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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2٠١٧حزيران/يونيه  6-23
 جدول األعمالمن  3البند 

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

 ، السلفادور: مشروع قرار*ر، البرازيل، تايلندإكوادو ، *نأذربيجا  

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

بدداسقوق اادنيددل والسيا دديل، وال  ددد الدددو  ا ددا  بدداسقوق اماعيدداايل وامجعماعيددل وال قا يددل، 
 من صكوك حقوق اإلنسان الدوليل ذات اليلل،ذلك  وغص

أن  ددكان ااندداحلض اسضددريل ح لددون حاليددان أ  ددر مددن نيدد   ددكان  وإذ يضدديف ا اععبددا   
 إ  الضِّد   ال امل، وأن مدن ااعواديف أن يزيدد عددا األشدلا  الديين ي ييلدون ا اانداحلض اسضدريل

جي د  العو ديف األمدر الدي  إ  ثل دإل  دكان ال دامل، نسدبع    رتفديف، وأن ت2٠5٠تقريبان حبلول عدا  
 ،ا القرن اساا  وال يلرين حدثت حتومت جي يلاليت أ اسضر  أحد امجتاهات

القددددرا ات ذات اليددددلل اليدددداا ق عددددن جملددددس حقددددوق اإلنسددددان، م  دددديما  إ وإذ ييلددددص  
 أيلددددددددددددول/ 2٩اادددددددددددد     33/١٠، والقددددددددددددرا  2٠١6آذا /مددددددددددددا    23اادددددددددددد     3١/٩ القددددددددددددرا 
 24 اادددد    34/2٠، والقدددرا  2٠١٧آذا /مددددا    23ااددد     34/٩، والقددددرا  2٠١6  دددبعمر

، واددددرا ات اةم يدددل ال امددددل بيلددد ن تنفيددددي نعددداملع مدددد  ر األمددد  ااع دددددق اا دددد  2٠١٧آذا /مدددا   
األمد  ااع ددق للمسدعوحلنات برندامع باإل كان والعنميل اسضريل ااسعدامل )ااومل  ال الث( وت زيز 
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 ، 2٠١6/ايسمر األول انون   23اا     ٧١/256 القرا ، و 2٠١6 ايسمر
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علددأ أ ددا  احددرتا   ، وحتعضددن اةميدديفوعاالددل ،ضددرو ق بنددام جمعم ددات  ددلميل وإذ يددد ك 
 ل،حقوق اإلنسان، مبا ا ذلك اسض ا العنمي

نميدل ، مبا ا ذلك أهددا  الع2٠3٠العنميل ااسعدامل ل ا  خطل  وإذ يراعإل مراعاق تامل 
ااسعدامل، وخطل عم  أايس أبابا للم  ر الددو  ال الدث لعمويد  العنميدل، واتفداق بدا يس اا عمدد 
مبوجدددت اتفاايدددل األمددد  ااع ددددق اإلحلا يدددل بيلددد ن تندددص ااندددا ، وإحلدددا   ددديندا  لل دددد مدددن  ددداحلر 

، وبرنددددامع عمدددد   يينددددا ليدددداة البلدددددان الناميددددل غددددص السدددداحليل 2٠3٠-2٠١5للفددددرتق الكددددوا   
برندامع عمد  و إجرامات ال م  اا جَّد  للددول اةز يدل اليدنصق الناميدل، و  ،2٠24-2٠١4 لل قد

، وإعدددلن  يدددو بيلددد ن البييدددل والعنميدددل، 2٠2٠-2٠١١ا دددطنبول ليددداة أاددد  البلددددان  دددوان لل قدددد 
مدد  ومدد  ر القمددل ال ددااإل للعنميددل ااسددعدامل، ومدد  ر القمددل ال ددااإل للعنميددل امجعماعيددل، وبرنددامع ع

اادد  ر الدددو  للسددكان والعنميددل، ومن ددا، عمدد  بيجددا، ومدد  ر األمدد  ااع دددق للعنميددل ااسددعدامل، 
 ،ومعاب ل هي  اا  رات

