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  مسألة جبل طارق  - ٦٩/٥٢٣

ء علـى  ، بنـا ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٥، املعقـودة يف  ٦٤قامت اجلمعيـة العامـة، يف جلسـتها العامـة       
 ٦٨/٥٢٣، وقـد أشـارت إىل مقررهـا    )٤٨(توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار (اللجنـة الرابعـة)  

  يلي: ، مبا٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١١املؤرخ 

حثــت حكــوميت إســبانيا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية علــى أن تتوصــال،   (أ)  
وتطلعات سكان جبل طارق املشروعة مبوجب القانون الدويل، وانطالقا من روح إعالن بروكسل مراعاة ملصاحل 

، إىل حــل ــائي ملســألة جبــل طــارق، يف ضــوء قــرارات اجلمعيــة العامــة ١٩٨٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٧املــؤرخ 
  املتخذة يف هذا الصدد واملبادئ املنطبقة، ووفقا لروح ميثاق األمم املتحدة؛

اطــت علمــا برغبــة اململكــة املتحــدة يف مواصــلة العمــل يف إطــار املنتــدى الثالثــي للحــوار بشــأن  أح  (ب)  
  طارق؛ جبل

أحاطت علما مبوقف إسبانيا الذي مفاده أن املنتدى مل يعد قائما وأنه ينبغي أن يستعاض عنه بآلية   (ج)  
قليمية، ميثل فيها سكان كامبو جبل طـارق  جديدة للتعاون احمللي ملصلحة الرفاه االجتماعي والتنمية االقتصادية اإل

  وشعب جبل طارق؛

أحاطت علما باجلهود الـيت يبـذهلا الطرفـان حلـل املشـاكل الراهنـة والـدخول يف شـكل مـرن يتسـم             (د)  
بالتجاوب من أشكال احلوار بني مجيع األطراف املعنية واملالئمة، على أساس غري رمسـي وخمصـص، بغيـة التوصـل     

  وإحراز تقدم بشأن املسائل ذات املنفعة املتبادلة.إىل حلول مشتركة 
  

ــاء االســـتعمار            - ٦٩/٥٢٤ ــة وإـ ــية اخلاصـ ــائل السياسـ ــرر جلنـــة املسـ ــب مقـ ــى منصـ ــاوب علـ ــط التنـ منـ
  الرابعة) خالل دورات اجلمعية العامة السبعني إىل الثالثة والسبعني (اللجنة

بنــاء علــى  ٢٠١٤ديســمرب كــانون األول/ ٥ يفاملعقــودة ، ٦٤العامــة يف جلســتها قــررت اجلمعيــة العامــة،   
ــة الرابعــة)     ــة املســائل السياســية اخلاصــة وإــاء االســتعمار (اللجن مقررهــا  ، وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا)٤٩(توصــية جلن

ومنط التناوب علـى منصـب مقـرر اللجنـة الرابعـة يف الـدورات        ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١ املؤرخ ٦٨/٥٠٥
ــة ا  الســابقة، تقــرر أن يكــون منــط   ــة علــى  التنــاوب علــى ذلــك املنصــب خــالل دورات اجلمعي ــع املقبل لعامــة األرب

  :التايل النحو

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    )٢٠١٥الدورة السبعون (  

  جمموعة الدول األفريقية  )٢٠١٦الدورة احلادية والسبعون (  

  ادئجمموعة دول آسيا واحمليط اهل  )٢٠١٧الدورة الثانية والسبعون (  

  جمموعة دول أوروبا الشرقية  )٢٠١٨الدورة الثالثة والسبعون (  
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