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اللجنــة التحيــللة للــدويل الــدث ال ال ـ
املعين بالدثل اجلزرلة الصغلة النامية

 42-42شــطافرباياليل ث  42آذارربمــار
ث  42-42حزليلانربلونيه 4122
الطند  4من جدثل األعمال
إقيلار جدثل األعمال ثمسائل تنظيمية أخيلى

رسالة مدرخة  42حزليلانربلونيه  4122موجهة إىل اللجنـة التحيـللة
للمدويل الـدث ال الـ املعـين بالـدثل اجلزرلـة الصـغلة الناميـة مـن لـة
األرجنتني لدى األمم املتحدة
تتشيلف الطع ة الدائمـة لررجنـتني لـدى األمـم املتحـدة بـجن تتوجـه إىل مجتـ اللجنـة
التحيللة للمدويل الـدث ال الـ املعـين بالـدثل اجلزرلـة الصـغلة الناميـة بشـجن اعتمـاع بعـ
املنظمــاغ ــل ايجوميــة ثا موعــاغ اليلئيســية ثمشــار تها يل املــدويل الــدث ال ال ـ املعــين
بالدثل اجلزرلة الصغلة النامية .ثتوع الطع ـة الدائمـة لررجنـتني لـدى األمـم املتحـدة بـاألخ
اإلشارة إىل الطلطني اللذلن تقدم هبمـا ـل مـن لـت التوجيـه الطحـيل ثرابطـة أقـاليم ثبلـدان
ما ثراء الطحار.
ثيل هذا الصدع ،توع األرجنتني أن تشل إىل أن لت التوجيه الطحـيل ثرابطـة أقـاليم
ثبلدان ما ثراء الطحار قد اضطلعا بجنشطة تدعي جتاهل ثجوع نزاع بشجن السـياعة علـج جـزر
مالفينــا ثجورجيــا اجلنوبيــة ثســندثلتة اجلنوبيــة ثاملنــا الطحيللــة احمليطــة هبــا .ثلقــد أشــار
هذان الجيانان ألياً إىل ”إقليم أنتار تيجا اليلطاين“ املزعوم.
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ثلقــد مــنس لــت التوجيــه الطحــيل بالفعــل شــهاعتني مزعــومتني باســتدامة مصــائد
السمك املسنَّن يل ميـا املنطقـة الفيلعيـة اإلحصـائية  2-24مـن اتفاقيـة حفـمل املـوارع الطحيللـة
اييــة يل أنتار تيجــا ثيل املنــا الطحيللــة احمليطــة يــزر مالفينــا  ،األمــيل الــذ ــان موض ـ
احتجاجــاغ رةيــة متجــيلرة مــن جان ـ حجومــة األرجنــتني لــدى اململجــة املتحــدة ليلطانيــا
العظمج ثأليللندا الشمالية ثالعدلد من املساعي لدى لت التوجيه الطحيل .
أما ايما لتعل بيلابطة أقاليم ثبلـدان مـا ثراء الطحـار ،اتجـدر اإلشـارة إىل أن حجومـة
األرجنــتني أعيلبــا مــيلاراً عــن رايــها مشــار ة ”حجومــة“ مالفينــا ــل الشــيلعية ايهــا
ثاحتجا علج ذلك ،يل إ ـار راـ األرجنـتني اععـاء اااـاع األثرث بـجن جـزر مالفينـا
ثجورجيــا اجلنوبيـــة ثســاندثلتة اجلنوبيـــة ثا ـــااغ الطحيللــة احمليطـــة هبــا ث ـــذلك ”إقلـــيم
أنتار تيجا اليلطاين“ املزعوم هي م ل الطلدان ثاألقاليم اليت تنطط عليهـا أحجـام اجلـزء اليلابـ
من املعاهدة املنظِّمة لعمل ااااع األثرث  ،ثلقد ثجها رسائل احتجـا ـ لة منـذ التوقيـ
علج معاهدة انيمام اململجة املتحدة إىل اجلماعاغ األثرثبية يل عام  2924ثحىت اآلن.
