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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22حزيران/يونيه 2017
 -19/٣٥الفقر املدقع وحقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
املتجسدد ،وققدال لالعدان اليداملو قدوق اإلنسدان والي ددين
إذ يشري إىل أن املثل األعلى
ّ
الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان ،يف عامل يتسىن قيه للبشر كاقة أن يكونوا متحررين مدن اخلدو
مددن التمتددحب حبقوقدده
والفاقددة ،مي نكددن أن يتحقددذ إمي إذا ا يّض د األومتددان الددخ ّكددن كددل د
اميقتصددادية واميجتماعيددة والثقاقيددة ،قعدال عددن حقوقدده املدنيددة والسيا ددية ،وإذ يؤكددد مددن جديددد يف
دداا الصدددد ك دال مددن الي ددد الدددوا اخلدداج م قددوق اميقتصددادية واميجتماعيددة والثقاقيددة والي ددد
الدوا اخلاج م قوق املدنية والسيا ية،
وإذ يشري أيعال إىل مجيحب القرارات السابقة املتيلقدة مبسدللة حقدوق اإلنسدان والفقدر املددقحب
ال ددخ اعتم دددما كددل م ددن ا مييددة اليامددة  ،مب ددا قي ددا الق دراران  183/69امل ددؤرخ  18ك ددانون األول/
ديسددم  2014و 186/71املددؤرخ  19كددانون األول/ديسددم  ،2016و نددة حقددوق اإلنسددان،
قع د دال ع ددن ق د درارات جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،مب ددا قي ددا قرارا دده  2/2امل ددؤرخ  27ش د درين الث ددا /
نددوقم  ،2006و 27/7املددؤرخ  28آذار/مددار  ،2008و 11/8املددؤرخ  18حزيران/يونيدده ،2008
و 19/12املؤرخ  2شدرين األول/أكتدوبر  ،2009و 19/15املدؤرخ  30أيلول /دبتم ،2010
و 13/17املد د د ددؤرخ  17حزيران/يونيد د د دده  ،2011و 11/21املد د د ددؤرخ  27أيلول /د د د ددبتم ،2012
و 3/26املؤرخ  26حزيران/يونيه  ،2014وإذ يشري إىل إعان ا ذ يف التنمية،
وإذ يشدري كدال إىل أن ا مييددة اليامدة أعلند  ،يف قرار ددا  205/62املدؤرخ  19كددانون
األول/ديسددم  ،2007بدددع عقددد األمددد املتحدددل الثددا للقعدداع علددى الفقددر )2008-2017
لكو دعد ،بطريقدة قيالدة ومنسدقة ،األ ددا اإلااييدة املتفدذ علي دا دوليدال واملتيلقدة ملقعداع علدى
الفقر ،مبا قي ا األ دا اإلاايية لأللفية،
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وإذ يشددري إىل أن ا مييددة اليامددة قددد أحام د علم دال مددحب التقدددير ،يف قرار ددا 164/67
امل ددؤرخ  20ك ددانون األول/ديس ددم  ،2012مملب ددادت التوجي ي ددة املتيلق ددة ملفق ددر امل دددقحب وحق ددوق
اإلنس ددان ،و ددو املب ددادت ال ددخ اعتم ددد ا جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان يف ق درار  11/21معتبار ددا أدال
مفيددل نكددن أن سددتيني دددا الددول ،حسددبما يكددون منا ددبال ،يف صديانة يا ددات ا ددد مددن الفقددر
والقعاع عليه و نفيا ا،
وإذ يؤكددد مددن جديددد يف دداا الصدددد اميلتزامددات املتي ددد دددا يف مددؤ رات األمددد املتحدددل
ومددؤ رات القمددة ذات الصددلة الددخ عقدددما األمددد املتحدددل ،مبددا قي ددا اميلتزامددات املتي ّ ددد دددا يف مددؤ ر
القم ددة الي دداملو للتنمي ددة اميجتماعي ددة ال دداع عاق ددد يف كوبن ددانن يف ع ددا  ،1995ويف م ددؤ ر قم ددة
األلفيددة ،الدداع ي ددد قيدده را دداع الدددول وا كومددات ملقعدداع علددى الفقددر املدددقحب وبف د نسددبة
دكان اليدامل الداين يقدل دبل دد عدن دومير واحددد يف اليدو والداين ييدانون مدن ا دون إىل النصد
حبلددول عددا  ،2015ويف مددؤ ر القمددة اليدداملو ليددا  ،2005وإذ يرحدداب م ددتنتاجات مددؤ ر القمددة
امليين مأل دا اإلاايية لأللفية امليقود يف نيويورك يف الفرتل من  20إىل  22أيلول /بتم ،2010
وإذ يشد د ددري إىل أن ا ميي د د ددة اليام د د ددة اعتم د د دددت يف قرار د د ددا  1/70امل د د ددؤرخ  25أيل د د ددول/
ددبتم  ،2015بطددة التنميددة املسددتدامة ليددا  2030وعقدددت اليددز علددى إ دداع الفقددر مي ددحب
أ كاله وأبياد حبلول عا  ،2030وإذ يسلد أبن القعاع على الفقر دو أكد دد علدى الصدييد
الياملو و رط مي نىن عنه لتحقيذ التنمية املستدامة،
وإذ يساور ملغ القلذ من أن الفقر املدقحب مي يزال مستمرال يف مجيحب بلدان اليامل ،بصر
النظر عن حالت ا اميقتصادية أو اميجتماعية أو الثقاقية ،وأن نطاقه ومظا ر ؤثر أتثريال ديدال يف
البلدان النامية،
وإذ يؤكد أن فشو الفقر املدقحب حيول دون التمتحب الكامدل والفيدال حبقدوق اإلنسدان وأن
الت في من حد ه قورال والقعاع عليده يف ايدة املطدا أداب أن يظدا مدن أوىل أولدوعت ا تمدحب
الدوا ،وأنه ينبغو يزيز ا ود الرامية إىل قيذ اا اهلد ،
وإذ يشد د د ّدد علد د ددى أن اح د د درتا مجيد د ددحب حقد د ددوق اإلنسد د ددان  -ا قد د ددوق املدنيد د ددة والسيا د د ددية
واميقتصد ددادية واميجتماعيد ددة والثقاقيد ددة  -الد ددخ د ددو حقد ددوق عامليد ددة وند ددري قابلد ددة للتجزيد ددة ومرتابطد ددة
ومتدابلددة ،أمددر حا ددد األكيددة لكددو كددون مجيددحب السيا ددات وال د ام قيالددة يف مكاقحددة الفقددر
املدقحب على الصييدين احمللو والومين،
وإذ يشددري إىل ق درارع جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5بشددلن بندداع مؤ سددات جملددس حقددوق
اإلنس ددان ،و 2/5بش ددلن مدون ددة قواع ددد ددلوك املكلف ددني ب ددوميعت يف إم ددار اإلجد دراعات اخلاص ددة
للمجل ددس ،امل ددؤربني  18حزيران/يوني دده  ،2007وإذ يش دددد عل ددى أن املكلد د ملوميي ددة أ دداب أن
يعطلحب بواجبا ه وققال هلاين القرارين ومرققي ما،
 -1يرحّاب بيمل املقدرر اخلداج امليدين ملفقدر املددقحب وحقدوق اإلنسدان ،مبدا يف ذلد
قارير املوامتييية وزعرا ه القطرية؛

