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    ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/59/L.53( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

تنظـيم االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للـدورة          طرائق وشـكل و     - ٥٩/١٤٥
  الستني للجمعية العامة

  ،إن اجلمعية العامة  
أن  مبوجبـه  الـذي قـررت     ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٦ املـؤرخ    ٥٨/٢٩١هـا    إىل قرار  إذ تشري   

، يف بداية الدورة الستني للجمعية العامة، اجتماعا عاما رفيـع           ٢٠٠٥تعقد يف نيويورك يف عام      
ــدول واحلكومــات، يف مو    ــه رؤســاء ال ــة يــشارك في ــعااملــستوى للجمعي ــة يف اد حتــددهي  اجلمعي

  دورهتا التاسعة واخلمسني،
أثنـاء هـذا االجتمـاع      جيـري،    أن   ٥٨/٢٩١هـا   قرارأهنا قـررت أيـضا يف       إىل   إذ تشري و  

 اســتعراض شــامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ مجيــع االلتزامــات الــواردة يف  ،العــام الرفيــع املــستوى
ــة   ــا   األهــداف، مبــا يف ذلــك )١(إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفي ـــة املتفــق عليهــا دولي اإلمنائيـ

ا يتعلق بالتنفيـذ املتكامـل واملنـسق، علـى          والشراكة العاملية الالزمة لتحقيقها، والتقدم احملرز فيم      
كل من الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، لنتـائج والتزامـات املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات               
القمة اليت تعقدها األمـم املتحـدة يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة هبمـا،              

  على أساس تقرير شامل يقدمه األمني العام،
ــون    ذ ترحــبوإ   ــام املعن ــر األمــني الع ــق    ”بتقري ــشكل والتنظــيم فيمــا يتعل ــق وال الطرائ

الـذي طلبتـه يف قرارهــا    )٢(“باالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للـدورة الـستني للجمعيـة العامـة        
  مشاورات غري رمسية أجراها رئيس اجلمعية العامة،، ويف أعقاب ٥٨/٢٩١

  ،هاماحدثا سيشكل رفيع املستوى بأن االجتماع العام ال واقتناعا منها  
_______________ 

 .٥٥/٢انظر القرار   )١(

)٢(  A/59/545.  
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عقد االجتماع العام الرفيع املستوى للـدورة الـستني للجمعيـة العامـة يف               تقرر  - ١  
   يف نيويورك؛٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٤الفترة من 
يعقد مبــشاركة رؤســاء ســأن االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى   تكــرر تأكيــد  - ٢  

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

كــل جلــسة أيــضا جلــستني يوميــا وأربــع جلــسات مائــدة مــستديرة لتبــادل الــرأي، وأن تغطــي  
ن تعقـد بـالتزامن مـع     وأبالكامـل   جدول أعمال االجتماع العام الرفيع املستوى       مائدة مستديرة   

  ؛إحدى اجللسات العامة
 ٢٨  و٢٧ عقــد احلــوار الرفيــع املــستوى بــشأن متويــل التنميــة يف   أيــضاتقــرر  - ٤  
ــران ــه /حزي ــدورة املوضــوعية      ٢٠٠٥يوني ــستوى لل ــع امل ــاد اجلــزء الرفي ــل انعق ــورك، قب  يف نيوي

ار الرفيــع يف توصــيات احلــو للنظــر،  مباشــرة٢٠٠٥ لعــام  االقتــصادي واالجتمــاعيلمجلــسل
اجتمـاع   أيـضا عقـد      وتقـرر  ،ة لالجتماع العام الرفيع املستوى    العملية التحضريي خالل   املستوى
  بشأن متويل التنمية يف إطار االجتماع العام الرفيع املستوى؛منفصل 
ــصادي     ر كــذلكتقــر  - ٥   ــدورة املوضــوعية للمجلــس االقت ــاد ال  نقــل مكــان انعق

 مــن جنيــف إىل نيويــورك بــصفة اســتثنائية وأن يكــون مكــان انعقــاد ٢٠٠٥واالجتمــاعي 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 
املناقشة العامة يف دورهتا الستني يف الفترة املمتدة من يـوم الـسبت           إجراء   ررتق  - ٦  

سـبتمرب إىل األربعـاء     / أيلـول  ٢٦سبتمرب، ومن االثـنني     / أيلول ٢٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ١٧
 ســابقة يعتــد هبــا يف  حــال هــذه الترتيبــات بــأي  تــشكل علــى أال ،٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٨

  ورات التالية؛املناقشات العامة يف الد
قبيل االجتماع العـام     يعقدس  لرؤساء الربملانات  ثاينالعاملي  الؤمتر  امل أن تالحظ  - ٧  

  ؛)٤(٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٩إىل  ٧ يف الفترة من يف مقر األمم املتحدةالرفيع املستوى 
ــب  - ٨   ــنظم   تطل ــة أن ي ــة العام ــيس اجلمعي ــران،  إىل رئ ــه /يف حزي  يف ،٢٠٠٥يوني
لتبـادل  غـري رمسيـة      جلـسات اسـتماع      ، مـع ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة          اوربالتـش  ،نيويورك

_______________ 

  .٤٥/٢٦٤انظر القرار   )٣(
  .٥٩/١٩انظر القرار   )٤(
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القطـاع اخلـاص يف إطـار    والرأي مع ممثلي املنظمات غـري احلكوميـة ومؤسـسات اجملتمـع املـدين          
  املسامهة يف العملية التحضريية لالجتماع العام الرفيع املستوى؛

 ٥٨/٢٩١مـني العـام يف قرارهـا         إىل التقرير الشامل الذي طلبت إىل األ       تتطلع  - ٩  
 والــذي ســيمثل أساســا للمــشاورات املفــضية لالجتمــاع العــام    ٢٠٠٥مــارس /تقدميــه يف آذار
  الرفيع املستوى؛

ــشدة   - ١٠   ــة      حتــث ب ــا بعملي ــا إجيابي ــدي اهتمام ــى أن تب ــدول األعــضاء عل ــع ال  مجي
ــع املــ      ــام الرفي ــة املفــضية إىل االجتمــاع الع ــة وغــري الرمسي ــشارك ستوى املــشاورات الرمسي وأن ت

نشطة على أعلى املـستويات احلكوميـة بغيـة اخلـروج مبحـصلة ناجحـة مـن االجتمـاع                   مشاركة  
  العام الرفيع املستوى؛

 رئــيس اجلمعيــة العامــة مواصــلة عقــد مــشاورات مــع مجيــع الــدول إىل تطلــب  - ١١  
ــة   ــرارات األعــضاء يف إطــار مفتــوح بغي ــع االجتمــاع العــام الرفكــل مــا خيــص  بــشأن اختــاذ ق ي

  . ومل يبت فيهامتصلة بالعمليةمن مسائل املستوى 
  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول١٧
  


