
A/RES/56/95 األمــم املتحـدة 

Distr.: General
30 January 2002 اجلمعية العامة 

الدورة السادسة واخلمسون 

البند ٢٩ من جدول األعمال

01 47961
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 [(A/56/L.48) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  - ٩٥/٥٦

إن اجلمعية العامة،  

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

نتيجة مؤمتر قمة األلفية، املعقود يف املقر يف الفترة من ٦ إىل ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، 

وإذ تشري أيضا إىل قرارهـا ١٦٢/٥٥ املـؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، الـذي طلبـت مبوجبـه ، يف مجلـة أمـور، أن يعـد 

األمـني العـام �دليـل تفصيلـي� طويـل األجـل لتنفيـذ إعـالن األلفيـة داخـل منظومــة األمــم املتحــدة، وأن يقدمــه إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا 

السادسة واخلمسني، 

ـــج شــامل   وإذ تؤكـد مـن جديـد ضـرورة احملافظـة علـى اإلرادة والزخـم اللذيـن ولَّدمهـا مؤمتـر قمـة األلفيـة وكذلـك أمهيـة اتبـاع

ومتوازن يف تنفيذ ومتابعة إعالن األلفية، 

حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام املعنون �الدليل التفصيلي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية�(١)؛  – ١

توصي بأن يعترب �الدليل التفصيلي� أداة مفيدة تسترشـد ـا منظومـة األمـم املتحـدة يف تنفيـذ إعـالن األلفيـة، وتدعـو  – ٢

الدول األعضاء وكذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجـارة العامليـة وسـائر األطـراف املهتمـة إىل إيـالء االعتبـار �للدليـل التفصيلـي� عنـد 

رسم خطط لتحقيق أهداف هلا صلة باإلعالن؛ 

ــتنادا إىل الدليـل التفصيلـي ووفقـا للقـرار ١٦٢/٥٥، بـإعداد تقريـر سـنوي وتقريـر  تطلب إىل األمني العام أن يقوم، اس – ٣

شامل كل مخس سنوات عن التقدم الذي أحرزته منظومـة األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء يف تنفيـذ إعـالن األلفيـة، وتطلـب أن تركـز التقـارير 

ــاملة لعـدة جوانـب ولعـدة قطاعـات، فضـال عـن اـاالت الرئيسـية املبينـة يف �الدليـل التفصيلـي�، وأن تتنـاول التقـارير  السنوية على املسائل الش

الشاملة اليت تقدم كل مخس سنوات التقدم احملرز صوب تنفيذ مجيع االلتزامات املعقودة يف اإلعالن؛ 
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تدعو منظومة األمم املتحدة إىل القيام، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء، باعتمـاد تدابـري حمـددة للتعريـف بـإعالن األلفيـة  - ٤

على نطاق واسع وزيادة نشر املعلومات بشأنه؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا السابعة واخلمسني البند املعنون �متابعة نتائج مؤمتر قمة  – ٥

األلفية�. 

اجللسة العامة ٨٦ 

١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 


