــالل ارســة
األرجنته االستعمارية عا جـزر فوكالنـد ،فم،ـا عـول بينـها السيادة عليه باستمرار ودون انقطاع ملدة طويلة م الـزم -
وبه استوشـاي هيـارات تقريـر املرـري بالوامـ  ،والـ تععـد غو التوطيــد التــارخيئ  -غ ســند ملويــة لألراضــئ اســتنادا إ
مقبولة لسوا،ا ليتسىن لتلك اجلزر غن تعرفع م قائمـة األقـاليم عوام تارخيية م قبي ا يازة السلمية على مدى فترة طويلـة
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م الزم  -ال تسـتادمها اململوـة املتحـدة ،ألن األرجنـته تدعم املنتديات ا وومية الدولية وجمموعـات غهـرى يف مجيـع
غ اء العاك موقف األرجنته.
غعربت بانتظام ع اعتراضها للحيازة التيطانية للجزر.
 - 27ومضـــى قـــائال إن اململوـــة املتحـــدة بنـــت قاعـــدهتا
العســورية يف مونــت غ رادابلــئ يف جــزر مالفينــاس منــذ عــام
 ،1986وهو العـام ذاتـه الـذ غعلنـت فيـه اجلمعيـة يف القـرار
 11/41احملي األطلسئ به غفريقيا وغمريوـا اجلنوبيـة منطقـة
سالم وتعـاون يف جنـوب احملـي األطلسـئ .وتنتـهك عسـورة
جزر مالفيناس غيضا الفقرة  9م قرار اجلمعية العامـة 2708
(د )25-ال طُلـ فيهـا إ الـدول االسـتعمارية االنسـحاب
الفــور و ــري املشــروا مــ القواعــد واملنشــ ت العســورية
املوجودة يف األقـاليم املسـتعمرة ،واالمتنـاع عـ إنشـاء قواعـد
ومنش ت عسورية جديدة.

 - 24ومضـــى قـــائال إن ســـوان األرهبيــ ا ـــاليه ،جـــزء
ال يتجزغ م سوان اجلزر التيطانية ،وليسوا سـوانا خيضـعون
لالسـتعباد غو االســتنالل األجـنل ،علــى النحـو احملــدد يف قــرار
اجلمعيــة العامــة ( 1514د )15-ولــذا ال يســتوفون رــروا
االســتفادة م ـ ا ــا يف تقريــر املرــري .كمــا غن مبــدغ تقريــر
املرــري جــرى التــذرع بــه علــى ســبي اخلطــأ يف حالــة جــزر
مالفينـــاس حيـــا ك ينشـــأ نـــزاع بالنســـبة للمركـــز السياســـئ
للســوان املســتعمري  ،ب ـ علــى اإلقلــيم الــذ غُنش ـ ت عليــه
املســتعمرة .وعــالوة علــى ذلــك ،فــمن الفقــرة  6مــ القــرار
( 1514د )15-تنص على غن السالمة اإلقليميـة للبلـد تقـدم
على حا تقرير املرري.
 - 28واســتطرد قــائال إنــه عــالوة علــى ذلــك ،فــمن الوجــود
 - 25واسـتطرد قـائال إن هـر تقريـر بشـأن تعـداد الســوان العســـور التيطـــاين القـــو يف اجلـــزر قـــد مهـــد الطريـــا
يف عـــام  ،2012غظهـــر غن مـــا يقـــرب مـــ رعبـــع الســـوان لالســـتنالل االنفـــراد للمـــوارد الســـموية وا يدروكربونيـــة
التيطانيه يف اجلـزر يتـألفون مـ مهـاجري بريطـانيه ،وهـذا واملوارد الطبيعية املتجددة و ري املتجددة املتـوافرة بشـو ـري
دلي على سياسة إعادة االستعمار املسـتمرة .وعـتفا اململوـة عاد  .وحبس تقديرات ري ر ية ،حققت رركات الرـيد
املتحدة بسيطرة دّنرافية حمومة على القوة العاملة ،ع طـر غرباحــا بلنــت  800مليــون دوالر يف العــام م ـ غنشــطتها يف
مطالبـــة العمـــال األجانـ ـ با رـــول علـــى ترـــريح ومـــنح املنــاطا البحريــة احملــي لــزر مالفينــاس ،وجورجيــا اجلنوبيــة،
األفضلية ملقدمئ الطلبـات مـ بعـو البلـدان واألقـاليم التابعـة وجـــزر ســـاندويتش اجلنوبيـــة .ومــ الواضـــح غن ــ ا يـــاة
للوومنولـــا ،وبالتـــا ضـــمان اســـتمرار األ لبيـــة للعنرـــر التقليدية يف اجلزر قـد اهتفـى وحـ حملـه رـئء مرـطنع اامـا
وجد لتلبية احتياجات اجلهات الفاعلة االقترادية اجلديدة.
األجنلوسوسوين.
 - 26وغردي قائال إن مجيع بلدان غمريوا الالتينيـة ومنطقـة
البحر الواريل تضررت مـ هـذا الـزناع الـذ ك يعحـ بعـد،
وّث جعرحا ك يندم يف جنوب احملي األطلسئ ويعد هطـرا
علــــى األمــ ـ اإلقليمــــئ ،وقــــد اعترفــــت بشــــرعية مطلــ ـ
األرجنته .واعتمدت منظمة الدول األمريويـة إعالنـا جديـدا
بش ـأن موضــوع جــزر مالفينــاس يف األســبوع املاضــئ ،كمــا
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 - 29واهتتم قائال إنـه ال يـزال مقتنعـا بـأن السـبي الوحيـد
الزناع على السيادة بـه األرجنـته واململوـة املتحـدة هـو
إعادة فتح باب املفاوضـات الثنائيـة وإنشـاء إطـار للتوصـ إ
قرار سريع وعادل إل،اء االسـتعمار الـذ يـاور يف األرجنـته
كمـــا يـــاور يف تـــراب غمريوـــا اجلنوبيـــة يف جنـــوب احملـــي
األطلسئ.
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 - 30السيدة فرينـت :قالـت إن جدـد جـدها لـويس فرينـت
كان قد ععيِّ كـأول قائـد سياسـئ وعسـور جلـزر مالفينـاس
م ـ قِدب ـ حوومــة بــوينس إيــريس يف عــام  .1829وغضــافت
قائلة إن فرينت الذ كان تاجرا وعلـد يف هـامبور  ،ا ـذ مـ
األرجنته وطنا له ،وغصبح مواطنا غرجنتينيـا يف عـام .1821
وعاش يف اجلـزر مـع زوجتـه و  4غطفـال ،وعلـد غحـدهم هنـاك
يف عام .1830

