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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة 

   من جدول األعمال٣البند 

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

، *، أوروغواي، آيرلنـدا   *، أملانيا، أندورا  *، ألبانيا *، إستونيا *، إسبانيا *األرجنتني
، البوسـنة   *، بوركينا فاسو  *، بنما *، بلغاريا *، بلجيكا *إيطاليا، الربازيل، الربتغال  

، *رية التشيكية ، اجلمهو *، اجلبل األسود  *، بوليفيا، بريو، تركيا   *واهلرسك، بولندا 
، غواتيماال، فرنـسا،    *، صربيا *، سلوفينيا، شيلي  *، رومانيا، سلوفاكيا  *الدامنرك
، *، مالطـة *، ليتوانيا*، لكسمربغ *، كوبا، كوستاريكا  *، كرواتيا *، قربص *فنلندا

  ، *، هنـدوراس  *، نيكـاراغوا، هـاييت    *، النمسا *، النرويج *املكسيك، موزامبيق 
  مشروع قرار*: ليونان              هولندا، ا    

   حقوق اإلنسان والفقر املدقع- /...٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل أنه وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يسلِّم العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان بأن إذ يشري  
ت الظروف اليت متكِّن كـل       ُهيئ ، ال ميكن أن يتحقق إال إذا      املثل األعلى لإلنسان احلر املتحرر من اخلوف والفاقة       

  شخص من التمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ يف ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 املتعلق مبدونـة قواعـد      ٥/٢ حقوق اإلنسان و    املتعلق ببناء مؤسسات جملس    ٥/١إىل قراريه   وإذ يشري     
، مؤكِّداً أن ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨اإلجراءات اخلاصة باجمللس املؤرخني يف يف إطار واليات ال ألصحابالسلوك 
  رفقيهما، مل الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وصاحب

لفية الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات مبناسـبة         إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األ      وإذ يشري أيضاً    
 الفقر املدقع وخفض نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقـر            بالقضاء على انعقاد مؤمتر قمة األلفية، والتزامهم      

  ،٢٠١٥مدقع إىل النصف حبلول عام 

ستثنائية الرابعة والعـشرين     إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والدورة اال         وإذ يشري كذلك    
  للجمعية العامة،

 عن عقد األمم    ٢٠٠٧ديسمرب  / إىل أن اجلمعية العامة أعلنت يف قرارها املتخذ يف كانون األول           وإذ يشري   
  ،)٢٠١٧- ٢٠٠٨(املتحدة للقضاء على الفقر 

ما تعلقه هذه القرارات  قرارات اجلمعية العامة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، و  هوإذ يضع يف اعتبار     
 لتنظيم كل جوانب احلياة السياسية واالجتماعية       املال الالزم من أمهية ملنح األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع          

  والثقافية واملشاركة فيها،

 إىل مجيع القرارات األخرى السابقة املعنية بقضية حقوق اإلنسان والفقر املدقع اليت اعتمـدهتا               وإذ يشري   
  ،٧/٢٧ و٢/٢ة العامة وجلنة حقوق اإلنسان، فضالً عن قرارات اجمللس ذات الصلة مبا يشمل قراريه اجلمعي

ويف ) ٢٠٠٦- ١٩٩٧( إذ إنه بعد عقد األمم املتحدة األول للقضاء علـى الفقـر              عن القلق وإذ يعرب     
قدم يف جهود احلد من مع حدوث تو ،٢٠١٥ بلوغ التاريخ املستهَدف لألهداف اإلمنائية لأللفية عام  فترةمنتصف

، الفقر يف بعض املناطق، كان هذا التقدم متفاوتاً واستمر عدد من يعيشون يف فقر يف بعض البلـدان يف ازديـاد                    
 يشكل النساء واألطفال غالبية الفئات األشد تضرُّراً، وخاصة يف أقل البلدان منواً ويف أفريقيـا جنـوب                  وحيث

  حتديداً،الكربى الصحراء 

الغ القلق الستمرار الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل، بغض النظر عن وضعها االقتـصادي                بب وإذ يشعر   
  واالجتماعي والثقايف، وأن حجم هذا الفقر ومظاهره تتبّدى قسوهتما بصفة خاصة يف البلدان النامية،

ما عّبرت  على ما أواله رؤساء الدول واحلكومات من أولوية واستعجال الستئصال الفقر، ك           وإذ يؤكد     
  عنه نتائج مؤمترات األمم املتحدة وقممها الرئيسية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية،

  الفقر املدقع جيب أن تظل هلا أولوية عالية للمجتمع الدويل،أن مكافحة وإذ يؤكد من جديد   

   ونتائج الفقر املدقع على حنو أفضل،أسباب على احلاجة إىل فهم وإذ يؤكد  
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 أمهية ة ال تتجزأ ومترابطة متداخلة، له حقوق اإلنسان، وهي حقوق عامليمجيع أن احترام  أيضاًوإذ يؤكد  
  قصوى لكل سياسات وبرامج مكافحة الفقر املدقع على املستويني احمللي والوطين،

