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  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  مبا يف ذلك احلق يف التنمية ثقافية،واالجتماعية وال

، *، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربتغال*، أملانيا، أندورا*، ألبانيا*، إكوادور∗إسبانيا
  ،*، بوليفيا، بريو، اجلبل األسود*، البوسنة واهلرسك، بولندا*، بوركينا فاسو*اـبلجيك

  يا، زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا،، جيبويت، رومان*مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
   ، الكامريون،*، قربص*ون، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنلنداـ، غاب*ال، شيليـالسنغ

  ، نيكاراغوا، *، النمسا*، النرويج*، املكسيك، موناكو*، املغرب*، لكسمربغ*كرواتيا
   مشروع قرار*:، اليونان*هاييت

   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- /... ٧

   جملس حقوق اإلنسان،إن

 بالغ القلق من أن الفقر املدقع ال يزال مستمراً يف مجيع بلدان العامل، بصرف النظـر عـن حالتـها                     إذ يساوره   
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً شديداً يف البلدان النامية،

قطوعة يف مؤمترات األمم املتحدة وقممها ذات الصلة، مبا فيها           يف هذا الصدد االلتزامات امل     وإذ يؤكد من جديد     
 ويف إعالن األمـم     ١٩٩٥ي عقد يف كوبنهاغن يف عام       ذالقمة العاملي للتنمية االجتماعية ال    مؤمتر  االلتزامات املقطوعة يف    

 اليت  )٢(٢٠٠٥مة العاملي لعام     ونتائج مؤمتر الق   )١(٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف        
  ،٢٠٠٥القمة العاملي املعقود يف عام مؤمتر اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات يف 

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  ∗
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )١(
 .٦٠/١ قرار اجلمعية العامة )٢(
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 ٢٠٠٦/٩بالقرار  حقوق الفقراء املرفق    :  مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان        حييط علماً   
  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤  يفاللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالذي اعتمدته 

  ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/٢ بقراره وإذ يذكر  

  من أولويات اجملتمع الدويل؛قصوى  أن مكافحة الفقر املدقع جيب أن تظل ذات أولوية يؤكد  -١  

عن مشروع املبادئ   دة السامية حلقوق اإلنسان      مع التقدير بتقرير مفوضة األمم املتح      حييط علماً   - ٢  
  ؛)٣(حقوق الفقراء:  الفقر املدقع وحقوق اإلنسانبشأنالتوجيهية 

باإلسهامات املهمة من الدول، ووكاالت األمم املتحدة املعنية، واملنظمـات احلكوميـة            يرحب    - ٣  
ة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومؤسسات    ، واخلبري املستقل املعين مبسأل    معاهدات األمم املتحدة  الدولية، وهيئات   

سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الذين يعيشون حاالت          حقوق اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلكومية، ال      
  ؛من الفقر املدقع عن آرائهم، وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني

  :ما يلي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل يدعو  - ٤

على أيضاً أصحاب املصلحة املعنيني املشار إليهم آنفاً والسماح هلم بالتعليق     مواصلة التشاور مع      )أ(  
، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلقة دراسية مدهتا ثالثة أيام بشأن مشروع املبادئ التوجيهية  الساميةتقرير املفوضة

  ؛٢٠٠٩مارس /قبل آذار

 على أقصى تقدير للسماح له باختاذ قرار        ٢٠٠٩س قبل دورته األخرية لعام      تقدمي تقرير إىل اجملل     )ب(  
  .عن كيفية املضي قدماً العتماد املبادئ التوجيهية بشأن حقوق األشخاص الذين يعيشون حاالت من الفقر املدقع

 - - - - -  

                                                      

)٣( A/HRC/7/32.  


