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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٥٥ و ٤٥البندان 

التنفيذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج         
ــية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت   املـــؤمترات الرئيسـ
تعقدها األمم املتحدة يف امليـدانني االقتصـادي        

 واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
   متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

 شروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامةم  
 

الطرائق والشكل والتنظيم فيما يتعلق باالجتماع العـام الرفيـع املسـتوى للـدورة            
 الستني للجمعية العامة

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 الذي قررت فيـه أن تعقـد       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٥٨/٢٩١ إىل قراراها    إذ تشري  

 بدايــة الــدورة الســتني للجمعيــة العامــة، اجتماعــا عامــا رفيــع   ، يف٢٠٠٥يف نيويــورك يف عــام 
املستوى للجمعية يشارك فيه رؤساء الدول واحلكومـات، يف موعـد حتـدده اجلمعيـة يف دورهتـا                  

 التاسعة واخلمسني،
أثنـاء هـذا     ُيجـري، أن  أيضـا    الـذي قـررت فيـه        ٥٨/٢٩١ أيضا إىل قراراهـا      إذ تشري و 

 اســتعراض شــامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ مجيــع االلتزامــات   ،ىاالجتمــاع العــام الرفيــع املســتو 
اإلمنائيـــة املتفـق عليهـا      الغايـات   ، مبـا يف ذلـك       )١(الواردة يف إعالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة          

دوليا والشراكة العاملية الالزمة لتحقيقها، والتقدم احملرز فيما يتعلق بالتنفيـذ املتكامـل واملنسـق،        
__________ 

 .٥٥/٢انظر القرار  )١( 
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ــن الصــع    ــى كــل م ــؤمترات الرئيســية      عل ــات امل ــدويل، لنتــائج والتزام ــي وال ــوطين واإلقليم يد ال
ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف امليــدانني االقتصــادي واالجتمــاعي وامليــادين    

 املتصلة هبما، على أساس تقرير شامل يقدمه األمني العام،
ــون   وإذ ترحــب   ــام املعن ــر األمــني الع ــق والشــك �بتقري ــق  الطرائ ل والتنظــيم فيمــا يتعل

الــذي طلبتــه يف قرارهــا  )٢(�باالجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى للــدورة الســتني للجمعيــة العامــة
 مشاورات غري رمسية أجراها رئيس اجلمعية العامة،مبا أعقبه من  ٥٨/٢٩١

 ،هاماحدثا سيشكل بأن هذا االجتماع العام الرفيع املستوى واقتناعا منها  
 االجتماع العام الرفيع املستوى للـدورة السـتني للجمعيـة العامـة يف              عقدتقرر   - ١ 

  يف نيويورك؛٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٤الفترة من 
يعقد مبشــاركة رؤســاء ســأن االجتمــاع العــام الرفيــع املســتوى  تكــرر تأكيــد  - ٢ 

 الدول واحلكومات وتشجع مجيع الدول األعضاء على أن ُتمثل فيه على ذلك املستوى؛
 أن يتألف االجتماع العام الرفيع املستوى من ست جلسات عامة بواقـع             تقرر - ٣ 

كـل جلسـة   أيضـا،  جلستني يوميـا وأربـع جلسـات مائـدة مسـتديرة لتبـادل الـرأي، وأن تغطـي               
وأن تعقـد بـالتزامن مـع    بالكامـل  لتبادل الرأي جدول أعمـال االجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى           

 االجتماع العام؛
 ٢٨  و٢٧ أيضــا عقــد احلــوار الرفيــع املســتوى بشــأن متويــل التنميــة يف  تقــرر -٤ 
ــران ــه /حزي ــدورة املوضــوعية      ٢٠٠٥يوني ــع املســتوى لل ــاد اجلــزء الرفي ــل انعق ــورك، قب  يف نيوي