باععمدددداا الوثيقددددل ا عاميددددل ادددد  ر األمدددد  ااع دددددق اا دددد  باإل ددددكان والعنميددددل  وإذ يرحددددت 
 رؤيددلالةديدددقي، الددي  يسددعند إ  اسضددريل ااسددعدامل )ااوملدد  ال الددث(، اا نددون يا طددل اسضددريل ا

إ  بنددام مدددن ومسددعوحلنات بيلددريل يعمعدديف  ي ددا ايدديف األشددلا  بااسدداواق ا اسقددوق  الدديت ترمددإل
مبقاصدد ومبداام مي داق األمد  ااع ددق، مبدا ا  ان سرتشددماأل ا ديل،   حريداهن والفر ،  ضلن ع

 ذلك امحرتا  الكام  للقانون الدو ،
بدداة وا الديت تبدديضا ب ددا اسكومدات الوحلنيددل والليددل مدن أجدد  تكددريس  وإذ حيدي  علمددان  

، السيا دددديل وإعلناهددددا ، ا تيلددددري اها،ياسددددض ا اادينددددلي هددددي  الرؤيددددل، الدددديت ييلددددا  إلي ددددا با دددد 
 ا،ومواثيق 
وي دددز   ملدددل،لعجز ومرتابطدددل، وم تقبددد  ا أن ايددديف حقدددوق اإلنسدددان عاايددل، وإذ ي  ددد جمدددداان  

 ب ض ا ب ضان،
ا ااددددن  ع ددداأن هنددداك حتدددديات  دددداق ا جمدددال ت زيدددز حقدددوق اإلنسدددان و اي  دددد إذ يو  

 وغصها من ااسعوحلنات البيلريل،
، ومرندددددلاساجدددددل إ  مقا بدددددل ميلدددددرت ل بدددددا القطاعدددددات، ومسدددددعدامل،  علدددددأوإذ ييلددددددا  

، وتراعدددإل السدددن وندددوت اةدددنس، وتسدددعند إ  القدددانون الددددو  سقدددوق اإلنسدددانومعكاملدددل،  و هدددا 
 ،و ملاإلنسان ا ختطي  وصياغل ووضيف وتنفيي السيا ات اسضريل علأ اييف مسعويات اس

 اختداذ أن  سدر حلقدل الفقدر والضد   الديت تعوا ث دا األجيدال يعطلدت وإذ يضيف ا اععبا   
ا تو يدديف  ااوجددواق شددك   يا ددات تعيددد  ألوجدده العفاوتدداتا إجددرامات إجيابيددل، مبددا ا ذلددك 

ا، واضيا دد  األ ا دديل،  ضددلن عددن اسيددول علددأ الندديام، وا دددمات اليدد يل، ا دددمات، وااددوا  
 والع لي ، وال م  اللملض ا اادن وغصها من ااسعوحلنات البيلريل،

إتاحدل و  ثقا دل حقدوق اإلنسدان ااخد  اواملدر ا ددمات ال امدل، لع زيدزأن  علدأوإذ ييلدا  
حيو  ا ت زيز احدرتا   او   والوعإل،  يتاا ر ل والعد  من أج  ا عساب لموظفا ال اما ل ر  

حقددددوق اإلنسددددان وإعماضددددا ا اكعمدددديف، وإذ ي  ددددد ا هدددديا اليدددددا أ يددددل تددددو ص  ددددر  للع قيدددد  
 ،لاللي وماتوالعد يت ا جمال حقوق اإلنسان للموظفا ال اما علأ مسعو  اسك



A/HRC/35/L.30/Rev.1 

3 GE.17-10264 

، 2٠3٠خطدددددل العنميدددددل ااسدددددعدامل ل دددددا   االب دددددد اسضدددددر  بوحيدددددي  علمدددددان وإذ ييلددددديد  
مدددن أهددددا  العنميدددل ااسدددعدامل الدددي  يرمدددإل إ  ج ددد  ااددددن وااسدددعوحلنات  ١١ ددديما اضدددد   م

