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مجلس حقوق اإلنسان


والثالثون
الدورة الخامسة
 23-6حزيران/يونيه2017
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية
أذربيجان* ،إسبانيا* ،أستراليا* ،إستونيا* ،إكوادور ،ألمانياا ،أوغنادا* ،أوكرانياا* ،آيرلنادا*،
آيساالندا* ،باااراغوا  ،البرازي ا  ،البرتغااا  ،بلجيكااا ،بلغاريااا* ،بنمااا ،البوساانة والهرس ااك*،
بولناادا* ،بياارو* ،تااونس ،الجبا األسااود* ،جمهوريااة كوريااا ،جمهوريااة مقاادونيا اليوغوسااالفية
سااابقا* ،جورجيااا ،رومانيااا* ،ساالوفاكيا* ،ساالوفينيا ،السااويد* ،سويس ارا ،ص اربيا* ،فرنسااا*،
الفلبين ،فنلندا* ،قبرص* ،كرواتيا ،كندا* ،كولومبيا* ،التفياا ،لكسامبر * ،ليختنشاتاين*،
المملك ااة المتح اادة لبريااني ااا الع ما ا وآيرلن اادا الش اامالية ،الن ااروي * ،النمس ااا* ،ه ااايتي*،
هندوراس* ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات المتحدة األمريكية :مشروع قرار

 .../٣٥حلق ااة نق اااق بش ااان حق ااوق اإلنس ااان للمش ااردين دا لي ااا ف ااي إ ااار
االحتف ااا بال االكرو الس اانوية العشا ارين للمب ااادت التوجيهي ااة المتعلق ااة
بالتشرد الدا لي
قرررجم س ررو حارروا ا ن ررانه
اع ما النص ال ايل:

ج ر ه xxه املعاررو يف

 xxحزيران/يونيرره 2017ه

"إن س و حاوا ا ن انه
إذ يررِّرر جبميررا الا رراجماس ال رايتاا الررا اع مررداا اممعيررا العامررا ومنررا حارروا ا ن رران
وس و حاوا ا ن ان يتشأن املشر ين اخ ياه
وإذ يش ررعر يتانزع ررا يت ررال إزاء احلج ررمل امل رررو حل ررا س ال ش ررر ال ررداخ وم ررد عاي ررد ا
وطايتعها الطويل األمد مجيا أحناء العامله ألسباب منها ان هاراس وجتاوزاس حاروا ا ن رانه
وان هار رراس الا ررانون ال رردويل ا ن ررا ه والنزاع رراس امل ر ر ناه وا ر ررطها ه والعنر ر ه وا جم ررابه

__________

*

ولا غري عضو

)GE.17-09932(A



س و حاوا ا ن ان.
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ررل فيه ررا
فض ررع ع ررن الار رواجمة الطبيعي ررا أو الناجت ررا ع ررن األنش ررطا البشر ررياه و ر ر رررو
املشر ون اخ يا ع ى مرا ياير مرن احلمايرا وامل راعديفه وإذ يردجمط مرا يطرحره ذلر مرن يردياس
ضييهمله فضع عن اجمل ما الدويله 
ج يما لألشخاص امل أثرينه مبا ذل اجمل معاس الا
وإذ يدجمط ما ل شر الداخ من أيتعا إن انيا وإمنائيا ومر بطا حباوا ا ن ان وجممبرا يتبنراء
ال عمه مبا ذل حا س ال شر الطويل األمده وما ي مل يته ورا الن اء واألطيال مرن ررع
شرديد عررا يفه فضررع عررن ورررا ربرراجم ال رن واألشررخاص ذوو ا عاقرراه وم ررعولياس الرردول واجمل مررا
عزيررز مررا يا ردمم إلرريهمل مررن ايررا وم رراعديف يتوسررائل شررمل اح ر ام حارروا
الرردويل جتررا املض ر
ا ن ان واحلرياس األساسيا مميا املشر ين اخ يا و اي هاه سعيا إىل إاجا ح ول ائماه
وإذ يعح ر أن عررام  201٨سي ررا الررِّرر ال ررنويا العش ررين ل مبررا ال وجيهيررا
امل ع اررا يتال ش رريد الررداخ ه وإذ يعيررد أريررد ا ع ر ا يتاملبررا ال وجيهيررا يتو رريها إطرراجما وليررا
اما حلمايا املشر ين اخ ياه
وإذ يعرد أن الِّرر املشاجم إليها أعع يح فر ا اما ل ياري م ألا عزيز و ايا
حار رروا ا ن ر رران ل مشر ررر ين اخ ير ررا فضر ررع عر ررن ال يار ررري ا ر ررازاس واملماجمسر رراس اليض ر ر ى
وال ندياس امل ع اا يت طبيق ِّ املبا ال وجيهياه
 -1يارجم أن يعاده وجم ه الثامنرا والثعثر ه ح ارا ناراش يتشرأن حاروا ا ن ران
ل مشر ررر ين اخ ير رراه اح ير ررا يتالر ررِّرر ال ر ررنويا العش ر ررين ل مبر ررا ال وجيهير ررا امل ع ار ررا يتال شر ررر
ال ر ررداخ ه م ر ررا ال ري ر ررز يتوج ر رره خ ر رراص ع ر ررى طبياه ر ررا وع ر ررى ا ر ررازاس واملماجمس ر رراس اليضر ر ر ى
وال ندياس ِّا ال د ه فضع عرن إ رداجم و رياس ملواجهرا رِّ ال نردياسه وياررجم ررِّل
أن اح لألشخاص ذوو ا عاقا فر ا املشاجمرا الاام ا ِّ املناقشا؛
 -2يط ر إىل ميوررريا األمررمل امل نررديف ال رراميا حلارروا ا ن رران أن ررن مل ح اررا
النااش حدو املواجم امل احاه يتال شاوجم ما الدول و يئاس األممل امل نديف وورا اا ذاس ال ر ا
وم ررا يئ رراس املعا ررداس وا ج ررراءاس اخلا رراه س رريما املار ررجم اخل رراص املعر ر حبا رروا ا ن رران
ل مشر ين اخ ياه واآللياس ا ق يميا حلاوا ا ن انه فضع عن اجمل ما املرد ه واملن مراس غرري
احلاومي ر رراه واملعس ر رراس الوطني ر ررا حلا ر رروا ا ن ر ررانه ر ررد ر ررأم مش ر رراجمرا ر ررِّ امه ر رراس

النااش؛
ح اا
 -3يط ر أيض ررا إىل امليور رريا ال رراميا أن ع ررد ارير ررا م رروجزا ع ررن ح ا ررا النا رراش
و ادمه إىل س و حاوا ا ن ان وجم ه األجميتع .".
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