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المقررات المتخذة بناء على تقارير لجنة المسائل السياسية الخاصة
وإنهاء االستعمار (اللجنة الرابعة)

استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من جميع نواحي هذه العمليات

أحاطت الجمعية العامة علما ،في جلسـ ـ ـ ـ ــتها العامة  ،41المعقودة في  10كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2020بتقرير لجنة

المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار (اللجنة الرابعة)(.)64
- 523/75

مسألة جبل طارق

قامت الجمعية العامة ،في جلســتها العامة  ،41المعقودة في  10كانون األول/ديســمبر  ،2020بناء على توصــية لجنة

المسـ ـ ـ ــائل السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية الخاصـ ـ ـ ــة وإنهاء االسـ ـ ـ ــتعمار (اللجنة الرابعة)( ،)65وقد أشـ ـ ـ ــارت إلى مقررها  515/74المؤرخ  13كانون

األول/ديسمبر  ،2019بما يلي:

حثت حكومتي إس ـ ـ ـ ـ ــبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية على أن تتوص ـ ـ ـ ـ ــال ،مراعيتين
(أ)
ئ
لمصـ ـ ـ ـ ــالح وتطلعات جبل طارق المشـ ـ ـ ـ ــروعة بموجب القانون الدولي ،ومنطلقتين من روح إعالن بروكسـ ـ ـ ـ ــل المؤرخ  27تش ـ ـ ـ ـ ـرين

الثاني/نوفمبر  ،1984إلى حل نهائي لمس ـ ـ ـ ـ ــألة جبل طارق ،في ض ـ ـ ـ ـ ــوء ق اررات الجمعية العامة ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،والمبادت الواجبة
التطبيق ،وانطالقا من روح ميثاق األمم المتحدة؛
(ب)

أحاطت علما برربة المملكة المتحدة في مواصلة المنتدى الثالثي للحوار؛

أحاطت علما بموقف إســبانيا الذي مفاده أن المنتدى الثالثي للحوار لم يعد قائما وأنه ينب ي االســتعاضــة عنه
(ج)
بالية جديدة للتعاون المحلي يمثل فيها سكان كامبو جبل طارق وشعب جبل طارق؛
(د)

رحبت بالجهود التي يبذلها الجميع لحل المشـ ــاكل ومواصـ ــلة العمل بروح من الثقة والتضـ ــامن ،من أجل إيجاد
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برنامج العمل والجدول الزمني المقترحان للجنة المساااااائل الساااااياساااااية الخاصاااااة وإنهاء االساااااتعمار (اللجنة

حلول مشتركة والمضي قدما في المجاالت ذات االهتمام المشترك للتوصل إلى عالقة تقوم على الحوار والتعاون.

الرابعة) للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة

وافقت الجمعية العامة ،في جلسـتها العامة  ،41المعقودة في  10كانون األول/ديسـمبر  ،2020بناء على توصـية لجنة

المسـ ــائل السـ ــياسـ ــية الخاصـ ــة وإنهاء االسـ ــتعمار (اللجنة الرابعة)( ،)66على برنامج العمل والجدول الزمني المقترحين للجنة الرابعة

للدورة السادسة والسبعين للجمعية ،على النحو الوارد في تقرير اللجنة(.)67
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