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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣ البند
  ةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادي

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، الربازيـل،  *إيطاليـا  ،*يرلنداآ، أوكرانيا، *، أملانيا*األرجنتني، األردن، إسبانيا، إستونيا    
مقـدونيا   ، مجهوريـة *، بـيالروس * البوسنة واهلرسـك ،* بريو،* بنن،* بنما،*الربتغال

 فرتويال  فرنسا، ، غواتيماال، *، سويسرا، شيلي، صربيا   *، سلوفينيا *اليوغوسالفية السابقة 
، *، كنـدا  *، كرواتيـا  *، كازاخـستان  *، قـربص  * فنلنـدا  ،)* البوليفارية –مجهورية  (

ملكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  ، املكسيك، امل*، املغرب*ليتوانيا ،*، التفيا*كوستاريكا
  مشروع قرار: *، اليونان*، هنغاريا، هولندا*الشمالية، النرويج، النمسا يرلنداآو

    ١٥.../  
  لسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسبا

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مجيع قراراته السابقة مبا يف ذلك القرارات اليت اعتمـدهتا جلنـة             إذ يؤكد من جديد     

السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي           حقوق اإلنسان بشأن مسألة     
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ملؤرخ  ا٦/٢٧مناسب، ومنها قرار اجمللس 

صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك          أن   جديد أيضاً وإذ يؤكد من      
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلعالن العـاملي حلقـوق            

يتعلق بالوصول إىل   اإلنسان، تستتبع واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول األطراف فيما           
  ، السكن الالئق
__________ 

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم  ٥/١ قراره  يشري إىل وإذ    
 املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات           ٥/٢املتحدة وقراره   

 علـى أن    ، وإذ يشدد  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني      
  ،صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما

 املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق واملكرسة يف األحكام ذات          يشري إىل وإذ    
الصلة باملوضوع الواردة يف اإلعالنات والربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة            

قمم والدورات االستثنائية للجمعية العامة واجتماعات املتابعة املتعلقة هبا، ومـن           ومؤمترات ال 
، واإلعالن املتعلق   )١( وجدول أعمال املوئل    بينها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية     

باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف              
           / حزيـران  ٩ املـؤرخ    ٢٥/٢-ستثنائية اخلامسة والعشرين وأرفقتـه بقرارهـا دإ       دورهتا اال 

  ،٢٠٠١يونيه 
 من أن أي تدهور للحالة العامة للسكن قد يؤثر بصورة غري            يعرب عن انشغاله  وإذ    

متناسبة على األشخاص الذي يعيشون ظروف الفقر، واألشخاص ذوي الدخل املـنخفض،            
ألشخاص املنتمني لألقليات أو للـشعوب األصـلية، واملهـاجرين،          والنساء، واألطفال، وا  
  واملسنني، واملعاقني،

 العمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة من أجل تعزيـز             يالحظوإذ    
احلقوق املتصلة بالسكن الالئق، ال سيما عمل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            

  ،١٦ و٩ و٧ و٤والثقافية، مبا يف ذلك تعليقاهتا العامة أرقام 
بالسكن الالئق كعنـصر مـن       مع التقدير بعمل املقررة اخلاصة املعنية        ّيقر  -١  

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

 بالـسكن   ة املعني ة اخلاص ة أن ميدد لفترة ثالث سنوات والية املقرر       يقرر  -٢  
ـ  مناسبالالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي           احلق يف عـدم     وب

  :التمييز يف هذا السياق، للقيام يف مجلة أمور مبا يلي
 للحق يف السكن الالئق كعنصر مـن العناصـر          الكامل اإلعمال   تعزيز  )أ(  

  املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب؛
حتديد أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمـة أمـام            )ب(  

   هذا الصدد؛يفلالئق، وحتديد ثغرات احلماية اإلعمال الكامل للحق يف السكن ا

__________ 

)١(  A/CONF.165/14. 
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 على احللول العملية فيما يتصل بإعمال احلقـوق         خاصالتركيز بوجه     )ج(  
  ذات الصلة بالوالية؛

، مبا يف ذلك عن طريق حتديد جوانب الـضعف          جنساينتطبيق منظور     )د(  
  ؛فيما يتصل باحلق يف السكن الالئقاجلنسانية 
حتياجات األشخاص الذين يعانون من حـاالت       إيالء اهتمام خاص ال     )ه(  

  ؛الضعف وكذلك املنتمني إىل الفئات املهمشة
، مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع اجلهات         تيسري توفري املساعدة التقنية     )و(  

  املعنية صاحبة املصلحة؛ 
العمل بالتعاون الوثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة            )ز(  

س حقوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات وآليات حقوق            جملل
  اإلنسان اإلقليمية، مع تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛

عمل الإىل اجلمعية العامة، وفقاً لربنامج      بانتظام إىل اجمللس و   تقدمي تقرير     )ح(  
  ؛هااملقررة اخلاصة واليت عن تنفيذ  لكل منهما،السنوي
 باملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة       بشأن املنجز بالعمل   حييط علماً   - ٣  

املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية واحلاجة إىل مواصلة العمل بصددها، مبا            
  يف ذلك من خالل التشاور مع الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة؛

فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       إىل األمني العام وإىل م     يطلب  - ٤  
  تقدمي كل ما يلزم من مساعدة للمقررة اخلاصة لتمكينها من االضطالع بواليتها بفعالية؛

 التعاون الذي قدمته شىت اجلهات الفاعلة حـىت هـذا            مع التقدير  ُيالحظ  - ٥  
  :التاريخ إىل املقررة اخلاصة ويناشد كافة الدول

مع املقررة اخلاصة يف اضطالعها بواليتها وإىل االسـتجابة         مواصلة التعاون     )أ(  
  لطلباهتا من أجل احلصول على معلومات والقيام بزيارات؛

  ؛الدخول يف حوار بنَّاء مع املقررة اخلاصة بشأن متابعة توصياهتا وتنفيذها  )ب(  
 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه مـن جـدول               يقرر  - ٦  
  .األعمال

        
  


