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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة والثالثون

 2٠١٧حزيران/يونيه  6-23
 األعمال من جدول 3البند 

 2017حزيران/يونيه  23اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  قرار  

 حقوق اإلنسان يف املدن وغريها من املستوطنات البشرية -35/24  
  اإلنسان،إن جملس حقوق  
ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل العهد الدويل اخلاا  ابحلقاوق  إذ يسرتشد 

ن ماذلا   فية، وغارية والثقااملدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلا  ابحلقوق االقتصادية واالجتماعي
 صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،

أن سكان املناطق احلضرية ميثلون حالياً أكثر مان نصاس ساكان العاا ،  وإذ يضع يف اعتباره 
ااعساإىل  الاانين يعيشااون يف املناااطق احلضاارية لسااكانوأن ماان املتوقااع أن يزيااد عاادد ا قريباااً ولااول ت لض ِّ

 ع احلضااار  أحااادجيعااال التوسااااألمااار الااان  إىل ثلثاااي ساااكان العاااا ، نسااابته   رتفاااع، وأن ت2٠5٠عاااا  
 ،يف القرن احلاد  والعشرين دثت حتوالت جنريةاليت أح االجتاهات
القااااارارات ذات الصاااااالة الصاااااادرن عاااااان جملاااااس حقااااااوق اإلنساااااان، ال ساااااايما  إىلوإذ يشاااااري  

، 2٠١6 ساابتمرأيلول/ 2٩املااخر   33/١٠، والقاارار 2٠١6آذار/مااار   23املااخر   3١/٩ القاارار
، 2٠١٧ار  آذار/مااا 24 املاااخر  34/2٠، والقااارار 2٠١٧آذار/ماااار   23املاااخر   34/٩والقااارار 

ة التنميااة احلضااريو إلسااكان وقاارارات اعمعيااة العامااة نشاا ن تنفياان نتااا ا مااخ ر األماا  املت اادن املعاا  اب
يف ذلااااا   شااااارية ،  اااااااألمااااا  املت ااااادن للمساااااتوطنات البنااااار ما املساااااتدامة لاملو ااااال الثالااااا   وتعزياااااز 

كاااانون   23  املاااخر  ٧١/256 القااارار، و 2٠١6 كاااانون األول/ديسااامر  2١املاااخر   ٧١/235 القااارار
 ، 2٠١6ديسمر /األول

علااأ أسااا  احاارتا   ، وحتتضاان اعميااعوعادلااة ،ضاارورن ننااام جمتمعااات ساالمية وإذ ياادرك 
 ة،حقوق اإلنسان،  ا يف ذل  احلق يف التنمي

،  ا يف ذلا  أهاداا التنمياة 2٠3٠التنمية املستدامة لعا  خطة  وإذ يراعي مراعان اتمة 
املستدامة، وخطة عمل أدياس أاباب للماخ ر الادويل الثالا  لتمويال التنمياة، واتفااق ابرياس املعتماد 
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 وجااااف اتفاقيااااة األماااا  املت اااادن اإلطاريااااة نشاااا ن تلااااري املنااااا ، وإطااااار ساااايندا  لل ااااد ماااان  اااااطر 
ما عماااال فيينااااا لصااااان البلاااادان الناميااااة غااااري الساااااحلية ، وناااار 2٠3٠-2٠١5للفاااارتن الكااااوار  

نار ما عمال و إجرامات العمال املعَّلال للادول اعزرياة الصالرين النامياة، و  ،2٠24-2٠١4 للعقد
، وإعاااالن رياااو نشااا ن البيياااة والتنمياااة، 2٠2٠-2٠١١اساااطنبول لصاااان أقااال البلااادان  اااواً للعقاااد 
مااخ ر القمااة العاااملي للتنميااة االجتماعيااة، وناار ما عماال ومااخ ر القمااة العاااملي للتنميااة املسااتدامة، و 