 - 33وغعربــت ع ـ اقتناعهــا حبقــو الســيادة لبلــدها علــى
جزر مالفيناس ،وجـزر جورجيـا اجلنوبيـة ،وجـزر سـاندويتش
اجلنوبية واملناطا البحرية احمليطة هبا ،ودعت اللجنـة إ تعزيـز
ا وار البناء به اململوة املتحدة واألرجنته م غج التوصـ
إ ح سـلمئ للوضـع االسـتعمار الـذ يعتـت إهانـة لقـارة
غمريوا اجلنوبية.

مشررروع القرررار  A/AC.109/2016/L.7مسررةلة جررور فد
 - 31وغردفت قائلة إن حوومـة بـوينس إيـريس تنازلـت يف (مالفيناس)
عــام  1823عــ حقـــو الزراعــة والرـــيد التجاريـــة ألحـــد
 - 34الســـيد بـــاروس ميليـــت (رـــيلئ) :عـــرو مشـــروع
معــاوين لــويس فرينــت مقاب ـ القيــام بتعــيه حــدود ســندات
القــرار  A/AC.109/2016/L.7باســم مقدميــه ،وقــال إن الــنص
ملويــة األراضــئ؛ ونتيجــة لــذلك ،بــدغ فرينــت االســتثمار يف
يعقر مبوقف األمم املتحـدة الثابـت بشـأن ا ـ السـلمئ للـزناع
التنميــة االقترــادية للجــزر .واعتقــادا منــه غن إنشــاء مســتعمرة
علـــى الســـيادة علـــى جـــزر مالفينـــاس ،وجورجيـــا اجلنوبيـــة
سيوون م مرلحة األرجنته ،فقد التمس بعـد ذلـك ملويـة
وســاندويتش اجلنوبيــة واملنــاطا البحريــة احمليطــة هبــا .وغضــاي
و رـــا رة يف اونـــته مـ ـ اجلـــزر مقابـ ـ االلتـــزام بمنشـــاء
غرا ٍ
قائال إنه يف هذا الردد ،ترح ريلئ باملوقف البنِّـاء وومـة
مســتوطنة دائمــة هنــاك .ووافقــت حوومــة األرجنــته علــى
األرجنــته واســتعدادها للحــوار كمــا عهلــى يف االجتماعــات
الطلـ ـ يف عـــام  1928واهـــتريت بويرتـــو ســـوليداد مقـــرا
الثنائيــة األهــرية بــه الــرئيس األرجنتــيو وبــه رئــيس الــوزراء
وومة جزر مالفيناس .ومنذ ذلك الوقت ،ا ذت املسـتوطنة
التيطاين ،حيا غعرب كالمها عـ الر بـة يف مواصـلة ا ـوار
طابعا دائما ،وكـان تعيينـه كقائـد سياسـئ وعسـور للجـزر
املفتوأ.
يف عام  1829نتيجة طبيعية جلهـود وللسياسـة املتعمـدة الـ
انتهجتـــها حوومـــة بـــوينس إيـــريس لتوطيـــد سياســـتها علـــى  - 35وغضاي قائال إن دول غمريوا الالتينية ومنطقة البحـر
اإلقلــيم .واعترافــا م ـ فرينــت بواليــة األرجنــته ،غهــذ يقــدم الواريل غيّدت مـرارا ا قـو املشـروعة لألرجنـته يف الـزناع
وومـــة بـــوينس إيـــريس تقـــارير منتظمـــة عـــ هرـــائص على السيادة بشـأن جـزر مالفينـاس ،وقـد حـد هـذا مـاهرا
يف حزيران/يونيـــه  2016حيـــا اعتمـــدت منظمـــة الـــدول
وإموانيات اجلزر وعرو مقترحات ملواصلة تنميتها.
األمريويـــة باإلمجـــاع إعالنـــا جديــــدا بشـــأن مســـألة جــــزر
 - 32واستطردت قائلة إن الووـائا املوجـودة يف احملفوظـات
مالفينــــاس ،ودعــــت فيــــه اململوــــة املتحــــدة إ اســــت ناي
الوطنيــة تــبه غن فرينــت مــارس ســيادة األرجنــته علــى جــزر
املفاوضات مع مجهورية األرجنته.
مالفينـــاس بـــه عـــامئ  1824و  .1832ويف وقـــت الحـــا
رــتت ورــرد ســوان هــذ املســتوطنة ،الــذي كــان معظمهــم  - 36وغردي قـائال إن مشـروع القـرار يعتـري بـأن مســألة
جــزر مالفينــاس حالــة اســتعمارية هاصــة وفريــدة تلــف ع ـ
غرجنتينيه على يد املهاجري التيطانيه يف عام .1833
ريهــا نتيجــة للــزناع علــى الســيادة بــه الــدولته .والســبي
الوحيد إل،اء هذا الوضع هو م هالل التفاوو على تسـوية
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به ا وـومته .ولـذلك يطلـ مشـروع القـرار مـ الطـرفه
است ناي املفاوضات م غج التوصـ إ حـ سـلمئ ،وفقـا
لقـــرارات األمـــم املتحـــدة ذات الرـــلة .واســـتطرد قـــائال إن
اســتمرار األوضــاع االســتعمارية يف القــرن ا ــاد والعشــري
غمر عفـا عليـه الـزم  ،وجيـ إ،ـاي  .ويععـرب مشـروع القـرار
ع غس ف اللجنـة لعـدم بـدء تنفيـذ العديـد مـ قـرارات األمـم
املتحــدة ال ـ حثــت طــوال ســنوات علــى إجــراء مفاوضــات
مباررة.