ومسعدامل،  ضلن عن أ يل العنميل اسضريل ااسعدامل باععبا ها خطدوق  مرنلالبيلريل شاملل وآمنل و 
ل علدددأ اليددد يد ال دددااإل ومنسدددق حامسدددل صدددوب حتقيدددض تنميدددل حضدددريل مسدددعدامل بطريقدددل معكاملدددل

 مبيلا  ل اييف أص اب اايل ل ذو  اليلل، ،واإلاليمإل والوحل  واون الوحل  واللإل
عو دددديف للب  يددددل الوميددددل اساليددددل اوملدددد  األمددد  ااع دددددق، باععبددددا   مر ددددز تنسدددديض  وإذ يسدددل  
ا منظومدل األمد  ، بالع داون مديف  ياندات أخدر  لوااسعوحلنات البيلريل ااسدعدام ااسعدا  اسضر 

ااع دق، مبا ا ذلك او ها ا تقدمي اع     وتقد  إ  البلددان الناميدل ا جمدامت تع لدض بااددن 
  ،ا طل اسضريل اةديدق برامع من ا وااسعوحلنات البيلريل ااسعدامل علأ الن و اابا ا

البيلدددريل   ؤيدددل ااددددن للجميددديف، وييلدددص إ  ا دددعلدا  ااددددن وااسدددعوحلنات ي  دددد -١ 
علأ اد  ااساواق، ويسد أ إ  ت زيدز لوليع دا و فالدل  كدا ايديف السدكان مدن والعمعيف مبا تعي ه 

األجيدال اساليدل وااسددعقبليل، اون أ   ييدز مدن أ  نددوت  دان، مدن السددكن ا مددن ومسددعوحلنات 
ا هدي  ااددن ومرنل ومسعدامل وإجيارق العكالي  يس  مبيلريل عاالل وآمنل وص يل ومعاحل للجمييف و 

دن ومسدعوحلنات ادتيدو  وااسعوحلنات من أج  ت زيز  خدام اةميديف و دع    حبيداق نوعيدل، ضدمن 
 ؛أخر  الل أمو  ابيلريل تسعوا وظيفع ا امجعماعيل، 

يا ددد  هب اساجدددل إ  ال مدد ، اون  ييددز، علددأ الن ددو  ي  ددد مددن جديددد أيضددان  -2 
 أ اضدإلإتاحدل مبدا ا ذلدك  ،ق العكدالي  ومسدعداملر يس دممنيفل و تكون ماايل واجعماعيل أ ا يل 

، والسدددكن اللملدددض، والطاادددل ااعجدددداق اسدي دددل، وميدددا  اليلدددرب مدددزواق با ددددمات بعكلفدددل ميسدددو ق
اا مونل، وخددمات اليدر  اليد إل اا موندل، والنديام الكداا وااندي ، والدعللف مدن النفايدات، 
والعنقدد  ااسددعدا ، والرعايددل اليدد يل وتنظددي  األ ددرق، والع لددي ، وال قا ددل، وتكنولوجيددات اا لومددات 

 ا دددعجابع اهدددي  ا ددددمات بالعزامدددات الددددول حبقدددوق اإلنسدددان، و  تقي ددددوامتيدددامت، مددديف ضدددمان 
محعياجددددات النسددددام واألحلفددددال واليلددددباب و بددددا  السددددن واألشددددلا  ذو  اإلعااددددل واا دددداجرين 

ا هدديا  يفيلددجيوالسددكان األصددليا واكعم ددات الليددل واة ددات األخددر  الدديت ت ددا  الضدد  ، و 
 واااايل؛ اماعياايل - وامجعماعيل   سيلواا اسواجز القانونيلعلأ اليدا علأ القضام 

أن  ددددد  بلدددددد مسددددد ول ا ااقدددددا  األول عدددددن حتقيدددددض تنميعددددده  ي  دددددد مدددددن جديدددددد -3 
او  السيا دددددات الوحلنيدددددل وام دددددرتاتيجيات  يدددددااق الع  يدددددد علدددددأ اماعيددددداايل وامجعماعيدددددل، وأن 

