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 مسللة جبل طارق - 72/520
، بنتتتتا  علتتتتى 2017كتتتتانون األول/ديستتتتمرب   7، املعقتتتتودة يف 66قامتتتتق اجلمعيتتتتة العامتتتتة، يف ملستتتتتاا العامتتتتة  

 71/521أةتتتارت إىل مقررهتتتا  ، وقتتتد(53)توصتتتية جلنتتتة املستتتائ  السياستتتية اساصتتتة وإهنتتتا  االستتتتعمار )اللجنتتتة الرابعتتتة(
 يلي: ، مبا2016كانون األول/ديسمرب  6املؤر  
يرلنتتتتدا الشتتتتمالية علتتتتى أن تتوصتتتت ، آةكتتتتوميتب إستتتتبانيا واململكتتتتة املتحتتتتدة لربيرانيتتتتا العظمتتتتى و  ةثتتتتق )أ( 

ؤر  متتراعيتني ملثتتاحل وترلعتتات مبتت  طتتارق املشتتروعة مبومتتب القتتانون التتدويل، ومنرلقتتتني متتن روح إعتت ن بروكستت  املتت
، إىل ةتت  هنتتائي ملستتألة مبتت  طتتارق، يف عتتو  قتترارات اجلمعيتتة العامتتة لات الثتتلة، 1984تشتترين الثتتاين/نوفمرب  27

 واملبادئ الوامبة التربيق، وانر قا من روح ميثاق األمم املتحدة؛
ى علمتا مبوقت  إستبانيا بشتأن هتذه املستألة، مبتا يف للت  اقرتاةاتا ببتد  مناقشتات مديتدة علت أةاطق )ب( 

علمتتتا أيضتتتا بتقتتتدمي إستتتبانيا عرعتتتا للستتتيادة املشتتترتكة أمتتتام اللجنتتتة اساصتتتة املعنيتتتة  وأةاطتتتقأستتتا  إعتتت ن بروكستتت ، 
 ؛2016تشرين األول/أكتوبر  4باملسائ  السياسية وإهنا  االستعمار يف 

رتيبتات علما مبوق  اململكة املتحدة بشأن هذه املستألة، أي التزاماتا بعتدم التدخول أبتدا يف ت أةاطق ) ( 
من ةأهنا أن تض  ةعب مب  طارق حتتق ستيادة دولتة أخترى عتد رغباتت  التيت يعترب عناتا برريقتة ةترة ودميقراطيتة، 

 وعدم دخوهلا يف عملية مفاوعات على السيادة ال يرعى عناا مب  طارق؛
 علما  برغبة اململكة املتحدة يف مواصلة املنتدى الث ثي للحوار؛ أةاطق )د( 
ا مبوقتتتت  إستتتتبانيا التتتتذي مفتتتتاده أن املنتتتتتدى الث ثتتتتي للحتتتتوار مل يعتتتتد قائمتتتتا وأنتتتت  ينبغتتتتي علمتتتت أةاطتتتتق )هت( 

 االستعاعة عن  ب لية مديدة للتعاون احمللي ميث  فياا سكان كامبو مب  طارق وةعب مب  طارق؛
يتتتة اململكتتتة املتحتتتدة وإستتتبانيا علتتتى االبتتتراط برريقتتتة بنبتتتا ة وإاابيتتتة، متتت  مجيتتت  األطتتتراف املعن ةتتتجعق )و( 

 ولات الثلة، بغية إااد ةلول مشرتكة وإةرا  تقدم بشأن املسائ  لات املنفعة املتبادلة.
 

برنامج العمل والجدول الزمني المقترحان للجنة المسائل السياساية الخاصاة وإنهااء االساتعمار  - 72/521
 )اللجنة الرابعة( للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة

، بنتتتا  علتتتى 2017كتتتانون األول/ديستتتمرب   7، املعقتتتودة يف 66متتتة، يف ملستتتتاا العامتتتة وافقتتتق اجلمعيتتتة العا 
برنتتتامج العمتتت  واجلتتتدول التتتزمين ، علتتتى (54)توصتتتية جلنتتتة املستتتائ  السياستتتية اساصتتتة وإهنتتتا  االستتتتعمار )اللجنتتتة الرابعتتتة(

 .(55)قرير اللجنةالرابعة للدورة الثالثة والسبعني للجمعية، على النحو الوارد يف تللجنة املقرتةني 
 

_______________ 

(53) A/72/456 44، الفقرة. 
(54) A/72/481 5، الفقرة. 
(55) A/72/481. 


