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                جملس حقوق اإلنسان
        السادسة       الدورة 

                 من جدول األعمال ٥      البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 مشروع قرار: كوبا

  احملفل االجتماعي-/...٦

               حقوق اإلنسان،      إن جملس

                                                                                       إىل مجـيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة بشأن هذا املوضوع             إذ يشـري     
                                                                   وجلنتها الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ  ١ / ٥          إىل قراره              ً وإذ يشري أيضاً  

                                                                                     أن احلد من الفقر والقضاء على الفقر املدقع ما زاال يشكالن ضرورة أخالقية ومعنوية حتمية                   يضع يف اعتباره       وإذ   
   ٣                                            مقرر احملفل االجتماعي الرابع املعقود يف        -                تقرير رئيس             وإذ يالحظ                                                    للبشرية، تقوم على أساس احترام كرامة اإلنسان،        

  ، "         دور املرأة  :                     لفقر، واحلق يف املشاركة        مكافحة ا "        ّ             الذي ركّز على موضوع     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٤ و

                                                                                            الطابع الفريد للمحفل االجتماعي داخل األمم املتحدة، الذي جيعل من املمكن إجراء حوار                        تأكـيد             وإذ يعـيد   
                                                                                                                     وتـبادل لـآلراء بني ممثلي الدول األعضاء، واجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، واملنظمات احلكومية                  

   ِّ                                                                      ِّ                             يشدِّد على أن اإلصالح احلايل لألمم املتحدة ينبغي أن يراعي إسهام احملفل االجتماعي كحيِّز أساسي إلجراء                             الدولـية، و  
                                                                                                            حوار صريح ومثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمة لتعزيز متتع اجلميع  بكافة حقوق اإلنسان،

      أغسطس  /     آب  ٤    و  ٣                                 فل االجتماعي الرابع املعقود يف                 مقرر احمل  -                              بالـتقرير الذي قدمه رئيس              يرحـب    - ١ 
٢٠٠٦    )   (A/HRC/Sub.1/58/15؛  
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       َ      َ             وبالطاَبع املبَتكر لكثري        ٢٠٠٦                                              باستنتاجات وتوصيات احملفل االجتماعي لعام               ً                حيـيط علماً مع االرتياح     - ٢ 
                واملنظمات غري   -     فقر                                                          وخباصة تلك اليت تضطلع بوالية تتصل بالقضاء على ال         -                                          مـنها، ويدعو الدول واملنظمات الدولية       

                                                                                                                   احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ونقابات العمال وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، إىل أخذ هذه االستنتاجات                
                                                                           والتوصيات يف اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات القضاء على الفقر؛

     حلقوق      ً                                       فريداً للحوار التفاعلي بني آليات األمم املتحدة                             ِّ  ً        على احملفل االجتماعي بوصفه حيِّزاً            احلفاظ      يقرر   - ٣ 
                                                                                                          وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات القاعدة الشعبية، ويؤكد على أمهية بذل جهود متضافرة                        اإلنسان  

         التضامن،                                                                                                           على الصعيدين الوطين والدويل لتعزيز التماسك االجتماعي على أساس مبادئ العدالة االجتماعية، واإلنصاف و             
                                                  وتناول البعد االجتماعي وحتديات عملية العوملة اجلارية؛

                                                                                       أن يواصل احملفل االجتماعي عقد اجتماعه كل سنة، ويطلب عقد االجتماع القادم للمجفل                      ً   يقرر أيضاً    - ٤ 
         وعة ممكنة                                                                  يف تواريخ مناسبة ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأوسع جمم    ٢٠٠٨                     االجتماعي يف جنيف عام  

                                                             ِّ                                                   مـن أصحاب املصلحة اآلخرين، خاصة من البلدان النامية، ويقرر أن يركِّز احملفل االجتماعي يف اجتماعـه التايل علـى             
  :      ما يلي