مــا برحــت تشــو جــزءا ال يتجــزغ مـ إقلــيم األرجنــته منــذ
نشأة الدولة .وغردفـت قائلـة إن مجهوريـة األرجنـته ك توافـا
غبــدا علــى احــتالل اململوــة املتحــدة لوقلــيم بــالقوة يف عــام
 1833ودعت منذ ذلـك ا ـه إ اسـتعادة سـيادهتا الواملـة
عليــه .ومضــت قائلــة إنــه ال مــرور الوقــت قــد ق ـوّو صــحة
ادعاءات األرجنته وال نال م قوة اقتناعها بـأن الـزناع علـى
السيادة الذ طال غمد جي غن يعح مـ هـالل مفاوضـات
ونائية .ومجيـع األحـزاب السياسـية يف األرجنـته متفقـة بشـأن
هـــذا املوضـ ـوع ،وهـــو مـــا يتجلـــى يف مرافقـــة ثلـــئ خمتلـــف
األحــزاب السياســية ــا يف االجتمــاع .وغكــدت م ـ جديــد
استعداد حوومتها الوام السـت ناي املفاوضـات مـع اململوـة
املتحدة م غج التوص إ حـ سـلمئ و،ـائئ للـزناع علـى
السيادة.

 - 37وغعـــرب عــ تأييـــد مقـــدمئ مشـــروع القـــرار بقـــوة
للحقو املشروعة جلمهورية األرجنته يف السيادة علـى جـزر
مالفيناس وجزر جورجيا اجلنوبيـة وجـزر سـاندويتش اجلنوبيـة
واملنــــاطا البحريــــة احمليطــــة بتلــــك اجلــــزر حيــــا يــــرون غن
املفاوضـــات الثنائيـــة بـــه األرجنـــته واململوـــة املتحـــدة هـــئ
السبي الوحيد الزناع كما غعـرب عـ غملـه يف غن يععتمـد  - 40ومضــــت قائلـــــة إن قــــرار اجلمعيــــة العامــة 2065
مشــروع القــرار بتوافــا انراء علــى ــرار القــرارات الســابقة (د )20-يـــدعو إ حـ ـ الـــزناع علـــى الســـيادة علـــى جـــزر
مالفينــــاس بــــه األرجنــــته واململوــــة املتحــــدة عـــ طريــــا
بشأن هذا املوضوع.
 - 38الســيدة مــالوورا (املراقبــة عـ األرجنــته) :تولمــت املفاوضــات الثنائيــة ال ـ تأهــذ يف االعتبــار مرــاا الســوان.
برـــفتها وزيـــرة الشـــاون اخلارجيـــة والعبـــادة يف مجهوريـــة وعلى الر م م غن األرجنـته غيـدت بقـوة دائمـا مبـدغ تقريـر
األرجنــته ،فأعربــت عــ دعمهــا لعمليــة إ،ــاء االســـتعمار ،املرــري للشــعوب ،فمنــه ال ّو ـ التــذرع هبــذا املبــدغ النتــهاك
وقالــت إن وفــد بلــدها ســوي يواص ـ املشــاركة بنشــاا يف السـيادة اإلقليميــة للــدول القائمــة .ولــذا ال ينطبــا مبــدغ تقريــر
غعمــال اللجنــة اخلاصــة ،مبــا يف ذلــك التقيــيم الســنو الــة املرري على سوان جـزر مالفينـاس ،الـذي ك ينـالوا االعتـراي
األراضــــئ وا لقــــات الدراســــية اإلقليميــــة املتعلقــــة بم،ــــاء كشــع ّونــه ارســة ذلــك ا ــا مبوجــ قــرارات األمــم
املتحـــدة ذات الرـــلة .وعـــالوة علـــى ذلـــك ك يعشـــر غ مــ
االستعمار.
القــرارات املتعلقــة باملســألة إ تقريــر املرــري ،وقــد رعفضــت
 - 39وغضــافت قائلــة إن املســألة اخلاصــة والفريــدة املتعلقــة
احملاوالت السابقة إلدرا إرارات م هذا القبي .
لـــزر مالفينـــاس هـــئ مســـألة تارخييـــة وحموريـــة يف السياســـة
اخلارجية لألرجنته ،على و ما ينص عليـه دسـتورها ،الـذ  - 41واســتمرت قائلــة إنــه يف عــام  ،1833قامــت اململوــة
غكد جمددا السيادة املشروعة و ري القابلة للترـري جلمهوريـة املتحــدة بطــرد الســلطات األرجنتينيــة والســوان األرجنتينــيه،
األرجنـــــته علـــــى جـــــزر مالفينـــــاس ،وجورجيـــــا اجلنوبيـــــة وقامــت بعــد ذلــك بــزرع مســتوطنيها ،وغهضــعت سياســات
وســـاندويتش اجلنوبيـــة واملنـــاطا البحريـــة احمليطـــة هبـــا ،الـ ـ ا جــرة لســيطرهتا الدقيقــة ،ال ـ اســتمرت يف عديــد توــوي
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سوان اإلقليم .ولذا فمن إ،ـاء االسـتعمار وتقريـر املرـري ليسـا
مفهومه مترادفه ،وجي ح الزناع األساسـئ علـى السـيادة
بواسطة ك م األرجنته واململوة املتحدة.
 - 42وتابعــت قائلــة إنــه طــوال  16عامــا بعــد ا ــاذ القــرار
( 2065د )20-غجـــــرت حوومتـــــا األرجنـــــته واململوـــــة
املتحدة مناقشات موضوعية ويف عام  1968وقعتا بـاألحري
األو على مذكرة تفاهم هبـدي تسـوية الـزناع علـى السـيادة
برفة ،ائيـة وبطريقـة وديـة .ويف عـام  1974ناقشـتا اقتراحـا
بريطانيــا بمجيــاد إدارة مشــتركة للجــزر ،كاطــوة وس ـ عــا
حــ ،ـــائئ للـــزناع علـــى الســـيادة؛ ويف عـــام  1981عقـــدتا
اجتماعــات ونائيــة يف نيــو يــورك ك تفــو لألســف إ اتفــا
بشــأن تلــك املســألة .وهــالل تلــك الفتــرة ،بــذلت األرجنــته
