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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

، *)دة القوميـات   املتعـد  -دولة  (، أوروغواي، الربازيل، بوليفيا     *إكوادور، إندونيسيا     
، *) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (، الصني، فرتويال    *، جيبويت، سري النكا   *، بيالروس *بريو

  مشروع قرار : *، كوبا، نيكاراغوا*فييت نام

    ١٦/...  
  احملفل االجتماعي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
عتمدهتا  إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة بشأن احملفل االجتماعي اليت ا          إذ يشري   

جلنة حقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية املعنية بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واجمللـس                
  ،واالجتماعي االقتصادي
 املؤرخ  ٦/١٣، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ إىل قراراته    وإذ يشري أيضاً    

 ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٠/٤، و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨
  ،٢٠١٠مارس / آذار٢٥املؤرخ  ١٣/١٧و، ٢٠٠٩مارس /آذار

 أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع مها ضرورة أخالقية            وإذ يضع يف اعتباره     
  ومعنوية ال بد للبشرية أن تلّبيها، على أساس احترام كرامة اإلنسان، وإذ يالحـظ تقريـر                

  

__________ 

  .ق اإلنساندولة غري عضو يف جملس حقو  *  
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 ٦إىل   ٤مـن   يف الفترة   قود يف جنيف    املع )١(٢٠١٠ احملفل االجتماعي لعام     ة مقرر - ةرئيس
اآلثار السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل       ، الذي ركّز على     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

  مبا يف ذلك احلق يف احلياة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،،حبقوق اإلنسان

، هذا  ر األمم املتحدة  من جديد الطابع الفريد للمحفل االجتماعي يف إطا       وإذ يؤكد     
 واجملتمع املدين، مبا يف ذلك      ،الذي يتيح احلوار وتبادل اآلراء بني ممثلي الدول األعضاء        احملفل  

املنظمات الشعبية واملنظمات احلكومية الدولية، وإذ يشدِّد على أن اإلصالح احلـايل لألمـم    
 الـصريح  للحوارٍء حيوي املتحدة ينبغي أن يأخذ يف احلسبان إسهام احملفل االجتماعي كفضا    

 لتعزيز متتع الناس كافةً م بالبيئة الوطنية والدولية، وهو إسهام الز املرتبطةواملثمر بشأن القضايا    
  جبميع حقوق اإلنسان،

 - الذي قدمته الرئيسة     )١(٢٠١٠بتقرير احملفل االجتماعي لعام      حييط علماً   -١  
  املقررة؛

 وبالطاَبع  ٢٠١٠ فل االجتماعي لعام  باستنتاجات وتوصيات احمل  حييط علماً     -٢  
اصة تلك اليت تضطلع بواليـة       منها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية، وخب      لعدد كبري املبَتكر  

جتثاث الفقر، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ونقابات العمال وغـري            ال
ات والتوصيات يف اعتبارهـا     ذلك من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل وضع هذه االستنتاج         

  ؛واستراتيجيات اجتثاث الفقرعند تصميم وتنفيذ برامج 

 أن احملفل االجتماعي فضاء فريد للحوار التفاعلي بني آلية        يؤكد من جديد      -٣  
 مسامهة اجملتمـع  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك    

لمنظمات الشعبية ومن    ل أوسععلى ضرورة تأمني مشاركة      ويشدد   املدين واملنظمات الشعبية،  
 النساء، ال سّيما يف البلدان الناميـة، يف دورات احملفـل            وخباصةيعيشون يف حالة من الفقر،      

ذه الغاية، يف أمور منها إمكانية إنشاء صندوق تربعات تـابع لألمـم             هل،  وينظراالجتماعي،  
 هلذه املنظمات حىت يتسّنى هلـا أن تـشارك وتـساهم يف        املتحدة للمسامهة يف توفري املوارد    

 ؛مداوالت الدورات املقبلـة

 على أمهية بذل جهود منسقة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل           يؤكّد  -٤  
لتعزيز التالحم االجتماعي القائم على مبادئ العدالة االجتماعية واإلنصاف والتضامن، وعلى           

 ن حتديات والتأثري الـسليب    اعي لعملية العوملة اجلارية وما تطرحه م       البعد االجتم  معاجلةأمهية  
  ؛ احلاليتنيلألزمتني االقتصادية واملالية

يشدد على ضرورة زيادة ومواصلة مشاركة اجملتمع املدين وسائر اجلهـات             -٥  
ـ       ال، الفاعلة املشار إليها يف هذا القرار ومسامهتها يف تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بشكل فع

__________ 

)١( A/HRC/16/62 وCorr.1. 
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 يوافق الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين العتماد إعالن        ٢٠١١واضعة يف اعتبارها أن عام      
  احلق يف التنمية؛

، يف  ٢٠١١يقرر أن جيتمع احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمل يف عـام               -٦  
عة  جممول األعضاء يف األمم املتحدة وأكربتواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي الدو    يف   ،جنيف

خاصة من البلدان النامية، ويقّرر أن يركِّـز احملفـل          وممكنة من أصحاب املصلحة اآلخرين،      
 :االجتماعي، يف اجتماعه القادم، على ما يلي

تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بشكل فعال، يف سياق االحتفال بالـذكرى              )أ(  
  ؛السنوية اخلامسة والعشرين لصدور إعالن احلق يف التنمية

