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 الدورة احلادية والستون
 اللجنة الثالثة

 من جدول األعمال) ب (٦٧البند 
مـسائل  : تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها     

ــا يف ذلـــك النـــهج  ،حقـــوق اإلنـــسان  مبـ
البديلــة لتحــسني التمتــع الفعلــي حبقــوق  

   اإلنسان واحلريات األساسية
ــا،   ــا،   إثيوبي ــتني، أرميني ــا، أنغــوال،  ســبانيا، إســتونيا،  إأذربيجــان، األرجن إكــوادور، ألباني

أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما،         
 مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،       ايلنـد،   تبنن، بوركينا فاسو، بريو، بـيالروس،       

ينيا، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، الــرأس األخــضر، روانــدا، رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوف        
واتيماال، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كولومبيا، الكونغـو،       غغانا،   صربيا،سويسرا، شيلي،   

ملكــة املتحــدة ، املمــالوي ايل، مدغــشقر، املغــرب، املكــسيك، مــالكويــت، لكــسمربغ، 
مونـاكو، النمـسا، نيجرييـا، هنـدوراس،        ، مولـدوفا،    لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية     

  منقحمشروع قرار: اليونان
 

 حقوق اإلنسان والفقر املدقع  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد   ــسا  إذ تؤكــد مــن جدي ــاملي حلقــوق اإلن ــدويل اخلــاص  )١(ن اإلعــالن الع ، والعهــد ال

، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة )٢(ةبـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسي
__________ 

 ).٣ - د ( ألف٢١٧القرار  )١( 
 .، املرفق)٢١ -د  ( ألف٢٢٠٠انظر القرار  )٢( 
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، )٤(لواتفاقيـة حقـوق الطفـ    )٣(ةتمييز ضد املرأ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال    )٢(ةوالثقافي
، وسـائر صـكوك حقـوق اإلنـسان الـيت           )٥(يواتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصر        

 ، املتحدةاألمماعتمدا 
، الــذي ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول٢٢، املــؤرخ ٤٧/١٩٦ إىل قرارهــا وإذ تــشري 

، ٥٠/١٠٧يــا للقــضاء علــى الفقــر، وقرارهــا  أكتــوبر يومــا دول/ تــشرين األول١٧أعلنــت فيــه 
، الذي أعلنت فيه عقد األمم املتحدة األول للقـضاء          ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  

 كـــــانون ٢٠، املـــــؤرخ ٥٩/١٨٦، فـــــضال عـــــن قرارهـــــا )٢٠٠٦-١٩٩٧(علـــــى الفقـــــر 
، الــيت ، وقراراــا الــسابقة يف مــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان والفقــر املــدقع  ٢٠٠٤ديــسمرب /األول

انتــهاكا لكرامــة يــشكالن أكــدت فيهــا مــن جديــد أن يف الفقــر املــدقع والتــهميش االجتمــاعي  
 اإلنسان وأنه يتعني لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما،

، ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٢، املــؤرخ ٥٢/١٣٤إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا  
أمهية جوهريـة يف فهـم      له  ن الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان       الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاو     

 مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها،
 األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف وإذ تؤكــد مــن جديــد 

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

أيا كانت حالتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن سعة نطاقه وحدة مظاهره، كـاجلوع،             
واالجتار بالبشر، واملرض، وانعدام السكن الالئق، واألميـة، واليـأس، تتجليـان بوجـه خـاص يف               

 جمـال مكافحـة     البلدان النامية، مع إقرارها بالتقـدم الكـبري احملـرز يف عـدة أصـقاع مـن العـامل يف                   
 الفقر املدقع،

 ألن عدم املساواة والعنف والتمييز بسبب نوع اجلـنس    وإذ يساورها بالغ القلق أيضا     
 عوامل تفاقم الفقر املدقع، وتؤثر تأثريا غري متناسب على النساء والفتيات،

 
 

__________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣( 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد  )٤( 
 .، املرفق)٢٠-د( ألف ٢١٠٦القرار  )٥( 
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ــشري   ــسان    وإذ ت ــوق اإلن ــة حق ــرار جلن ــؤرخ ٢٠٠٥/١٦إىل ق ــسان١٤، امل ــ/ ني ل أبري
، املــؤرخ ٢٠٠٥/٩ذلك قــرار اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان  وكـ ،)٦(٢٠٠٥