جهــودا لتحســه ظــروي معيشــة الســوان الــذي يعيشــون يف
جــزر مالفينــاس ،مبــا يف ذلــك عـ طريــا وضــع جــدول زمــو
غســـبوعئ لـــرحالت جويـــة مبارـــرة إ غراضـــئ األرجنـــته
القاريــة ،وتــوفري إمــدادات الوقــود ،وتيســري إموانيــة ا رــول
على الرعاية الرـحية وعنظُـم التعلـيم األرجنتينيـة .بيـد غنـه منـذ
وقوع األعمـال العدائيـة عـام  ،1982دغبـت اململوـة املتحـدة
باســتمرار علــى رفــو اســت ناي املفاوضــات ،بــر م النــداءات
املتوررة م جانـ األمـم املتحـدة للطـرفه بنيـة التوصـ إ
تســوية .وقالــت إ،ــا تــود غن تــذكر بــأن األعمــال العدائيــة قــد
حــــدوت عنــــدما كانــــت األرجنــــته عومهــــا ديوتاتوريــــة
عسورية ،تسببت يف فقدان غرواأ للتيطانيه واألرجنتينـيه،
تستحا التور .
 - 43واسترســــلت قائلــــة إنــــه منــــذ اســــت ناي العالقــــات
الدبلوماسية بـه األرجنـته واململوـة املتحـدة قبـ  26عامـا،
غعربت األرجنته مرارا ع استعدادها املسألة م هـالل
املفاوضــات مــع اململوــة املتحــدة ،مــع مراعــاة مرــاا ســوان
جزر مالفيناس ،واحترام حيـاهتم .وكـان جليـا غن اجلمـود
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يف مــا يتعلــا لــزر مالفينــاس قــد غعــا تطــوير العالقــات بــه
األرجنته واململوة املتحـدة .بيـد غن الـرئيس املنتاـ مـاهرا
يف األرجنــــته ،غبلــــط رئــــيس وزراء اململوــــة املتحــــدة عــ ـ
اســتعداد لبــدء فر ـ جديــد يف العالقــات ألن البلــدي اتعــا
برورة تقليديـة بعالقـات منفعـة متبادلـة يف كـثري مـ جمـاالت
التعاون.
 - 44وتابعت قائلـة إنـه بنـاء علـى ذلـك ،اجتمعـت مـاهرا
مـــع وزيـــر الدولـــة التيطـــاين للشـــاون اخلارجيـــة ورـــاون
الوومنولـــا يف غول اجتمـــاع ر ـــئ بـــه وزيـــر اخلارجيـــة
التيطــاين واألرجنتــيو منــذ غكثــر م ـ عقــد م ـ الــزم  .وقــد
ناقشا إموانية تعزيز العالقـات الثنائيـة يف العديـد مـ ا ـاالت
ذات االهتمـام املتبـادل ،وهلرـت إ غن اخلـالي علـى جـزر
مالفيناس ينبنئ غال ياور على تقدم هطة إجيابيـة تشـم عديـد
جمــاالت التعــاون املمونــة يف جنــوب احملــي األطلســئ .كمــا
اتفقا غيضا على تعزيز التعاون يف غنتاركتيوا.
 - 45وقالــت إن األرجنــته تــود النظــر يف جــدول غعمــال
واسع النطا مـع اململوـة املتحـدة بنيـة معاجلـة مجيـع القضـايا
وبنـــاء توافـــا يف انراء يف جمـــاالت خمتلفـــة .علـــى غنـــه جيـ ـ
احملافظة على حوار مفتـوأ وواضـح ،مـ غجـ العمـ بشـو
موثـــف وموضـــوعئ صـــوب حـ ـ مســـألة جـــزر مالفينـــاس
وجورجيــا اجلنوبيــة وســاندويتش اجلنوبيــة واملنــاطا البحريــة
احمليطة هبا.
 - 46واسترســلت قائلــة إنــه لوــئ توــون منطقــة جنــوب
احملي األطلسئ وذجا دوليا للسالم وا وار بـه األمـم جيـ
غن توون هالية م األسـلحة النوويـة ،ومـ تـدابري العسـورة،
وجي ح الزناع على جـزر مالفينـاس .وتـوفر الظـروي انن
سياقا مواتيا ملعاجلة املسألة على الرعيد الثنـائئ والتنلبـ علـى
اخلالفـــات .وغعربـــت عـ ـ األمـ ـ يف غن تـــتمو األرجنـــته
واململوــة املتحــدة م ـ العم ـ بشــو ابتوــار وبــروأ م ـ
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التعـــاون ملعاجلـــة كـ ـ مســـألة يف جـــدول األعمـــال الثنـــائئ .واإلمتيالية م جزر مالفيناس وإعـادة اإلقلـيم إ األرجنـته،
وعــالوة علــى ذلــك ،م ـ املتوقــع علــى ــو مــا يطلبــه قــرار املالك الشرعئ له.
اجلمعية العامة  ،49/31غن تعنهئ اململوة املتحدة استوشـافها  - 50السيد اجلعفـر (اجلمهوريـة العربيـة السـورية) :قـال
واستنال ا م جان واحد للموارد املتجـددة و ـري املتجـددة إن مثــة حاجــة إ مناقشــة األبعــاد السياســية الســتمرار وجــود
يف املنطقــة املتنــازع عليهــا ،وهــو مــا غدانتــه منتــديات متعــددة  17إقليما م األقاليم ري املتمتعـة بـا وم الـذايت بعـد مضـئ
األطراي وإقليمية عديدة.
عقود على إنشاء اللجنة اخلاصة املعنية بم،اء االستعمار ،وهـئ

 - 47واهتتمـــت قائلـــة إنـــه مـــع تـــوافر اإلرادة السياســـية،
سيمو التوص إ ح ،ـائئ ملسـألة جـزر مالفينـاس .وهـئ
تــود برــفة هاصــة غن تشــيد بالبلــدان ال ـ قــدمت مشــروع
القــرار ،فضــال ع ـ املنظمــات وغعضــاء ا تمــع الــدو الــذي
غيدوا باستمرار تسوية الزناع.

