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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2٠١٧حزيران/يونيه  6-23
 األعمال من جدول 3البند 

 واالقتصاديةوالسياسية  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية
 بما في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية،

 ، السلفادور: مشروع قرار*البرازيل، تايلندر، إكوادو ، *نأذربيجا  

 حقوق اإلنسان في المدن وغيرها من المستوطنات البشرية… /35  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
بدددداإلعلن ال ددددااإل سقددددوق اإلنسددددان، وإذ ييلددددص إ  ال  ددددد الدددددو  ا ددددا   إذ يسرتشددددد 

ديل وا ج ماعيددل والاقاةيددل، بدداسقوق اادنيددل والسيا دديل، وال  ددد الدددو  ا ددا  بدداسقوق ا    ددا
 من صكوك حقوق اإلنسان الدوليل ذات ال لل،ذلك  وغص

أكاددر مددن ن دد   ددكان اً أن  ددكان ااندداحلض اسضددريل حالددون حاليدد وإذ يضدديف ا اع بددا   
 إ  الضِّد   ال امل، وأن مدن اا و ديف أن يزيدد عددد األشدلا  الديين ي ييلدون ا اانداحلض اسضدريل

جي د  ال و ديف األمدر الدي  إ  ثلادإل  دكان ال دامل، نسدب     رتفديف، وأن ت2٠5٠حبلول عدا  اً تقريب
 ،ا القرن اساد  وال يلرين حدثت حتو ت جي يلاليت أ اسضر  أحد ا جتاهات

القددددددرا ات ذات ال ددددددلل ال دددددداد ا عددددددن جملددددددس حقددددددوق اإلنسددددددان،    دددددديما  إ وإذ ييلددددددص  
 ،2٠١6أيلول/ دددب م   2٩ااددد     33/١٠، والقدددرا  2٠١6آذا /مدددا    23ااددد     3١/٩ القدددرا 

           آذا / 24 اادددددددددددددد    34/2٠، والقددددددددددددددرا  2٠١٧مددددددددددددددا   آذا / 23 اادددددددددددددد    34/٩والقددددددددددددددرا  
، و را ات اجلم يل ال امل بيلدنن تنفيدي ن دامؤ مد ألر األمد  اا ملددا اا دا باإل دكان 2٠١٧ما   

األمدد  اا ملدددا للمسدد وحلنات البيلددريل برنددامؤ وال نميددل اسضددريل ااسدد دامل  ااومدد  الاالدد   وت زيددز 
 ،2٠١6نون األول/ديسدم  كدا  2١ااد     ٧١/235  ، مبدا ا ذلدك القدرا األم  اا ملدا  موم 

 ، 2٠١6/ديسم  األولكانون   23اا     ٧١/256 القرا و 
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علددأ أ ددا  احددرتا   ، وحت ضددن اجلميدديفوعادلددل ،ضددرو ا بنددام جم م ددات  ددلميل وإذ يددد ك 
 ل،حقوق اإلنسان، مبا ا ذلك اسض ا ال نمي

ك أهددا  ال نميدل ، مبا ا ذل2٠3٠ال نميل ااس دامل ل ا  خطل  وإذ يراعإل مراعاا تامل 
ااس دامل، وخطل عم  أديس أبابا للم ألر الددو  الاالد  ل مويد  ال نميدل، واتفداق بدا يس اا  مدد 
مبوجدددت اتفا يدددل األمددد  اا ملددددا اإلحلا يدددل بيلدددنن تندددص ااندددا ، وإحلدددا   ددديندا  للملدددد مدددن  ددداحلر 

 السدددداحليل غددددص ، وبرنددددامؤ عمدددد  ةيينددددا ل دددداة البلدددددان الناميددددل2٠3٠-2٠١5للفددددرتا الكددددوا   
برندامؤ عمد  و إجرامات ال م  اا جَّد  للددول اجلز يدل ال دنصا الناميدل، و  ،2٠24-2٠١4 لل قد

، وإعدددلن  يدددو بيلدددنن البييدددل وال نميدددل، 2٠2٠-2٠١١لل قدددد اً ا دددطنبول ل ددداة أ ددد  البلددددان  دددو 
، وبرنددامؤ عمدد  ومدد ألر القمددل ال ددااإل لل نميددل ااسدد دامل، ومدد ألر القمددل ال ددااإل لل نميددل ا ج ماعيددل

