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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

غالديش، بوليفيـا    بن ،*) اإلسالمية -مجهورية  (إندونيسيا، أوروغواي، إيران     ،*كوادورإ    
، مجهوريـة كوريـا الـشعبية       *، اجلزائر *، بيالروس *، بريو ) املتعددة القوميات  -دولة  (

، )* البوليفاريـة  -مجهورية  (، فرتويال   *، فلسطني *، سري النكا  *، زمبابوي *الدميقراطية
  مشروع قرار: ، كوبا، نيجرييا، نيكاراغوا*فييت نام

    ١٣.../  
  احملفل االجتماعي

  قوق اإلنسان،إن جملس ح  
 الـيت   بشأن احملفـل االجتمـاعي    ارات واملقررات السابقة     إىل مجيع القر   إذ يشري   

اإلنسان وجلنتها الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واجمللـس           جلنة حقوق    امدهتاعت
  االقتصادي واالجتماعي، 

 املؤرخ  ٦/١٣و،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ه  إىل قرارات وإذ يشري أيضاً      
 ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٠/٤، و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨
  ،٢٠٠٩مارس /آذار

ضرورة أخالقية  مها   الفقر والقضاء على الفقر املدقع     أن احلد من     وإذ يضع يف اعتباره     
 -رير رئيس    تق وإذ يالحظ ومعنوية ال بد للبشرية أن تلّبيها، على أساس احترام كرامة اإلنسان،            

املعقــود يف جنيــف مــن ) A/HRC/13/54( ٢٠٠٩مقــرر احملفــل االجتمــاعي لعــام 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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املمارسـات  مسائل تتعلق ب  ، الذي ركّز على     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢أغسطس إىل   /آب ٣١
اليت تّتبعها الدول يف تنفيذ برامج الضمان االجتماعي من منظور حقوق اإلنـسان،             الفضلى  

دية واملالية السليب على جهود مكافحة الفقر، كما ركّـز علـى            وعلى أثر األزمتني االقتصا   
  ،جمال مكافحة الفقراملساعدة والتعاون الدوليني يف 

 الذي ألمم املتحدة يف إطار ا  للمحفل االجتماعي   ابع الفريد   طال وإذ يؤكد من جديد     
نظمـات  امللـك    واجملتمع املدين، مبا يف ذ     تيح احلوار وتبادل اآلراء بني ممثلي الدول األعضاء       ي

 على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي        وإذ يشدِّد  واملنظمات احلكومية الدولية،     الشعبية
ثمر بشأن  املصريح و ال لتحاور حيوي ل  فضاٍءأن يأخذ يف احلسبان إسهام احملفل االجتماعي ك       

لناس كافةً جبميـع     ا  لتعزيز متتع  الزمٍوهو إسهام    ،القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية     
  اإلنسان، حقوق

 مقـرر احملفـل     -مه رئـيس    بالتقرير الذي قدّ   ، مع االرتياح  ،حييط علماً   -١  
  ؛٢٠٠٩االجتماعي لعام 

 باسـتنتاجات وتوصـيات احملفـل االجتمـاعي     ،حييط علماً مع االهتمام    -٢  
ليت  وخباصة تلك اكثري منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية،ل وبالطاَبع املبَتكر ل٢٠٠٩ لعام

مـع املـدين،   الفقر، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتتضطلع بوالية تتصل باجتثاث    
 هـذه االسـتنتاجات     وضع من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل        ونقابات العمال وغري ذلك   

   الفقر؛اجتثاثوالتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات 
للحوار التفاعلي   احملفل االجتماعي بوصفه فضاًء فريداً       دورمن جديد   يؤكد    -٣  

آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبـا يف ذلـك              بني  
ن يعيشون  مملنظمات الشعبية و  امشاركة  زيادة   على ضرورة تأمني     دويشّدنظمات الشعبية،   امل

، يف دورات احملفـل     سّيما يف البلـدان الناميـة      الساء،  النخاصةً منهم   يف حالة من الفقر،     
 ينظر يف أمور منها إمكانية إنشاء صندوق تربعات         ، هذه الغاية  هو، إذ يتوخى  االجتماعي، و 

ـ   حىت يتـسّنى هلـا     يف توفري املوارد هلذه املنظمات       للمسامهةتابع لألمم املتحدة     شارك أن ت
  ؛ـةالدورات املقبلمداوالت هم يف وتسا

طين واإلقليمي والدويل    على أمهية بذل جهود منسقة على الصعيد الو        دؤكّي  -٤  
على  مبادئ العدالة االجتماعية واإلنصاف والتضامن، و       القائم على  حم االجتماعي لتعزيز التال 

تناول البعد االجتماعي لعملية العوملة اجلارية وما تطرحه من حتديات والتأثريات السلبية            أمهية  
  تني االقتصادية واملالية؛لألزمتني احلالي

يف ملدة ثالثة أيام     يف جنيف    ٢٠١٠عقد احملفل االجتماعي خالل عام      ر  يقر  -٥  
ـ  وأعرض جمموعة  الدول األعضاء يف األمم املتحدة       يمشاركة ممثل تتيح  تواريخ مناسبة     ةممكن
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جتماعي، ر أن يركِّز احملفل اال    من أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان النامية، ويقرّ        
  :يف اجتماعه القادم، على ما يلي