غبعـــاد ينبنـــئ غن تـــدفع باللجنـــة إ توثيـــف جهودهـــا إل،ـــاء
االســتعمار ،فاالســتعمار جرّــة يف حــا اإلنســانية ،وانتــهاك
للقانون الدو  .ولـذا يايـد وفـد بلـد مشـروع القـرار ،الـذ
ســياكد اعتمــاد بتوافــا انراء جمــددا ،ضــرورة التوصــ إ
تسوية سـلمية للـزناع حـول السـيادة .وغعلـ دعـم اجلمهوريـة
العربية السورية ملبدغ تقرير املرري والسـالمة اإلقليميـة ،علـى
النحــــو احملــــدد يف قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ( 1514د،)15-
ولونها ال تايد االستادام االنتقائئ ملبـدغ تقريـر املرـري لتتيـر
احتالل ينتهك السالمة اإلقليمية لألرجنته منذ عـام .1833
فحا تقرير املرري ال ينطبا علـى مسـتوطنه غجانـ يف إقلـيم
مــا .ولــذا ينبنــئ إدانــة التــدابري األحاديــة اجلان ـ ال ـ ا ــذهتا
اململوة املتحدة يف جزر مالفيناس فهئ تـدابري تنتـهك قـرارات
األمم املتحدة وتقوو حماوالت التوص إ تسوية سلمية.

 - 49وغضــاي قــائال إنــه ينبنــئ غن اتث ـ اململوــة املتحــدة
لقرارات األمم املتحدة وذلك مبناقشـة املسـألة مـع األرجنـته،
والقبول بـأن جـزر مالفينـاس وجـزر جورجيـا اجلنوبيـة وجـزر
ساندويتش اجلنوبية واملناطا البحرية احمليطة هبا جـزء ال يتجـزغ
مــ ـ مجهوريــــة األرجنــــته .وقــــال إن اجلمعيــــة الوطنيــــة يف
نيوارا وا غعلنت يوم  10حزيران/يونيه يوما وطنيـا للتضـام
مــع األرجنــته بشــأن مســألة جــزر مالفينــاس ،وغعل ـ برملــان
غمريوا الوسطى ،اليوم ذاته يوما لتضام غمريوا الوسـطى مـع
جزر مالفينـاس األرجنتينيـة .وقـد ن األوان إلزالـة االسـتعمار

 - 51وغعــرب ع ـ تأكيــد دعــم وفــد بلــد جمــددا للحقــو
املشــروعة جلمهوريــة األرجنــته يف مــا يتعلــا لــزر مالفينــاس،
وجزر جورجيا اجلنوبية ،وجزر سـاندويتش اجلنوبيـة واملنـاطا
البحرية احمليطـة هبـا .وغضـاي قـائال إن املسـتوطنات التيطانيـة
يف تلك األراضئ قد غوجدت حالة اولة للحالة الـ غوجـدهتا
املســتوطنات اإلســرائيلية يف األراضــئ الســورية والفلســطينية
احملتلة .وينبنئ إ،اء االحتالل التيطاين وفقا لقـرارات اجلمعيـة
العامــة ال ـ تــنص علــى غن وضــع تلــك اجلــزر إ ــا هــو حالــة
اســتعمارية هاصــة وفريــدة تتعلــا بــالزناع علــى الســيادة بــه
اململوــة املتحــدة واألرجنــته وال ّو ـ حلــه إال باملفاوضــات

 - 48الســيد إرميــدا كاســتيو (نيوــارا وا) :قــال إن مجاعــة
دول غمريوـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الوـــاريل قـــد غعلنـــت
غمريوــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الوــاريل منطقــة ســالم ،ولــذا
يــتعه عريــر املنطقــة م ـ االســتعمار .ولــيس م ـ املقبــول غن
تســـتمر اململوـــة املتحـــدة يف رفـــو اســـت ناي ا ـــوار مـــع
األرجنــته حــول مســألة الســيادة ،بــالر م م ـ مــرور الوقــت
والنــداءات الوــثرية م ـ غج ـ االمتثــال لقــرار اجلمعيــة العامــة
( 2065د.)20-
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الســلمية .وينبنــئ غن يواصــ األمــه العــام مهمتــه يف القيــام
مبساع محيدة مبوجـ واليتـه احملـددة يف ميثـا األمـم املتحـدة
وقرارات اجلمعية العامة ذات الرلة .وينبنـئ غن تنفـذ اململوـة
املتحدة غكثر م  30قرارا ا ذهتا اللجنة وغن تبـدغ حـوارا مـع
األرجنـــته .وعليهـــا غن تعمـــ برـــورة جـــادة مـــع اللجنـــة
واالبـــال بانتظـــام عـ ـ التـــدابري الـ ـ تتاـــذها لتنفيـــذ تلـــك
القرارات.

سيا عمليـة إ،ـاء االسـتعمار الـ تضـطلع هبـا األمـم املتحـدة
منذ تأسيسها .ول كان هناك اعتقـاد بأنـه ّوـ التوصـ إ
ح ع طريا التفاوو عت ا وار املبارر بـه الطـرفه ،فقـد
تلزم تدابري وإجراءات غهرى إذا ك يتم عقيا النتـائا املرجـوة
ضــم إطــار زمــو معقــول .فــال ّو ـ عقيــا الســالم العــاملئ
والعدالـــة االجتماعيـــة الدوليـــة إال عـ ـ طريـــا القضـــاء علـــى
املرادر احملتملة للزناع ،مبا يف ذلك تلك النار ة عـ التمسـك
مبــزاعم باليــة بشــأن غمــالك إمتياليــة يف قــارات نائيــة .وتلتــزم
بلــدان غمريوــا الالتينيــة التزامــا هاصــا بــذلك املســعى ،حيــا
عملــت بنشــاا جلع ـ املنطقــة احمليطــة لــزر مالفينــاس منطقــة
سالم.