                                                    املسائل املتصلة بالقضاء على الفقر يف سياق حقوق اإلنسان؛  ) أ ( 

                          على مستوى القاعدة الشعبية                                                         َّ          حتديـد أفضل املمارسات يف مكافحة الفقر على ضوء العروض اليت تقدَّم          ) ب ( 
                  إىل احملفل االجتماعي؛

  .                            البعد االجتماعي لعملية العوملة  ) ج ( 

  :                       ليخصص أعماله على ما يلي                                           أن جيتمع احملفل االجتماعي ملدة ثالثة أيام عمل    يقرر - ٥ 

  ة                                                                                                   إجـراء مناقشات مواضيعية ملدة يوم واحد بشأن الفقر وحقوق اإلنسان وبشأن عمل اآلليات الدولي                ) أ ( 
                                                                                                                 حلقـوق اإلنسـان يف مـيدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية واحلق يف التنمية فيما يتصل بالفقر للحصول على            

                                                          معلومات ارجتاعية من اجملتمع املدين بغرض توفريها لآلليات املختلفة؛

                                                             إجراء مناقشة ملدة يوم واحد بشأن البعد االجتماعي لعملية العوملة؛  ) ب ( 

                                                                                        وم واحد إلجراء مناقشة تفاعلية مع املكلفني بواليات اإلجراءات املواضيعية التابعني جمللس                     ختصـيص ي    ) ج ( 
                                                                                       َّ                          حقوق اإلنسان بشأن القضايا ذات الصلة مبوضوعات احملفل االجتماعي، ولصياغة استنتاجات وتوصيات تقدَّم إىل اهليئات               

  .                             املختصة من خالل جملس حقوق اإلنسان

              مقرر احملفل   -                ، بتعيني رئيس        ٢٠٠٧                                 اإلنسان القيام، قبل هناية عام                             مـن رئيس جملس حقوق              يـرجو    - ٦ 
                                                                                                 من بني األشخاص الذين ترشحهم اجملموعات اإلقليمية، ويقرر احترام مبدأ التناوب اإلقليمي عند                  ٢٠٠٨                االجتماعي لعام   

                                     املقررين للمحفل االجتماعي يف املستقبل؛-             تعيني الرؤساء 
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                                                                      إىل اإلعالن يف الوقت املناسب عن أنسب تواريخ عقد احملفل االجتماعي                     ّ     املقرر املّعني  -        الرئيس        يدعو   - ٧ 
                                                                       بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصاحل اآلخرين؛    ٢٠٠٨     لعام 

                                                                                                   من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التشاور مع مجيع العناصر الفاعلة املعينة يف هذا                     يرجو   - ٨ 
                                                                           أعاله وتقدمي تقرير عن ذلك كمسامهة أساسية يف احلوارات واملناقشات اليت             ٤                                              قرار بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة          ال

  ؛    ٢٠٠٨                           ستجري يف احملفل االجتماعي لعام 

                                   ّ                                                     من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تّيسر مشاركة اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق                          يـرجو أيضا   - ٩ 
                                                                                                     لفقـر املدقع واخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل يف احملفل االجتماعي بوصفهما خبريين                           اإلنسـان وا  

         املقرر؛-                       استشاريني ملساعدة الرئيس 

                           ً                                                             أن يظـل احملفل االجتماعي مفتوحاً ملشاركة ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب                      يقـرر    -  ١٠ 
                    د ذلك يف هذا القرار؛                       املصلحة اآلخرين كما مت حتدي

                                                                                  منح االعتماد لدى احملفل االجتماعي للممثلني الذين تسميهم الدول األعضاء يف األمم                     ً       يقـرر أيضـاً      -  ١١ 
                                                                                                                        املـتحدة، واملـنظمات احلكومية الدولية وغري ذلك من الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لالشتراك يف                   

                                                                                  لية اليت تعقد حتت رعايتها، وخمتلف مكونات منظومة األمم املتحدة، وخباصة املكلفني                                             دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدو    
                                                                                                                بواليات اإلجراءات املواضيعية وآليات حقوق اإلنسان، واللجان االقتصادية اإلقليمية، والوكاالت واملنظمات املتخصصة،            

