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2020

 -13/44الفقر املدقع وحقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشري إىل أنريه ،وققريريا لإلعرينن العرياملحل وقريريوق اإلنسريان والعاريدين الريريدوليحب اقاصريحب قريريوق
اإلنسريريان ،مي ن ريرين قي ري املثريريل األعلريريم لعريرياي يريرينعم قيريريه ميريريخل البشريرير ةألمريريان مريرين اقريريو وال ا ريرية إمي إذا
توقرت الظرو اليت ن ن قياا ل ل قرد أن يتمتخل قو ه امي تصادية واميجتماعية والثقاقية ،قضن عرين
حقو ه املدنية والسياسية ،وإذ يؤكد من جديد يف هذا الصدد العاد الدويل اقاص ةوقوق امي تصادية
واميجتماعية والثقاقية والعاد الدويل اقاص ةوقوق املدنية والسياسية،
وإذ يشري أيضريريا إىل ميريريخل القريرارات السريريابقة بشري ن مسري لة حقريريوق اإلنسريريان وال قريرير املريريد خل الريرييت
اختذهتا اجلمعية العامة ،مبريا يف ذلريا القريراران  186/71املريؤر  19كريانون األول/ديسريم  2016و163/73
املريريؤر  17كريريانون األول/ديسريريم  ،2018والقريرارات الصريريادرة عريرين جلنريرية حقريريوق اإلنسريريان ،وكريريذلا ريرارات
جملس حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلريا ريرارات اسلريس  2/2املريؤر  27تشريرين الثريا//نوقم  ،2006و27/7
املريؤر  28آذار/مريريار  ،2008و 11/8املريريؤر  18حزيران/يونيريريه  ،2008و 19/12املريريؤر  2تشريرين األول/
أكتري ري ريريوبر  ،2009و 19/15املري ري ريريؤر  30أيلول/سري ري ريريبتم  ،2010و 13/17املري ري ريريؤر  17حزيران/يونيري ري ريريه ،2011
و 11/21امل ريريؤر  27أيلول/س ريريبتم  ،2012و 3/26امل ريريؤر  26حزيران/يوني ريريه  ،2014و 19/35امل ريريؤر 22
حزيران/يونيه  ،2017وإذ حييط علما إبعنن او يف التنمية،
وإذ يشري كريريذلا إىل أن اجلمعيريرية العامريرية أعلنريرير ،يف رارهريريا  234/74املريريؤر  19كريريانون األول/
ديسم  ،2019عقد األمم املتحدة الثالري للقضرياع علريم ال قرير  )2027-2018مرين أجريل او ريال علريم
الزخم الذي ولّده العقدان األول والثا /والعمل بطريقة قعالة ومنسقة علم دعريم خطرية التنميرية املسريتدامة
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لعريريا  2030وأهريريداقاا للتنميريرية املسريريتدامة ،واميلت ريزا الريوارد قياريريا إبيريرياع ال قريرير يفميريريخل أش ري اله ،مبريريا يف ذلريريا
ةلقض ريرياع عل ريريم ال ق ريرير امل ريريد خل ل ريريول ع ريريا  ،2030وه ريريدقاا املتمث ريريل يف ع ريريد ت ريريرخ أي أح ريريد خل ري الرك ري
والوصول أومي إىل َمن هم أش ّد ختل ا عن الرك ،
وإذ يش إىل أن اجلمعية العامة ،يف رارهريا  ،164/67املريؤر  20كريانون األول/ديسريم ،2012
أحاطر علما مخل التقدير ةملبادئ التوجياية بش ن ال قر املد خل وحقوق اإلنسريان ،الرييت اعتمريدها جملريس
حقوق اإلنسان يف راره  ،11/21ةعتبارها أداة م يريدة ن رين أن تسريتعحب اريا الريدول ،حسري امي تضرياع،
يف صياغة سياسات اود من ال قر والقضاع عليه وتن يذها،
وإذ يؤكد من جديد يف هريذا الصريدد اميلتزامريات املقطوعرية يف مريؤمترات األمريم املتحريدة ومريؤمترات
القمريرية ذات الصريريلة ،مبريريا قياريريا تلريريا الريرييت يف التعاريريد اريريا يف مريؤمتر القمريرية العريرياملحل للتنميريرية اميجتماعيريرية ،الريريذي
عقد يف كوبنااغن يف عا  ،1995ويف مؤمتر مة األل ية ،ويف مؤمتر القمة العاملحل لعا ،2005
وإذ يساوره ةلغ القل من أن ال قر املد خل مي يزال مستمرا يف ميخل بلدان العاي ،بصر النظر
عريرين حالتاريريا امي تصريريادية أو اميجتماعيريرية أو الثقاقيريرية ،وأن نطا ريريه ومظريرياهره ت ريؤيفر ليف ري ا شريريديدا يف البلريريدان
النامية،
وإذ يسريرياوره ةلريريغ القلري أيضريريا إزاع اقسريريائر يف األرواو وسريريبل العريريي واميضريريطراا الريريذي سريريببته
جائح ريرية وةع ق ري و ك ريريورو كوقي ريريد )19-لن تص ريريادات واستمع ريريات ،وأيفره ريريا الس ريريلق يف التمت ريريخل ق ريريوق
اإلنسان يف ميخل أحناع العاي،
وإذ يري ريريدرخ أن أولئري ريريا األكثري ريرير ققري ريرا وضري ريريع ا هري ريريم األشري ريريد تضري ريريررا مري ريرين اجلائحري ريرية ،وأن أيفري ريرير األزمري ريرية
سيمحو م اس إمنائية ّققر بش األن س ويعر ل التق ّد حنو قي أهدا التنمية املستدامة،
وإذ يؤكريريد م ريرين جدي ريريد أن ال ق ريرير املريريد خل عل ريريم نط ريرياق واس ريريخل حيريريول دون التمت ريريخل ال ام ريريل وال عل ريريحل
قوق اإلنسان ،وأن خت ي حدته علم ال ور والقضاع عليه يف ياية املطا جي أن يظرين يف صريدارة
أولوايت استمخل الدويل ،وأنه مي بد من تعزيز اجلاود الرامية إىل بلوغ هذا اهلد ،

