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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية  حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيةمجيعتعزيز ومحاية 

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 
، البوسـنة  *، إيطاليا، الربتغـال *، أوروغواي، آيرلندا*ا، أملاني *، ألبانيا *، إستونيا *إسبانيا  

، *، اجلبـل األسـود    *، بيالروس *، بريو ) املتعددة القوميات  -دولة  (واهلرسك، بوليفيا   
، فرنـسا،   *، صـربيا  *، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا   *، رومانيا *اجلمهورية الدومينيكية 

، *، املغـرب  *، لكسمربغ *، كوستاريكا *، كندا *فنلندا،  ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  
، *املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، النـرويج، النمـسا           

  مشروع قرار :*هنغاريا، هولندا، اليونان

  ١٣/.....  
لحق يف مستوى معيشي مناسب، يف سياق السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة ل

  استضافة مناسبات كربى
  إن جملس حقوق اإلنسان، 
 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدها اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان بشأن            إذ يشري  

 ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٧مسألة السكن الالئق، ال سيما قرار اجمللس        
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ املؤرخ ٢٠٠٤/٢٨وقرار اللجنة 

 أن صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهـد الـدويل              وإذ يؤكد  
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تستتبع          

 لسكن الالئق،واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول األطراف فيما يتعلق بالوصول إىل ا

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 إىل املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق واملكرسة يف األحكام ذات           وإذ يشري  
الصلة باملوضوع الواردة يف اإلعالنات والربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة            

املتعلقة هبا، ومـن    ومؤمترات القمم والدورات االستثنائية للجمعية العامة واجتماعات املتابعة         
 ،)A/CONF.165/14الوثيقة  (بينها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية وجدول أعمال املوئل          

واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة الـذي اعتمدتـه             
 ٩ املؤرخ   ٢٥/٢-ها دإ اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعشرين وأرفقته بقرار        

  ،٢٠٠١يونيه /حزيران
 العمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة من أجل تعزيـز             وإذ يالحظ  

احلقوق املتصلة بالسكن الالئق، ال سيما عمل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            
  ،١٦ و٩ و٧ و٤العامة أرقام تعليقاهتا والثقافية، مبا يف ذلك 

يؤثر بصورة غري   قد   انشغاله من أن أي تدهور للحالة العامة للسكن          وإذ يعرب عن   
متناسبة على األشخاص الذي يعيشون ظروف الفقر، واألشخاص ذوي الدخل املـنخفض،            
والنساء، واألطفال، واألشخاص املنتمني لألقليات أو للـشعوب األصـلية، واملهـاجرين،            

  واملسنني، واملعاقني،
، أي املناسبات الواسـعة النطـاق الـيت         "مناسبات كربى "أن استضافة    ب وإذ يسلم  

تستغرق مددا حمدودة وتكتسي طابعا متنوعا، مبا يف ذلك األحداث الرياضية والثقافية الدولية             
اهلامة، ميكن أن تتيح فرصة كبرية لتعزيز الرصيد من املساكن وحتسني ما يتصل بذلك مـن                

  هياكل أساسية يف البلد املضيف،
 بعمل املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنـصر مـن           يقر مع التقدير    -١ 

عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، مبا يف ذلـك             
  اضطالعها ببعثات قطرية؛

 بالتقرير السنوي للمقررة اخلاصة املتعلق بإعمال احلق يف السكن الالئق           يقر  -٢ 
  ؛)A/HRC/13/20(استضافة املناسبات الكربى يف سياق 
 الدول إىل أن تسعى، يف سياق استضافة املناسبات الكربى، إىل تعزيز            يدعو  -٣ 

  :  طريق ما يليسكين مستدام ومتالئم مع التنمية، عناحلق يف السكن الالئق وإجياد رصيد 
ناقـصة  السكن يف مرحلة مبكرة مـن عمليـة امل        ب  املتعلقة شواغلالمراعاة   )أ( 

والتخطيط، والعمل يف هذا الصدد على تقييم التأثري الذي يطال السكان املتضررين، وذلـك              
  ؛ما يقتضيه احلالطوال العملية وحسب

ضمان الشفافية التامة يف عملية التخطيط والتنفيذ واحلرص على تشارك يف            )ب( 
   اجملتمعات احمللية املتضررة؛ٍدْجهذه العملية على حنو ُم
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الء اهتمام خاص لألشخاص املنتمني للفئات الضعيفة واملهمـشة، مـع           إي )ج( 
  احترام مبدأي عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني؛

  وهتيئة تلك األماكن مع وضع فترة مـا بعـد          اتالتخطيط ألماكن تنظيم املناسب    )د( 
علق باحلصول  من احتياجات تت املناسبة يف احلسبان، ومراعاة ما لألشخاص احملرومني اجتماعياً       

  على السكن الرخيص؛ 
احلرص وفق اإلطار القانوين الداخلي وااللتزامات الدولية املتعلقة حبقـوق           )ه( 

اإلنسان على احترام احلق يف السكن الالئق املكفول لألشخاص املتضررين يف سياق استضافة             
  زة؛احلياوضع املناسبات الكربى، مع إيالء االعتبار الواجب لقضايا مثل هشاشة 

 باإلطار القـانوين    األمرد يف تنفيذ هذا     استطالع بدائل عن اإلخالء والتقيّ     )و( 
الداخلي واالمتثال يف ذلك كامل االمتثال ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان ذات الصلة        

  باملوضوع، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بسبل االنتصاف املناسبة والفعالة؛
 تتقاسم مع املقررة اخلاصة ممارساهتا اجليدة فيما يتعلق          الدول على أن   يشجع  -٤ 

  بإعمال احلق يف السكن الالئق يف سياق استضافة املناسبات الكربى؛
 إىل املقررة اخلاصة أن تتناول، حسب االقتضاء، مسألة املناسـبات           يطلب  -٥ 

  الكربى يف سياق عملها؛
ملختلفة من تعاون حـىت اآلن  التقدير إىل ما أبدته اجلهات الفاعلة ايشري مع     -٦ 

  اخلاصة بغية تيـسري اضـطالعها    مع املقررة اخلاصة، ويدعو الدول إىل أن تواصل تعاوهنا مع املقررة          
  بواليتها، وأن تستجيب للطلبات اليت تقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

حصول  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن           يطلب  -٧ 
  املقررة اخلاصة على املوارد الالزمة لتمكينها من االضطالع بواليتها على أكمل وجه؛

يقرر أن يواصل النظر يف هذه املسألة حتت البند نفسه من جدول األعمال               -٨ 
  .وفقا لربنامج عمله السنوي

        
 

  


