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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز وحمايةة ممعةح حقةوق اإلنسةانم المدنعةة والسعااةعة واية  ةا ية 
 وايم ماععة والثقافعةم بما في ذلك الحق في ال نمعة

م أوروغواي*م أوكرانعةا*م ييرلنةدا*م ييسةلندا*م *م إكوا ورم ألمانعام أندورا*إابانعا*م إا ونعا  
بلجعكام بنمام البواةنة والرراةك*م بولنةدا*م بعةرو*م تايلنةد*م  باراغوايم البرازيلم البرتغالم

تركعةا*م الجبةل اواةو *م الجزا،ةر*م مورمعةةام الةدانمرل*م السةللا ورم اةلوفعنعام السةةويد*م 
اويسةةرام لةةعلي*م اةةربعا*م الللبةةعام فنلنةةدا*م ةبةةري*م كنةةدا*م كعنعةةام يتلعةةام لكسةةمبر *م 

*م النمسةةةةةا*م *ةةةةةاي ي*م *نةةةةةدورا *م *ولنةةةةةدام لع وانعةةةةةا*م المكسةةةةةعك*م ملةةةةةدي *م نامعبعةةةةةا
 العونان*: مشروع ةرار

السكا الال،ق كعن ر ما عناار الحق في مس وى مععشي مناابم  /...34  
 والحق في عدم ال مععز في *ذا السعاق

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
أن صددكوا القددانون الدددو  إلقددوق اإلنسددان، إلددا   ذلدد  اإلعدد ن  إذ يؤكددد مددن جديددد 

العاملي إلقوق اإلنسان والعهد الدو  اخلاص باإلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تسدتتب  
واجبات والتزامات تق  على عاتق الدول األطراف، تشمل مجي  مستويات اإلكومة، فيما يتعلدق 

 ى سكن الئق،بتوفري إمكانية اإلصول عل
إىل القدددددرارات الددددد  و إىل مجيددددد  القدددددرارات السدددددابقة ،لدددددس حقدددددوق اإلنسدددددان،  وإذ يشدددددري 

اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، بشأن مسألة السكن ال ئق كعنصر من عناصدر اإلدق   مسدتو  
 31/9، و2014آذار/مدددددددارس  28املددددددؤر   25/17لددددددس ا، امعيشددددددي مناسددددددر، ومنهددددددا قددددددرار 

 ،2016س آذار/مار  23 املؤر 

__________ 
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 5/2وحقدوق اإلنسددان، جملدس املتعلدق ببندام مؤسسدات  5/1اريد  إىل قر  وإذ يشدري أيضدا   
 ،املتعلدددددق إلدوندددددة قواعدددددد السدددددلوا للمكلردددددا بواليدددددات   إطدددددار اإلجدددددرامات اخلاصدددددة للم لدددددس

 ،2007حزيران/يوني   18 املؤرخا
كرسدة   األحكددات ذات املبداد  وااللتزامددات املتعلقدة بالسدكن ال ئددق امل وإذ يؤكدد مدن جديددد 

الصدددلة الدددواردة   اإلع ندددات والدددرباما الددد  اعتمددددهتا املدددؤ رات الرئيسدددية ومدددؤ رات القمدددة الددد  عقددددهتا 
نتدددائا مدددؤ ر األمدددم املتحددددة املعدددم باإلسدددكان والتنميدددة اإلضدددرية املسدددتدامة  ومدددن بينهدددا، األمدددم املتحددددة

، وإذ (1)  كيتدو 2016تشدرين األول/أكتدوبر  20إىل  17الدي  عققدد   الردمة مدن (، الثالد  املوئل)
 ،1-11 ، إلا   ذل  الغاية2030مة لعات يشدد على أمهية تنريي خطة التنمية املستدا

بالعمل الي  تقوت ب  املقررة اخلاصة املعنية بالسكن ال ئدق كعنصدر مدن يرحر  -1 
 ذديا السدياق، إلدا   ذلد  عناصدر اإلدق   مسدتو  معيشدي مناسدر، وبداإلق   عددت التمييدز  

 اضط عها ببعثات قطرية؛
 "أمولدددة السدددكن"بتقريددر املقدددررة اخلاصدددة عددن  حيدديع علمدددا  علددى وجددد  اخلصدددوص -2 

 ؛(2)وتأثريذا   حقوق اإلنسان
بالسكن ال ئق كعنصر من عناصر اإلق  ديد والية املقررة اخلاصة املعنية  يقرر -3 

دة ثد س سدنوات، علدى ملد عددت التمييدز   ذديا السدياق،  مستو  معيشي مناسر، وباإلق   
، 2010أيلول/سددددددبتمرب  30املددددددؤر   15/8النحدددددو ا دددددددد   قدددددرار  جملددددددس حقددددددوق اإلنسدددددان 

 ؛2014آذار/مارس  28املؤر   25/17و
املقددررة اخلاصددة علددى أن تقدددت،   إطددار الوفددام بالواليددة، مقمحددات مددن  شدد  ي -4 

شأهنا أن تددعم الددول   يقيدق أذدداف وغايدات التنميدة املسدتدامة املرتبطدة بالسدكن، و  تنريدي 
 ؛(3)اخلطة اإلضرية اجلديدة

 يدد التعداون الد  مددهتا اجلهدات الراعلدة املإتلردة إىل املقدررة ي حظ م  التقددير -5 
 اخلاصة، ويدعو الدول إىل ما يلي:

التعدداون التددات مدد  املقددررة اخلاصددة   اضددط عها بواليتهددا، واالسددت ابة لطلباهتددا  )أ( 
 املتعلقة باإلصول على معلومات والقيات بزيارات؛

 الدخول   حوار بّنام م  املقررة اخلاصة بشأن متابعة توصياهتا وتنرييذا؛ )ب( 
ات ومرددددوم األمددددم املتحدددددة السددددامي إلقددددوق اإلنسددددان إىل األمددددا العدددد يطلددددر -6 

 ؛من االضط ع بواليتها برعاليةاملقررة اخلاصة وارد لتمكا كل ما يلزت من م  مواصلة توفري
إىل املقددررة اخلاصددة أن تقدددت تقريددرا  سددنويا  عددن االضددط ع بواليتهددا إىل  طلددري -7 

 عمل السنو  لكل منهما؛جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وفقا  لربناما ال
 مواصلة نظره   ذيه املسألة   إطار البند نرس  من جدول األعمال. قرري -8 

    
__________ 

 .71/235انظر قرار اجلمعية العامة  (1)
(2) A/HRC/34/51.  
 .71/256قرار اجلمعية العامة  (3)