املااخ ر الاادويل للسااكان والتنميااة، ومنهااا، عماال نيَّااا، ومااخ ر األماا  املت اادن للتنميااة املسااتدامة، 
 ،ومتانعة هنه املخ رات

ابعتماد الوثيقاة اخلتامياة ملاخ ر األما  املت ادن املعا  ابإلساكان والتنمياة احلضارية  وإذ يرحف 
إىل  الايت ترماي رؤياةالستدامة لاملو ل الثال  ، املعنون "اخلطاة احلضارية اعديادن"، الان  يساتند إىل امل

ن ننام مدن ومستوطنات نشرية يتمتع فيها مجيع األشخا  ابملساوان يف احلقوق والفار ، فضاالً عا
حاارتا  الكاماال ،  ااا يف ذلاا  االومباد ااه  قاصااد ميثاااق األماا  املت اادن اً سرتشاادماألساسااية،   حاار ه

 للقانون الدويل،
ابعهااود الاايت تباان ا نعاات احلكومااات الوطنيااة واتليااة ماان أجاال تكااريس  وإذ حياايع علماااً  

 ا،، ومواثيقهالسياسية وإعال ها ، يف تشريعاها،"احلق يف املدينة" هنه الرؤية، اليت يشار إليها ابس 
ويعاااز    اااة،لتَّز انطاااة، وال تقبااال اومرت  أن مجياااع حقاااوق اإلنساااان عاملياااة، وإذ يخكاااد جمااادداً  

 نعضها نعضاً،
يف املااادن  تهااااأن هنااااك حتاااد ت  اااددن يف جماااال تعزياااز حقاااوق اإلنساااان و ايخكاااد وإذ ي 

 وغريها من املستوطنات البشرية،
، ومتكاملاة، ومرناةاحلاجة إىل مقارناة مشارتكة ناا القطاعاات، ومساتدامة،  علأوإذ يشدد  
السن ونوع اعنس، وتستند إىل القاانون الادويل حلقاوق اإلنساان يف  طايع ، وتراعي اإلنسان ورها 

 ،وكمةوصياغة ووضع وتنفين السياسات احلضرية علأ مجيع مستو ت احل
 ا ااذ أن كسار حلقاة الفقار والضاعس الايت تتوارثهاا األجياال يتطلاف وإذ يضع يف اعتبااره 

يف تو يااع  املوجااودن وجااه التفاااواتتشااكل سياسااات تتصااد  أليف إجاارامات إجيانيااة،  ااا يف ذلاا  
اخلاادمات، واملااوارد، وا ياكاال األساسااية، فضاااًل عاان احلصااول علااأ اللاانام، واخلاادمات الصاا ية، 

 والتعلي ، والعمل الال ق يف املدن وغريها من املستوطنات البشرية،
إاتحااة و  ثقافاة حقاوق اإلنسااان داخال دوا ار اخلاادمات العاماة، تااروياأن  علاأوإذ يشادد  

يف تعزياز  حياو ً  راً دو يخد ن والوعي،  املعرفة والتدريفمن أجل اكتساب لموظفا العاما لر  ف
احارتا  حقااوق اإلنسااان وإعما اا يف اوتمااع، وإذ يخكااد يف هانا الصاادد أليااة تاوفري فاار  للتثقيااس 

 ،ةاتلي وماتوالتدريف يف جمال حقوق اإلنسان للموظفا العاما علأ مستو  احلك
ساايما  ، ال2٠3٠خطااة التنميااة املسااتدامة لعااا   يفلبعااد احلضاار  ابوحياايع علماااً وإذ يشاايد  
ماان أهااداا التنميااة املسااتدامة الاان  يرمااي إىل جعاال املاادن واملسااتوطنات البشاارية شاااملة  ١١ا اادا 
ألية التنمياة احلضارية املساتدامة ابعتبارهاا خطاون حاباة صاوب حتقياق و د  ومستدامة،  مرنةوآمنة و 

