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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٥البند 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان
، * بنما ،*) اإلسالمية - هورية  مج(إندونيسيا، أوروغواي، إيران     ،كوادورإ،  *إثيوبيا

  ،*، سري النكـا   *، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    *، توغو *بوليفيا، بيالروس 
  مشروع قرار: ، كوبا، نيكاراغوا*، فييت نام)* البوليفارية- مجهورية ( فرتويال    

  احملفل االجتماعي/... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

قررات السابقة اليت اعتمدهتا بشأن هذه املسألة جلنة حقـوق اإلنـسان            إىل مجيع القرارات وامل   إذ يشري     
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي، املعنية بالسابقة وجلنتها الفرعية 

  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٣ و٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل قراريه وإذ يشري أيضاً   

 ضرورة أخالقية ومعنوية حتمية     يبقيان أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع          يف اعتباره وإذ يضع     
 ٢٠٠٨لعام  مقرر احملفل االجتماعي -  تقرير رئيس وإذ يالحظللبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان، 

 بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق       املسائل املتعلقة الذي ركّز على    ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ إىل   ١من  املعقود  
  ،الُبعد االجتماعي لعملية العوملةالفقر، واإلنسان، وأفضل املمارسات يف مكافحة 

 الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األمم املتحدة، الذي جيعل من املمكن إجـراء              وإذ يعيد تأكيد    
دين، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظمات        حوار وتبادل لآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع امل        

إسـهام احملفـل    يأخذ يف احلسبان     على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن          وإذ يشدِّد احلكومية الدولية،   

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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االجتماعي كحيِّز حيوي إلجراء حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمـة                
  تعزيز متتع اجلميع بكافة حقوق اإلنسان،ل

املعقود  ٢٠٠٨لعام  مقرر احملفل االجتماعي - بالتقرير الذي قدمه رئيس  حييط علماً مع االرتياح  - ١  
  ؛A/HRC/10/65)( ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ إىل ١من يف جنيف 

وبالطاَبع املبَتكر   ٢٠٠٨ باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام       االهتمامحييط علماً مع      - ٢  
 ، وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقـضاء علـى الفقـر            ،لكثري منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية     

واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ونقابات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل               
  رها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛أخذ هذه االستنتاجات والتوصيات يف اعتبا

 على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة احلفاظيقرر   - ٣  
 على ضـرورة    ويشددوخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية،           حلقوق اإلنسان   

مشاركة أوسع ملنظمات القاعدة الشعبية وألولئك الذين يعيشون يف حالة من الفقر، وال سيما النساء، يف                تأمني  
البلدان النامية خاصة، يف دورات احملفل االجتماعي، وحتقيقاً هلذه الغاية ينظر يف أمور منها إمكانية إنشاء صندوق     

ارد هلذه املنظمات لتمكينها من املشاركة يف الدورات املقبلة         تربعات تابع لألمم املتحدة بغية املسامهة يف توفري املو        
  ؛واإلسهام يف مداوالهتا

 على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيـز الـتالحم           على أمهية بذل جهود منسقة     يؤكد  - ٤  
ية العوملـة   االجتماعي على أساس مبادئ العدالة االجتماعية واإلنصاف والتضامن، وتناول البعد االجتماعي لعمل           

  اجلارية وما تطرحه من حتديات، والتأثريات السلبية لألزمتني االقتصادية واملالية احلاليتني؛

 يف جنيف يف تـواريخ      ٢٠٠٩ االجتماعي خالل عام     يعقد االجتماع القادم للمحفل   أن   يطلب  - ٥  
صحاب املـصلحة اآلخـرين،     مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع جمموعة ممكنة من أ            

  : على ما يليالقادمخاصة من البلدان النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعه 

  ؛ الفقرالتأثريات السلبية لألزمات االقتصادية واملالية على اجلهود اهلادفة إىل مكافحة  )أ(  

بعها الدول يف تنفيذ بـرامج الـضمان        أفضل املمارسات اليت تت   : الربامج الوطنية ملكافحة الفقر     )ب(  
  ؛االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان

  .املساعدة والتعاون الدوليان يف جمال مكافحة الفقر  )ج(  

  :ليخصص أعماله كما يلي  أن جيتمع احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمليقرر  - ٦  