مددن هددامى علددأ صدد يد  كدد  بلدددمددا ل، وأندده ينبنددإل احددرتا  لدديس مددن ابيدد  اانددامقاإل امليددل الوحلنيددل 
وت زيددز العنميددل ااسددعدامل، مبددا يعسددض  ،وايااتدده ا تنفيددي  يا ددات القضددام علددأ الفقددر السيا ددات

 ؛والقواعد واملعزامات الدوليل ذات اليلل
الدرواب  و ، حسدت مقعضدأ اسدالالدول علأ ت زيز حو مع دا اسضدريل،  ييلجيف -4 
صدددد اب اايددددل ل اسضددددريا والددددريفيا أل كددددنالريفيددددل مب  سددددات وآليددددات  ددددليمل  ُ  - اسضددددريل

 اابليدددل العنبددد  وامتسددداق بيلددد نوتيلدددمل  ،  ضدددلن عدددن وضددديف الضدددواب  واادددوا ين اانا دددبل، و فالدددل 
علددأ  ددو بييددل الو ايددل  ،اعيدداا امنمددو الجعمدداعإل، و امإلامددا، لخطدد  العنميددل اسضددريل حتقيقددان 

 ومسعدا ؛ شام 
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ل و  الدددل لع زيدددز اإلعمدددال العدددد جيإل الددددول علدددأ اختددداذ خطدددوات مد و ددد حيدددث -5 
لل ض ا السكن اللملض، باععبا   عنيران من عناصر اسض ا مسعو  م ييلإل منا ت، واسدض ا 
عدددد  العمييدددز ا هددديا السدددياق مدددن خدددلل  فالدددل األمدددن القدددانو  لل يدددا ق الدددي  يضدددمن اسمايدددل 

ووضدديف وتنفيددي، علددأ ايدديف  القانونيددل مددن اإلخددلم القسددر  وااضددايقات وغصهددا مددن الع ديدددات،
إل دددكان ت دددات اليدددلت القويدددل بدددا الع لدددي  وال مالدددل سيا دددل اااسدددعويات، مقا بدددات معكاملدددل ل

، وت دددددددز  الن دددددددو  باألحيدددددددام الفقدددددددصق الفيددددددد والسدددددددكن واليددددددد ل ومنددددددديف اإلايدددددددام والعمييدددددددز و 
مدن إامدا، األحيدام وبا رتاتيجيات الواايل اليلاملل اليت تعجاو  الع سينات اااايل والبيييل للع  دد 

الفقددددصق وااسدددددعوحلنات ال يلددددوامليل ضدددددمن األب دددداا السيا ددددديل وامجعماعيددددل وال قا يدددددل واماعيددددداايل 
 للمدن؛

ت زيدددز وتكييددد  وتنفيدددي ا إمكانيدددل الددددول األعضدددام علدددأ النظدددر حيدددث أيضدددان  -6 
يما السيا ات ااع لقل بالسلمل علأ الطدرق مدن أجد   ايدل األشدلا  اا رضدا لللطدر، م  د

مدديف اليددكوك  ، عنددد اماعضددام،األحلفددال واليلددباب و بددا  السددن واألشددلا  ذوو اإلعااددل،  يلدديان 
اتفاايددل حقددوق الطفدد  واتفاايددل حقددوق األشددلا    دداالقانونيددل لممدد  ااع دددق ذات اليددلل، مبددا  ي

 ذو  اإلعاال؛
الددول علدأ إنيلدام مسداحات عامدل تكدون آمندل وشداملل وخضدرام  حيدث  ديلك -٧ 

وامندددما، وجيدددق ومعاحددل للجميدديف اون  ييددز، وحتعددو  علددأ مندداحلض مع ددداق الوظددامل  للعفاعدد  
امجعمدداعإل، وتراعددإل صدد ل اإلنسددان و  اهدده، وتعدديق العبدداال اماعيدداا  والع بددص ال قدداا واسددوا  