العمليــة خــالل نظــر وذلــك كيمــا ي،  مباشــرة٢٠٠٥لعــام   االقتصــادي واالجتمــاعيلمجلــسل
 أيضـا   وتقـرر  لالجتماع العام الرفيع املسـتوى يف توصـيات احلـوار الرفيـع املسـتوى،                التحضريية

 بشأن متويل التنمية يف إطار االجتماع العام الرفيع املستوى؛جلسة عقد 
ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقتصــادي     ر كــذلكتقــر - ٥  ــاد ال  نقــل مكــان انعق

ثنائية وأن يكــون مكــان انعقــاد  مــن جنيــف إىل نيويــورك بصــفة اســت٢٠٠٥واالجتمــاعي لعــام 
ــامي     ــس لع ــدورتني املوضــوعيتني للمجل ــن أجــل اســتئناف    ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ال ــف م ــو جني  ه

 ؛)٣( وفق ما قررته اجلمعية العامة٢٠٠٨التناوب يف عام 

__________ 
 )٢( A/59/545. 
 .٤٥/٢٦٤انظر القرار  )٣( 
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املناقشة العامة يف دورهتا الستني يف الفترة املمتدة من يـوم السـبت           إجراء   تقرر - ٦ 
سـبتمرب إىل األربعـاء     / أيلـول  ٢٦سبتمرب، ومن االثـنني     / أيلول ٢٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ١٧
ــول٢٨ ــبتمرب / أيل ــا يف        ،٢٠٠٥س ــد هب ــابقة يعت ــأي شــكل س ــات ب ــذه الترتيب ــل ه ــى أال متث  عل

 املناقشات العامة يف الدورات التالية؛
قبيل االجتماع العـام     يعقدس  لرؤساء الربملانات  ثاينالعاملي  الؤمتر  امل أنتالحظ   - ٧ 

 ؛)٤(٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٩إىل  ٧ يف الفترة من ،يف مقر األمم املتحدةع املستوى الرفي
ــب - ٨  ــنظم   تطل ــة أن ي ــة العام ــيس اجلمعي ــران،  إىل رئ ــه /يف حزي  يف ،٢٠٠٥يوني
 بالتعاون مع ممثلي املنظمات غري احلكومية جلسات استماع لتبادل الـرأي مـع ممثلـي                ،نيويورك

ــة وممثلــي    مؤسســات اجملتمــع املــدين وممثلــي القطــاع اخلــاص يف إطــار    املنظمــات غــري احلكومي
 املسامهة يف العملية التحضريية لالجتماع العام الرفيع املستوى؛

 ٥٨/٢٩١ إىل التقرير الشامل الذي طلبت إىل األمـني العـام يف قرارهـا               تتطلع - ٩ 
تمـاع العـام     والذي سيمثل أساسا للمشاورات املفضية لالج      ٢٠٠٥مارس  /تقدميه إليها يف آذار   
 الرفيع املستوى؛

ــة      حتــث بشــدة  - ١٠  ــا بعملي ــا إجيابي ــدي اهتمام ــى أن تب ــدول األعضــاء عل ــع ال  مجي
ــع املســتوى       ــام الرفي ــة املفضــية إىل االجتمــاع الع ــة وغــري الرمسي وأن تشــارك املشــاورات الرمسي

نشطة على أعلى املسـتويات احلكوميـة بغيـة اخلـروج مبحصـلة ناجحـة مـن االجتمـاع                   مشاركة  
 العام الرفيع املستوى؛

 رئــيس اجلمعيــة العامــة مواصــلة عقــد مشــاورات مــع مجيــع الــدول إىلتطلــب  - ١١ 
ــة   ــرارات األعضــاء يف إطــار مفتــوح بغي ــع  كــل مــا خيــص  بشــأن اختــاذ ق االجتمــاع العــام الرفي

 . ومل يبت فيهامتصلة بالعمليةمن مسائل املستوى 
 

__________ 
 .٥٩/١٩انظر القرار  )٤( 