اادد ألر الدددو  للسددكان وال نميددل، ومن ددا، عمدد  بيجددا، ومدد ألر األمدد  اا ملدددا لل نميددل ااسدد دامل، 
 ،وم اب ل هي  اا ألرات

، علددأ مجيدديف مبددادال إعددلن  يددو بيلددنن البييددل وال نميددل، مبددا ا ذلددك وإذ ي كددد مددن جديددد 
علددأ النملددو اان ددو  عليدده ا  مبدددأ ااسدد وليات اايلددرتكل  غدد  تباين ددا،  ددبي  اااددال   اس ددر،

 ، من اإلعلن ٧اابدأ 
باع مدددداد الوثيقددددل ا  اميددددل ادددد ألر األمدددد  اا ملدددددا اا ددددا باإل ددددكان وال نميددددل  وإذ يرحددددت 

 يددلرؤ الاسضددريل ااسدد دامل  ااومدد  الاالدد  ، اا نددون يا طددل اسضددريل اجلديددداي، الددي  يسدد ند إ  
إ  بنددام مدددن ومسدد وحلنات بيلددريل ي م دديف ةي ددا مجيدديف األشددلا  بااسدداواا ا اسقددوق  الدديت ترمددإل

مبقاصدد ومبدادال مياداق األمد  اا ملددا، مبدا ا  اً سرتشددم األ ا ديل،  حريداهن ع والفر ، ةضلً 
 ذلك ا حرتا  الكام  للقانون الدو ،

ت الوحلنيددل وايليددل مدن أجدد  تكددريس بدداجل ود الديت تبدديضا ب ددا اسكومدا وإذ حيدي  علمدداً  
، السيا دددديل وإعلناهددددا ا،، ا تيلددددري اهياسددددض ا اادينددددلي ي  الرؤيددددل، الدددديت ييلددددا  إلي ددددا با دددد هدددد

 ا،ومواثيق 
وي دددز   مدددل،ل جز ومرتابطدددل، و  تقبددد  ا حقدددوق اإلنسدددان عاايددل، أن مجيددديف وإذ ي كددد جمددددداً  

 ،ب ض ا ب ضاً 
ا ااددددن    ددداومحايأن هنددداك حتدددديات  دددددا ا جمدددال ت زيدددز حقدددوق اإلنسدددان  كدددد وإذ ي 

 وغصها من ااس وحلنات البيلريل،
، ومرندددددلاساجدددددل إ  مقا بدددددل ميلدددددرتكل بدددددا القطاعدددددات، ومسددددد دامل،  وإذ ييلددددددد علدددددأ 

، وتراعدددإل السدددن وندددوت اجلدددنس، وتسددد ند إ  القدددانون الددددو  سقدددوق اإلنسدددانوم كاملدددل،  و هدددا 
 ،وكملت اسضريل علأ مجييف مس ويات اسا ختطي  وصياغل ووضيف وتنفيي السيا ا اإلنسان
 اختداذ أن كسدر حلقدل الفقدر والضد   الديت ت وا ث دا األجيدال ي طلدت وإذ يضيف ا اع با   

ا تو يدديف  ااوجددودا ت  دددأل ألوجدده ال فاوتددات شددك   يا دداتا إجددرامات إجيابيددل، مبددا ا ذلددك 
عددن اس ددول علددأ الندديام، وا دددمات ال ددمليل،  ياكدد  األ ا دديل، ةضددلً ا دددمات، وااددوا د، واض

 وال  لي ، وال م  اللمض ا اادن وغصها من ااس وحلنات البيلريل،
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إتاحدل و  داخد  دوامدر ا ددمات ال امدل، ثقاةدل حقدوق اإلنسدان ل  زيدزأن  وإذ ييلدد علدأ 
حيو  ا ت زيز احدرتا   دو   لوعإل، وا وال د يت اا رةلمن أج  اك ساب لموظفا ال اما لةر  

