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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية، اإلنسان تعزيز ومحاية مجيع حقوق

    ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، إيطاليا *، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا   *، أملانيا *، إكوادور، ألبانيا  *إسبانيا، أستراليا     
 - دولـة (، بولنـدا، بوليفيـا      *، البوسنة واهلرسك  *، بلجيكا، بنما  *الربازيل، الربتغال 
سـالفية  واليوغ، مجهورية مقـدونيا     *، اجلمهورية التشيكية  *، بريو *)املتعددة القوميات 

، *، غواتيماال، فرنسا، الفلـبني *، السنغال، شيلي، صربيا *، سلوفينيا *، رومانيا *السابقة
، *توانيـا ي، ل *، لبنان *، التفيا *، الكونغو *، كندا *، كرواتيا *، قربص *نام ، فييت *فنلندا
، *، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النـرويج، النمـسا          *املغرب

  مشروع قرار: *، اليونان*هندوراس

    ١٧.../  
  حقوق اإلنسان والفقر املدقع

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
ميكـن    إىل أن املثل األعلى لإلنسان احلر املتحرر من اخلـوف والفاقـة ال             إذ يشري   

لدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،  يتحقق، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين ا        أن
إذا ُهّيئت الظروف اليت متكِّن كل شخص من التمتع حبقوقه االقتـصادية واالجتماعيـة               إال

  والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية،
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بشأن مسألة حقوق            وإذ يشري أيضاً    

، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢١٤اإلنسان والفقر املدقع، مبا يف ذلك القرار        
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 ٢/٢وقرارات جلنة حقوق اإلنسان، فضالً عن قرارات اجمللس ذات الـصلة، مبـا فيهـا قراراتـه                  
 ٨/١١ و٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٨ املـؤرخ  ٧/٢٧ و٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٧ املؤرخ
 ١٥/١٩ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢ املؤرخ   ١٢/١٩ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ
  ، ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخ

 كانون  ١٩ املؤرخ   ٦٢/٢٠٥ إىل أن اجلمعية العامة قد أعلنت، يف قرارها           أيضاً وإذ يشري   
) ٢٠١٧-٢٠٠٨(، بدء عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء علـى الفقـر            ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 املتصلة بالقـضاء علـى      ها دولياً تدعم، بطريقة فعالة ومتسقة، األهداف اإلمنائية املتفق علي        لكي

  ،الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
 يف هذا الصدد االلتزامات املقطوعة يف مؤمترات األمم املتحـدة          وإذ يؤكد من جديد     

وقممها ذات الصلة، مبا فيها االلتزامات املقطوعة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة              
، ويف مؤمتر قمة األلفية، اليت تعهد فيها رؤساء الدول        ١٩٩٥غن يف عام    الذي عقد يف كوبنها   

واحلكومات بالقضاء على الفقر املدقع وخفض نسبة سكان العامل الذين يقل دخلـهم عـن               
، ويف مـؤمتر    ٢٠١٥دوالر واحد يف اليوم والذين يعانون من اجلوع إىل النصف حبلول عام             

استنتاجات مؤمتر القمة بشأن األهـداف اإلمنائيـة        ، وإذ ترحب ب   ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    
  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ٢٠لأللفية املعقود يف نيويورك يف الفترة من 

 ألن الفقر املدقع ال يزال منتشراً يف مجيع بلـدان العـامل،             البالغ وإذ يعرب عن قلقه     
اقه ومظاهره تؤثر تأثرياً    بصرف النظر عن حالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وألن نط        

  شديداً يف البلدان النامية،
بأن انتشار الفقر املدقع يعوق التمتع الكامل والفعلي حبقـوق            من جديد  وإذ يؤكد   
 التخفيف منه على الفور والقضاء عليه يف هناية املطاف جيب أن يبقيا أولويـة               وأناإلنسان،  

  ،عالية لدى اجملتمع الدويل
 املتعلـق مبدونـة     ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس وقراره       ٥/١ىل قراره    إ وإذ يشري   

 ١٨قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، املؤرخني            
 مبهامـه وفقـاً     االضطالع املكلف بوالية ، وإذ يشدد على أنه جيب على        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  هلذين القرارين ومرفقاهتما، 
بالعمل الذي اضطلعت به اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الفقر املدقع          يرحب    -١  

وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املشاورات الشاملة والشفافة اليت أجرهتا مع اجلهات الفاعلـة              
   املعنية من مجيع املناطق من أجل إعداد تقريرها املوضوعي، فضالً عن قيامها بزيارات قطرية؛

متديد والية املكلف بالوالية احلايل بصفة مقرر خاص معـين مبـسألة             يقرر  -٢  
الفقر املدقع وحقوق اإلنسان ملدة ثالث سنوات، وفقاً للشروط الواردة يف قرار جملس حقوق              

  ؛٨/١١اإلنسان 
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 أولويـة   إعطـاء  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        إىليطلب    -٣  
وق اإلنسان، كما يدعوها إىل مواصلة العمل يف هذا اجملـال،           عالية ملسألة الفقر املدقع وحق    

سـيما احملفـل     وإىل العمل والتعاون التام مع املقرر اخلاص يف إجناز خمتلف األنـشطة، وال            
توجيهية بشأن الفقـر املـدقع وحقـوق        البادئ  االجتماعي واملشاورات املتعلقة مبشروع امل    

رد البشرية واملالية الضرورية لالضطالع بواليتـه       ، وتزويد املقرر اخلاص جبميع املوا     اإلنسان
  على أكمل وجه؛

 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية      يطلب  -٤  
  العامة وجملس حقوق اإلنسان، وفقاً لربناجمي عملهما؛

 مجيع احلكومات إىل التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته على إجنـاز      يدعو  -٥  
 جدياً يف االستجابة لطلبات     همته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها، والنظر       م

  املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من أداء واليته بفعالية؛ 
 املقرر اخلاص واجلهات املعنية ذات الصلة، مبا يف ذلك ممثلو الـدول،             يدعو  -٦  

إلنسان واملنظمات احمللية والوطنية واإلقليمية والدوليـة،       والعاملون يف جمال التنمية وحقوق ا     
فضالً عن األشخاص الذين يعيشون حتت وطأة الفقر املدقع، إىل املشاركة يف مشاورات ملدة              
يومني تتناول التقرير املرحلي املتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقـوق             

قوق اإلنسان، يف حدود املوارد املتاحـة، يف جنيـف،          ، اليت ستنظمها مفوضية ح    )١(اإلنسان
  ؛ ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ و٢٢ يومي

 وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية، وهيئات املعاهدات   يدعو  -٧  
ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، إىل التعـاون              

  اص لتمكينه من االضطالع بواليته؛ التام مع املقرر اخل
  . مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وفقاً لربنامج عملهيقرر  -٨  

        

__________ 

)١( A/HRC/15/41. 