  حملفل؛تركز على املواضيع اليت يهتم هبا ا إلجراء مناقشات انيوم  )أ(  
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يوم واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مع أصحاب واليات اإلجراءات املواضيعية التـابعني جمللـس                )ب(  
حقوق اإلنسان بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوعات احملفل االجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل 

  . جملس حقوق اإلنسانعن طريقاهليئات املختصة 

 مقرر احملفل -  بتعيني رئيس يف أقرب وقت ممكن،إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان القيام، يطلب   - ٧  
  واضـعاً يف اعتبـاره مبـدأ        من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات اإلقليميـة،          ٢٠٠٩االجتماعي لعام   
  ؛التناوب اإلقليمي

نسب التواريخ لعقـد احملفـل    املقرر املّعني إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عن أ         - الرئيس  يدعو    - ٨  
   بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛٢٠٠٩االجتماعي لعام 

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التشاور مع مجيع العناصر الفاعلة املعينة يطلب  - ٩  
 أعاله وتقدمي تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف احلوارات          ٤يف الفقرة   يف هذا القرار بشأن القضايا املشار إليها        

  ؛٢٠٠٩واملناقشات اليت ستجري يف احملفل االجتماعي لعام 

السامية حلقوق اإلنسان أن تّيسر مشاركة ما ال يزيد عن          األمم املتحدة    إىل مفوضة    يطلب أيضاً   - ١٠  
  لة التابعني جمللس حقوق اإلنسان يف احملفل االجتمـاعي         أربعة من أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة ذوي الص       

 وخباصة اخلبري املستقل املعـين مبـسألة حقـوق    ، استشارينيبصفة خرباء املقرر - ملساعدة الرئيس   ،  ٢٠٠٩لعام  
  اإلنسان والفقر املدقع واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛

اعي مفتوحاً ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وسائر          أن يظل احملفل االجتم   يقرر    - ١١  
أصحاب املصلحة املهتمني مثل املنظمات احلكومية الدولية، وخمتلف مكونات منظومة األمم املتحـدة، وخباصـة               
أصحاب واليات اإلجراءات املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتـصادية اإلقليميـة، والوكـاالت              

املنظمات املتخصصة، ال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظمـة               و
 فضالً عن املمثلني الذين تسميهم املؤسسات الوطنية حلقوق  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،التجارة العاملية،

، وأن يظل مفتوحاً ستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعياإلنسان واملنظمات غري احلكومية ذات املركز اال 
أيضاً لسائر املنظمات غري احلكومية اليت تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه، 

ـ                 شمال وال سيما اجلهات الفاعلة الناشئة حديثاً، مثل اجملموعات الصغرية والرابطات الريفية واحلـضرية مـن ال
واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر، ومنظمات الفالحني واملزارعني واحتاداهتم الوطنية والدوليـة، واملنظمـات             
الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابطات العمال، وممثلي القطاع اخلاص، واملصارف            

ية الدولية، استناداً إىل ترتيبات من بينها قـرار اجمللـس           اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائ     
 وإىل املمارسات اليت الحظتها جلنة حقـوق        ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي   

مـع ضـمان    من خالل إجراءات اعتماد مفتوحة وشفافة وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان،             اإلنسان،  
  يانات بأكرب قدر من الفعالية؛مسامهة هذه الك
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 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور يطلب  - ١٢  
وأوسع مشاركة ممكنة للممثلني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك من                  

   احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛خالل إقامة شراكات مع املنظمات غري

 إىل األمني العام أن يعتمد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، يطلب أيضاً  - ١٣  
وأن يدعو األفراد ذوي الصلة واملنظمات ذات الصلة إىل احملفل االجتماعي، وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة 

  نجاح هذه املبادرة؛ل

  ؛ تقدمي تقرير جملس حقوق اإلنسان إىل ٢٠٠٩احملفل االجتماعي لعام يدعو   - ١٤  

األمني العام تزويد احملفل االجتماعي جبميع اخلدمات والتسهيالت الالزمة لالضطالع            إىل يطلب  - ١٥  
كل الدعم الالزم لتيسري عقد احملفل بأنشطته ويطلب أيضاً إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري 

  االجتماعي وإجراء مداوالته؛

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال عند تقدمي التقرير يقرر   - ١٦  
  . إىل جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٩عن احملفل االجتماعي لعام 

  ـ ـ ـ ـ ـ


