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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

، *، بلجيكا *، إيطاليا، الربتغال  *، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا   *، ألبانيا *إسـبانيا 
، رومانيا، سلوفينيا، سويسرا،    * ليشيت -، تيمور   *البوسـنة واهلرسـك، تركيا    

 ،*، املكسيك، النرويج  *، كرواتيا *، قربص *، غواتيماال، فرنسا، فنلندا   *شـيلي 
 مشروع قرار*: ،هولندا، اليونان*،هنغاريا*                   النمسا   

  السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب-/...٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة السكن الالئق             إذ يعـيد تأكـيد     
/  نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢١ من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب، مبا يف ذلك القرار              كعنصر
 ،٢٠٠٤أبريل 

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة مساواة املرأة وإذ يعيد أيضاً تأكيد 
ا يف حقوق التملك والسكن الالئق، مبا يف ذلك القرار          يف ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهت       

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٥

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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 ٥/٢قراره   املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و          ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري  
 ١٨املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان املؤرخني 

 ، وإذ يشدد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملفصلة يف معاهدات    إىل احلقوق املتصلة بالسكن اجملسدة يف      وإذ يشـري   
 وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى،

 إىل املبادئ وااللتزامات املتعلقة بالسكن الالئق واجملسدة يف األحكام ذات الصلة من اإلعالنات              وإذ يشري  
 املعقودة برعايتها والدورات االستثنائية     والـربامج اليت اعتمدهتا املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة ومؤمترات القمة         

للجمعـية العامة واجتماعات املتابعة املتعلقة هبا، ومن بينها إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية وجدول               
، واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة الذي (A/CONF.165/14)أعمال املوئل 

 / حزيران ٩ املؤرخ   ٢٥/٢-جلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعشرين يف مرفق قرارها دإ          اعـتمدته ا  
 ،٢٠٠١يونيه 

 الذي يتضمن يف مجلة أمور      ١٩٩٨مارس  / آذار ١٣ املؤرخ   ٤٢/١ إىل قرار جلنة وضع املرأة       وإذ يشـري   
 ومتساوياً يف ملكية األرض وسائر املمتلكات، حث الدول على وضع وتنقيح القوانني ضماناً ملنح املرأة حقاً كامالً

واحلق يف السكن الالئق، مبا يف ذلك ضمان احلق يف املرياث، والقيام باإلصالحات اإلدارية واختاذ التدابري األخرى                 
الالزمة إلعطاء املرأة نفس حقوق الرجل يف احلصول على االئتمان ورأس املال والتكنولوجيا املالئمة والوصول إىل 

 األسواق واملعلومات،

 إىل ما أعرب عنه رؤساء الدول واحلكومات يف إعالن األمم املتحدة لأللفية من عزمهم على                وإذ يشـري   
 ،٢٠٢٠ مليون شخص من سكان األحياء الفقرية حبلول عام ١٠٠حتقيق حتسن كبري يف حياة ما ال يقل عن 

 ؤثر تأثرياً بالغاً على الفقراء، مبن فيهم        ألن أي تدهـور يف حالة السكن عموماً ي         وإذ يسـاوره القلـق     
 النساء واألطفال،

 بـأن السكن الالئق عنصر أساسي يعزز متاسك األسرة ويسهم يف العدالة االجتماعية ويعزز      وإذ يسـلِّم   
عة الشـعور باالنتماء واألمن والتضامن اإلنساين، على النحو املذكور يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الساب              

 ١٠ املؤرخ ٢٧/٢-، واملرفقة بقرارها دإ"عامل صاحل لألطفال"والعشرين للجمعية العامة املتعلقة باألطفال واملعنونة 
، وإذ يرحـب بااللـتزام املذكور يف الوثيقة بإيالء أولوية عالية لتدارك النقص يف املساكن                ٢٠٠٢مـايو   /أيـار 

لصاحل األطفال الذين يعيشون يف املناطق املهمشة اليت حتيط         واالحتياجات األخرى من اهلياكل األساسية، وخباصة       
 باملدن ويف املناطق الريفية النائية،

 بـالعمل الـذي تضطلع به هيئات معاهدات األمم املتحدة، وال سيما اللجنة املعنية باحلقوق   وإذ يـنوِّه   
، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل ما أكدته يف االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعزيز احلقوق املتصلة بالسكن الالئق

 من أن حق اإلنسان يف السكن الالئق يتسم بأمهية مركزية للتمتع جبميع احلقوق االقتصادية ٤تعلـيقها العام رقم   
 ، ١٦ ورقم ٧واالجتماعية والثقافية، وكذلك إىل تعليقيها العامني رقم 
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ين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة        بالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص املع       يرحب -١ 
للحق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، وكذلك بالتقدم احملرز يف إدراك مفهوم                  

 احلق يف السكن الالئق؛

 للعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص يف تطبيق منظور جنساين على عمله، ويف يعرب عن تقديره -٢ 
  الضـوء عـلى حقوق املرأة فيما يتصل بالسكن واألرض وامللكية، وكذلك يف تقدمي تقارير عن املرأة                  تسـليط 

 والسكن الالئق؛

 إزاء انتشار ظاهرة التشرد والسكن غري الالئق، ومنو األحياء الفقرية يف العامل             يعـرب عن قلقه    -٣ 
املهاجرون فيما يتصل بالسكن الالئق، وكذلك أمجع، وعمليات اإلخالء القسري، وزيادة التحديات اليت يواجهها 

الالجئون يف حاالت النـزاع وما بعد النـزاع، والتحديات القائمة أمام التمتع الكامل باحلق يف السكن الالئق                
نتـيجة تأثري تغري املناخ والكوارث الطبيعية والتلوث، وانعدام األمان يف احليازة، وعدم تساوي الرجل واملرأة يف                 