تنميل بيلريل،  حبيث حتقضات، وتكون ميممل ومدا ق با جمموعات معنوعل من اليل وب وال قا 
 وبنام جمعم ات  لميل وتيلا  يل وشاملل؛

بيلدريل  دليمل وصد يل وشداملل وآمندل ا ااددن  الن دو  ببييدلالدول علأ  حيث -٨ 
 كددن اةميدديف مددن ال دديى وال مدد  واايلددا  ل ا اسيدداق اسضددريل اون ختويدد وااسددعوحلنات البيلددريل  ُ 

 ، مدديف مراعدداق أوجدده الضدد   وال وامدد  ال قا يددل الكامنددل ا وضدديف السيا ددات خدو  مددن ال ندد مو 
، مبددا ا ذلددك عددن حلريددض مندديف ومكا  ددل وصدد  واةرحددل ااع لقددل بدداألمن ال ددا  والواايددل مددن ال ندد 

  يات م ينل واععبا ها بطبي ع ا هديدان أمنيان أ ر؛
يلدددددرب اا موندددددل أن  حقدددددوق اإلنسدددددان ا اسيدددددول علدددددأ ميدددددا  الجمدددددداان  ي  دددددد -٩ 

 مملدض، حقدوق   إلوخدمات الير  الي إل، باععبا ها عناصر من عناصر اسض ا مسعو  م ييلد
 ؛يل األخر قوق اإلنساناساييف  ،  ضل عنضرو يل  للعمع يف العا  باسض ا اسياق

ا  ا يدددل ا دددع ما ات عامدددل وخاصدددل   العيلدددجييف علدددأ توظيددد الددددول إ   يددددعو -١٠ 
ميسدرق ومسدعدامل، وتدو ر نظد  خددمات اايدا  واليدر  اليد إل والنظا دل هيا   أ ا ديل واامليدل و 

اليدد يل وميدددا  اكدددا   وإاا ق النفايددات اليدددلبل وتيدددري  اايددا  اسضدددريل واسدددد مددن تلدددو  اضدددوام 
العكيدد  مدديف تنددص  علددأاضيا دد  األ ا دديل  اددد قإ  ضددمان  السدد إلوإاا ق ميددا  ال واصدد ، وإ  

 ،العنميدل اسضدريل واإلاليميدل ااعكاملدل، مبدا ا ذلدك السدكن والعنقد  جزمان مدن خطد   وهنااانا  و 
 من با أمو  أخر ؛

الدول إ  ت زيز اسلول القاململ علأ النظ  اإليكولوجيدل، مبدا ا ذلدك ا يدعو  -١١ 
بنيددل  فالددل ا ددعدامل ام ددع لك واإلنعددا، وأ ددا   الدديت تدددع  اادددن وااسددعوحلنات البيلددريل امتاكدد
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م تُعجددداو  القدددد ق  لكدددإلمدددن أهددددا  العنميدددل ااسدددعدامل،  ١2النفايدددات،  يلددديان مددديف اضدددد   إاا ق
بنيدددل العيدددد  للع ديددددات غدددص ااسدددبوال الددديت تواج  دددا ااددددن  ،العجديديدددل للنظدددا  اإليكولدددوجإل

نظم دددددا الددددديت تع دددددر  ضدددددا ضدددددنو  الوااسدددددعوحلنات البيلدددددريل جدددددرام  قدددددداهنا تنوع دددددا البيولدددددوجإل و 
وتنددص اانددا  ومددا يعيدد  بدده مددن  امصددطناعيللعلددو  والكددوا   الطبي يددل والكددوا   اإليكولوجيددل وا

  اة ددددوا الراميددددل إ  القضددددام علددددأ الفقددددر  ميدددديف  دددداحلر، ميلددددصان إ  أن هددددي  الع ديدددددات تقددددو  
 أشكاله وأب اا ، وحتول اون حتقيض تنميل مسعدامل؛

ا ددعباايل أ  در إ  مقا بدات  عفاعليددلاساجدل إ  امنعقددال مدن ااقا بدات ال يدد ك -١2 
اسددددد هددددد  ا كا ددددل عناصددددر اكعمدددديف لميدددديف األخطددددا ، و شدددداملل ةالدددداحلر، و اااملمددددل علددددأ مراعدددداق 

