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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

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

 التنمية يف احلق ذلك يف امب والثقافية، واالجتماعية

، *ي، أوروغواي، أوكرانيا، باراغوا   *، أندورا *، أملانيا *إكوادور، ألبانيا  ،*إسبانيا، إستونيا     
، تايلند، مجهورية مقدونيا    *، بريو *، البوسنة واهلرسك  *، بنما *، بلغاريا *الربازيل، الربتغال 

، *، الـدامنرك  *الدومينيكيـة ، اجلمهورية   *، اجلمهورية التشيكية  *سالفية السابقة واليوغ
، غواتيماال، فرنـسا،  *، شيلي، صربيا*، السنغال، السويد  *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *رومانيا
، *توانيالي،  *، لبنان *، التفيا *، كولومبيا *، كوستاريكا *، كندا *، كرواتيا *، قربص *الفلبني

ظمـى وآيرلنـدا    ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا الع     *، املغرب *ة، مالط *لكسمربغ
، *، هولنـدا  *، هنغاريا، إيطاليا  *، هندوراس *، نيجرييا، هاييت  *الشمالية، النرويج، النمسا  

  مشروع قرار: *اليونان

    ١٥.../  
  مشروع مبادئ توجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
وف والفاقة ال ميكـن أن       إىل أن املثل األعلى لإلنسان احلر املتحرر من اخل         إذ يشري   

وق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،       ـيتحقق، وفقاً لإلعالن العاملي حلق    
إال إذا ُهيئت الظروف اليت متكِّن كل شخص من التمتع حبقوقه االقتـصادية واالجتماعيـة               

  والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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ع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بشأن مسألة          إىل مجي  وإذ يشري أيضاً    
وما تعلقه هذه القرارات من أمهية ملـنح األشـخاص الـذين             حقوق اإلنسان والفقر املدقع   

يعيشون يف فقر مدقع املال الالزم لتنظيم كل جوانب احلياة السياسية واالجتماعية والثقافيـة              
  واملشاركة فيها،

ىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، فـضالً            إ وإذ يشري أيضاً    
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٧ املؤرخ   ٢/٢عن قرارات اجمللس ذات الصلة، مبا يف ذلك قراراته          

، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١١، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٧، و ٢٠٠٦
لة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، إضـافة إىل          اليت مّدد مبوجبها والية اخلبرية املستق     

، الذي دعا فيه اخلبرية املستقلة إىل تقدمي        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/١٩قراره  
تقرير مرحلي إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرة يتضمن توصياهتا بشأن كيفية              

  أن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان،حتسني مشروع املبادئ التوجيهية بش
هذا الصدد االلتزامات املقطوعة يف مؤمترات األمم املتحـدة         يف   وإذ يؤكد من جديد     

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

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

يـة  ، وإذ ترحب باستنتاجات مؤمتر القمة بشأن األهـداف اإلمنائ         ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    
  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ٢٠ لأللفية املعقود يف نيويورك يف الفترة من

 ألن الفقر املدقع ال يزال منتشرا يف مجيع بلـدان العـامل،             وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
ثرياً ن نطاقه ومظاهره تؤثر تأ    ألبصرف النظر عن حالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و       

  ،شديداً يف البلدان النامية
 الدور الرئيسي للدول يف جمال مكافحة الفقر املدقع ويف تعزيز           وإذ يؤكد من جديد     

ومحاية حقوق اإلنسان، ويشدد على دور التعاون الدويل يف دعم تلك اجلهود، ويشدد أيضاً              
 املـدقع وحتقيـق     على ضرورة تعزيز هذا التعاون لزيادة قدرة الدول على القضاء على الفقر           

  األهداف اإلمنائية لأللفية، 
 أن احترام مجيع حقوق اإلنسان، وهي حقـوق عامليـة ال تتجـزأ              على إذ يشدد و  

 الُصُعدومترابطة ومتداخلة، له أمهية قصوى لكل سياسات وبرامج مكافحة الفقر املدقع على             
   واإلقليمي،احمللي والوطين

 ،ة املتعلقة بالفقر املدقع وحقـوق اإلنـسان       مشروع املبادئ التوجيهي    إىل يشريوإذ    
 ٢٤ الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف           ٢٠٠٦/٩املرفق بالقرار   

  ،٢٠٠٦أغسطس /آب
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 بالتقرير املرحلي املقدم من اخلبرية املـستقلة املعنيـة          حييط علماً مع التقدير     -١  
شروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املـدقع       مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع بشأن م      

  ؛)١(وحقوق اإلنسان
القـصوى   مـن األولويـات    أن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل         يؤكد  -٢  

  لمجتمع الدويل؛ل
  : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل القيام مبا يلييدعو  -٣  
 املتعلقة بالتقرير املرحلي املقدم مـن       التماس اآلراء والتعليقات واالقتراحات     )أ(  

اخلبرية املستقلة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية، املقدمة من الدول ووكاالت األمم املتحدة            
ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات املعاهدات واإلجـراءات اخلاصـة املعنيـة          

ة، وخباصة تلك العاملـة مـع       واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومي      
  األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، واجلهات األخرى املعنية؛ 

، يف حدود   ٢٠١١يونيه  /تنظيم مشاورة ملدة يومني يف جنيف قبل حزيران         )ب(  
املوارد املتاحة، مع اخلبرية املستقلة واجلهات املعنية، مبا يف ذلك ممثلو الدول والعاملون يف جمال        

حقوق اإلنسان واملنظمات على الُصُعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، ملناقـشة           التنمية و 
  التقرير املرحلي املقدم من اخلبرية املستقلة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية؛

إعداد جتميع حتليلي استنادا إىل التقارير اخلطية وتلك املقدمة أثناء املشاورة             )ج(  
  يف موعد ال يتجاوز انعقاد دورته التاسعة عشرة؛ أعاله، وتقدميه إىل اجمللس 

 اخلبرية املستقلة إىل أن تواصل، استنادا إىل تقرير املفوضية الـسامية             يدعو  -٤  
حلقوق اإلنسان، عملها املتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقـر املـدقع وحقـوق              

نقحة إىل اجمللس يف دورته احلاديـة       اإلنسان، بغية تقدمي الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية امل       
ملبادئ التوجيهية املتعلقة    قرار بشأن سبل املضي قدماً حنو اعتماد ا        اختاذلتمكينه من   والعشرين  

  .٢٠١٢  عاممدقع حبلول  فقر حالةحبقوق األشخاص الذين يعيشون يف

        

__________ 

)١( A/HRC/15/41. 