حقددددوق اإلنسددددان وإعماضددددا ا اك مدددديف، وإذ ي كددددد ا هدددديا ال دددددد أ يددددل تددددوةص ةددددر  لل اقيدددد  
 ،لايلي وماتوال د يت ا جمال حقوق اإلنسان للموظفا ال اما علأ مس وأل اسك

، 2٠3٠خطدددددل ال نميدددددل ااسددددد دامل ل دددددا   االب دددددد اسضدددددر  باً وحيدددددي  علمددددد وإذ ييلددددديد 
ااددددن وااسددد وحلنات مدددن أهددددا  ال نميدددل ااسددد دامل الدددي  يرمدددإل إ  ج ددد   ١١ ددديما اضدددد    

عن أ يل ال نميل اسضريل ااس دامل باع با ها خطدوا  ومس دامل، ةضلً  مرنلو  وآمنل البيلريل شاملل
ل علدددأ ال ددد يد ال دددااإل ومنسدددق حامسدددل صدددوب حتقيدددض تنميدددل حضدددريل مسددد دامل بطريقدددل م كاملدددل

 مبيلا كل مجييف أصملاب اا لملل ذو  ال لل، ،وايلإل واإل ليمإل والوحلا ودون الوحلا
 و دددديف لل، باع بددددا   مركددددز تنسدددديض بن يددددل الو يددددل اساليددددل اومدددد  األمددد  اا ملدددددا وإذ يسدددل  
ا منظومدل األمد   ، بال  داون مديف كياندات أخدرأللوااس وحلنات البيلريل ااسد دام ااس دا  اسضر 

اا ملدا، مبا ا ذلك دو ها ا تقدمي دع  ةا وتقدا إ  البلددان الناميدل ا جمدا ت ت  لدض بااددن 
  ،ا طل اسضريل اجلديدا برامؤ من ا وااس وحلنات البيلريل ااس دامل علأ النملو اابا ا

ات البيلدددريل  ؤيدددل ااددددن للجميددديف، وييلدددص إ  ا ددد لدا  ااددددن وااسددد وحلن ي كدددد -١ 
علأ  د  ااساواا، ويسد أ إ  ت زيدز لولي  دا وكفالدل ألكدا مجيديف السدكان مدن وال م يف مبا ت يمله 

األجيدال اساليدل وااسدد قبليل، دون أ  ألييدز مدن أ  نددوت كدان، مدن السددكن ا مددن ومسدد وحلنات 
اد هدي  ااددن ومرنل ومس دامل وإجيرا ال كالي  يس  موم احل للجمييف و  بيلريل عادلل وآمنل وصمليل

ومسد وحلنات  دنادت دو  وااس وحلنات من أج  ت زيز  خدام اجلميديف وألد     حبيداا نوعيدل، ضدمن 
 ؛أخرأل مجلل أمو  ابيلريل تس وا وظيف  ا ا ج ماعيل، 

ياكددد  هب اساجدددل إ  ال مدد ، دون ألييددز، علددأ الن ددو  اً جديددد أيضددي كددد مددن  -2 
 أ اضدإلإتاحدل  را ال كالي  ومس دامل ، مبا ا ذلدكيس  ممن فل و تكون ماديل واج ماعيل أ ا يل 

، والسدددكن اللمدددض، والطا دددل اا جدددددا اسديادددل، وميدددا  اليلدددرب مدددزودا با ددددمات ب كلفدددل ميسدددو ا
اانمونل، وخددمات ال در  ال دملإل اانموندل، والنديام الكداا وااندي ، والد للف مدن النفايدات، 

األ ددرا، وال  لددي ، والاقاةددل، وتكنولوجيددات اا لومددات  وال نقدد  ااسدد دا ، والرعايددل ال ددمليل وتنظددي 
 ا ددد جاب  او  بال زامدددات الددددول حبقدددوق اإلنسدددان، هدددي  ا ددددمات تقي دددد وا ت دددا ت، مددديف ضدددمان

 ح ياجددددات النسددددام واألحلفددددال واليلددددباب وكبددددا  السددددن واألشددددلا  ذو  اإلعا ددددل واا دددداجرين 
ا هدديا  يفيلددجيرأل الدديت ت دداض الضدد  ، و  ددات األخددوالسددكان األصددليا واك م ددات ايليددل واجل

