املقررات

”عقررد دورة اجلمعيررة العامررة االسررتثنائية الرابعررة املكرسررة لررع السررالح“ يف اطررار البنررد املعنررون ”نررز السررالح
العا الكامل“.
 - 518 /71برنامج العمل واجلدول الزم املؤقتان للجنة األول لعا 2017
وافقت اجلمعية العامرة ،يف لسرتها العامرة  ،51املعقرودة يف  5كرانون األول/ديسرمرب  ،2016بنراء علرى
توصية اللجنة األولل ،)45على برنامج العمل واجلدول الرزم املرؤقتني للجنرة لعرا  ،2017بلريغتهما الرواردة يف
مرفق تقرير اللجنةل.)46
 - 519 /71ختطيط الربامج لاللجنة األول)
أحاطت اجلمعية العامة علما ،يف لستها العامة  ،51املعقودة يف  5كانون األول/ديسمرب  ،2016بتقرير
اللجنة األولل.)47

 - 3املقررات املتخذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة
وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)
 - 520 /71استعراض امل لكامل مسولة عمليات حفظ السال من مجيع نواحي هذه العمليات
أحاطت اجلمعية العامة علما ،يف لستها العامة  ،53املعقودة يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2016بتقرير
جلنة املسائل السياسية اخلاصة واهناء االستعمار لاللجنة الرابعة)ل.)48
 - 521 /71مسولة بل طارق
ان اجلمعية العامة ،يف لستها العامة  ،53املعقودة يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2016بنراء علرى توصرية
جلنة املسائل السياسية اخلاصة واهناء االستعمار لاللجنرة الرابعرة)ل ،)49وقرد أ رارت ال مقررهرا  520/70املرؤرخ
 9كانون األول/ديسمرب  ،2015مبا يلي:
لأ) حثررت حكرروميت اسرربانيا واململكررة املتحرردة لربيطانيررا العظمررى وخيرلنرردا الشررمالية علررى أن تتوصررال،
مراعيتني مللاحل وتطلعات بل طارق املشروعة مبو رب القرانون الردويل ،ومنطلقرتني مرن روح اعرالن بروكسرل
املؤرخ  27تشرين الثاين/نوفمرب  ،1984ال حل هنائي ملسولة بل طارق ،يف ضوء قرارات اجلمعيرة العامرة اات
الللة ،واملبادة الوا بة التطبيق ،وانطالقا من روح ميثاق األمم املتحدة؛
_______________
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لب) أحاطت علما مبوقف اسبانيا بشون هذه املسولة ،مبا يف الر اقتراحها ببردء مناقشرات ديردة علرى
أساس اعالن بروكسل ،وأحاطت علما أيضا بتقدمي اسربانيا عرضرا للسريادة املشرتركة أمرا اللجنرة اخلاصرة املعنيرة
باملسائل السياسية واهناء االستعمار؛
لج) أحاطررت علمررا مبوقررف اململكررة املتحرردة بشررون هررذه املسررولة ،أع التزامهررا بعررد الرردرول أبرردا يف
ترتيبات من وهنا أن تضع عب بل طارق حتت سيادة دولة أررى ضد رغباته اليت يعررب عنرها بطريقرة حررة
ودميقراطية ،وعد دروهلا يف عملية مفاوضات على السيادة ال يرضى عنها بل طارق؛
لد)

أحاطت علما برغبة اململكة املتحدة يف مواصلة املنتدى الثالثي للحوار بشون بل طارق؛

لهر) أحاطررت علمررا مبوقررف اسرربانيا الررذع مفرراده أن املنترردى الثالثرري للحرروار يعررد قائمررا وأنرره ينبغرري
االستعاضة عنه بآلية ديدة للتعاون احمللي ميثل فيها سكان كامبو بل طارق و عب بل طارق؛
لو) جعت اململكة املتحدة واسبانيا على االخنرراط بطريقرة بنراءة وايابيرة ،مرع مجيرع األطرراف املعنيرة
واات الللة ،بغية اياد حلول مشتركة واحراق تقد بشون املسائل اات املنفعة املتبادلة.
 - 522 /71برنامج العمل واجلردول الرزم املقترحران للجنرة املسرائل السياسرية اخلاصرة واهنراء االسرتعمار
لاللجنة الرابعة) للدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة
وافقت اجلمعية العامرة ،يف لسرتها العامرة  ،53املعقرودة يف  6كرانون األول/ديسرمرب  ،2016بنراء علرى
توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة واهناء االستعمار لاللجنرة الرابعرة)ل ،)50علرى برنرامج العمرل واجلردول الرزم
املقترحني للجنة الرابعة للدورة الثانية والسبعني للجمعية ،على النحو الوارد يف مرفق تقرير اللجنةل.)51
 - 523 /71ختطيط الربامج لجلنة املسائل السياسية اخلاصة واهناء االستعمار لاللجنة الرابعة))
أحاطت اجلمعية العامة علما ،يف لستها العامة  ،53املعقودة يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2016بتقرير
جلنة املسائل السياسية اخلاصة واهناء االستعمار لاللجنة الرابعة)ل.)52

 - 4املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية
 - 540 /71العوملة والترابط
أحاطررت اجلمعيررة العامررة علمررا ،يف لسررتها العامررة  ،66املعقررودة يف  21كررانون األول/ديسررمرب ،2016
بتقرير اللجنة الثانيةل.)53
_______________
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