
COMUNICADO ESPECIAL SOBRE AS ILHAS MALVINAS 

 

1. As Chefas e Chefes de Estado e de Governo da América Latina e do Caribe, 
reunidos em Santiago, no Chile, no dia 28 de janeiro de 2013, no âmbito da Cúpula da 
Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), reiteram seu mais firme 
respaldo aos legítimos direitos da República Argentina na disputa da soberania sobre as Ilhas 
Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes, e o 
permanente interesse dos países da região em que os Governos da República Argentina e do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte retomem as negociações a fim de encontrar, o 
mais breve possível, uma solução pacífica e definitiva a mencionada disputa, em conformidade 
com os pronunciamentos pertinentes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), tal como foi manifestado nas Declarações 
anteriores do Grupo do Rio e da Cúpula da América Latina e do Caribe (CALC), em particular a da 
Cúpula da Unidade, celebrada na Riviera Maya, no México, no dia 23 de fevereiro de 2010, que 
integram o acervo histórico da CELAC. 

 
2. Igualmente, reiteram a importância de observar o disposto pela Resolução 

31/49da Assembléia Geral das Nações Unidas que solicita às duas partes que se abstenham de 
adotar decisões que envolvam a introdução de modificações unilaterais na situação enquanto as 
Ilhas estejam atravessando o processo recomendado pela Assembléia Geral. 

 
3. Destacam a permanente atitude construtiva e a disposição do Governo argentino 

para alcançar, por vias de negociações, uma solução pacífica e definitiva a esta anacrônica 
situação colonial em solo americano.  

 
4. A esse respeito, as Chefas e Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos 

Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) solicitam à Troika CELAC uma nova gestão ante 
o Secretário Geral das Nações Unidas, o senhor Ban Ki-moon, para conhecer o estado de avanço 
de suas gestões no âmbito da missão de bons ofícios que lhe foi encomendada pela Assembléia 
Geral, a fim de que retomem as negociações entre Argentina e o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte, tendendo a encontrar com a maior brevidade possível uma solução pacífica na 
disputa da soberania, referida a Questão das Ilhas Malvinas. 

 
5. As Chefas e Chefes de Estado e de Governo da CELAC agradecem a gestão da 

Troika. 
 

Santiago, Chile, 28 de janeiro de 2013. 

 

   

 
 