ثتــذ ِّيل حجومــة األرجنــتني بــجن جــزر مالفينــا ثجورجيــا اجلنوبيــة ثســاندثلتة
اجلنوبيــة ثا ــااغ الطحيللــة احمليطــة هبــا هــي جــزء ا لتجــزأ مــن األراضــي الو نيــة جلمهورلــة
األرجنتني ،ثنظـيلًا لجـون اململجـة املتحـدة ليلطانيـا العظمـج ثأليللنـدا الشـمالية اتلـها بصـورة
ــل مشــيلثعة ،اهــي موضـ نــزاع علــج الســياعة بــني الطلــدلن ،معتــيلف بــه مــن جانـ األمــم
املتحدة ثسائيل املنظماغ الدثلية.
ثجتـــدر اإلشـــارة إىل أن اجلمعيـــة العامـــة التابعـــة لرمـــم املتحـــدة ا ـــذغ القـــيلاراغ
( 4122ع )41-ث ( 2221ع )44-ث 22رب 29ث 22رب 9ث 24رب 24ث 29رب 2ث 21رب42
ث 22رب 21ث 24رب 29ث 22رب 42اليت تعتيلف ايها بوجوع نزاع علج السياعة تشل إليـه باسـم
”مســجلة جــزر مالفينــا “ ثا ـ حجــوميت األرجنــتني ثاململجــة املتحــدة ليلطانيــا العظمــج
ثأليللندا الشمالية علج استئناف املفاثضاغ بغية التوصل يل أقيلب ثقا جـن إىل حـل سـلمي
ثهنائي هلذا الزناع .ثلقد ا ذغ جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بإهناء ااسـتعمار مـن جهتـها
أ يل من  21قيلارا بشجن هذ املسجلة ،ان آخيلها يل  41حزليلانربلونيه .4122
ثيل هذا الصدع ،ثإذ تي حجومة األرجنتني يل اعتطارهـا أن لـت التوجيـه الطحـيل
ثرابطــة أقـــاليم ثبلــدان مـــا ثراء الطحــار ليـــطلعان بجنشــطة تتجـــاث إقلــيم جـــزر مالفينـــا
ثجورجيــا اجلنوبيـــة ثســاندثلتة اجلنوبيـــة ثا ـــااغ الطحيللــة احمليطـــة هبــا ث ـــذلك ”إقلـــيم
أنتار تيجـــا اليلطـــاين“ املزعـــوم ،اإهنـــا ا تعتـــيلم علـــج اعتماعاـــا ثمشـــار تهما بشـــيلف
أن لنحصيل ذلك مبوضـوع املـدويل عثن اإلشـارة إىل األقـاليم املتنـا ع عليهـا ،امـن ـل املقطـول
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التطــيلإ إىل مســائل ذاغ صــلة هبــذ األقــاليم أث إ ارزنــا بســط الــزناع علــج الســياعة الــذ
اعتيلاا به األمم املتحدة صيلاحة .ثيل الواق  ،اإن االتزام الـذ لقـ مبوجـ القـانون الـدث
اـل هـذا الـزناع
علج عـات األرجنـتني ثاململجـة املتحـدة ليلطانيـا العظمـج ثأليللنـدا الشـمالية ِّ
إمنا لقتيي حتماً ثبالييلثرة أن وتن مجي الدثل ثاجلهاغ الفاعلة الدثلية األخيلى عن القيـام
بجعمال من شجهنا أن تعي ثااء الطيلاني باالتزام ال هذا الزناع سلمياً.
ما توع حجومـة األرجنـتني التوضـيس ،اسـتناعًا إىل موقفهـا الـذ أعيلبـا عنـه مـيلارا
ثتجيلارا ،بجهنا تعتـيلم علـج هـذا ااعتمـاع ثتلـك املشـار ة إذا ـان مـن شـجن ذلـك أن لعتـي
مب ابة سابقة أث إذا ان من شـجن ذلـك أن لـدع إىل ااعتـيلاف باألعمـال ـل املشـيلثعة الـيت
لقــوم هبــا هــذان الجيانــان .ثبنــاء علــج ذلــك ،اــتفمل األرجنــتني اقهــا يل أن تجــون مشــار ة
هذلن الجيانني مشيلث ة باالتزام مبا سط .
ثتيلجــو حجومــة األرجنــتني تنــة أن تتفيــلوا بتعمــيم هــذ اليلســالة بوصــفها ث يقــة
من ث ائ املدويل.
(توقيع) مارلا يللستينا بلسيفال
السفلة
املم لة الدائمة
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