 واااديل؛ ا    اديل - وا ج ماعيل   سيلواا اسواجز القانونيلعلأ ال دد علأ القضام 
أن كددددد  بلدددددد مسددددد ول ا ااقدددددا  األول عدددددن حتقيدددددض تنمي ددددده  ي كدددددد مدددددن جديدددددد -3 

رتاتيجيات دو  السيا دددددات الوحلنيدددددل وا  ددددد يدددددادا ال نكيدددددد علدددددأ ا    ددددداديل وا ج ماعيدددددل، وأن 
مددن هددامى علددأ صدد يد  كدد  بلدددمددا ل ، وأندده ينبنددإل احددرتا لدديس مددن  بيدد  اانددا ا اإل اميددل الوحلنيددل

وت زيددز ال نميددل ااسدد دامل، مبددا ي سددض  ،و يادتدده ا تنفيددي  يا ددات القضددام علددأ الفقددر السيا ددات
 ؛والقواعد وا ل زامات الدوليل ذات ال لل

الدرواب  و ، حسدت مق ضدأ اسدال سضدريل،الدول علأ ت زيز حوكم  دا ا ييلجيف -4 
صددددملاب اا ددددلملل اسضددددريا والددددريفيا ألكددددن الريفيددددل مب  سددددات وآليددددات  ددددليمل ألُ  - اسضددددريل
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  ابليدددل ال نبددد  وا تسددداق بيلدددنن وتيلدددمل  ، ةضدددًل عدددن وضددديف الضدددواب  واادددوا ين اانا دددبل، وكفالدددل
علددأ  ددو بييددل الومحايددل  ،   دداد ا نمددو الو ج مدداعإل، ا إلدمددا، لاً حتقيقدد خطدد  ال نميددل اسضددريل

 ؛ومس دا  شام 
الددددول علدددأ اختددداذ خطدددوات مد و دددل وة الدددل ل  زيدددز اإلعمدددال ال دددد جيإل  حيددد  -5 

من عناصر اسض ا مس وأل م ييلإل منا ت، واسدض ا اً للملض ا السكن اللمض، باع با   عن ر 
 ا الدددي  يضدددمن اسمايدددل عدددد  ال مييدددز ا هددديا السدددياق مدددن خدددلل كفالدددل األمدددن القدددانوض للمليدددا

القانونيددل مددن اإلخددلم القسددر  وااضددايقات وغصهددا مددن ال  ديدددات، ووضدديف وتنفيددي، علددأ مجيدديف 
إل دددكان ت دددات ال دددلت القويدددل بدددا ال  لدددي  وال مالدددل سيا دددل ام كاملدددل ل ااسددد ويات، مقا بدددات

صا ، وت دددددددز  الن دددددددو  باألحيدددددددام الفقدددددددالف ددددددد و  والسدددددددكن وال دددددددملل ومنددددددديف اإل  دددددددام وال مييدددددددز
وبا رتاتيجيات الو ايل اليلاملل اليت ت جاو  ال ملسينات اااديل والبيييل لل نكدد مدن إدمدا، األحيدام 
الفقددددصا وااسددددد وحلنات ال يلددددواميل ضدددددمن األب دددداد السيا ددددديل وا ج ماعيددددل والاقاةيدددددل وا    ددددداديل 

 للمدن؛
زيدددز ت ا إمكانيدددل الددددول األعضدددام علدددأ النظدددر، عندددد ا   ضدددام، اً حيددد  أيضددد -6 

وتكييدد  وتنفيددي السيا ددات اا  لقددل بالسددلمل علددأ الطددرق مددن أجدد  محايددل األشددلا  اا رضددا 
مدديف ال ددكوك اً لللطدر،    دديما األحلفدال واليلددباب وكبددا  السدن واألشددلا  ذوو اإلعا ددل، أليلدي

القانونيدددددل لملمددددد  اا ملددددددا ذات ال دددددلل، مبدددددا ا ذلدددددك اتفا يدددددل حقدددددوق الطفددددد  واتفا يدددددل حقدددددوق 
 اإلعا ل؛ األشلا  ذو 

الددول علدأ إنيلدام مسداحات عامدل تكدون آمندل وشداملل وخضدرام  حيد  كديلك -٧ 
وا ندددما، وجيدددا وم احددل للجميدديف دون ألييددز، وحت ددو  علددأ مندداحلض م  ددددا الوظددام  لل فاعدد  

