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XXII CIMEIRA ISERO-AMERICANA DE CHEFES DE ESTADO E DE
GOVERNO

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A "QUESTAO DAS ILHAS MALVINAS"

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos pafses ibero-americanos, reunidos em
Cadis, Espanha, por ocasiao da XXII Cimeira Ibero-Americana:

Reafirmam a necessidade de que os Governos da Republica Argentina e do Reino Unido da
Gra Bretanha e Irlanda do Norte reiniciem, assim que for possfvel, as neqoclacoes ten dentes
a encontrar uma rapida solucao para a disputa de soberania sobre as Ilhas Malvinas,
Ge6rgias do Sui e Sandwich do Sui e dos espacos marftimos circundantes, no quadro das
resolucoes da Orqanizacao das Nacoes Unidas, da Orqanlzacao dos Estados Americanos e
das dlsposicoes e objetivos da Carta das Nacoes Unidas, incluindo 0 prindpio de integridade
territorial. Destaca, do mesmo modo, a permanente vocacao para 0 dialoqo demonstrada
pela Republica Argentina.

Com relacao as acoes unilaterais de exploracao e abuse de recursos renovaveis e nao
renovaveis que 0 Reino Unido vem realizando na area em disputa, recordam os apelos da
Comunidade Internacional de se abster em adotar decis6es que signifiquem alteracoes
unilaterais sobre a questao das Ilhas Malvinas, em conformidade com a Resolucao 31/49 da
Assembleia Geral das Nacoes Unidas, que em nada contribuem para alcancar uma solucao
definitiva da disputa territorial.

Assinalam que 0 referee da presencia militar na area em disputa, ao tempo que viola m a
Resolucao 31/49 antes mencionada, resulta incompatfvel com a polftica de compromisso na
procura de uma solucao pela via padfica da questao territorial entre os Governos da
Republica Argentina e do Reino Unido da Gra Bretanha e Irlanda do Norte.

Neste sentido, recordam as sucessivas resolucoes da Assembleia Geral das Nac;;6esUnidas
que instam 0 Secretario Geral a conduzir a sua missao de bons offcios, a fim de retomar as
neqoclacoes no sentido de encontrar, com a maior brevidade, uma solucao padfica para a
referida disputa.