 ،)٧(سأغسط/آب ٨
 مبـؤمتر قمـة قـادة العـامل املعـين بالعمـل مـن أجـل مكافحـة اجلـوع والفقـر،                       وإذ ترحب  

، بدعوة من رؤساء الربازيـل وشـيلي وفرنـسا          ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠املعقود يف نيويورك يف     
 ، وبدعم من األمني العام،ورئيس وزراء إسبانيا

 بأن القضاء على الفقر املـدقع يـشكل حتـديا رئيـسيا يف إطـار عمليـة العوملـة                    وإذ تسلم  
وأنــه يتطلــب سياســات منــسقة ومــستمرة مــن خــالل اختــاذ إجــراءات وطنيــة حامســة والتعــاون   

 الدويل،
  على ضرورة الوصول إىل فهم أفضل ألسباب الفقر املدقع ونتائجه،وإذ تؤكد 
 أنــه، بــالنظر إىل كــون انتــشار الفقــر املــدقع علــى نطــاق واســع وإذ تؤكــد مــن جديــد 

يعوق التمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان وقد يشكل، يف بعض احلاالت، ديـدا للحـق يف        
احلياة، فإن التخفيف من وطأته فورا والقضاء عليـه يف ايـة املطـاف جيـب أن يبقيـا يف صـدارة                  

 دويل،أولويات اتمع ال
أن الدميقراطيـة والتنميـة والتمتـع الكامـل والفعلـي حبقـوق             وإذ تؤكد من جديد أيـضا        

اإلنسان واحلريات األساسية أمور مترابطـة يعـزز بعـضها بعـضا وتـسهم يف القـضاء علـى الفقـر                    
 املدقع،

ــرر إىل وإذ تــــشري   ــسان  مقــ ــؤرخ ، ١/١٠٢جملــــس حقــــوق اإلنــ ــران٣٠املــ  / حزيــ
 ،٢٠٠٦ يونيه

انتـهاكا  يـشكالن    أن يف الفقر املدقع والتـهميش االجتمـاعي          ن جديد تؤكد م  - ١ 
 لكرامة اإلنسان وأنه يتعني لذلك اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للقضاء عليهما؛

 أنه ال بـد للـدول مـن أن تعـزز اشـتراك أفقـر النـاس يف                  تؤكد من جديد أيضا    - ٢ 
، ويف تعزيـز حقـوق اإلنـسان، ويف اجلهـود           عملية صنع القرار يف اتمعـات الـيت يعيـشون فيهـا           

املبذولــة ملكافحــة الفقــر املــدقع، وأنــه ال بــد مــن متكــني الفقــراء واملستــضعفني مــن أن ينظمــوا    
أنفسهم ويشتركوا يف مجيع جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، وبوجـه خـاص              

__________ 
، الفــصل )E/2005/23 (٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر )٦( 

 .الثاين، الفرع ألف
 .ين، الفرع ألف، الفصل الثاE/CN.4/2006/2-E/CN.4/Sub.2/2005/44انظر  )٧( 
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ــؤثر فــيهم،       ــيت ت ــسياسات ال ــذ ال ــيط وتنفي ــسىنيف ختط ــم ليت ــصبحأن هل ــركاء حقيقــيني   ي وا ش
 التنمية؛ يف

 أن الفقــر املــدقع قــضية كــربى يــتعني أن تعاجلهــا احلكومــات       علــىتــشدد  - ٣ 
واتمــع املــدين ومنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك املؤســسات املاليــة الدوليــة، وتؤكــد مــن 

 جديد، يف هذا السياق، أن االلتزام السياسي شرط مسبق للقضاء على الفقر؛
 أن انتــشار الفقــر املطلــق علــى نطــاق واســع يعــوق التمتــع  تؤكــد مــن جديــد - ٤ 

 الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان ويوهن الدميقراطية واملشاركة الشعبية؛
 بضرورة تعزيز احتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية مـن أجـل                 تسلم - ٥ 

يــشون يف فقــر، بوســائل يف تلبيــة أكثــر االحتياجــات االجتماعيــة إحلاحــا لــدى النــاس الــذين يع 
ــم      ــة واحلكـ ــد املؤســـسات الدميقراطيـ ــز وتوطيـ ــبة لتعزيـ ــشاء آليـــات مناسـ ــها تـــصميم وإنـ مجلتـ

 الدميقراطي؛
، )٨(ةبشأن األلفيـ   املتحدة   األمم االلتزامات الواردة يف إعالن      تؤكد من جديد   - ٦ 