  ؛تغيُّر املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسانالتأثريات السلبية ل  )أ(  
التدابري واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها من أجل التصدي ألثر تغيُّر املنـاخ              )ب(  

مبـا يف   حمللي والوطين واإلقليمي والدويل،     على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان على الصعيد ا       
  ، وخاصة النساء واألطفال؛ذلك أثره على أضعف الفئات

ني يف التصدي ألثـر تغـري املنـاخ علـى           دة والتعاون الدولي  أمهية املساع   )ج(  
  .اإلنسان حقوق

ـ ممـن بـني      أن يعـّين  إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان      يطلب    -٦    حيرشَّ
، يف أقرب وقت ممكن،     ٢٠١٠لمحفل االجتماعي لعام    ل اًر مقرِّ - اًاجملموعات اإلقليمية رئيس  

  واضعاً يف اعتباره مبدأ التناوب اإلقليمي؛
تشاور مـع    املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ت       إىل مفوضة األمم   يطلب  -٧  

  أعـاله  ٥ القضايا املشار إليها يف الفقرة       صوصنة يف هذا القرار خب    مجيع اجلهات الفاعلة املعيّ   
 الـيت سـتجري     ات واملناقش ات كمسامهة أساسية يف احلوار    يف هذا الشأن   اًم تقرير قّدأن ت و

  ؛٢٠١٠ احملفل االجتماعي لعام خالل
يف احملفل االجتمـاعي    شاركة  املر   إىل املفوضة السامية أن تيسِّ     يطلب أيضاً   -٨  

املواضيعية  اخلاصة اإلجراءاتيف إطار واليات ب  املكلّفني من، على األكثر،ربعة أل٢٠١٠لعام 
بغرض اإلسهام يف احملاورات واملناقشات اليت سـتدور أثنـاء          املعنيني وذلك    للمجلس   التابعة

 علـى وجـه     منـهم تهم خـرباء، و    بصف ، املقرر -مساعدة الرئيس   انعقاد احملفل ومن أجل     
ملعـين  اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع واخلبري املـستقل ا           اخلصوص  

  حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل؛
لي الـدول   مشاركة ممثِّ أمام  احملفل االجتماعي مفتوحاً    باب  أن يظل   ر  يقّر  -٩  

املنظمات احلكومية الدوليـة،    ك ،األعضاء يف األمم املتحدة ومجيع أصحاب املصلحة املهتمني       
اإلجـراءات   إطـار    يفواليات  ب املكلفنينات منظومة األمم املتحدة، وخباصة      وخمتلف مكوِّ 

الوكاالت واملنظمـات   املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتصادية اإلقليمية، و       
هم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان واملنظمـات غـري    تعّينفضالً عن ممثلني املتخصصة،  

 فل احملأن يظلى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويقّرر     احلكومية ذات املركز االستشاري لد    
سائر املنظمات غري احلكومية اليت تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق           أمام  مفتوحاً أيضاً   

اجملموعـات  كما اجلهات الفاعلة الناشئة حـديثاً،       سّي مم املتحدة ومقاصده ومبادئه، وال    األ
الشمال واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر،     بلدان  الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من      

ومنظمـات  حني واملزارعني واحتاداهتم الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية،        ومنظمات الفالّ 
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ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعيـة، ونقابـات        يف جمال البيئة،     نيمحاية البيئة والناشط  
ترتيبات من بينها قـرار     وذلك بناًء على    ممثلي القطاع اخلاص،    فضالً عن   ورابطات العمال،   

لى املمارسات  ع و ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١س االقتصادي واالجتماعي    اجملل
ة وشـفافة وفقـاً للنظـام    علني إجراءات اعتماد   طريقن  عتها جلنة حقوق اإلنسان،     اّتبعاليت  

  ؛املسامهة األكفأالداخلي جمللس حقوق اإلنسان، مع ضمان مسامهة هذه الكيانات 
مـع  ة أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور         إىل املفوضية السامي   يطلب  -١٠  

يف  ومشاركتهم على أوسع نطاق ممكـن  لني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية،         ملمثِّا
مـع  ا إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكوميـة و        نهموسائل  بوذلك  احملفل االجتماعي،   

  القطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛
احملفـل  عن  ة لنشر معلومات    ناسبام أن يتخذ التدابري امل    إىل األمني الع  يطلب    -١١  
احملفل االجتماعي،  املشاركة يف    إىل   الشأن ذوي   واملنظماتاعي، وأن يدعو األفراد     ـاالجتم

  وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه املبادرة؛
ـ مي قد إىل ت٢٠١٠احملفل االجتماعي لعام  يدعو    -١٢    يتـضّمن  ستقرير إىل اجملل

  ؛استنتاجاته وتوصياته
األمني العام تزويـد احملفـل االجتمـاعي جبميـع اخلـدمات              إىل يطلب  -١٣  

والتسهيالت الالزمة لالضطالع بأنشطته ويطلب أيضاً إىل املفوضة السامية توفري كل الدعم            
  الالزم لتيسري عقد احملفل وإجراء مداوالته؛

 البند ذي الصلة مـن جـدول   يف إطارلة مواصلة النظر يف هذه املسأ   ر  يقّر   -١٤  
  . إىل اجمللس٢٠١٠ االجتماعي لعام األعمال عند تقدمي التقرير عن احملفل

        