 -2يق ددرر أن ن دددد لف ددرتل ث دداال ددنوات وميي ددة املق ددرر اخل دداج املي ددين ملفق ددر امل دددقحب
وحقوق اإلنسان ،على النحو املبني يف قرار جملس حقوق اإلنسان 11/8؛
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 -3يطلدداب إىل مفومتددية األمددد املتحدددل السددامية قددوق اإلنسددان أن واصددل إيدداع
أولويددة عاليددة للفقددر املدددقحب وحقددوق اإلنسددان ،و واصددل اليمددل يف دداا ا ددال ملتيدداون الكامددل مددحب
املق د ددرر اخل د دداج يف تلد د د األنش د ددطة ،و واص د ددل زوي د ددد املق د ددرر اخل د دداج بك د ددل املس د دداعدل الازم د ددة
لامتطان بومييته على حنو قيال؛
 -4يطلاب إىل املقرر اخلاج أن يقد قريرال دنوعل عدن نفيدا داا القدرار إىل جملدس
حقوق اإلنسان وا ميية اليامة ،وققال ل انم عمل كل من ما؛

 -5ي ياب ميحب ا كومات أن تياون محب املقرر اخلاج و ساعد يف أداع م مته،
وأن تدديمج مجيددحب امليلومددات الازمددة الددخ يطلب ددا دداا املكلد بومييددة يف إمددار اإلجدراعات اخلاصددة،
وأن ستجياب لطلبات املقرر اخلاج بشلن زعرل بلدا ا لتمكينه من اميمتطان بومييتده مبزيدد مدن
الفيالية؛
 -6يدددعو وكدداميت األمددد املتحدددل وصددناديق ا وبراجم ددا املينيددة و يضددات امليا دددات
وا ددات الفاعلددة مددن ا تمددحب املددد  ،مبددا قي ددا املنظمددات نددري ا كوميددة ،وكددال القطددان اخلدداج،
إىل التياون ياوانل كامال محب املقرر اخلاج لامتطان بومييته؛

-7
ل انم عمله.

يق ددرّر مواص ددلة نظ ددر يف مس ددللة ا ددذ يف الفق ددر امل دددقحب وحق ددوق اإلنس ددان وققد دال

ا لسة 36
 22حزيران/يونيه 2017
[اعتامد دون صوي ].
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