وإذ يؤكري ريريد أن احري ريرتا ميري ريريخل حقري ريريوق اإلنسري ريريان  -املدنيري ريرية والسياسري ريريية وامي تصري ريريادية واميجتماعيري ريرية
والثقاقيريرية  -الريرييت هريريحل حقريريوق عامليريرية وغ ري ابلريرية للت زئريرية ومرتابطريرية ومتشريرياب ة ،أمريرير ةلريريغ األ يريرية ةلنسريريبة
جلميخل السياسات وال امج الرامية إىل م اقحة ال قر املد خل ب عالية علم الصعيدين احمللحل والوطين،

وإذ يُذ ِّّكر بقراريه  1/5بش ن بناع مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ،و 2/5بش ن مدونة واعد
السريريلوخ للم ل ريريحب بريريوميايت يف إطريريار اإلج ريراعات اقاصريرية للم لريريس ،املريريؤرخحب  18حزيران/يونيريريه ،2007
وإذ يش ِّّدد علم أن يؤدي امل ل ةلوميية ماامه وققا هلذين القرارين ومرققياما،
يرح بعمل املقرر اقاص املعين مبس لة ال قر املد خل وحقريوق اإلنسريان ،مبريا يف ذلريا
-1
)1
تقاريره املواضيعية وزايراته القطرية ؛

يقريريرر أن نريريدد ،ملريريدة يفريرينت سريرينوات ،ومييريرية املقريريرر اقريرياص املعريريين مبسري لة ال قريرير املري د خل
-2
وحقوق اإلنسان ،علم النحو املنصوص عليه يف رار جملس حقوق اإلنسان 11/8؛
يطل ري إىل م ّوض ريريية األم ريريم املتح ريريدة الس ريريامية وق ريريوق اإلنس ريريان مواص ريريلة إي ريرينع مس ري لة
-3
ال قر املد خل وحقوق اإلنسان أولويرية صريو  ،واميضريطنز مبزيريد مرين العمريل يف هريذا اسريال بتعرياون كامريل
__________
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مخل املقرر اقاص يف شري أنشريطته ،ومواصريلة تزويريد املقريرر اقرياص ب ريل مريا يلريز مرين مسرياعدة مرين حيري
املوارد البشرية وموارد امليزانية لتن يذ ومييته تن يذا قعامي؛
يطل ري إىل املق ريريرر اقريرياص أن يق ريريد تقري ريرا س ريرينواي عريرين تن ي ريريذ هريريذا الق ريرار إىل اجلمعي ريرية
-4
العامة وإىل جملس حقوق اإلنسان ،وققا ل جمحل عملاما؛
يطلري ري أيضري ريريا إىل املقري ريريرر اقري ريرياص أن يشري ريريارخ يف اوري ريوارات الدوليري ريرية ذات الصري ريريلة ويف
-5
منتدايت السياسات املتعلقة بتن يذ خطة التنمية املستدامة لعا  ،2030وإجراع ريوت مواضرييعية اريد
إسداع املشريورة إىل الريدول واملؤسسريات او وميرية املعنيرية بشري ن القضرياع علريم ال قرير املري د خل يف تن يريذ خطرية
عريريا  ،2030مبريريا يف ذلريريا مريريا يتعل ري ةل ريرياايت  1-1و 3-1و 4-1و 5-1مريرين أهريريدا التنميريرية املسريريتدامة
وغ ها من األهدا وال اايت املتصلة ةل قر املد خل؛
يريريدعو املقريريرر اقريرياص إىل ت ريريس تقريريريره السريرينوي املقبريريل لريرير ر املرتتبريرية علريريم جائحريرية
-6
كوقيد 19-يف متتخل األشخاص الذين يعيشون يف ققر مد خل يفميخل حقوق اإلنسان ،وحصر التحدايت،
وتقريد توصرييات وعريرمل املمارسريريات اجليريدة لضريمان عريريد ختلري أي أحريد عريرين الركري يف سريياق اعتمريرياد
وتن يذ خطط إدارة األزمة واإلنعاش بعد انتااع األزمة؛
يايري يفميريريخل او ومريريات أن تتعريرياون مريريخل املقريريرر اقريرياص وأن تسريرياعده يف أداع مامتريريه
-7
وأن تزوده يفميخل املعلومات النزمة اليت يطلباا وأن تست ي لطلبات املقرر اقاص بش ن زايرة بلريدايا
لتم ينه من الوقاع بومييته ب عالية؛
يدعو وكاميت األمم املتحدة وصناديقاا وبراجماريا ذات الصريلة ،وهيئريات املعاهريدات،
-8
وسريريائر املعنيريريحب مريرين امل ل ريريحب بريريوميايت ،واجلاريريات ال اعلريرية يف استمريريخل املريريد ،/مبريريا يف ذلريريا املنظمريريات غري
او ومية ،قضن عن القطاز اقاص ،إىل التعاون التا مخل املقرر اقاص يف اميضطنز بومييته؛
-9

يقرر مواصلة النظر يف مس لة ال قر املد خل وحقوق اإلنسان وققا ل مج عمله.

اجللسة
 16متوز/يوليه 2020
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