الالزمة جلعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان         التدابري واإلجراءات     )ب(  
على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك دور ومـسامهة اجملتمـع املـدين                

 ؛واملنظمات غري احلكومية

بتهيئـة   املتعلقة، باإلضافة إىل املسؤولية الدولية      نااملساعدة والتعاون الدولي    )ج(  
  بيئة مواتية إلعمال احلق يف التنمية؛

من  ،يف أقرب وقت ممكن    ،إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان أن يعّين      يطلب    -٧  
، واضعاً يف ٢٠١١ مقرِّراً للمحفل االجتماعي لعام -بني مرشَّحي اجملموعات اإلقليمية رئيساً  

 اعتباره مبدأ التناوب اإلقليمي؛

تحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مـع        إىل مفوضة األمم امل   يطلب    -٨  
 أعـاله   ٥ يف هذا القرار خبصوص القضايا املشار إليها يف الفقرة           احملددةمجيع اجلهات الفاعلة    

 يفوأن تقّدم تقريراً يف هذا الشأن كمسامهة أساسية يف احلوارات واملناقشات اليت سـتجري               
 ؛٢٠١١احملفل االجتماعي لعام 

 املفوضة السامية أن تيسِّر املشاركة يف احملفل االجتمـاعي           إىل يطلب أيضاً   -٩  
يف إطـار اإلجـراءات   ذات صـلة   من املكلّفني بواليـات   ألربعة على األكثر ٢٠١١لعام  

 وتقـدمي للمحفـل     التفاعليـة   واملناقشات حلواراتاملواضيعية للمجلس بغرض اإلسهام يف ا     
اخلبري املستقل  مشاركة  لى وجه اخلصوص    عو خرباء،   بوصفهم املقرر،   -الرئيس  إىل  ساعدة  امل

املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتـضامن             
 وغريمها من اخلرباء املعنيني، مبن فيهم اخلرباء من اجملتمع املدين واملنظمات الـشعبية يف               الدويل

 ؛البلدان النامية

 االجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة ممثِّلي الدول األعضاء         أن يظل احملفل   يقّرر  -١٠  
 أصحاب املصلحة املهتمني، كاملنظمات احلكومية الدولية، وخمتلـف         وسائريف األمم املتحدة    

ن بواليات يف إطار اإلجراءات املواضـيعية       مة األمم املتحدة، وخباصة املكلفو    مكوِّنات منظو 
ية اإلقليمية، والوكاالت واملنظمات املتخصـصة،      وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتصاد    
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تعّينهم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية        الذين  مثلني  املفضالً عن   
ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويقّرر أن يظل احملفل مفتوحاً            

 تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق األمم اليتاألخرى أيضاً أمام املنظمات غري احلكومية   
املتحدة ومقاصده ومبادئه، وال سّيما اجلهات الفاعلة الناشئة حديثاً، كاجملموعات الـصغرية            
والرابطات الريفية واحلضرية من بلدان الشمال واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر، ومنظمات           

ة، واملنظمات الطوعية، ومنظمات محاية البيئـة        الوطنية والدولي  ورابطاهتمالفالّحني واملزارعني   
والناشطني يف جمال البيئة، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابطات العمال،           

اجمللـس  املتخذة، ومنـها قـرار      ترتيبات  ال على أساس فضالً عن ممثلي القطاع اخلاص، وذلك       
 اتبعتـها  واملمارسات اليت    ١٩٩٦ليه  يو/ متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي   

 إجراءات اعتماد علنية وشفافة وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق          وباختاذجلنة حقوق اإلنسان،    
 ؛بأقصى قدر من الفعاليةاإلنسان، مع ضمان مسامهة هذه الكيانات 

 وسائل فعالة لضمان التـشاور      تبحث عن إىل املفوضية السامية أن     يطلب    -١١  
 كل منطقة، وخباصة املمثلون من البلدان النامية، يف منوسع مشاركة ممكنة للممثلني    وحتقيق أ 

احملفل االجتماعي، بوسائل منها إقامة الشراكات مع املنظمات غري احلكومية ومع القطـاع             
اخلاص واملنظمات الدولية، وتقدمي التمويل، رهناً بتوفر املوارد، ملشاركة عدد يتراوح بـني             

عضاء من املنظمات الشعبية واملنظمات غري احلكومية املعنية للبلدان النامية يف           مخسة وعشرة أ  
 احملفل االجتماعي؛

علومات عن احملفل   املإىل األمني العام أن يتخذ التدابري املناسبة لنشر         يطلب    -١٢  
اعي،  إىل املشاركة يف احملفل االجتم     املعنيةواملنظمات  املعنيني  االجتمـاعي، وأن يدعو األفراد     

 وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح هذه املبادرة؛

يتضّمن أن يقدم إىل اجمللس تقريراً       إىل   ٢٠١١ احملفل االجتماعي لعام     يدعو  -١٣  
 استنتاجاته وتوصياته؛

إىل األمني العام تزويـد احملفـل االجتمـاعي جبميـع اخلـدمات             يطلب    -١٤  
طته ويطلب إىل املفوضة السامية توفري كل الدعم الالزم         والتسهيالت الالزمة لالضطالع بأنش   

 مداوالته؛وسري لتيسري عقد احملفل 

مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ذي الصلة مـن جـدول              يقّرر    -١٥  
 .٢٠١١عندما يقدم إليه التقرير املتعلق باحملفل االجتماعي لعام األعمال 

       
  


