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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/L.61) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  - ١٤٤/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

ـــة بوصفــه  إذ تشـري إىل قرارهـا ٢/٥٥ املـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ الـذي اعتمـدت مبوجبـه إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفي

نتيجـة مؤمتـر قمـــة األلفيــة الــذي عقــد يف املقــر يف الفــترة مــن ٦ إىل ٨ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، وإىل قراريــها ١٦٢/٥٥ املــؤرخ ١٤ كــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٠ و ٩٥/٥٦ املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ املتعلقني مبتابعة املؤمتر، 

وإذ تقر بأمهية املســامهات الـيت قدمتـها املؤمتـرات والـدورات االسـتثنائية، وال سـيما املؤمتـر الـوزاري الرابـع ملنظمـة التجـارة العامليـة، 

املعقـود يف الدوحـة، واملؤمتـــر الــدويل لتمويــل التنميــة، املعقــود يف مونتــريي، املكســيك، ومؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، املعقــود يف 

جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، 

وإذ تؤكد من جديد أمهية تنفيذ إعالن األلفية ومتابعته بطريقة شـاملة ومتكاملـة ومنسـقة ومتوازنـة علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين 

واإلقليمي والدويل، 

حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام املتعلق بتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(١)؛  - ١

تقـــر بـأن مثـة تباينـا يف التقـدم الـذي ُأحـرز حـىت اآلن يف حتقيـق األهـــداف الــيت مت االتفــاق عليــها يف إعــالن األلفيــة،  - ٢

وحتث الدول األعضاء على أن تثابر بعزم على اختاذ التدابري املناسبة لتنفيذه؛ 

تدعـو مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ووكاالـا ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـــارة العامليــة إىل مواصلــة  - ٣

سعيها احلثيث لتحقيق األهداف والغايات الواردة يف إعالن األلفية، وتشـجع اجلـهات األخـرى املهتمـة، مبـا فيـها اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص 

على القيام بذلك؛ 
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تدعو أيضا مؤسسـات األمـم املتحـدة ووكاالـا ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة إىل املشـاركة يف  - ٤

استعراض مدى تنفيذ إعــالن األلفيـة، ويف هـذا السـياق، تطلـب إىل األمـني العـام أن يـدرج يف تقريـره القـادم معلومـات عـن الدعـم الـذي ينبغـي 

ملنظومة األمم املتحدة تقدميه يف هذا الصدد؛ 

يب بــالدول األعضـاء القيـام، حسـب االقتضـاء، بدعـم التدابـري الـواردة يف اجلزأيـن املختصـني مـن التقريـر مبوضوعـي  - ٥

منع نشوب الصراعات املسلحة، وعالج األمراض الرئيسية الـيت تشـمل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) 

واملالريا والسل، والوقاية منها؛ 

تقرر أن تنظر، يف دورا الثامنة واخلمسني، يف عقد جلسة عامة رفيعـة املسـتوى أثنـاء الـدورة السـتني للجمعيـة العامـة  - ٦

بشأن استعراض مدى تنفيذ إعالن األلفية والنظر يف التقرير الشـامل الـذي يقدمـه األمـني العـام كـل مخـس سـنوات بشـأن التقـدم احملـرز يف جمـال 

تنفيذ إعالن األلفية؛ 

تقرر أيضا أن يتم النظر يف عملية استعراض مدى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الـواردة يف إعـالن األلفيـة يف إطـار املتابعـة   -٧

املتكاملة واملنسقة لنتائج ما تعقده األمم املتحدة من مؤمتـرات ومؤمتـرات قمـة رئيسـية يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي، مـع مراعـاة ضـرورة 

إيالء مزيد من األمهية لتنفيذ إعالن األلفية وعملية استعراضه وجعلهما أكثر متاسكا وتسليط مزيد من الضوء عليهما؛ 

تدعـو منظومـة األمـم املتحـدة إىل القيـام، بالتعـاون مـع الـــدول األعضــاء، بتعزيــز الوعــي بــإعالن األلفيــة واألهــداف  - ٨

اإلمنائية الواردة فيه، وذلك من خالل توسيع نطاق نشر املعلومات املتعلقة ا والتعريف ا على نطاق واسع؛ 

تقـرر أن تـدرج يف جـــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثامنــة واخلمســني البنــد املعنــون �متابعــة نتــائج مؤمتــر قمــة  – ٩

األلفية�. 

اجللسة العامة ٧٥ 

١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


