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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 جدول األعمال من 3البند 
 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 ،يرلنادا*آ ،أوكرانياا* ،أوغنادا* ،ألمانياا ،إكوادور ،إستونيا* ،أستراليا* ،إسبانيا* ،أذربيجان*  
 ،والهرساااك* البوسااانة ،بنماااا ،*بلغارياااا ،بلجيكاااا ،البرتغاااا  ،يااا البراز  ،بااااراغوا  ،آيسااالندا*

مقاادونيا اليوغوسااالفية  جمهوريااة ،كوريااا  جمهوريااة ،األسااود* الجباا  ،تااونس ،*بياارو ،*بولناادا
 ،*فرنسااا ،*صااربيا ،سويساارا ،*السااويد ،ساالوفينيا ،*ساالوفاكيا ،*رومانيااا ،جورجيااا ،*سااابقا  
 ،*ليختنشاتاين ،*لكسامبر  ،التفياا ،*كولومبيا ،*كندا ،كرواتيا ،*قبرص ،*فنلندا ،الفلبين

 ،*هااااايتي ،*النمسااااا ،*النااااروي  ،يرلناااادا الشااااماليةآالمتحاااادة لبرياانيااااا الع ماااا  و  المملكااااة
 قرار مشروع: األمريكية المتحدة الواليات ،هولندا ،هنغاريا ،*هندوراس

حلقااااة نقاااااق بشااااان حقااااوق اإلنسااااان للمشااااردين دا ليااااا فااااي إ ااااار  .../٣٥
االحتفاااا  بالااالكرو السااانوية العشااارين للمباااادت التوجيهياااة المتعلقاااة 

 بالتشرد الدا لي
ه 2017حزيران/يونيرره  xxه املعاررو يف   xxقررر جم س ررو حارروا ا ن ررانه   ج  رر ه  

 اع ما  النص ال ايل:
 هإن س و حاوا ا ن ان"

جبميررا الاررراجماس ال ررايتاا الررا اع مررداا اممعيررا العامررا ومنررا حارروا ا ن رران  إذ يررِّر ر 
 هوس و حاوا ا ن ان يتشأن املشر ين  اخ يا  

إزاء احلجرررمل املررررو  حلرررا س ال شرررر  الرررداخ   ومرررد   عايرررد ا  وإذ يشرررعر يتانزعرررا  يترررال  
وجتاوزاس حاروا ا ن رانه  وطايتعها الطويل األمد   مجيا أحناء العامله ألسباب منها ان هاراس

وان هارررراس الارررانون الررردويل ا ن رررا ه والنزاعررراس امل ررر ناه وا ررررطها ه والعنررر ه وا جم رررابه 
__________ 

  ولا غري عضو   س و حاوا ا ن ان. *
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فضرررع  عرررن الارررواجمة الطبيعيرررا أو الناجترررا عرررن األنشرررطا البشررررياه و ررر   ررررو      رررل فيهرررا 
لر  مرن يردياس ع ى مرا ياير  مرن احلمايرا وامل راعديفه وإذ يردجمط مرا يطرحره ذ املشر ون  اخ يا  

  ج يما لألشخاص امل أثرينه مبا   ذل  اجمل معاس الا    ضييهمله فضع  عن اجمل ما الدويله
ما ل  شر  الداخ   من أيتعا  إن انيا وإمنائيا ومر بطا حباوا ا ن ان وجممبرا يتبنراء  وإذ يدجمط 

الن اء واألطيال مرن ررع  ال عمه مبا   ذل  حا س ال شر  الطويل األمده وما ي  مل يته ورا 
شرديد عررا يف ه فضررع  عررن ورررا ربرراجم ال رن واألشررخاص ذوو ا عاقرراه وم ررعولياس الرردول واجمل مررا 
الررردويل جترررا  املضررر     عزيرررز مرررا ياررردمم إلررريهمل مرررن  ايرررا وم ررراعديف يتوسرررائل  شرررمل احررر ام حاررروا 

  إاجا  ح ول  ائماها ن ان واحلرياس األساسيا مميا املشر ين  اخ يا  و اي هاه سعيا  إىل
سي رررا   الرررِّرر  ال رررنويا العشررررين ل مبرررا   ال وجيهيرررا  201٨أن عرررام  وإذ يعحررر  

  وليرررا   امل ع اررا يتال شرررريد الررداخ  ه وإذ يعيرررد  أريررد ا عررر ا  يتاملبررا   ال وجيهيرررا يتو رريها إطررراجما  
 ه اما حلمايا املشر ين  اخ يا  

أن الِّرر  املشاجم إليها أعع    يح فر ا  اما ل  ياري   م ألا  عزيز و ايا  يعرد وإذ 
فضرررررع  عرررررن ال يارررررري   ا  رررررازاس واملماجمسررررراس اليضررررر ى  حاررررروا ا ن ررررران ل مشرررررر ين  اخ يرررررا  

 وال ندياس امل ع اا يت طبيق  ِّ  املبا   ال وجيهياه
ش يتشرأن حاروا ا ن ران أن يعاده    وجم ه الثامنرا والثعثر ه ح ارا نارا يارجم -1 

يتالررررِّرر  ال ررررنويا العشرررررين ل مبررررا   ال وجيهيررررا امل ع اررررا يتال شررررر   ه اح يررررا   ل مشررررر ين  اخ يررررا  
الرررررداخ  ه مرررررا ال ريرررررز يتوجررررره خررررراص ع رررررى  طبياهرررررا وع رررررى ا  رررررازاس واملماجمسررررراس اليضررررر ى 

ل  عرن إ رداجم  و رياس ملواجهرا  رِّ  ال نردياسه وياررجم ررِّ وال ندياس    ِّا ال د ه فضع  
 أن   اح لألشخاص ذوو ا عاقا فر ا املشاجمرا الاام ا    ِّ  املناقشا؛

إىل ميورررريا األمرررمل امل نرررديف ال ررراميا حلاررروا ا ن ررران أن  رررن مل ح ارررا  يط ررر  -2 
النااش   حدو  املواجم  امل احاه يتال شاوجم ما الدول و يئاس األممل امل نديف وورا اا ذاس ال ر ا 

اءاس اخلا رررراه   سررريما املارررررجم اخلررراص املعرررر  حباررروا ا ن رررران ومرررا  يئررراس املعا ررررداس وا جرررر 
ل مشر ين  اخ يا ه واآللياس ا ق يميا حلاوا ا ن انه فضع  عن اجمل ما املرد ه واملن مراس غرري 
احلاوميررررراه واملعس ررررراس الوطنيرررررا حلاررررروا ا ن رررررانه  رررررد   رررررأم  مشررررراجمرا  رررررِّ  امهررررراس   

 النااش؛ ح اا
يورررريا ال ررراميا أن  عرررد   اريررررا  مررروجزا  عرررن ح ارررا الناررراش إىل امل يط ررر  أيضرررا   -3 

 ."و اد مه إىل س و حاوا ا ن ان    وجم ه األجميتع .
    