                                ً                 الدويل ومنظمة التجارة العاملية فضالً عن املمثلني                                                                                ال سـيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وصندوق النقد            
                                                                                                              الذيـن تسـميهم املؤسسـات الوطنـية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس                  

  ؛    ١٩٩٦      يوليه  /     متوز  ٢٥        املؤرخ   ٣١ /    ١٩٩٦                       ً             االقتصادي واالجتماعي وفقاً ألحكام قراره 

                                                      ري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي                              أن بوسـع املنظمات غ                    يقـرر كذلـك      -  ١٢ 
                                          ً               أعاله، مبن فيهم اجلهات الفاعلة الناشئة حديثاً، مثل           ١١                                                           واالجتماعي وغريها من أصحاب املصلحة غري املشمولني بالفقرة         

           ات الفالحني                                                                                                    اجملموعـات الصغرية والرابطات الريفية واحلضرية من الشمال واجلنوب، ومجاعات مكافحة الفقر، ومنظم            
                                                                                                                     واملـزارعني واحتاداهتم الوطنية والدولية، واملنظمات الطوعية، ورابطات الشباب، واملنظمات اجملتمعية، ونقابات ورابطات             
                                                                                                                    العمـال، وممثلي القطاع اخلاص، واملصارف اإلقليمية، واملؤسسات املالية األخرى والوكاالت اإلمنائية الدولية، أن تطلب               

  :                                          ً               وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، رهناً بالترتيب التايل    ً               أيضاً االعتماد لدى مف

                                                                                                     إدراج هذه الطلبات يف موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت قبل افتتاح                 ) أ ( 
                                                   كل دورة من دورات احملفل االجتماعي بشهر واحد على األقل؛

                                                           عليها أي دولة عضو يف األمم املتحدة وتقدمي الطلبات املعترض عليها                                    تلبية مجيع الطلبات اليت ال تعترض        ) ب ( 
                                                                        إىل جملس حقوق اإلنسان للنظر فيها واختاذ قرار بشأهنا يف دورته العادية التالية؛
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                                                                                              إىل مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس وسائل فعالة لضمان التشاور                     يطلـب  -  ١٣ 
                                                                                     مثلني من كل منطقة، وخباصة من البلدان النامية، يف احملفل االجتماعي، مبا يف ذلك من خالل                                   وأوسـع مشاركة ممكنة للم    

                                                                  إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية؛

        يدعو                                                                                             من األمني العام أن يعتمد التدابري املالئمة لنشر املعلومات املتعلقة باحملفل االجتماعي، وأن                  يرجو -  ١٤ 
                                                                                                                        األفـراد ذوي الصـلة واملـنظمات ذات الصـلة إىل احملفل االجتماعي، وأن يتخذ مجيع التدابري العملية الالزمة لنجاح                    

             هذه املبادرة؛

                  ً                                ً            إىل أن يقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يشمل اقتراحاً               ٢٠٠٨                          احملفل االجتماعي يف عام               يدعـو    -  ١٥ 
   ؛     ٢٠٠٩                      ا احملفل االجتماعي يف عام                               بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهل

                                                                                  من األمني العام تزويد احملفل االجتماعي جبميع اخلدمات والتسهيالت الالزمة الضطالعه بأنشطته           يرجو   -  ١٦ 
          ً                                                                                                           ويدعـو أيضـاً مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل توفري كل الدعم الالزم لتيسري عقد احملفل االجتماعي                    

  ؛              وإجراء مداوالته

                                                                                                مواصلة النظر يف هذه القضية يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال بعد تقدمي التقرير عن                      يقـرر    -  ١٧ 
  .                    إىل جملس حقوق اإلنسان    ٢٠٠٨                   احملفل االجتماعي لعام 

- - - - - 

 