، وتراعددإل صددملل اإلنسددان و ةاهدده، وت دديا ال بددادل ا    دداد  وال  بددص الاقدداا واسددوا  ا ج مدداعإل
تنميل بيلريل،  حبي  حتقض م نوعل من اليل وب والاقاةات، وتكون م ممل ومدا ابا جمموعات 

 وبنام جم م ات  لميل وتيلا كيل وشاملل؛
بيلدريل  دليمل وصدمليل وشداملل وآمندل ا ااددن  الن دو  ببييدل الدول علأ حي  -٨ 

 ون ختويدد كددن اجلميدديف مددن ال دديى وال مدد  واايلددا كل ا اسيدداا اسضددريل دوااسدد وحلنات البيلددريل ألُ 
خدو  مددن ال ندد ، مدديف مراعدداا أوجدده الضدد   وال وامدد  الاقاةيددل الكامنددل ا وضدديف السيا ددات   و 

، مبددا ا ذلددك عددن حلريددض مندديف ومكاةملددل وصدد  واجلرحددل اا  لقددل بدداألمن ال ددا  والو ايددل مددن ال ندد 
 أك ؛اً أمنياً ةيات م ينل واع با ها بطبي   ا هديد

سدددددان ا اس دددددول علدددددأ ميدددددا  اليلدددددرب اانموندددددل أن  حقدددددوق اإلناً جمددددددد ي كدددددد -٩ 
 وخدمات ال ر  ال ملإل، باع با ها عناصر من عناصدر اسدض ا مسد وأل م ييلدل  مدض، حقدوق  

 ضرو يل  لل م  يف ال ا  باسض ا اسياا وجبمييف حقوق اإلنسان؛
ا كاةيدددل ا ددد اما ات عامدددل وخاصدددل   ال يلدددجييف علدددأ توظيددد  الددددول إ  يددددعو -١٠ 

ر نظد  خددمات اايدا  وال در  ال دملإل والنظاةدل و اميدل وميسدرا ومسد دامل، وتدوة هياك  أ ا ديل
ال ددمليل وميدددا  اكدددا   وإدا ا النفايددات ال دددلبل وت دددري  اايددا  اسضدددريل واسدددد مددن تلدددو  اضدددوام 

ال كيدد  مدديف تنددص  علددأ اضياكدد  األ ا دديل  ددد ا إ  ضددمان السدد إل وإدا ا ميددا  ال واصدد ، وإ 
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 ،كاملدل، مبدا ا ذلدك السدكن وال نقد مدن خطد  ال نميدل اسضدريل واإل ليميدل اا  اً جزم كوهنااانا  و 
 من با أمو  أخرأل؛

يكولوجيدل، مبدا ا ذلدك ا الدول إ  ت زيز اسلول القاممل علأ النظ  اإليدعو  -١١ 
وأ ددا  بنيددل كفالددل ا دد دامل ا  دد  لك واإلن ددا،  تدددع  اادددن وااسدد وحلنات البيلددريل الدديت ا تاكدد

  تُ جددداو  القدددد ا  لكدددإلمدددن أهددددا  ال نميدددل ااسددد دامل،  ١2مددديف اضدددد  اً إدا ا النفايدددات، أليلدددي
بنيدددل ال  دددد  لل  ديددددات غدددص ااسدددبو ل الددديت تواج  دددا ااددددن  ،ال جديديدددل للنظدددا  اإليكولدددوجإل

نظم دددددا الددددديت ت  دددددر  ضدددددا ضدددددنو  الوااسددددد وحلنات البيلدددددريل جدددددرام ةقدددددداهنا تنوع دددددا البيولدددددوجإل و 
وتنددص اانددا  ومددا ي  دد  بدده مددن  ا صددطناعيليكولوجيددل وال لددو  والكددوا   الطبي يددل والكددوا   اإل

  اجل ددددود الراميددددل إ  القضددددام علددددأ الفقددددر جبميدددديف إ  أن هددددي  ال  ديدددددات تقددددو  اً  دددداحلر، ميلددددص 
 أشكاله وأب اد ، وحتول دون حتقيض تنميل مس دامل؛

