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  حقوق اإلنسان والفقر املدقع- ٦٣/١٧٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 والعهــد الــدويل اخلــاص)١( اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسانإذ تؤكــد مــن جديــد 

ــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والعهـــد الـــدويل اخلـــاص)٢(بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية  بـ
 )٤(الطفـل  واتفاقيـة حقـوق)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة)٢(والثقافية

 واتفاقيـة حقـوق األشـخاص)٥(واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري
 ،املتحدة األمماصكوك حقوق اإلنسان اليت اعتمدغريها من و)٦(ذوي اإلعاقة

 الــذي١٩٩٢ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٤٧/١٩٦ إىل قرارهــاوإذ تــشري 
 ٦٢/٢٠٥أكتـوبر يومـا دوليـا للقـضاء علـى الفقـر، وقرارهـا/ تشرين األول١٧مبوجبهأعلنت
ــه الــذي أعلنــت٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول١٩املــؤرخ ــاينمبوجب عقــد األمــم املتحــدة الث

ــ ــى الفقـ ــضاء علـ ــذلك،)٢٠١٧-٢٠٠٨(رللقـ ــاوكـ ــؤرخ٦١/١٥٧قرارهـ  كـــانون١٩ املـ
قوق اإلنسان والفقر املدقع اليت أكدت فيهـااملتعلقة حب وقراراا السابقة٢٠٠٦ديسمرب/األول

من جديد أن الفقر املدقع واالستبعاد االجتماعي يشكالن انتهاكا لكرامة اإلنسان وأنـه يـتعني
  عاجلة للقضاء عليهما،لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠ظر القراران )٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٤(
 ألـف٢١٠٦ لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الرقم٦٦٠املرجــع نفسه، الد )٥(
 .، املرفق)٢٠ -د(
 .، املرفق األول٦١/١٠٦قرارال )٦(
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 ١٩٩٧ديـــسمرب/ كــانون األول١٢ املــؤرخ٥٢/١٣٤إىل قرارهــاوإذ تــشري أيــضا 
فهـم مجيـعأمـر أساسـي لالذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها بشكل فعال،
ــد  ليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف األهــداف اإلمنائيــة املتفـق عوإذ تؤكـد مــن جدي

 اإلمنائية لأللفية،
 من أن الفقر املدقع ال يزال منتـشرا يف مجيـع بلــــدان العـامل،وإذ يساورها بالغ القلق 

أيا كانت حالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن سعة نطاقه وحـدة مظـاهره، كـاجلوع
بوجــه خــاص يفتــشتدانالئــق واألميــة واليــأس،واالجتــار بالبــشر واملــرض وانعــدام الــسكن ال

مـن العـامل يف جمـال مكافحـة ةيـدعدأحنـاء بالتقـدم الكـبري احملـرز يفمع اإلقـرارالبلدان النامية،
 الفقر املدقع،

 ألن عدم املساواة والعنف والتمييز بسبب نوع اجلـنسوإذ يساورها بالغ القلق أيضا 
 النساء والفتيات،يفريا غري متناسبعوامل تفاقم الفقر املدقع، وتؤثر تأث

 ضرورة إيالء اهتمام خاص لألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقـة والـشعوبتؤكدوإذ 
 األصلية الذين يعيشون يف فقر مدقع،

يتالنامجة عن أزمالتحديات ها حاليا، ومنالقائمةإزاء التحدياتوإذ يساورها القلق 
زيادة عدد األفراد الـذين يعيـشون يف فقـر مـدقع،يف أثرهاإزاءالغذاء والطاقة واألزمة املالية، و

 املدقع،  الفقرمكافحة على، البلدان الناميةال سيماقدرة مجيع الدول، ويفوتأثريها السليب
نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٢٧ املـؤرخ٢/٢إىل قرارات جملس حقـوق اإلنـسانوإذ تشري 

ــؤرخ٧/٢٧  و)٧(٢٠٠٦ ــارس/ آذار٢٨ امل ــه/ حزيــران١٨ املــؤرخ٨/١١ و)٨(٢٠٠٨م يوني
 ٢٤ املــؤرخ٢٠٠٦/٩ اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان ، وإىل قــرار)٩(٢٠٠٨

 مبرفقـه الـذي يتـضمن مـشروع املبـادئ التوجيهيــة ، وإذ حتـيط علمـا)١٠(٢٠٠٦أغـسطس/آب
 الفقراء، حقوق:بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان

_______________

،)(A/62/53 ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )٧(
 .الفصل األول، الفرع الف

 .، الفصل الثاين)(A/63/53 ٥٣ الدورة الثالثة والستون، امللحقاملرجع نفسه، )٨(
 .لفاملرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع أ )٩(
 .A/HRC/Sub.1/58/L.11انظر )١٠(
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العـامل املعـين بالعمـل مـن أجـل مكافحـة اجلـوع والفقـر، مبـؤمتر قمـة قـادةوإذ ترحب 
، بدعوة من رؤساء الربازيـل وشـيلي وفرنـسا٢٠٠٤سبتمرب/ أيلول٢٠املعقود يف نيويورك يف

