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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.25/Rev.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 قضاء على الفقرالالتمكني القانوين للفقراء و - ٦٣/١٤٢
 ،اجلمعية العامةإن 
 ،)١(٢٠٠٥ لعامملؤمتر القمة العامليإىل الوثيقة اخلتاميةإذ تشري 
ــةاملتحــدة األمــم إىل إعــالنوإذ تــشري أيــضا  ــق آراء مــونتريي)٢(لأللفي للمــؤمتر  وتواف

ةخطــ”(مـة العــاملي للتنميـة املــستدامةوخطــة تنفيـذ نتــائج مــؤمتر الق )٣(الـدويل لتمويــل التنميـة
 ،)٤()“جوهانسربغ للتنفيذ

ــد  ــام أمهيــةوإذ تؤكــد مــن جدي  اإلمنائيــةألهــدافلويف الوقــت املناســبالتحقيــق الت
، مبـااملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدةيف واألهداف املتفق عليها

 فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
 ،على الفقر واجلوع الفعاللقضاءغىن عنه ل  ال أن متكني الفقراء أمردركتوإذ 
غـىن  الأن سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل أمـروإذ تؤكد من جديد 

 ،النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع لتحقيقعنه

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
منـشورات األمـم (٢٠٠٢مـارس/ آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك، )٣(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبيع
ــوب أفريقيـــا، )٤( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـ ــة العـــاملي للتنميـ  -أغـــسطس/ آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
، الفــصل األول،)ويب والتــصA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق٢ القرار
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 عـنيف املقـام األولأن يكـون كـل بلـد مـسؤوال ضـرورة أيـضا وإذ تؤكد من جديد 
 التـشديد علـى دور الـسياسات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـةاملغاالةتنميته، وأنه ليس من

 تعتــرف بــضرورة اســتكمال اجلهــود الوطنيــة بــربامج وتــدابرييف حتقيــق التنميــة املــستدامة، وإذ
وسياسات عاملية داعمة دف توسيع فرص التنمية أمام البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف

 االستراتيجيات والسيادة الوطنية،الوطنية وكفالة احترام امللكية و
تـسخري’’قـراء املعنـونلجنة التمكني القانوين للفلالتقرير النهائي بحتيط علما - ١ 

 ؛)٥(‘‘جلميعالقانون لصاحل ا
ــد - ٢  لوطنيـــــة يف جمـــــال الـــــتمكنيأمهيـــــة تبـــــادل أفـــــضل املمارســـــات ا تؤكـــ

 للفقراء؛ القانوين
إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنياألمني العام أن يقدم إىل تطلب - ٣ 

القضاء علـى الفقـر وقـضايا إمنائيـة” يف إطار البند املعنون،التمكني القانوين للفقراءعنتقريرا
 .، مع مراعاة التجارب الوطنية يف هذا الصدد“أخرى

 ٦٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١

 

_______________

 .www.undp.org/LegalEmpowerment/reports/concept2action.html:متاح على )٥(
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