 ا دد با يلأكادر  مقا بدات إ   فاعليددلت الاساجدل إ  ا ن قددال مدن ااقا بدا يدد ك -١2 
اسددد مددن هدددة ا كاةددل عناصددر اك مدديف لميدديف األخطددا ، و شدداملل جل، و الدداحلرا علددأ مراعدداا اممددل 

ا اادن وغصها من ااس وحلنات البيلريل مدن خدلل تيلدجييف إدمدا، اارونل  احلر الكوا  ، وبنام 
وتنفيددديها، مبدددا ا ذلدددك ال لطدددي  تقييمدددات أخطدددا  الكدددوا   ا  يا دددات ا ددد لدا  األ اضدددإل 

عن  ب د الكوا  ، ةضلً  ال  اا عمليل اسضر ، وإدما، مبادال يإعادا البنام بيلك  أةض ي ا
بنام  د ات السلطات ايليل علأ وضيف وتنفيي خط  اسد مدن  داحلر الكدوا   وا  د جابل ضدا، 

اليددل وااسدد قبليل، ووضدديف إجددرامات كاةيددل مادد  عمليددات تقيددي  االدداحلر اا  لقددل مبوا دديف ااراةددض ال امددل اس
 ؛2٠3٠-2٠١5ميف إحلا   يندا  للملد من  احلر الكوا   اً للطوا ال وعمليات اإلجلم أليلي

ا حددرتا  ال ددا  سقددوق اإلنسددان للجيدددا كفالدددل ب الدددولال زامددات  علددأييلدددد  -١3 
ضد  فل ااددن ااضدي   دع بدم داجرين، و وضد    كواا داجرين، ب در  النظدر عدن اً واايلردين داخلي

حركدات الندزو  الكدد أل إ  تقدر بدنن بدرو  مدن ال  داون الددو ، وأن تراعدإل الظددرو  الوحلنيدل، وأن 
مسددددا ات  تقددددد  أناً أيضدددد  غدددد  إثا هددددا شددددف ال ملددددديات، ةب مكاهندددداداخدددد  البلدددددات واادددددن، 

 ؛وثقاةيل كبصا ا اسياا اسضريلاج ماعيل وا   اديل 
 ل زامدددات اا  لقدددل بو دددام  ال نفيدددي الدددوا دا ا خطدددل ال نميدددل ا مدددن جديدددد ي كدددد -١4 

، وخطددل عمدد  أديددس أبابددا للمدد ألر الدددو  الاالدد  ل مويدد  ال نميددل، ويدددعو 2٠3٠ااسدد دامل ل ددا  
اا  سدددات اااليدددل الدوليدددل اا  دددددا األحلدددرا ، وم دددا   ال نميدددل اإل ليميدددل، واا  سدددات اااليدددل 

اادا ، مبدا ا ذلدك مدن خدلل آليدات ماليدل مب كدرا،  دا دعم  تقدمي إاإل اميل، ووكا ت ال  اون 
 تنفيي ا طل اسضريل اجلديدا،    يما ا البلدان الناميل؛بنيل إ  ال امؤ واايلا ييف 

، و ي   لداً تنفيدي، ال مد  اإلجرامات ا اصلا إحلا  ااكلفا بو يات  ييلجيف -١5 
 ١١دول ا تنفيددي ا طددل اسضددريل اجلديدددا وحتقيددض اضددد  دع  الددكفيلددل بددعلددأ تقدددمي مقرتحددات  

 ؛2٠3٠س دامل ل ا  اا نميل المن أهدا  ال نميل ااس دامل ا خطل 
عقدددد   ااقدددر  أن رةيددديف ااسددد وأل للجم يدددل ال امدددلالج مدددات ا أ يدددل عقدددد  ي كدددد -١6 

 إلبنيل منا يلل ال نفيي الف لدللجم يل ال امل  ميس اجلم يل ال امل ا أثنام الدو ا اساديل والسب ا 
برندامؤ األمد  اا ملددا للمسد وحلنات البيلدريل  مومد  األمد  لللطل اسضريل اجلديددا وحتديدد مو ديف 

 اا ملدا  ا هيا ال دد.
    

 


