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  مسألة جبل طارق  - ٦٥/٥٢١
ديـسمرب  / كـانون األول ١٠، املعقـودة يف  ٦٢قامت اجلمعية العامـة، يف جلـستها العامـة         
، )٤١()اللجنـة الرابعـة   (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار           ٢٠١٠
 وإىل البيــانني ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٦٤/٥٢١ارت إىل مقررهــا وقــد أشــ

يف يرلندا الـشمالية    آ املتحدة لربيطانيا العظمى و    اململكةاللذين وافقت عليهما حكومتا إسبانيا و     
أكتــوبر / األولتــشرين ٢٧ ويف مدريــد يف )٤٢(١٩٨٤نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٢٧بروكــسل يف 

، عمـال بالبيـان   قـد أنـشئ  ملنتدى الثالثي للحوار بشأن جبـل طـارق    ا ، وقد الحظت أن   ٢٠٠٤
بصورة منفصلة عن عملية بروكسل ويف إطار البيـان املـشترك الـصادر عـن حكومـات                  األخري،

  :يلي ، مبا٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ١٦إسبانيا واململكة املتحدة وجبل طارق يف 
 ٢٧قـا مـن روح البيـان املـؤرخ          حثت احلكومتني كلتيهمـا علـى التوصـل، انطال          )أ(  
، إىل حل هنائي ملسألة جبل طارق، مـع مراعـاة مـصاحل وتطلعـات               ١٩٨٤نوفمرب  / الثاين تشرين

 واملبـادئ املنطبقـة ووفقـا لـروح         املتخذة يف هذا الصدد    العامة   اجلمعيةسكانه، يف ضوء قرارات     
  ؛ املتحدةاألممميثاق 

التزام املـشاركني فيـه بـإحراز       وبـ حـوار   رحبت باستمرار جناح املنتدى الثالثـي لل        )ب(  
  .تقدم يف ستة جماالت جديدة للتعاون

  
برنــامج العمــل واجلــدول الــزمين املقترحــان للجنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة    - ٦٥/٥٢٢

   والستني للجمعية العامةالسادسةللدورة ) اللجنة الرابعة(وإهناء االستعمار 
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٠، املعقـودة يف     ٦٢مة  وافقت اجلمعية العامة، يف جلستها العا       
، )٤٣()اللجنـة الرابعـة   (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار           ٢٠١٠
ــة للــدورة    علــى  ــرحني للجن ــزمين املقت ــامج العمــل واجلــدول ال ــسادسة برن ــة ال  والــستني للجمعي
  .)٤٤(، على النحو املبني يف مرفق تقرير اللجنةالعامة

  
ــربامج    - ٦٥/٥٢٣ ــيط الــ ــتعمار    (ختطــ ــاء االســ ــة وإهنــ ــسياسية اخلاصــ ــسائل الــ ــة املــ جلنــ

  ))الرابعة اللجنة(
ــة       ــستها العامـ ــا، يف جلـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٢أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٠، املعقـ  كـ
، بتقريـــــر جلنـــــة املـــــسائل الـــــسياسية اخلاصـــــة وإهنـــــاء االســـــتعمار   ٢٠١٠ديـــــسمرب /األول

  .)٤٥()الرابعة اللجنة(
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