 - 52السـيد سـيفيا بورهــا (إكـوادور) :قــال إن وفـد بلــد
يايد استراتيجية األرجنته لتسـوية الـزناع علـى السـيادة علـى
جــزر مالفينــاس ،وجورجيــا اجلنوبيــة ،وســاندويتش اجلنوبيــة
واملناطا البحرية احملي هبا ،وبالتا إ،اء الوضـع االسـتعمار
 - 55واستطرد قائال إن ا ا يف تقريـر املرـري ال ينطبـا يف
يف إطــار تســوية املنازعــات بالوســائ الســلمية املنشــأ مبوج ـ
حالــة جــزر مالفينــاس وقــد رفضــته األمــم املتحــدة وا ي ــات
القانون الدو وميثا األمم املتحدة.
 - 53وغضــاي قــائال إن مشــروع القــرار يــدعو إ تســوية الدوليـــة األهـــرى يف هـــذا الرـــدد ،مـــرارا .وينبنـــئ احتـــرام
سلمية عـ طريـا التفـاوو بـه األرجنـته واململوـة املتحـدة ا قــو والتطلعــات األهــرى لســوان جــزر مالفينــاس علــى
باعتبــار ذلــك الســبي إ إ،ــاء املــأز الــراه  .وغعــرب ع ـ النحـــو الواجـ ـ ؛ حيـــا م زرع هـــاالء الســـوان بواســـطة
األم ـ يف غن يقــوم األمــه العــام م ـ هــالل اضــطالعه مبهمــة الســلطة االســتعمارية أل راضــها اخلاصــة ،وهــم ال يشــولون
املساعئ ا ميدة ،باقتراأ حلول ابتواريـة وجري ـة للمسـاعدة طرفا والثا يف الزناع .فهاالء السوان مستمدون م االحـتالل
يف ح الزناع .وغردي قائال إن االجتماع الثنائئ األهـري بـه جلزر مالفيناس بواسطة السـلطة االسـتعمارية يف عـام ،1833
وزير اخلارجية األرجنتينية والتيطانية وهو األول مـ نوعـه عنــدما قامــت بطــرد الســلطات الشــرعية والســوان األصــليه
منذ  14عاماّ ،ث تقدما مشجعا .ولـ غكـد الـوزيران عـدم األرجنتينــيه ،ليحـ حملــهم رعايــا بريطــانيون ،ومـ قامــت
موافقتــهما علــى اجلوان ـ الفنيــة للــزناع ،فم،مــا غيضــا حــددا تلــك الســلطة بفــرو سياســة هجــرة اييزيــة غعاقــت عــودة
جماالت هامـة للتعـاون يف مـا يتعلـا لنـوب احملـي األطلسـئ ،السوان األرجنتينيه األصليه وتوطه املـواطنه األرجنتينـيه
وهــــئ املنطقــــة املتاتــــة لألرجنــــته ولونــــها تبعــــد الي بعد ذلك.
الويلــومترات عـ األراضــئ التيطانيــة ،وال ســيما يف جمــاالت  - 56اعتمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.7
اســتنالل املــوارد الطبيعيــة والــرب بــه قــارة غمريوــا اجلنوبيــة  - 57الســــيد لــــورين ســــوليز (دولــــة بوليفيــــا املتعــــددة
واجلزر.
القوميات) :قال إن وفد بلد رارك يف تقـد مشـروع القـرار

 - 54واستطرد قائال إن املسألة املطروحة ليست جمرد نزاع انطالقـــا مـ ـ الشـــعور بـــالفار ،واألهـــم مـ ـ ذلـــك الشـــعور
ونائئ فحس  ،وإ ا هئ غيضا حالـة اسـتعمار ك يـتم حلـها يف بالواجـــ  .فعلــــى الــــر م مـــ غن مســــألة جــــزر مالفينــــاس
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املشــروعة ليهــري هــئ األدوات الوحيــدة املتاحــة للمملوــة
املتحدة ،كما يتجلى يف رفضها املتورر للمشـاركة حبعسـ نيـة
يف مفاوضات مع األرجنته .وغرار إ إصرار املهااا انـد
علــى غنــه مهمــا بــدا القــو قويــا فمنــه ال حمالــة سيضــطر إ
الرضــوو ويــده يف مفاوضــات ،وغعــرب ع ـ األم ـ يف غال
تاكـــد املعركـــة العامليـــة ضـــد اإلمتياليـــة واالســـتعمار زعـــم
تراسيماهوس بأن العدالة ليست سوى امتياز للقو .

