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  مسألة جبل طارق  - ٦٤/٥٢١
ديـسمرب  / كـانون األول ١٠، املعقودة يف ٦٢قامت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة      

، )٥٢()اللجنـة الرابعـة  (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار  ٢٠٠٩
ــد أشــارت إىل   ــا وق ــسمرب / كــانون األول٥ املــؤرخ ٦٣/٥٢٥مقرره ــانني ٢٠٠٨دي  وإىل البي

يف يرلندا الشمالية آ املتحدة لربيطانيا العظمى و   اململكةاللذين وافقت عليهما حكومتا إسبانيا و     
أكتــوبر / األولتــشرين ٢٧ ويف مدريــد يف )٥٣(١٩٨٤نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٢٧بروكــسل يف 

 بالبيـان األخـري، املنتـدى الثالثـي للحـوار بـشأن جبـل          ، وقد الحظت أنه أنشئ، عمـال      ٢٠٠٤
طارق، بصورة منفصلة عن عملية بروكسل، ويف إطار البيان املشترك الـصادر عـن حكومـات        

  :، مبا يلي٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ١٦إسبانيا واململكة املتحدة وجبل طارق يف 
البيـان املــؤرخ  حثـت احلكـومتني كلتيهمــا علـى التوصــل، انطالقـا مــن روح       )أ(  

ــاينتــشرين ٢٧ ، إىل حــل ــائي ملــسألة جبــل طــارق، مــع مراعــاة مــصاحل    ١٩٨٤نــوفمرب / الث
ذات الـصلة واملبـادئ املنطبقـة ووفقـا لـروح       العامة اجلمعيةوتطلعات سكانه، يف ضوء قرارات    

  ؛ املتحدةاألممميثاق 
تــدى رحبـت بالنجــاح الــذي أحــرزه مــؤخرا االجتمــاع الــوزاري الثالثــي ملن   )ب(  

 وبـالتزام املـشاركني فيـه بـإحراز     ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢١احلوار يف جبل طـارق الـذي عقـد يف           
  .تقدم يف ستة جماالت جديدة للتعاون

  
برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحـان للجنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة                 - ٦٤/٥٢٢

  معية العامةللدورة اخلامسة والستني للج) اللجنة الرابعة(وإاء االستعمار 
ــستها العامـــــة     ــة العامـــــة، يف جلـــ ــودة يف ٦٢وافقـــــت اجلمعيـــ  كـــــانون ١٠، املعقـــ

ــاء علــى توصــية جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإــاء االســتعمار    ٢٠٠٩ديــسمرب /األول ، بن
برنـامج العمــل واجلـدول الــزمين املقتـرحني للجنــة للـدورة اخلامــسة     ، علــى )٥٤()اللجنـة الرابعـة  (

  .)٥٥(، على النحو املبني يف مرفق تقرير اللجنةوالستني للجمعية
  

جلنــــة املــــسائل الــــسياسية اخلاصــــة وإــــاء االســــتعمار  (ختطــــيط الــــربامج   - ٦٤/٥٢٣
  ))الرابعة اللجنة(

 كـــانون ١٠، املعقــودة يف  ٦٢أحاطــت اجلمعيـــة العامــة علمـــا، يف جلــستها العامـــة      
اللجنــة  (ة وإــاء االســتعمار  ، بتقريــر جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــ    ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
  .)٥٦()الرابعة
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