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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية، اإلنسان تعزيز ومحاية مجيع حقوق

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/١٣  
   وحقوق اإلنسان الفقر املدقع

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين       مثلتامل إىل أن املثل األعلى      إذ يشري   

حررين من اخلوف والفاقة،    توميف أن يكون البشر أحراراً      الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان،     
 اليت متكِّن كل شخص من التمتع حبقوقه االقتـصادية واالجتماعيـة            األوضاعإذا ُهّيئت    إال

 وإذ يؤكد من جديد يف هذا الصدد كالً مـن           والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية،     
 باحلقوق االقتـصادية    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص        

  واالجتماعية والثقافية،
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا بشأن مسألة حقوق اإلنسان           وإذ يشري أيضاً    

ديسمرب / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢١٤والفقر املدقع اجلمعية العامة، مبا يف ذلك القرار         
ذات  حقـوق اإلنـسان      جملس، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان، فضالً عن قرارات         ٢٠١٠

 املـؤرخ   ٧/٢٧ و ،٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٧  املؤرخ ٢/٢الصلة، مبا فيها قراراته     

__________ 

رد يف تقريـر اجمللـس عـن أعمـال دورتـه      القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان ست      *  
  .، الفصل األول)A/HRC/17/2(عشرة  السابعة

 
 A/HRC/RES/17/13  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

14 July 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/RES/17/13 

GE.11-14812 2 

 ٢ املـؤرخ    ١٢/١٩ و ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخ ٨/١١ و ،٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٨
  ، ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠  املؤرخ١٥/١٩ و،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

 املـؤرخ   ٦٢/٢٠٥معية العامة قد أعلنت، يف قرارهـا         إىل أن اجل   كذلك وإذ يشري   
، بدء عقد األمم املتحدة الثـاين للقـضاء علـى الفقـر             ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٩

  عليها دوليـاً   فققة، األهداف اإلمنائية املت   سَّنتدعم، بطريقة فعالة وم    لكي) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
  ،ة لأللفيةة بالقضاء على الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائيعلقاملت

ومـؤمترات  ؤمترات  امل يف   املتعهد هبا  يف هذا الصدد االلتزامات      وإذ يؤكد من جديد     
 يف مـؤمتر القمـة      املتعهد هبا  مبا فيها االلتزامات     ،األمم املتحدة القمة ذات الصلة اليت عقدهتا      

لفيـة،  ، ويف مؤمتر قمة األ    ١٩٩٥قد يف كوبنهاغن يف عام      العاملي للتنمية االجتماعية الذي عُ    
ي تعهد فيه رؤساء الدول واحلكومات بالقضاء على الفقر املدقع وخفض نسبة سـكان              ذال

العامل الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم والذين يعانون من اجلـوع إىل النـصف                 
رحب باستنتاجات مؤمتر القمة ي، وإذ ٢٠٠٥، ويف مؤمتر القمة العاملي لعام ٢٠١٥حبلول عام 

 ٢٢ إىل   ٢٠داف اإلمنائيـة لأللفيـة املعقـود يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                األهاملعين ب 
  ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول

راً يف مجيع بلدان العـامل،      ستم ألن الفقر املدقع ال يزال م      البالغ وإذ يعرب عن قلقه     
بصرف النظر عن حالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وألن نطاقه ومظاهره تؤثر تأثرياً            

   يف البلدان النامية،شديداً
يعوق التمتع الكامـل    الواسع االنتشار   الفقر املدقع   وجود  أن   وإذ يؤكد من جديد     

 والقضاء عليه يف هناية املطاف جيب أن يبقيا         اآلن التخفيف منه    وأنل حبقوق اإلنسان،    اوالفع
  ،أولوية عالية لدى اجملتمع الدويل

 املتعلـق مبدونـة     ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس وقراره       ٥/١ىل قراره    إ وإذ يشري   
ن قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلـس، املـؤرخيْ            

 مبهامه وفقاً   االضطالع املكلف بوالية ، وإذ يشدد على أنه جيب على        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨
   هلذين القرارين ومرفقاهتما،

اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان،        أعمال  بيرحب    -١  
ها مع اجلهات الفاعلـة     يرجتاليت  واملستوعبة للجميع   مبا يف ذلك املشاورات الشاملة والشفافة       

، فـضالً عـن قيامهـا       اريرها املوضوعية من مجيع املناطق من أجل إعداد تق      واملهتمة  املعنية  
  رية؛ بزيارات قط

 متديد والية املكلف بالوالية احلايل بصفة مقرر خاص معـين مبـسألة             يقرر  -٢  
 الواردة يف قرار جملس حقوق طبقاً لألحكامالفقر املدقع وحقوق اإلنسان ملدة ثالث سنوات،   

  ؛٨/١١اإلنسان 
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إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعطـاء أولويـة           يطلب    -٣  
الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، كما يدعوها إىل مواصلة العمل يف هذا اجملـال،             عالية ملسألة   

سيما  مع املقرر اخلاص يف إجناز خمتلف األنشطة، وال       الكاملني   والتعاون   حتقيق التكامل وإىل  
الفقر املدقع وحقـوق    ب املتعلقةتوجيهية  البادئ  مشروع امل بشأن  شاور  لتاحملفل االجتماعي وا  

زويد املقرر اخلاص جبميع املوارد البشرية واملالية الضرورية لالضطالع بواليته          تإىل  ، و اإلنسان
  ؛الحنو فّععلى 

 إىل املقرر اخلاص تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية      يطلب  -٤  
  جملس حقوق اإلنسان، وفقاً لربناجمي عملهما؛إىل العامة و

 املقرر اخلاص ومساعدته على إجنـاز   مجيع احلكومات إىل التعاون مع    يدعو  -٥  
 جدياً يف االستجابة لطلبات     مهمته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها، والنظر       
  املقرر اخلاص بشأن زيارة بلداهنا لتمكينه من أداء واليته بفعالية؛ 

 يف ذلـك ممثلـو      ن الصلة، مب  ويذة  أصحاب املصلح  املقرر اخلاص و   يدعو  -٦  
 واملنظمات احمللية والوطنيـة واإلقليميـة   ،والعاملون يف جمال التنمية وحقوق اإلنسان الدول،  

والدولية، فضالً عن األشخاص الذين يعيشون حتت وطأة الفقر املـدقع، إىل املـشاركة يف               
ـ  ةاملتعلقمشروع املبادئ التوجيهية    عن  مشاورات ملدة يومني تتناول التقرير املرحلي        الفقر ب

، اليت ستنظمها مفوضية حقوق اإلنسان، يف حدود املوارد املتاحة،          )١(اإلنساناملدقع وحقوق   
  ؛ ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣ و٢٢ يف جنيف، يومي

 وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية، وهيئات املعاهدات   يدعو  -٧  
ص، إىل التعـاون    ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا          

  التام مع املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته؛ 
  . وفقاً لربنامج عملهسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع مواصلة النظر يف ميقرر  -٨  

  ٣٤اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  ].اعتمد بدون تصويت[
        

  

__________ 

)١( A/HRC/15/41. 