ق التنميـة والقـضاء     سيما املتعلقة منها بعدم ادخار أي جهد يف مكافحة الفقر املـدقع وحتقيـ              وال
على الفقر، مبا يف ذلك االلتزام خبفض نسبة سكان العامل الذين يقل دخلهم اليومي عـن دوالر                 
واحد من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ونـسبة الـذين يعـانون اجلـوع، مبقـدار النـصف                  

 ؛٢٠١٥حبلول عام 
 بالقـضاء   ٢٠٠٥لعـام    االلتـزام يف مـؤمتر القمـة العـاملي           ؤكد من جديد أيضا   ت - ٧ 

يف مبـن   على الفقر وتعزيز النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والرخاء الشامل للجميـع،             
 ؛)٩(تذلك النساء والفتيا

 على الدور البـالغ األمهيـة لكـل مـن التعلـيم النظـامي                كذلك تؤكد من جديد   - ٨ 
إمنائيــة أخــرى كمــا وردت يف  والتعلــيم غــري النظــامي يف حتقيــق القــضاء علــى الفقــر وأهــداف   

اإلعالن بشأن األلفيـة، وال سـيما التعلـيم األساسـي والتـدريب مـن أجـل القـضاء علـى األميـة،                   
توســيع نطــاق التعلـيم الثــانوي والعـايل وكــذلك التعلـيم املهــين والتــدريب     بالـسعي احلثيــث إىل 

رات اهلياكـل األساسـية   بالنـسبة للفتيـات والنـساء، وتـوفري املـوارد البـشرية وقـد        التقين، وخباصة
نتـدى  امل الذي اعتمـده ؤكد من جديد إطار عمل داكار ، ويف هذا السياق، ت)١٠(ءالفقرا ومتكني

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٨( 
 .٦٠/١انظر القرار  )٩( 
 .٦٠/١ من القرار ٤٣انظر الفقرة  )١٠( 
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 األمــم املتحــدة للتربيــة منظمــة بأمهيــة اســتراتيجية وتعتــرف )١١(٢٠٠٠م يف عــاللتعلــيم العــاملي 
 برامج التعليم للجميـع     لقضاء على الفقر، وال سيما الفقر املدقع، يف جمال دعم         لوالعلم والثقافة   

لتعلــيم األساســي للجميــع حبلــول  تــوفري ااملتمثــل يف اإلمنــائي لأللفيــة اهلــدف كوســيلة لتحقيــق 
 ؛٢٠١٥ عام

 مفوضــة األمـم املتحــدة الـسامية حلقــوق اإلنـسان إىل أن تواصــل وضــع    تـدعو  - ٩ 
 أيــضا إىل مــسألة العالقــة بــني الفقــر املــدقع وحقــوق اإلنــسان يف صــدارة أولوياــا، وتــدعوها   

 مواصلة األعمال املضطلع ا يف هذا اال؛
 بالدول ويئات األمم املتحـدة، وبوجـه خـاص مفوضـية األمـم املتحـدة             يب - ١٠ 

حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمات احلكومية الدولية وغـري احلكوميـة،             
ان والفقر املـدقع االهتمـام الكـايف، وتـشجع     أن تواصل إيالء الصالت القائمة بني حقوق اإلنس   

 القطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية على احلذو حذوها؛
قاطبـة لتـدرج يف      األمـم املتحـدة      منظومـة  باجلهود اليت تبـذهلا كيانـات        رحبت - ١١ 

 أعماهلا اإلعالن بشأن األلفية وما يرد فيه من أهداف إمنائية متفق عليها دوليا؛
 بتقريــري اخلــبري املــستقل املعــين مبــسألة حقــوق اإلنــسان والفقــر     علمــايطحتــ - ١٢ 

إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورتيهـا احلاديـة والـستني والثانيـة والـستني وإىل جملـس                     )١٢(عاملدق
 حقوق اإلنسان يف دورته الثانية؛

البنـد   أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورا الثالثة والستني يف إطار              ررـتق - ١٣ 
النـهج البديلـة لتحـسني التمتـع الفعلـي          يف ذلـك    مبـا   مـسائل حقـوق اإلنـسان،       ”الفرعي املعنون   

 .“حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 
 

__________ 
التقرير النهائي للمنتـدى العـاملي للتعلـيم، داكـار، الـسنغال،            ،   األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     منظمةانظر   )١١( 

 ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل /نيسان ٢٨‐٢٦
 )١٢( E/CN.4/2005/49 و E/CN.4/2006/43. 


