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 الدورة الخامسة والسبعون 

 من جدول األعمال 46البند 

 مالفيناس(مسألة جزر فوكالند )

  

   
موجهاة لل  األمي  العاام م  الممة ة   2020كانون األول/ديسااااااااام      30رساااااااااالة م ر ة   

 الدائمة لألرجنتي  لدى األمم المتحدة

  
بناء على تعليمات من حكومة بلدي، يشـفنن  ن  نحل  لليكم يي  النشـفة الفـح ية الفةـمية الفـا  ة  

ــنواة الــــــــــــــــــ  ــ و  الدةا ة لوميو اة األ جنتلن ايما لتعلا ذالى فل اليـ ــا     188عن وزا ة الخا جية وشـ لالغتفـ
 لف )انظف المفنا(.   انو  الثان /لنا 3البفاطان  لوز  مالفلناس، وه  مناةةة ُيحتف  ذإحيائيا ن  

ون جو ممتنـة تعميم هـىا الفةـــــــــــــــالـة ومفنقيـا ذـاعتةـا همـا وايقـة من واـائا الومديـة العـامـة ن  ليـا    
 من جدول األعمال، المتعلا ذميألة جز  مالفلناس. 46 البند

 
 سكيفما اا  ل   ا من  )توقيع(

 اليفلفة

 الممثلة الدائمة 
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الموجهة لل  األمي  العام م    2020األول/ديساااااام    كانون   30م فق ال سااااااالة الم ر ة    
 الممة ة الدائمة لألرجنتي  لدى األمم المتحدة

 
 ]األص : ذاإلةةانية واإلنكللزاة والففنيية[ 

 
 عامًا ع   االحتالل غي  القانوني لجزر مالفيناس 188  

 
، احتلـ  القوات البفاطـانيـة ذفــــــــــــــو ة غلف نـانونيـة جز  مـالفلنـاس 1833 ـانو  الثـان /لنـالف  3ن   

ــتبدلتيم بفعايا   ــو ة شـــــــف ية نليا، واةـــــ ــلطات األ جنتلنية الت  نقيم  ذفـــــ ــكا  األ جنتلنللن واليـــــ ويف ت اليـــــ
شــــــف ية ل ناليم القا اة بفاطانللن. وما ةــــــ  جميو اة األ جنتلن منى بداية عملية تحف ها، بوصــــــفيا الو اثة ال

ــيا تيا على هىا األ خبلالت والمنايا الةحفاة من خالل   ــةانيا، ةـــــــــــ والوز اة والةحفاة الت   ان  تاذعة إلةـــــــــــ
مختلف نعمال اليـلطة العامة، ذما ن  لل  تعللن اليـلطات، والتمل  الفةـم  لوز  مالفلناس ذاةـم مقايعات  

الــى فل   2020ألول مفة على للــ  التفا . وافـــــــــــــــا   عــا    او  ي ال بالتــا المتحــدة و نع علم األ جنتلن
ــ  لىل  الحدث. وند احتو  اليلطات األ جنتلنية على الفو  ن  لل  الون  على عم  القوة    200الينواة الـــــــــ

البفاطــان  الــىي بلو ل وتــ  ن  االحتالل غلف المشــــــــــــــفو  لوز  مــالفلنــاس الــىي لم توانا عليــ  ني حكومــة  
عاما من االغتفـــا ، حانظ  األ جنتلن  و  انقطا  على المطالةة الثابتة ذمما ةـــة    188ن جنتلنية. ويوال 

 ةيا تيا الفعلية على هىا الوز  والمنايا الةحفاة المحيطة بيا.

وتمث  اةــتعا ة المما ةــة الفعلية ليــيا تنا على جز  مالفلناس، وجز  ةــاوث جو جيا وجز  ةــاوث  
ــاندواتل والمنايا الةحفاة المحيطة بي ــكانيا، هدنا  ائما  ةــ ــلو  حياة ةــ ا، ونقا للقانو  الدول  ومع احتفا  نةــ

ــياةـــــة من   ــتو نا الوين  وه  تشـــــك  ةـــ وغلف ناب  للتفـــــف  لشـــــع، األ جنتلن، على النحو المكفس ن   ةـــ
 ةياةات الدولة.

ــات اـنائـية بلن المملكـة المتحـدة   وـند نيلا ـنداء الموتمع اـلدول  المتعلا ذرــــــــــــــفو ة لجفاء مـفاومــــــــــــ
انيا العظمى ونلفلندا الشــــــــــمالية واأل جنتلن من نج  ليوا  ح  ةــــــــــلم  للنزا  على اليــــــــــيا ة، مع مفاعاة  لبفاط

(. وند نعلد تأكلد هىا  20-)   2065عاما ن  نفا  الومدية العامة  55مفـــالك ةـــكا  الوز ، ألول مفة نب  
لناس، ن  القفا ات الالحقة  اإلعال ، الىي اعتف  بوجو  حالة اةـتعما اة خاصـة ومحد ة ن  ميـألة جز  مالف

للومدية العامة ون  القفا  اليــــــنوي الىي يعتمدا بتوانا اع اء نعرــــــاء لونة األمم المتحدة الخاصــــــة المعنية 
 ذإنياء االةتعما .

