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  جملس حقوق اإلنسان 
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  لألرجنتني ممثل الدائ موجهة من امل٢٠٠٨ريل أب/نيسان ١٠رسالة مؤرخة 

   إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

  السيد الرئيس،

يشرفين أن أكتب إليكم فيما يتصل بالبيان الذي أدىل به وفد األرجنتني يف احلوار التفاعلي الذي جـرى      
 الذي (A/HRC/WG.6/1/GBR/1)لدى عرض التقرير الوطين للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

 جورجيـا اجلنوبيـة وسـاندوتش    وجزر ،جزر فوكالند "، إىل   أقاليم ما وراء البحار   ، املتعلقة ب  ٨ ةفقراليف  أشار  
  ." الربيطاينأنتاركتيكا إقليم"وما يسمى " اجلنوبية

جزء  ،جزر جورجيا اجلنوبية وساندوتش اجلنوبية    و ،جزر مالفيناس وتسترعي حكومة األرجنتني االنتباه إىل أن         
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى        بصورة غري مشروعة من جانب     الحتالهلا وأهنا، نظراً  ها الوطين  يتجزأ من إقليم   ال

  وتعتـرف منظمـات دوليـة خمتلفـة       .  بـني البلـدين    حمـل نـزاع علـى الـسيادة       ،  وآيرلندا الشمالية حاليـاً   
  .هبذا الرتاع

لندا الشمالية إىل اعتماد قـرارات      وأدى االحتالل الذي قامت به اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآير           
 ٤٠/٢١ و٣٩/٦ و ٣٨/١٢ و ٣٧/٩ و ٣١/٤٩و) ٢٨- د(٣١٦٠و) ٢٠- د (٢٠٦٥ اجلمعية العامة لألمم املتحدة   

ث حت و،"مسألة جزر مالفيناس"ب تعلق  اليت تعترف بوجود نزاع على السيادة فيما ي٤٣/٢٥ و٤٢/١٩ و٤١/٤٠و
يرلندا الشمالية على استئناف املفاوضات مـن       آربيطانيا العظمى و  حكوميت مجهورية األرجنتني واململكة املتحدة ل     

 اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن كما قدمت .أجل التوصل إىل حل سلمي ودائم للرتاع يف أقرب وقت ممكن
ـ         مماثالً  طلباً منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة مراراً       ٢١ه يف   ، وكان آخرها يف القرار الـذي اعتمدت
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يف  ، جورجيا اجلنوبية وساندوتش اجلنوبية    ، وجزر جزر مالفيناس لذلك، ترفض حكومة األرجنتني إدراج      
 فهذه التسمية باطلة    -  "أقاليم ما وراء البحار   "على أساس ما يسمى      التقرير الوطين للمملكة املتحدة    من   ٨الفقرة  

   .من إقليم األرجنتنيألهنا تشري إىل جزء 

ملكة املتحـدة يف جمـال   م من التقرير، اليت تتضمن قائمة بااللتزامات الدولية لل١٦وفيما يتعلق بالفقرة    
حقوق اإلنسان، تفيد مجهورية األرجنتني بأهنا قامت،كلما حاولت اململكة املتحدة توسيع النطاق اإلقليمي لتطبيق 

هذا ، برفض   رجيا اجلنوبية وساندوتش اجلنوبية   جزر جو و ،جزر مالفيناس ىل  الصكوك املشار إليها يف هذه الفقرة إ      
وقد منع االحتالل غري املشروع الذي قامت به اململكة املتحدة األرجنتني من تقـدمي              .  ال لبس فيه   االدعاء رفضاً 

  . تقرير عن تطبيق صكوك اإلنسان اليت هي طرف فيها يف إقليمها الوطين بأكمله

الل بالصالحية الكاملة للمادة الرابعة من معاهدة أنتاركتيكـا، تكـرر مجهوريـة             كذلك، ودون اإلخ  
املشروعة حقوقها السيادية ؤكد من جديد وتدعاء بريطاين بالسيادة على أنتاركتيكا، ااألرجنتني عدم اعترافها بأي 

  تقريـر علـى أسـاس    يف ال  وترفض، يف نفس الوقت، إدراج هذا القطاع         أنتاركتيكامن  على القطاع األرجنتيين    
  ." الربيطاينأنتاركتيكاإقليم "ما يسمى 

وباملثل، ترفض األرجنتني أي وثيقة أخرى أو عمل آخر قد يستمد من التوسعات اإلقليمية املزعومة اليت                
  . سبقت اإلشارة إليها واليت رفضتها األرجنتني يف الوقت املناسب

ملذكرة بوصفها وثيقة من الوثائق الرمسية جمللس       وعالوة على ذلك، ترجو حكومة األرجنتني تعميم هذه ا        
  .حقوق اإلنسان

  . وتفضلوا، سيادتكم، بقبول فائق االحترام

   دومونت. ألربتو ج  )توقيع(    
  السفري            
  املمثل الدائم         

 -  -  -  -  -  


