المقررات

 - 520/72مسللة جبل طارق
قام تتق اجلمعي تتة العام تتة ،يف ملس تتتاا العام تتة  ،66املعق تتودة يف  7ك تتانون األول/ديس تتمرب  ،2017بن تتا عل تتى
توصتتية جلنتتة املستتائ السياستتية اساصتتة وإهنتتا االستتتعمار (اللجنتتة الرابعتتة)( ،)53وقتتد أةتتارت إىل مقررهتتا 521/71
املؤر  6كانون األول/ديسمرب  ،2016مبا يلي:
توميت إس تتبانيا واململك تتة املتح تتدة لربيراني تتا العظم تتى وآيرلن تتدا الش تتمالية عل تتى أن تتوص ت ت ،
(أ) ةث تتق ةك ت ب
متراعيتني ملثتتاحل وترلعتتات مبت طتتارق املشتتروعة مبومتتب القتتانون التتدويل ،ومنرلقتتتني متتن روح إعت ن بروكست املتؤر
 27تشترين الثتتاين/نوفمرب  ،1984إىل ةت هنتتائي ملستتألة مبت طتتارق ،يف عتتو قترارات اجلمعيتتة العامتتة لات الثتتلة،
واملبادئ الوامبة التربيق ،وانر قا من روح ميثاق األمم املتحدة؛
(ب) أةاطق علمتا مبوقت إستبانيا بشتأن هتذه املستألة ،مبتا يف للت اقرتاةاتا ببتد مناقشتات مديتدة علتى
أستتا إع ت ن بروكس ت  ،وأةاطتتق علمتتا أيضتتا بتقتتدمي إس تتبانيا عرعتتا للستتيادة املشتترتكة أمتتام اللجنتتة اساصتتة املعني تتة
باملسائ السياسية وإهنا االستعمار يف  4تشرين األول/أكتوبر 2016؛
( ) أةاطق علما مبوق اململكة املتحدة بشأن هذه املستألة ،أي التزاماتا بعتدم التدخول أبتدا يف ترتيبتات
من ةأهنا أن تض ةعب مب طارق حتتق ستيادة دولتة أخترى عتد رغباتت التيت يعترب عناتا برريقتة ةترة ودميقراطيتة،
وعدم دخوهلا يف عملية مفاوعات على السيادة ال يرعى عناا مب طارق؛
(د)

أةاطق علما برغبة اململكة املتحدة يف مواصلة املنتدى الث ثي للحوار؛

(هت) أةاط تتق علمت تا مبوقت ت إس تتبانيا ال تتذي مف تتاده أن املنت تتدى الث ث تتي للحت توار مل يع تتد قائم تتا وأنت ت ينبغ تتي
االستعاعة عن ب لية مديدة للتعاون احمللي ميث فياا سكان كامبو مب طارق وةعب مب طارق؛
(و) ةتتجعق اململكتتة املتحتتدة وإستتبانيا علتتى االب تراط برريقتتة بنبتتا ة وإاابيتتة ،م ت مجي ت األط تراف املعنيتتة
ولات الثلة ،بغية إااد ةلول مشرتكة وإةرا تقدم بشأن املسائ لات املنفعة املتبادلة.
 - 521/72برنامج العمل والجدول الزمني المقترحان للجنة المسائل السياساية الخاصاة وإنهااء االساتعمار
(اللجنة الرابعة) للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة
وافق تتق اجلمعي تتة العام تتة ،يف ملس تتتاا العام تتة  ،66املعق تتودة يف  7ك تتانون األول/ديس تتمرب  ،2017بن تتا عل تتى
توصتتية جلنتتة املستتائ السياستتية اساصتتة وإهنتتا االستتتعمار (اللجنتتة الرابعتتة)( ،)54علتتى برنتتامج العم ت واجلتتدول التتزمين
املقرتةني للجنة الرابعة للدورة الثالثة والسبعني للجمعية ،على النحو الوارد يف تقرير اللجنة(.)55

_______________

( ،A/72/456 )53الفقرة .44
( ،A/72/481 )54الفقرة .5
(.A/72/481 )55
26

