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  مسألة جبل طارق  - ٦٧/٥٣٠

، بنـاء علـى   ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ١٨، املعقـودة يف  ٥٩قامت اجلمعية العامة، يف جلستها العامـة         
 ٦٦/٥٢٢، وقـد أشـارت إىل مقررهـا        )٥٨()اللجنـة الرابعـة   (ار  توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعم      

  :يلي ، مبا٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩املؤرخ 

يرلنــدا الــشمالية علــى أن تتوصــال، آحكــوميت إســبانيا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وحثــت   )أ(  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٧ؤرخ من روح إعالن بروكسل امل وانطالقا وتطلعام جبل طارق    سكانصاحل  ملمراعاة  
واملبــادئ املتخــذة يف هــذا الــصدد ، إىل حــل ــائي ملــسألة جبــل طــارق، يف ضــوء قــرارات اجلمعيــة العامــة  ١٩٨٤
  املتحدة؛ روح ميثاق األممووفقا ل، املنطبقة

املنتــدى الثالثــي للحــوار بــشأن العمــل يف إطــار علمــا برغبــة اململكــة املتحــدة يف مواصــلة أحاطــت   )ب(  
  طارق؛ لجب

علما برغبة إسبانيا يف االستعاضـة عـن املنتـدى بآليـة جديـدة للتعـاون احمللـي تعـزز الرعايـة                  أحاطت    )ج(  
  .االجتماعية والتنمية االقتصادية اإلقليمية وميثل فيها سكان كامبو جبل طارق وشعب جبل طارق

  
سية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار       برنامج العمل واجلدول الـزمين املقترحـان للجنـة املـسائل الـسيا              - ٦٧/٥٣١

  للدورة الثامنة والستني للجمعية العامة) اللجنة الرابعة(

، بنـاء علـى   ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ١٨، املعقودة يف ٥٩وافقت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة    
امج العمـل واجلـدول الـزمين       برنـ ، علـى    )٥٩()اللجنة الرابعـة  (توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار        

  .)٦٠(الرابعة املقترحني للجنة للدورة الثامنة والستني للجمعية العامة، على النحو املبني يف مرفق تقرير اللجنة
  

  ))الرابعة اللجنة(جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار (ختطيط الربامج   - ٦٧/٥٣٢

، ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٨، املعقــودة يف ٥٩ العامــة أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا، يف جلــستها  
  .)٦١()الرابعة اللجنة(بتقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار 

      
  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية - ٤

  
  ي منظومة األمم املتحدةـة فـج التنميـراض برامـ ألغتسخري االتصاالت  - ٦٧/٥٤٣

، ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢١، املعقــودة يف ٦١يف جلــستها العامــة  ،اجلمعيــة العامــة علمــاأحاطــت   
  .)٦٢(مبذكرة األمني العام اليت حييل ا تقرير املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
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