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  )اللجنة األوىل (ختطيط الربامج  - ٦٨/٥٢١

، بتقرير ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥، املعقودة يف ٦٠أحاطت اجلمعية العامة علما، يف جلستها العامة   
  .)٥٠(اللجنة األوىل

      
  املقررات املتخذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة - ٣

  )اللجنة الرابعة(وإاء االستعمار 
  

  مسألة جبل طارق  - ٦٨/٥٢٣

، بنـاء علـى   ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ١١، املعقـودة يف  ٦٥قامت اجلمعية العامة، يف جلستها العامـة         
 ٦٧/٥٣٠، وقـد أشـارت إىل مقررهـا        )٥١()اللجنـة الرابعـة   (توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار        

  :يلي ، مبا٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 

يرلنــدا الــشمالية علــى أن تتوصــال، آ حكــوميت إســبانيا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وحثــت  )أ(  
 من روح إعالن بروكسل وانطالقاجبل طارق املشروعة مبوجب القانون الدويل،       سكان   ملصاحل وتطلعات    مراعاة

 ضـوء قـرارات اجلمعيـة العامـة      ، إىل حـل ـائي ملـسألة جبـل طـارق، يف            ١٩٨٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧املؤرخ  
  روح ميثاق األمم املتحدة؛ووفقا ل، املنطبقة واملبادئ املتخذة يف هذا الصدد

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

عد قائما وأنه ينبغي أن يستعاض عنه بآلية        مبوقف إسبانيا الذي مفاده أن املنتدى مل ي        أحاطت علما   )ج(  
ثل فيها سكان كامبو جبل طـارق  التنمية االقتصادية اإلقليمية، ميجديدة للتعاون احمللي ملصلحة الرفاه االجتماعي و  

  وشعب جبل طارق؛

يتـسم  اكل الراهنـة والـدخول يف شـكل مـرن            علما باجلهود الـيت يبـذهلا الطرفـان حلـل املـش            أحاطت  )د(  
ب من أشكال احلوار بني مجيع األطراف املعنية واملالئمة، على أساس غري رمسـي وخمـصص، بغيـة التوصـل          بالتجاو

  .إىل حلول مشتركة وإحراز تقدم بشأن املسائل ذات املنفعة املتبادلة
  

برنامج العمل واجلدول الـزمين املقترحـان للجنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار                     - ٦٨/٥٢٤
   والستني للجمعية العامةالتاسعةللدورة ) ة الرابعةاللجن(

، بنـاء علـى   ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول ١١، املعقودة يف ٦٥وافقت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة    
برنـامج العمـل واجلـدول الـزمين        ، علـى    )٥٢()اللجنة الرابعـة  (توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار        

  .)٥٣(الرابعة  يف مرفق تقرير اللجنةالواردة والستني للجمعية العامة، على النحو تاسع للجنة للدورة الاملقترحني
_______________  
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