وعالوة على للـــ ، يفــــــــــــــف الموتمع الـــدول  على هـــىا الـــدعوة للى الحوا  من خالل العـــدلـــد من   
ــ  اإلعالنات الفـا  ة عن محان  متعد ة والفـلن،   77األيفا ، مث  منظمة الدول األمفاكية، وموموعة الـــــــــــــ

األمفاك ، وجماعة  ول نمفاكا الالتلنية ومنطقة الةحف الكا اب ، واليــوا المشــتف ة  -وم تمف القمة األلبلفي  
كا  ألمفاكا الونوبية، وبفلما  اليـــــــــــوا المشـــــــــــتف ة ألمفاكا الونوبية، وم تمف نمة المشـــــــــــتف  بلن ننفا يا ونمفا

الونوبية وم تمف القمة المشــــتف  بلن نمفاكا الونوبية والبلدا  العفبية، يلب  اةــــتفنا  المفاومــــات ن  ننف  
 ون  ممكن.

واتفانم  نض االمتثال لاللتزا  ذاةـتفنا  المفاومـات ذشـأ  اليـيا ة، ذيـب، اةـتمفا  المملكة المتحدة  
شـــــــا  واةـــــــتطالل الموا   الطبيدية المتود ة وغلف  ن  ال يا  ذأعمال انففا ية. وتشـــــــم  هىا اإلجفاءات اةـــــــتك
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، نرــال عن وجو  عيــكفي غلف مبف  وغلف متناةــ، ن   -وهو ما  نب  األ جنتلن على  نرــ   -المتود ة 
وتثلف نشــــــــــــــكـال اإلعفا   31/49الوز . وجميع هـىا األعمـال تتـنانى مع نفا  الومدـية العـامـة ل مم المتحـدة 

 عن القلا والفنض من جان، الموتمع الدول .

، نعا  الكونطفس الوين  تأكلد حقون  المشــفوعة ن  اليــيا ة وةــن ذاإلجما  االاة 2020ون  عا   
ــ و  المتعلقة   ــل المولل الوين  للشـ نوانلن تعزز العم  من نج  المطالةة األ جنتلنية. نف  المقا  األول، ننشـ

فلناس، وجز  ةـــــــــاوث جو جيا وجز  ةـــــــــاوث ةـــــــــاندواتل والمنايا الةحفاة المحيطة بيا من نج   ذوز  مال
ــتفاتيويات الدولة على المدللن المتوةــــ    ــيــــ  يرــــع اةــ تشــــكل  حلز متعد  الويات على نعلى ميــــتول م ةــ

العمــ    والطواــ . واــانيــا، تعليم الحــد الخــا ج  للوف  القــا ي األ جنتلن ، وتعزاز نتيوــة نكثف من عقــدلن من
الـىي نـامـ  ذـ  لونـة الحـد الخـا ج  للوف  القـا ي الـىي عفت ن  الونـ  المنـاةـــــــــــــــ، على األمم المتحـدة.  
ونخلفا، زادت الطفامات والوزاءات المففومــة على الفــلد غلف المشــفو  ن  مياا األ جنتلن للثن  عن الفــلد  

 يلي .غلف المشفو  وتعزاز حفظ موا  نا وإ ا تيا ذكفاءة ن  جنو  المحي  األ

ون  د من جدلد التزامنا الثاب  بتيـــــــــــواة النزا  ذطفاقة ةـــــــــــلمية ومع االحتفا  الكام  للقانو  الدول   
ومفـــــالك ةـــــكا  الوز . ون  د من جدلد نيرـــــا اةـــــتعدا نا الةـــــتفنا  المفاومـــــات مع المملكة المتحدة ونقا  

لى لبدائيا ن  اليـــــنوات الت  نعقب  اتخال للموتمع الدول ، بنفل الفوح البناءة الت   نبنا ع للنداءات المتكف ة
ــنوات الت  نيلا نليا  ال الطفنلن فليات التفاوت المنفـــــــــو  علليا ن   20-)   2065القفا   (، وه  اليـــــــ

القفا  المـى و . وعالوة على لـل ، نطـل، للى األملن العـا  ل مم المتحـدة ن  يوـد  جيو ا ةــــــــــــــدـيا للى لنوـاز  
  تيا للي  الومدية العامة من خالل عدة نفا ات.ميمة المياع  الحملدة الت  نو ل

عاما على اغتفـــــــا  جز  مالفلناس، ت  د حكومة األ جنتلن وشـــــــعبيا مفة نخفل    188وبعد مفو   
ــيا ة على جز  مالفلناس، وجز  ةـــــــاوث جو جيا وجز    حقونيما المشـــــــفوعة الت  ال تيـــــــق  ذالتقا   ن  اليـــــ

 بيا.ةاوث ةاندواتل والمنايا الةحفاة المحيطة 

 
 2021 انو  الثان /لنالف  3بوانل فلفس، 
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