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59/93. Polityki i programy zwi�zane z młodzie��: dziesi�ta rocznica �wiatowego 
Programu Działa� na Rzecz Młodzie�y na Rok 2000 i Nast�pne  
 

Zgromadzenie Ogólne, 
 

Odwołuj�c si� do rezolucji 55/81 z 14 grudnia 1995 roku, w której przyj�ła 
�wiatowy Program Działa� na rzecz Młodych na Rok 2000 i Nast�pne, 

 
A tak�e odwołuj�c si� do rezolucji 58/133 z 22 grudnia 2003 roku, w której 

zaleca po�wi�cenie dwóch spotka� plenarnych podczas swojej 60-tej sesji, w roku 
2005, na ocen� sytuacji młodzie�y i ocen� osi�gni�� w zakresie implementacji 
postanowie� �wiatowego Programu Działa� na rzecz Młodych, po ich uprzednim 
przyj�ciu, 
 

Uznaj�c wa�n� rol�, jak� odgrywa pełne i efektywne uczestnictwo młodych 
ludzi i organizacji młodzie�owych na szczeblu lokalnym, narodowym, regionalnym 
i mi�dzynarodowym w zakresie promowania i wcielania w �ycie �wiatowego 
Programu Działa�, jak i oceny osi�gni�tych post�pów i przeszkód napotkanych 
podczas ich implementacji,  
 
1. Decyduje si� zwoła�, podczas swojej 60-tej sesji, dwa spotkania plenarne 
Zgromadzenia Ogólnego po�wi�cone ocenie post�pów w zakresie implementacji 
�wiatowego Programu Działa� na Rzecz Młodzie�y na Rok 2000 i Nast�pne, które 
odb�d� si� podczas generalnej debaty III Komitetu w programie zatytułowanym 
“Rozwój społeczny, w tym zagadnienia zwi�zane z globaln� sytuacj� młodzie�y, 
osób starzej�cych si�, niepełnosprawnych i rodziny”; 
 
2. Decyduje si� tak�e do zorganizowania przed posiedzeniem plenarnym, 
nieformalnych spotka�, interaktywnych dyskusji okr�głego stołu na temat “Młodzi 
ludzie: pełniejsze zaanga�owanie”, które otworz� uczestnictwo Pa�stw 
Członkowskich, obserwatorów, organizacji systemu NZ i młodzie�owych organizacji 
pozarz�dowych; 
 



3. Postanawia nast�pnie, �e jeden reprezentant Pa�stwa Członkowskiego powinien 
przedstawi� ustnie Zgromadzeniu Ogólnemu na pocz�tku spotkania plenarnego, 
sprawozdanie z nieformalnych dyskusji okr�głego stołu; 
4. Namawia Pa�stwa Członkowskie, aby rozwa�yły, uwzgl�dniaj�c t� szczególn� 
okazj�, mo�liwo�� reprezentowania siebie przez młodych przedstawicieli, jak 
równie� podczas wy�ej wymienionych nieformalnych obrad okr�głego stołu, przy 
równoczesnym uwzgl�dnieniu zasady równo�ci płci; 
 
5. Postanawia ułatwi� dost�p do kwatery głównej NZ organizacjom pozarz�dowym, 
które zostały akredytowane na �wiatow� Konferencj� Ministrów odpowiedzialnych 
za Młodzie� w 1998 roku i zainteresowanym organizacjom pozarz�dowym, które 
posiadaj� status konsultanta w Radzie Ekonomiczno-Społecznej, b�d� zostały 
akredytowane na �wiatow� Konferencj�, aby uczestniczy� w niej w ramach 
nieformalnych obrad okr�głego stołu i wydarzeniach odbywaj�cych si� w dziesi�t� 
rocznic� �wiatowego Programu Działa�; 
 
6. Zaleca, uznaj�c za słuszne, zapewnienie sprawiedliwego geograficznego 
uczestnictwa młodzie�owych organizacji pozarz�dowych w dziesi�tej rocznicy 
�wiatowego Programu Działa�, uprawnienie organizacji pozarz�dowych nie 
posiadaj�cych do tego celu odpowiednich �rodków, w szczególno�ci organizacji 
pozarz�dowych z krajów rozwijaj�cych si�, w tym z krajów najsłabiej rozwini�tych, 
jak i z pa�stw, których gospodarki znajduj� si� w okresie przej�ciowym, do 
uczestnictwa w obchodach dziesi�tej rocznicy; 
 
7. Zwraca si� z pro�b� do Sekretarza Generalnego o szerokie rozpowszechnienie 
społeczno�ciom młodzie�owych organizacji pozarz�dowych, wszystkich informacji 
na temat wydarze� zwi�zanych z obchodami dziesi�tej rocznicy �wiatowego 
Programu Działa�;  
 
8. Postanawia, �e ustalenia zawarte w powy�szym paragrafie 5 w �adnym wypadku 
nie powinny stanowi� precedensu dla innych podobnych wydarze�;  
 
9. Odnotowuje z uznaniem podejmowane wysiłki w ramach systemu NZ o wniesienie 
wi�kszego wkładu organizacji młodzie�owych i młodych ludzi w prace nad ocen� 
�wiatowego Programu Działa�, które narzuciło Zgromadzenie Ogólne moc� 
paragrafu 14 rezolucji 58/133, i poprzez inicjatywy Sekretarza Generalnego 
dostarczaj�cego wkładu ze strony organizacji młodzie�owych stanowi�cych wa�ne 
uzupełnienie do jego raportu przed Zgromadzeniem podczas jego 60-ej sesji. 
 
 

74 posiedzenie plenarne 
20 grudzie� 2004 r. 

 