 ورئيس وزراء إسبانيا وبدعم من األمني العام،
 بأن القضاء على الفقر املدقع يـشكل حتـديا رئيـسيا يف إطـار عمليـة العوملـةوإذ تسلم 

ــه ــةوأنــ ــة احلامســ ــراءات الوطنيــ ــالل اإلجــ ــن خــ ــستمرة مــ ــسقة ومــ ــات منــ ــب سياســ يتطلــ
 الدويل، والتعاون

 ،عواقبه ضرورة الوصول إىل فهم أفضل ألسباب الفقر املدقع ووإذ تؤكد 
 أنه ملا كان انتشار الفقر املدقع علـى نطـاق واسـع يعـوق التمتـعوإذ تؤكد من جديد 

، يف بعض احلاالت، ديـدا للحـق يف احليـاة، فـإنالكامل والفعلي حبقوق اإلنسان وقد يشكل
فـورا والقـضاء عليـه يف ايـة املطـاف جيـب أن يبقيـا يف صـدارة أولويـاتحدتـهالتخفيف من

 اتمع الدويل،
التـرابط وؤالتجـزعدماليت تتسم بالعاملية و أن احترام مجيع حقوق اإلنسانتؤكدوإذ 
 ، املدقعلنسبة جلميع سياسات وبرامج مكافحة الفقر له أمهية حامسة بااالعتماد املتبادلو
أن الدميقراطية والتنمية والتمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنـسانوإذ تؤكد من جديد 

  وتسهم يف القضاء على الفقر املدقع، كل منها اآلخرمترابطة يعززواحلريات األساسية أمور
الجتمـاعي يــشكالن انتــهاكا أن الفقــر املـدقع واالســتبعاد اتؤكـد مــن جديـد - ١ 

 لكرامة اإلنسان وأنه يتعني لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما؛
بــد للــدول أن تعـزز مــشاركة أفقــر النــاس يف  أنــه التؤكـد مــن جديــد أيـضا - ٢ 

 اجلهـود املبذولـةوقـوق اإلنـسانحل اعملية صنع القرار يف اتمعات الـيت يعيـشون فيهـا، تعزيـز
بــد مــن متكــني الفقــراء واملستــضعفني مــن أن ينظمــوا أنفــسهم ملكافحــة الفقــر املــدقع، وأنــه ال

ــصادية واالجتماعيــة، وبوجــه خــاص يفيــشاركواو ــسياسية واالقت ــاة ال ــب احلي ــع جوان  يف مجي
 أن يـصبحوا شـركاء حقيقـينيوبالتـايل متكينـهم مـنختطيط وتنفيذ السياسات اليت تؤثر فيهم،

 التنمية؛ يف
علــى أن الفقــر املــدقع قــضية كــربى يــتعني أن تعاجلهــا احلكومــاتتــشدد - ٣ 

واتمـع املـدين ومنظومــة األمـم املتحـدة، مبــا يف ذلـك املؤسـسات املاليــة الدوليـة، وتؤكـد مــن
 للقضاء على الفقر؛أساسيجديد، يف هذا السياق، أن االلتزام السياسي شرط

ــد - ٤  لــق علــى نطــاق واســع يعــوق التمتــع أن انتــشار الفقــر املطتؤكــد مــن جدي
 الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان ويوهن الدميقراطية واملشاركة الشعبية؛
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 بضرورة تعزيز احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية مـن أجـلتسلم - ٥ 
 منـهاتلبية أكثر االحتياجات االجتماعية إحلاحا لـدى النـاس الـذين يعيـشون يف فقـر، بوسـائل

 وإنشاء آليات مناسبة لتعزيز وتوطيد املؤسسات الدميقراطية واحلكم الدميقراطي؛وضع
ــد - ٦  ــةل املتحــدةاألمــم االلتزامــات الــواردة يف إعــالنتؤكــد مــن جدي ،)١١(أللفي

بعدم ادخار أي جهد يف مكافحـة الفقـر املـدقع وحتقيـق التنميـة والقـضاءااللتزاماتسيما وال
تزام خبفض نسبة سكان العامل الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالرعلى الفقر، مبا يف ذلك االل

واحد من دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة ونـسبة الـذين يعـانون اجلـوع مبقـدار النـصف
 ؛٢٠١٥حبلول عام

 ٢٠٠٥يف مؤمتر القمة العـاملي لعـامعنهاملعلن االلتزامتؤكد من جديد أيضا - ٧ 
ــز ــر وتعزي ــى الفق ــشاملبالقــضاء عل ــستدامة والرخــاء ال ــة امل  النمــو االقتــصادي املطــرد والتنمي