 لكـية واملـرياث، فضـالً عـن االنتهاكات األخرى للحق يف السكن الالئق والعوائق اليت تعترض                 حقـوق امل  
 إعماله الكامل؛

 : الدول على ما يليحيث -٤ 

أن ُتعِمـل احلق يف السكن الالئق إعماالً كامالً، دون متييز من أي نوع كان بسبب العرق أو                   )أ( 
اإلعاقة أو الرأي، سياسياً كان أو غري سياسي، أو األصل القومي أو            اللـون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو           

االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، بوسائل منها التشريعات والسياسات والربامج احمللية باالستناد،                
ألفراد، حسـب االقتضـاء، إىل بيانات إحصائية أو معايري مرجعية أو مؤشرات سكنية، مع إيالء عناية خاصة ل                 

 وغالبيتهم من النساء واألطفال، وألفراد اجملتمعات الذين يعيشون يف فقر مدقع، وكذلك لضمان حيازة السكن؛

أن تكفل التقيد جبميع معايريها الوطنية امللزمة قانوناً يف جمال السكن، وأن تضع، عند الضرورة،      )ب( 
 اإلنسان الدويل، وأن تنظر يف التصديق على مجيع         معـايري وطنـية جديدة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب قانون حقوق         

 معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

أن توفـر للجمـيع احلماية من اإلخالء القسري املخالف للقانون وملعاهدات حقوق اإلنسان               )ج( 
 الدولية، وأن توفر احلماية القانونية وسبل االنتصاف يف حاالت اإلخالء القسري هذه؛

لالستبعاد والتهميش االجتماعيني لألفراد واجملتمعات الذي يعانون التمييز لسبب         أن تتصـدى     )د( 
واحد أو لعدة أسباب، وال سيما بأن تكفل للسكان األصليني ولألفراد املنتمني إىل أقليات إمكانية حيازة السكن                 

 الالئق دون متييز؛

ذات املصلحة يف مرحلة التخطيط     أن تشجع املشاركة يف عمليات اختاذ القرار وإشراك اجلهات            )ه( 
 للتنمية احلضرية أو الريفية، وال سيما على الصعيد احمللي، يف سعيها لتوفري مستوى معيشي مناسب وسكن الئق؛
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أن تشـجع االندماج االجتماعي السكين جلميع أفراد اجملتمع يف مرحلة اإلعداد لوضع خمططات               )و( 
نات البشرية، وعند جتديد مناطق املساكن الشعبية املهملة، من أجل          التنمـية احلضـرية والريفية وسائر املستوط      
 التصدي لالستبعاد والتهميش االجتماعيني؛

أن تويل االهتمام الواجب حلقوق اإلنسان واحتياجات املعوقني يف سياق السكن الالئق، ولتسهيل  )ز( 
ى قدم املساواة من برامج املساكن الشعبية،       حركتهم مبا يف ذلك إزالة العقبات واحلواجز، وأن تعزز االستفادة عل          

 وأن تنظر يف مراعاة هذه املسائل لدى الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛

أن متكّـن مجـيع األشـخاص من احلصول على مأوى وعلى سكن معقول التكلفة ومن متلك                  )ح( 
لتدابري املالئمة من أجل إزالة العقبات التمييزية أمام هذا التملك، مع التركيز            األراضي، وذلك بطرق منها اختاذ ا     

بصـفة خاصة على الوفاء باحتياجات النساء، وال سيما النساء الاليت تعرضن أو ما زلن يتعرضن للعنف والنساء                  
 الاليت يعشن يف الفقر والنساء املعيالت ألسرهن؛

طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على       أن تـتخذ خطـوات بصـورة فردية وعن           )ط( 
الصـعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للتقدم تدرجيياً حنو اإلعمال الكامل للحق يف   

 السكن الالئق؛

 أن ميدد لفترة ثالث سنوات والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر               يقرر -٥ 
 :املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، للقيام يف مجلة أمور مبا يلي

تعزيـز اإلعمـال الكامل للحق يف السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى     )أ( 
 معيشي مناسب؛

 أمام اإلعمال الكامل للحق يف      حتديـد أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة        )ب( 
 السكن الالئق، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد؛

 التركيز بوجه خاص على احللول العملية فيما يتصل بإعمال احلقوق ذات الصلة بالوالية؛ )ج( 

تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك حتديد جوانب الضعف اجلنسانية فيما يتصل باحلق يف السكن             )د( 
 ئق وحيازة األرض؛الال

 تيسري توفري املساعدة التقنية؛  )ه( 

العمـل بالـتعاون الوثـيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق               )و( 
اإلنسـان وهيـئات األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مع تفادي                

 لزوم هلا؛االزدواجية اليت ال 
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تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل اجمللس يف عام                )ز( 
 ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠٠٨

 بـالعمل اخلاص باملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء           حيـيط عـلماً    -٦ 
 واحلاجة إىل مواصلة العمل عليها، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع الدول وغريها من                والترحـيل بدافع التنمية   
 اجلهات ذات املصلحة؛

  بالعمل املتعلق بوضع مؤشرات خاصة بالسكن الالئق؛حييط علماً أيضاً -٧ 

ئياً شامالً  املقرر اخلاص املنتهية واليته إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة تقريراً هنا     يدعـو  -٨ 
 عما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص على              يطلـب  -٩ 
 املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه؛

االستجابة للطلبات املقدمة منه     احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف           يناشد مجيع  -١٠ 
 لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر -١١ 

 ـ ـ ـ ـ ـ


