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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 27شباط/فرباير  24 -آذار/مارس 2017
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2017
 -9/34السكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب،
والحق في عدم التمييز في هذا السياق
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد أن صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا فيهاا اإلعانن الااا
حلق ااوق اإلنس ااان والاه ااد ال اادويل اا اااا ج اااحلقوق اقافي اااتيب واقجفماعي ااب وال قافي ااب ،س ااففب
واجبات والفزامات ق على عا ق الدول األطراف ،شمل مجي مسفويات احلكومب ،فيما يفالاق
جإ احب احليول على سكن قئق،
وإذ يشري إىل مجي القارارات السااجقب سلاس حقاوق اإلنساان ،وإىل القارارات الاا اعفماد ا
جلنااب حقااوق اإلنسااان ،جشا ن مس ا لب السااكن النئااق كانياار ماان عناصاار احلااق مساافو مايش ا
مناس ا  ،ومنهااا ا ارارا اسلااس  17/25ا ااؤر  28آذار/مااارس  ،2014و 9/31ا ااؤر  23آذار/
مارس ،2016
وإذ يشاري أيااا إىل اراريا  1/5ا فالاق جبناام مؤسساات جملاس حقاوق اإلنسااان ،و2/5
ا فالا ااق مبدونا ااب اواعا ااد السا االوك للمكلر ا ااا جوقيا ااات إطا ااار اإلج ا ارامات اااصا ااب للم ل ا ااس،
ا ؤرخا  18حزيران/يوني ،2007
وإذ يؤكاد مان جديااد ا باات واقلفزامااات ا فالقاب جالساكن النئااق ا كرساب األحكااا ذات
الياالب الااوارتة اإلعننااات وال ارباما الااا اعفمااد ا ا ااؤمرات الرئيساايب ومااؤمرات القمااب الااا عقااد ا
األماامل ا ف اادة ،وماان جينهااا نفااائا مااؤمر األماامل ا ف اادة ا ااام جاإلسااكان والفنميااب احلا اريب ا ساافدامب
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(ا وئل ال الا ) ،الاي قعقاد الرامة مان  17إىل  20شارين األول/أكفاوجر  2016كيفاو( ،)1وإذ
يشدت على أمهيب نريي خطب الفنميب ا سفدامب لاا  ،2030ومن ضمنها الغايب ،1-11
 -1يرح جالامل الي قو ج ا قررة اااصب ا انيب جالسكن النئاق كانيار مان
عناصار احلاق مسافو مايشا مناسا  ،وجااحلق عاد الفميياز اايا الساياق ،مباا ذلا
اضطنعها جبا ات اقطريب؛
 -2حياايع علمااا علااى وج ا اايااوا جفقرياار ا قااررة اااصااب عاان سأمولااب السااكنس
و ثرياا حقوق اإلنسان()2؛

 - 3يقرر مديد وقيب ا قررة اااصب ا انيب جالسكن النئق كانير من عناصر احلق
مسفو مايش مناس  ،وجاحلق عاد الفميياز اايا الساياق ،ادة ثانس سانوات ،علاى
الن ا ااو ا ا اادت اا ا ارار جمل ا ااس حق ا ااوق اإلنس ا ااان  8/15ا ا ااؤر  30أيلول/س ا اابفمرب ،2010
و 17/25ا ؤر  28آذار/مارس 2014؛

يش ا

-4
ش هنا أن ادعمل الادول
()3
ااطب احلاريب اجلديدة ؛

ا قااررة اااصااب علااى أن قااد  ،إطااار نريااي الوقيااب ،مقمحااات ماان
يقياق أااداف وتاياات الفنمياب ا سافدامب ا ر بطاب جالساكن ،و نرياي

 -5ينحظ م الفقادير ياد الفاااون الاا ماد ا اجلهاات الراعلاب ا إفلراب إىل ا قاررة
اااصب ،ويدعو الدول إىل ما يل :
الفااااون الفااا م ا ا قااررة اااصااب
(أ)
ا فالقب جاحليول على مالومات والقيا جزيارات؛
(ب)

الدخول

اضااطنعها جوقيفهااا ،واقسااف اجب لطلبا ااا

حوار جنام م ا قررة اااصب جش ن مفاجاب وصيا ا و نريياا؛

 -6يطل ا ا إىل األم ااا الا ااا ومر ااوة األم اامل ا ف اادة الس ااام حلق ااوق اإلنس ااان
مواصلب وفري كل ما يلز من موارت لفمكا ا قررة اااصب من اقضطنع جوقيفها جرااليب؛
 -7يطل ا إىل ا قااررة اااصااب أن قااد قري ارا ساانويا عاان اقضااطنع جالوقيااب إىل
جملس حقوق اإلنسان واجلمايب الاامب ،وفقا لربناما الامل السنو لكل منهما؛
-8

يقرر مواصلب نظره

ايه ا س لب

إطار البند نرس من جدول األعمال.

اجللسب 56
 23آذار/مارس 2017
[اعفقمد جدون يويت].
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