 ؛)١٢(للجميع، مبن فيهم النساء والفتيات
 اتمع الدويل على تعزيز جهوده الراميـة إىل مواجهـة التحـديات الـيتتشجع - ٨ 

 األزمـةالغـذاء والطاقـة وحاليـا أزمتـا تطرحهااليتالتحدياتتسهم يف الفقر املدقع، ومن بينها
أجـل اصـة يف البلـدان الناميـة، عـن طريـق تعزيـز التعـاون مـنخباملالية يف مجيع أرجـاء العـامل، و

 املساعدة يف بناء القدرات الوطنية؛
ــد - ٩  ــيم النظــامي والتعلــيمتؤكــد مــن جدي ــدور البــالغ األمهيــة لكــل مــن التعل  ال

ــة األخــرىحتقيــقالنظــامي يف القــضاء علــى الفقــر و غــري  املتوخــاة يف إعــالناألهــداف اإلمنائي
واجلهـود الراميـةسيما التعليم األساسي والتدريب مـن أجـل القـضاء علـى األميـة، األلفية، وال

توسـيع نطـاق التعلـيم الثـانوي والعـايل وكـذلك التعلـيم املهـين والتـدريب الـتقين، وخباصـةإىل
 هلياكـل األساسـية ومتكـنياواملوارد البشريةالقدرات املتعلقة ببالنسبة للفتيات والنساء، وتوفري

يف هـذا الــسياق، إطـار عمــل داكــار ،تؤكـد مــن جديــديعيـشون يف فقــر، واألشـخاص الــذين
 منظمـة وتعتـرف بأمهيـة اسـتراتيجية،)١٣(٢٠٠٠الذي اعتمده املنتدى العـاملي للتعلـيم يف عـام

ع، يف جمـال دعـمسيما الفقر املـدق للقضاء على الفقر، والاألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
بــرامج التعلــيم للجميــع كوســيلة لتحقيــق اهلــدف اإلمنــائي لأللفيــة املتمثــل يف تــوفري التعلــيم

 ؛٢٠١٥ للجميع حبلول عاماالبتدائي
_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١١(
 .٦٠/١انظر القرار )١٢(
ــيم،، األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــةمنظمــة :انظــر )١٣( التقريــر النــهائي للمنتــدى العــاملي للتعل

 ).٢٠٠٠باريس،( ٢٠٠٠أبريل/نيسان ٢٨-٢٦داكار، السنغال،
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 مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان إىل أن تواصـل وضـعتـدعو - ١٠ 
ولوياــا، وتــدعوها أيــضا إىلمــسألة العالقــة بــني الفقــر املــدقع وحقــوق اإلنــسان يف صــدارة أ

 مواصلة األعمال املضطلع ا يف هذا اال؛
 هيئات األمم املتحدة، وبوجـه خـاص مفوضـية األمـم املتحـدةو بالدوليب - ١١ 

حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري
ــة أن تواصــل إيــالء ــسان والفقــرلمــام الكــايفاالهتاحلكومي لــصالت القائمــة بــني حقــوق اإلن

 املدقع، وتشجع القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية على أن حتذو حذوها؛
وكـاالت املتخصـصةال واملعنيـة الدول، وكذلك وكاالت األمم املتحدةتدعو - ١٢ 
ــو ــربامج وال ــم املال ــات األم ــة وهيئ ــة الدولي ــشأة مبوجــبصناديق واملنظمــات احلكومي تحــدة املن

معاهدات واإلجراءات اخلاصة، ومن بينها اخلبري املستقل املعين مبسألة حقـوق اإلنـسان والفقـر
، كـل يف نطـاق واليتـه، واملنظمـات إىل أن تقـوماملدقع، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان

يف فقر مـدقع عـنالذين يعيشونالناساليت يعرب فيهااملنظماتغري احلكومية أيضا، وخباصة
فوضـة الـسامية املتعلقـة مبـشروع املبـادئامل اإلسهام يف املشاورات اليت تقودهامبواصلةآرائهم،

 ؛)١٠(حقوق الفقراء:التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان
قاطبـة لتـدرج يف األمـم املتحـدةمنظومـة باجلهود اليت تبـذهلا كيانـاتترحب - ١٣ 

 ؛األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا الواردة فيهلفية وأعماهلا إعالن األ
بتعـيني اخلـبرية املـستقلة اجلديـدة املعنيـة مبـسألة حقـوق اإلنـسان أيضا ترحب - ١٤ 

إىلاملقـدموالفقر املـدقع وبتجديـد الواليـة املوكولـة إليهـا، وحتـيط علمـا مـع التقـدير بتقريرهـا
 ؛)١٤(العامة اجلمعية

واصل النظر يف املـسألة يف دورـا اخلامـسة والـستني يف إطـار البنـد أن تتقـرر - ١٥ 
النـهج البديلـة لتحـسني التمتـع الفعلـييف ذلـكمبـامسائل حقـوق اإلنـسان،”الفرعي املعنون

 .“حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

_______________
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