وجورجيــا اجلنوبيــة وســاندويتش اجلنوبيــة واملنــاطا البحريــة
احمليطة هبـا هـئ غساسـا مسـألة غرجنتينيـة وعنرـرا غساسـيا مـ
عناصـر السياسـة اخلارجيـة لألرجنــته ،فهـئ غيضـا ذات غمهيــة
بالنــة ويــة وتــاري رــعوب غمريوــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر
الوـاريل .فــاجلزء جــزء مـ اجلـري القــار ألمريوــا اجلنوبيــة
ويتجلى بوضـوأ اسـتمرارها اجلنـرايف إلقلـيم األرجنـته ،مـ
الرور الساتلية .ولذا فمن االدعاء بشرعية السيادة األرجنتينيـة
حمفــور يف املشــهد الطبيعــئ ،وباإلضــافة إ ذلــك ،فمنــه ثحظــى  - 60السيد كسو جونط جينط (الرـه) :قـال إن اخلـالي
بدعم القانون الدو .
علـى جــزر مالفينـاس مـ خملفـات املاضــئ االسـتعمار  .وقــد
 - 58وغضــاي قــائال إن اململوــة املتحــدة تتجاه ـ برــورة دغبت اجلمعية العامة واللجنة طوال سنه ،على ا ـاذ قـرارات
منهجية و  40قـرارا بشـأن املسـألة اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة تدعو األرجنته واململوـة املتحـدة إ إجـراء مفاوضـات بنيـة
واللجنة .ولو غن غ بلد عضو يف اللجنة ك يو االعتبار ولـو ح املسـألة بالوسـائ السـلمية وفقـا لر بـات اللجنـة والـدول
جزء م هذا العدد ،لوان قد واجه بال رك جـزاءات وقيـودا األعضاء .وقد دغبت الره برورة مستمرة على تأييـد ادعـاء
متعــددة؛ وهــذا يــدعو إ التســايل بشــأن وحــدة التقليــد مببــدغ األرجنــته بالســيادة علــى جــزر مالفينــاس ،فضــال ع ـ مبــدغ
املســـاواة يف الســـيادة بـــه مجيـــع الـــدول األعضـــاء .فاألقويـــاء التســوية التفاوضــية للزناعــات اإلقليميــة الدوليــة وفقــا مليثــا
يشــــوهون غيضــــا معــــىن مرــــطلحات مـــ قبيـــ التعدديــــة ،األمـــم املتحـــدة .وغعـــرب عـ ـ غمـ ـ وفـــد بلـــد يف غن تبـــدغ
والدّقراطيـــة ،وحقـــو اإلنســـان عقيقـــا لنايـــاهتم اخلاصـــة ،األرجنــته واململوــة املتحــدة حــوارا بنــاء للتوصــ إ حــ
باإلضافة إ اإلسـاءة إ مفهـوم تقريـر املرـري واييعـه حفاظـا تفاوضئ سلمئ وعادل ومناس يف املستقب القري .
علــــى الوضــــع االســــتعمار  .ويشــــعر الــــذي عــــرروا مــ ـ  - 61الســيدة كينــط (ســانت فنســنت وجــزر رينــادي ):
اإلمتاطوريــات األهــرى علــى غســاس هــذا املبــدغ بــأن هــذ قالــت إن مســألة جــزر مالفينــاس تســبا تارخييــا ميثــا األمــم
احملاوالت تشو إهانة ـم .فـال ّوـ ألحـد إطالقـا إقنـاعهم املتحــدة ب ـ وح ـ عرــبة األمــم .ومنــذ زم ـ طوي ـ دغبــت
بـأن جمموعـة مـ احملـتله يشـولون رـعبا غو ّوـ غن يتمتعـوا اجلمعية العامة على تـوفري الفرصـة كـئ يععـرب ا تمـع الـدو
حبا تقرير املرري.
عـ ـ إصـــرار عـ ـ وجـــوب تعجيـ ـ ا وـــومته التيطانيـــة

 - 59واســتطرد قــائال إنــه كمــا تأكــد غونــاء االجتماعــات
الوزارية جلماعة دول غمريوا الالتينية ومنطقـة البحـر الوـاريل
ومنظمــة غمريوــا الالتينيــة لشــاون الطاقــة ،يف تشــري األول/
غكتـــوبر  ،2015فـــمن اجلنرافيـــا والقـــانون الـــدو والتـــاري
وا تمع الدو لألمم ،واملشروعية ،وا قيقـة والعدالـة ،كلـها
تقــف إ جان ـ األرجنــته .بينمــا الفاــر وعاه ـ ا قــو
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واألرجنتينيـــة باملفاوضـــات املتعلقـــة بـــالزناع علـــى الســـيادة.
ومـا بـرأ االفتقـار إ اإلرادة السياسـية للتفـاوو حبعسـ نيــة،
بشــأن املســألة يشــو الســب األساســئ للتــوترات العســورية
والدبلوماسية على مدى سـنوات .وقـد غقـرت اجلمعيـة العامـة
مـــرارا وتوـــرارا بـــأن املســـألة احملوريـــة ليســـت إرادة رـــع
مســتعمر هاضــع لســيطرة غجنبيــة ،ب ـ هــئ مســألة ادعــاءات
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متنافسة بشأن السيادة على اجلزر الواقعـة علـى مسـافة قرـرية
م سواح األرجنته.

 - 65وغضــاي قــائال إنــه يف مــاار القمــة الرابــع للجماعــة
الواريبية ،الـذ ععقـد يف كـانون الثاين/ينـاير  ،2016غكـدت
دول غمريوـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الوـــاريل مــ جديـــد
دعمهــا لألرجنــته يف الــزناع علــى الســيادة ،واهتمــام املنطقــة
باســت ناي املفاوضــات بــه األرجنــته واململوــة املتحــدة م ـ
غج التوص إ تسوية سـلمية و،ائيـة اارـيا مـع اإلعالنـات
الرـــادرة عـــ األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة الـــدول األمريويـــة
ومنتديات خمتلفة يف غمريوا الالتينية ومنطقة البحر الواريل.

 - 63الســيدة رودرينــز غباســوال (كوبــا) :قالــت إن وفــد
بلدها يايـد كمسـألة مبـدغ ،ادعـاءات األرجنـته املشـروعة يف
الــزناع علــى الســيادة علــى جــزر مالفينــاس ،وجــزر جورجيــا
اجلنوبيـة وجـزر سـاندويتش اجلنوبيــة واملنـاطا البحريـة احمليطــة
هبا .وإن كوبـا اشـيا مـع رفضـها للحـروب االسـتعمارية ذات
األهــداي التوســعية ،تعــارو بقــوة اال ترــاب التيطــاين ومــا
تــال م ـ احــتالل ألراو تقــع عــت ســيادة األرجنــته ،ــا
استتبع طرد السوان األرجنتينـيه الشـرعيه ،وعرقلـة عـودهتم
إ وطنهم.