 للخبري املستقل السابق املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع ملا أجنزه من عمل            وإذ يعرب عن امتنانه     
  هام يف أداء واليته، وإدراكاً منه لضرورة مواصلة هذا العمل،

، وخاصـة التعريـف     (A/HRC/7/15) مبا جاء يف تقرير اخلبري املستقل املعين بالفقر املدقع           يقر  - ١  
  ه جيمع بني فقر الدخل وفقر التنمية البشرية واالستبعاد االجتماعي؛املقترح للفقر املدقع باعتبار

  :بالفقر املدقع لفترة ثالث سنوات لكي ينجز أموراً منهامتديد والية اخلبري املستقل املعين يقرر   - ٢  

مواصلة دراسة الصلة بني الفقر املدقع واملعوقات أمام التمتع حبقوق اإلنسان، وخاصة العوامـل                )أ(  
  ؛اليت تعترض استئصاله تدمي الفقر املدقع، مبا فيها املعوقات املؤسسية اليت

حتديد أكثر التدابري فعالية املتخذة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، ومبا يشمل التعاون   )ب(  
  مالً حبقوق اإلنسان؛مع املنظمات املالية الدولية، لتعزيز متتُّع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع متتُّعاً كا

دراسة شىت الطرائق املمكنة لإلسهام الذي ميكن أن حيققه الذين يعيشون يف فقر مدقع يف حتديد                  )ج(  
  متتُّعاً كامالً؛اخلاصة هبم  لتعزيز متتُّعهم حبقوق اإلنسان  الالزمةالتدابري

وق اإلنسان واليت تنشط    تنمية التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى اليت تتناول مسائل حق            )د(  
   يف جمال مكافحة الفقر املدقع؛أيضاً

املشاركة يف تقييم تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر، واألهداف املتفق عليهـا                 )ه(  
الذي ) ، املرفق١، الفصل األول، القرار A/CONF.198/11(دولياً الواردة يف إعالن األلفية، وتوافق آراء مونتريي        

  ، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛٢٠٠٢مارس /اعتمده املؤمتر الدويل لتمويل التنمية يف آذار

أثر التمييز على الفقر املدقع، مع األخذ يف االعتبار إعالن وبرنامج عمل ديربان             ب املتعلقالعمل    )و(  
األجانـب ومـا   وكره   العنصرية والتمييز العنصري     حةملكاف املؤمتر العاملي    ٢٠٠١سبتمرب  /الذي اعتمده يف أيلول   

  يتصل بذلك من تعصب؛

إيالء اهتمام خاص حلالة املرأة اليت تعيش يف فقر مدقع وسُبل متكينها، مع تطبيق منظور جنساين                  )ز(  
  يف عمله؛

 إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك للفئات األشد استضعافاً مبن               )ح(  
  فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة ممن يعيشون يف فقر مدقع؛
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 الذي يرمي ١تقدمي اقتراحات ميكن أن تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة اهلدف   )ط(  
، مع األخذ يف االعتبار دور املساعدة       ٢٠١٥إىل خفض نسبة الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل النصف حبلول عام             

  ني يف تعزيز اإلجراءات الوطنية للحد من الفقر املدقع؛والتعاون الدولي

مواصلة املشاركة واإلسهام يف املؤمترات واألحداث الدولية ذات الصلة هبدف التشجيع على احلد   )ي(  
  من الفقر املدقع؛

ع  إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إيالء أولوية عالية ملسألة الصلة بني الفقر املدقيطلب  - ٣  
وحقوق اإلنسان، ويدعوها إىل متابعة العمل يف هذا اجملال، وحتقيق التكامل والتعاون التامني مع اخلبري املستقل يف                

 بالفقر املدقع، وتوفري املعنيةتوجيهية البادئ املشىت األنشطة، وخاصة املنتدى االجتماعي، والتشاور بشأن مشروع 
  داء والية اخلبري املستقل بفعالية؛املوارد البشرية واملالية الالزمة ألكافة 

 إىل اخلبري املستقل تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة واجمللس وفقاً يطلب  - ٤  
  لربنامج عملهما؛

 مجيع احلكومات التعاون مع اخلبري املستقل ومساعدته يف عمله، وتزويده بكافة املعلومات             يناشد  - ٥  
 والنظر اجلاد يف الرد بإجيابية على طلبات اخلبري املستقل زيارة بلداهنا لكي يتمكن مـن أداء                 ،بهاالالزمة اليت يطل  

  واليته على حنو فعال؛

 وبراجمها ذات الصلة وهيئات املعاهـدات واألطـراف         هاوصناديقاألمم املتحدة    وكاالت   يدعو  - ٦  
فضالً عن القطاع اخلاص، إىل التعاون تعاوناً كامالً مع         ، مبا فيها املنظمات غري احلكومية       املدينالفاعلة يف اجملتمع    

  اخلبري املستقل يف أداء واليته؛

  . مواصلة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ٧  

  ـ ـ ـ ـ ـ