ا اادددن وغصهددا مددن ااسددعوحلنات البيلددريل مددن خددلل تيلددجييف اارونددل  دداحلر الكددوا  ، وبنددام  مددن
ا ا ذلددددك إامددددا، تقييمددددات أخطددددا  الكددددوا   ا  يا ددددات ا ددددعلدا  األ اضددددإل وتنفيدددديها، مبدددد

ب دد الكدوا  ،  الع دااالعلطي  اسضر ، وإاما، مباام يإعااق البنام بيلك  أ ض ي ا عمليل 
 ضدددلن عدددن بندددام ادددد ات السدددلطات الليدددل علدددأ وضددديف وتنفيدددي خطددد  اسدددد مدددن  ددداحلر الكدددوا   

عقبليل، وام ددعجابل ضدددا، م ددد  عمليدددات تقيدددي  االددداحلر ااع لقدددل مبوااددديف اارا دددض ال امدددل اساليدددل وااسددد
ووضدديف إجددرامات  ا يددل للطددوا م وعمليددات اإلجددلم  يلدديان مدديف إحلددا   دديندا  لل ددد مددن  دداحلر 

 ؛2٠3٠-2٠١5الكوا   
امحددرتا  العددا  سقددوق اإلنسددان للجيدددا كفالدددل الدددول بالعزامددات  علددأييلدددا  -١3 

ضد  فل دع  ااددن ااضدي  بدم داجرين، و وضد     واايلراين ااخليان واا داجرين، بيدر  النظدر عدن 
حر دات الندزو  الكددر  إ  تقدر بد ن بدرو  مدن الع داون الددو ، وأن تراعدإل الظددرو  الوحلنيدل، وأن 

مسددددا ات  تقددددد أيضددددان أن   غدددد  إثا هددددا شددددف الع ددددديات،  ب مكاهندددداااخدددد  البلدددددات واادددددن، 
 ؛اجعماعيل وااعياايل وثقا يل  بصق ا اسياق اسضريل

ع لقدددل بو دددامل  العنفيدددي الدددوا اق ا خطدددل العنميدددل املعزامدددات اا مدددن جديدددد ي  دددد -١4 
، وخطددل عمدد  أايددس أبابددا للمدد  ر الدددو  ال الددث لعمويدد  العنميددل، ويدددعو 2٠3٠ااسددعدامل ل ددا  

اا  سدددات اااليدددل الدوليدددل ااع دددداق األحلدددرا ، وميدددا   العنميدددل اإلاليميدددل، واا  سدددات اااليدددل 
اادا ، مبدا ا ذلدك مدن خدلل آليدات ماليدل مبعكدرق،  دا م  تقدمي اعإاإل امليل، وو امت الع اون 

 تنفيي ا طل اسضريل اةديدق، م  يما ا البلدان الناميل؛بنيل إ  الرامع واايلا ييف 
وميع  ، تنفيديان لد، ال مد  اإلجرامات ا اصلا إحلا  ااكلفا بوميات  ييلجيف -١5 

 ١١ا طددل اسضددريل اةديدددق وحتقيددض اضددد  دع  الدددول ا تنفيددي  فيلددل بددعلددأ تقدددمي مقرتحددات  
 ؛2٠3٠سعدامل ل ا  ااعنميل المن أهدا  العنميل ااسعدامل ا خطل 

عقدددد   ااقدددر  أن ر يددديف ااسدددعو  للجم يدددل ال امدددلالجعمدددات امأ يدددل عقدددد  ي  دددد -١6 
 إلالعنفيي الف لدبنيل مناايلل للجم يل ال امل  مليس اةم يل ال امل ا أثنام الدو ق اساايل والسب ا 

لللطل اسضريل اةديددق وحتديدد مواديف برندامع األمد  ااع ددق للمسدعوحلنات البيلدريل )موملد  األمد  
 ااع دق( ا هيا اليدا.

    