 - 66وغردي قــائال إن األرجنــته تســتحا التشــجيع علــى
جهودهــا الراميــة إ تســوية الــزناع بالوســائ الســلمية ،وفقــا
ملباد القانون الدو وميثا األمم املتحـدة ،والقـرارات ذات
الرــلة الرــادرة عـ اجلمعيــة العامــة وإعــالن غمريوــا الالتينيــة
ومنطقة البحر الواريل منطقة سالم .وتورر كوبا الـدعوة إ
التوصــ إ حــ متفــاوو عليــه وعــادل و،ــائئ للــزناع يف
الوقــت املناسـ  ،عـ طريــا ا ــوار والتعــاون ،و ــذا النــرو
عا اململوة املتحدة علـى قبـول دعـوة السـلطات األرجنتينيـة
إ اســت ناي املفاوضــات .كمــا ينبنــئ للجنــة غن تعم ـ غيضــا
م غجـ ضـمان اسـت ناي املفاوضـات .وينبنـئ لألمـه العـام
االضطالع مبهمتـه للمسـاعئ ا ميـدة الـ كلفتـه هبـا اجلمعيـة
العامة .وقد انضمت كوبا إ االلتزام الوارد يف إعـالن هافانـا
الــذ اعتمدتــه اجلماعــة الواريبيــة يف عــام  ،2014مبواصــلة
العم لتاليص املنطقة مـ االسـتعمار واملسـتعمرات .وغهـريا
قالت إن وفد بلدها طلـ إ األمـه العـام غن يعمـم االعـالن
الــذ غصــدر الفريــا العام ـ املعــو بالرــداقة والتضــام مــع
األرجنــــته يف نيســــان/غبري  2016الفريــــا العامـــ املعــــو
بالرــداقة والتضــام مــع األرجنــته بتنســيا مـ رابطــة األمــم
املتحدة يف كوبـا ،كوويقـة مـ ووـائا اجلمعيـة العامـة يف إطـار
البند ا ا م جدول األعمال.

 - 62وغضــافت قائلــة إن حوومتــها ال تــزال تشــعر بــالقلا
العميا إزاء اإلهفا احملـب يف عقيـا تقـدم .فسـانت فنسـنت
وجـــزر رينـــادي  ،مثلـــها يف ذلـــك مثــ مجيـــع دول غمريوـــا
الالتينية ومنطقة البحـر الوـاريل ،ملتزمـة حبـ عـادل وسـلمئ
للــــزناع ،وتــــدعو ا وــــومته األرجنتينيــــة والتيطانيــــة إ
است ناي املفاوضات.

 - 64وغضــافت قائلــة إنــه بعــد مــرور  183ســنة علــى بــدء
االحــتالل التيطــاين جلــزر مالفينــاس ،و  50عامــا علــى ا ــاذ
قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ( 2065د ،)20-ك ثحــــد تقــــدم
ملحوى صوب إجياد ح ،ائئ .وهذا القرار اعتـري صـراحة
مبسألة جـزر مالفينـاس باعتبارهـا حالـة اسـتعمار وغقـر بوجـود
نـــزاع علـــى الســـيادة علـــى اجلـــزر بـــه األرجنـــته واململوـــة
املتحدة ،ودعا الطرفه إ التوص إ حـ تفاوضـئ للـزناع.
ومــع ذلــك واصــلت اململوــة املتحــدة حماولــة إهفــاء إجــراء
صارو ال تراب استعمار وذلـك بالتـذرع بـا ا يف تقريـر
املرــري وتــرفو اســت ناي املفاوضــات املتعلقــة بالســيادة مــع
األرجنته ،بالر م م النداءات املتوررة للمجتمـع الـدو ـا
 - 67السيد غركيا فيفـاس (مجهوريـة فزنويـال البوليفاريـة):
باالمتثال للقرار ( 2065د.)20-
تولم باسم اعاد غمـم غمريوـا اجلنوبيـة ،فقـال إن االعـاد غكـد
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جمـــددا يف إعالنـــه الرـــادر يف ب/غ ســـطس  2013بشـــأن
مســألة جــزر مالفينــاس ( A/68/856الضــميمة) دعمــه قــو
الســيادة املشــروعة لألرجنــته علــى جــزر مالفينــاس ،وجــزر
جورجيا اجلنوبية وجزر ساندويتش ،واملنـاطا البحريـة احمليطـة
هبــا كمــا غكــد جمــددا املرــلحة الراســاة للمنطقــة يف اســت ناي
املفاوضات به حووم األرجنـته واململوـة املتحـدة .وغبـرز
يف هــذا الرــدد املوقــف البسنــاء املســتمر للحوومــة األرجنتينيــة
واســتعدادها للتوص ـ ع ـ طريــا املفاوضــات إ ح ـ ،ــائئ
ذ ا الة االستعمارية الشاذة.
 - 68وغضاي قائال إن االعاد رفو بشـدة يف إعالنـه لعـام
 ،A/65/812( 2010الضـــميمة الثالثـــة) ،بشـــأن مســـألة جـــزر
مالفينـاس ،عمليــات االستوشـاي واالســتنالل االنفراديـة مـ
جانــ اململوــة املتحــدة للمــوارد الطبيعيــة ــري املتجــددة يف
اجلــري القــار لألرجنــته ،يف انتــهاك صــارو لقــرار اجلمعيــة
العامـــة  .49/31وعـــالوة علـــى ذلـــك ،غكـــد جملـــس وزراء
هارجيــة االعــاد يف اإلعــالن الــذ اعتمــد يف عــام ،2012
بشــــأن مســــألة جــــزر مالفينــــاس ( ،A/66/85الضــــميمة) ،غن
الوجود العسور للمملوة املتحدة يف جـزر مالفينـاس وجـزر
جورجيا اجلنوبية وجزر ساندويتش اجلنوبية واملنـاطا البحريـة
احمليطة هبا يتعارو مع سياسة املنطقة يف السعئ إ إجياد حـ
سلمئ للزناع على السيادة .وغكد ا لـس جمـددا رفضـه لـذلك
الوجــود ولألنشــطة التيطانيــة االنفراديــة يف املنطقــة املتنــازع
عليهـا مبــا يف ذلـك عمليــات االستوشـاي واالســتنالل ملــوارد
األرجنته الطبيعية املتجددة و ري املتجددة وإجـراء التـدريبات
العسورية يف انتهاك لقرارات اجلمعيـة العامـة .ورفـو ا لـس
كــــذلك يف إعالنــــه اخلــــاال عــــام  ،2012بشــــأن املســــألة
( ،A/67/728املرفــا) ،مــا يســمى باالســتفتاء الــذ غُجــر يف
جزر مالفيناس.
رُفعت اجللسة الساعة .13:05
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