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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  مبا يف ذلك احلق يف التنمية ة والثقافية،واالجتماعي

، *، أملانيا، أوروغواي، إيطاليـا، الربتغـال      *، ألبانيا *إكوادور،  *إستونيا،  *إسبانيا
، *اجلمهوريـة التـشيكية   ،  *ريوبالبوسنة واهلرسك،   ،  *، بنما *بلغاريا،  *اـبلجيك

ـ ،  *مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة    ،  *اجلمهورية الدومينيكية  ، *دامنركال
، فرنسا، الفلـبني،    *ال، شيلي، غواتيماال  ـالسنغ ، سلوفاكيا، سلوفينيا،  *رومانيا
، *لكـسمربغ ،  *، التفيـا  *كولومبيـا  ،* كوستاريكا ،*رواتياك،  *، قربص *فنلندا
  ، نيكاراغوا،  *، النمسا *، النرويج *وناكوم، املكسيك،   *املغرب،  *، مالطة *ليتوانيا

   مشروع قرار *:اليونانندا، ، هول*، هنغاريا*   هندوراس    

  الفقر املدقع وحقوق اإلنساناملتعلقة بمشروع املبادئ التوجيهية  - /... ١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 االقتـصادي   وضـعها النظر عـن    غض  الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، ب      إزاء استمرار    بالغ القلق  إذ يساوره   
  ، على وجه اخلصوصيف البلدان الناميةالقاسية ومظاهره قر إزاء مدى هذا الفواالجتماعي والثقايف، و

أنه جيب أن وحيول دون التمتع الكامل والفعال حبقوق اإلنسان،  الفقر املدقعتفشي   أنوإذ يؤكد من جديد  
  من أولويات اجملتمع الدويل،عليا أولوية  القضاء عليه يف هناية املطافالفقر فوراً و ةحدختفيف يظل 

االلتزامات املقطوعة يف مؤمترات األمم املتحدة وقممها ذات الصلة، مبا          يف هذا الصدد    ن جديد أيضاً    وإذ يؤكد م    
 ويف إعـالن    ،١٩٩٥ي عقد يف كوبنهاغن يف عام       ذالقمة العاملي للتنمية االجتماعية ال    مؤمتر  فيها االلتزامات املقطوعة يف     
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 اليت ٢٠٠٥ ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ،٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف       
  ،٢٠٠٥القمة العاملي املعقود يف عام مؤمتر اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات يف 

أن احترام مجيع حقوق اإلنسان وهي حقوق عاملية ال تتجزأ ومترابطة ومتداخلة، له أمهية قصوى لكـل                 وإذ يؤكد     
  حة الفقر املدقع على املستويني احمللي والوطين،سياسات وبرامج مكاف

 الـذي   ٢٠٠٦/٩الفقر املدقع وحقوق اإلنسان املرفق بـالقرار        املتعلقة ب  مبشروع املبادئ التوجيهية     حييط علماً وإذ    
  ،٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف 

، فـضالً  ٢٠٠٨مارس / الصادر يف آذار٧/٢٧ و٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاينلصادر يف   ا ٢/٢ه  ي بقرار روإذ يذكّ   
مبسألة حقـوق اإلنـسان      ة املعني ة املستقل ةاخلبري الذي مدد فيه والية      ٢٠٠٨يونيه  / الصادر يف حزيران   ٨/١١عن قراره   

  ،الفقر املدقعو

 مشروع   بشأن ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٨ و ٢٧ احللقة الدراسية اليت عقدت يف جنيف يف يومي          وإذ يالحظ   
  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان،

عن مشروع املبادئ التوجيهيـة      بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         حييط علماً   -١  
التقدم يف إعداد املبـادئ     يبّين االلتزام الواسع النطاق ب    الذي   (A/HRC/11/32) الفقر املدقع وحقوق اإلنسان   باملتعلقة  

  التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان؛

  :إىل ما يليوالفقر املدقع قوق اإلنسان اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة ح يدعو  - ٢

 مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع بغيـة إدراج اإلسـهامات            متابعة العمل بشأن    )أ(  
 األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، فضالً عن نتائج املشاورات اليت أجرهتا املفوضـية              للدولاجلوهرية  

   / كانون الثـاين   ٢٨ و ٢٧يومي   واستنتاجات احللقة الدراسية اليت عقدت يف        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧السامية يف عامي    
   يف تلك املبادئ؛٢٠٠٩يناير 

  صلحة املعنيني اآلخرين يف سياق هذه العملية؛مواصلة التشاور مع الدول األعضاء وأصحاب امل  )ب(  

الفقر املدقع وحقوق    املتعلقة ب  مشروع املبادئ التوجيهية  يتضمن توصياهتا بشأن كيفية حتسني      تقدمي تقرير     )ج(  
اخلامسة عشرة للسماح له باختاذ قرار بشأن سبل املضي قـدماً إلمكـان             دورته  يف موعد ال يتجاوز      إىل اجمللس    اإلنسان
   ؛قوق األشخاص الذين يعيشون يف الفقر املدقعاملتعلقة حببادئ التوجيهية د املاعتما

  . املفوضية السامية أن تقدم للخبرية املستقلة الدعم الالزم لتمكينها من تنفيذ واليتهايطلب إىل  -٣  

- - - - -  

  