ة علأ الصعيد العاملي واإلقليمي والوط  ودون الاوط  ومنسق تنمية حضرية مستدامة نطريقة متكاملة
  شاركة مجيع أص اب املصل ة ذو  الصلة، ،واتلي
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، ابعتبااااره للمساااتوطنات البشااارية األمااا  املت ااادن لااار ماأبلياااة الوالياااة احلالياااة  وإذ يسااال  
، ابلتعااااون ماااع كياااا ت ةواملساااتوطنات البشااارية املساااتدام املساااتدا  توساااع احلضااار للمركاااز تنسااايق 

أخر  يف منظومة األما  املت ادن،  اا يف ذلا  دورهاا يف تقادف دعا  فا  وتقا  إىل البلادان النامياة 
اخلطاة  ناراما منهاا يف جماالت تتعلاق ابملادن واملساتوطنات البشارية املساتدامة علاأ الن او املباا يف

  ،احلضرية اعديدن
رؤياااة املااادن للَّمياااع، ويشاااري إىل اساااتخدا  املااادن واملساااتوطنات البشااارية  يخكاااد -١ 

علأ قاد  املسااوان، ويساعأ إىل تعزياز توليتهاا وكفالاة  كاا مجياع الساكان مان والتمتع  ا تتي ه 
األجيااال احلاليااة واملسااتقبلية، دون أ   ييااز ماان أ  نااوع كااان، ماان السااكن يف ماادن ومسااتوطنات 

ومرنة ومساتدامة وإجيااد هانه املادن رن التكاليس يس  م ية ومتاحة للَّميع و نشرية عادلة وآمنة وص
دن ومساتوطنات ملاتصاور واملستوطنات مان أجال تعزياز رخاام اعمياع و اتعه  وياان نوعياة، ضامن 

 ؛أخر  مجلة أمور يفنشرية تستويف وظيفتها االجتماعية، 
ياكااال هب النهاااو  احلاجاااة إىل العمااال، دون  يياااز، علاااأ يخكاااد مااان جدياااد أيضااااً  -2 

 أراضايإاتحاة  اا يف ذلا   ،رن التكااليس ومساتدامةيس اممنصافة و تكاون مادية واجتماعية أساسية 
، والساااكن الال اااق، والطاقاااة املتَّاااددن احلديثاااة، وميااااه الشااارب مااازودن ابخلااادمات نتكلفاااة ميساااورن

النفاا ت، امل موناة، وخادمات الصارا الصا ي امل موناة، واللانام الكاايف وامللان ، والاتخل  مان 
والتنقاال املسااتدا ، والرعايااة الصاا ية وتنظااي  األساارن، والتعلااي ، والثقافااة، وتكنولوجيااات املعلومااات 

 اساااتَّانتهاهااانه اخلااادمات ابلتزاماااات الااادول وقاااوق اإلنساااان، و  تقي ااادواالتصااااالت، ماااع ضااامان 
 ن والساكانالحتياجات النسام واألطفال والشباب وكبار السن واألشخا  ذو  اإلعاقاة واملهااجري

يف هانا الصادد علاأ  عشاَّياألصليا واوتمعات اتلية واعهاات األخار  الايت تعااض الضاعس، و 
 واملادية؛ االقتصادية - واالجتماعية واملخسسية احلواجز القانونيةعلأ القضام 
أن كل نلد مسخول يف املقا  األول عن حتقياق تنميتاه االقتصاادية  يخكد من جديد -3 

لايس دور السياسات الوطنية واالسارتاتيَّيات اإل ا ياة الوطنياة   دن الت كيد علأ وأن  واالجتماعية،
وقيادتااه يف  ماان هااامى علااأ صااعيد السياسااات كاال نلاادمااا ل، وأنااه ينبلااي احاارتا  ماان قبياال امللاااالن

لياة وتعزيز التنمية املستدامة،  ا يتسق والقواعاد وااللتزاماات الدو  ،تنفين سياسات القضام علأ الفقر
 ؛ذات الصلة
الاروانع و ، حساف مقتضاأ احلاالالدول علأ تعزياز حوكمتهاا احلضارية،  يشَّع -4 
 صا اب املصال ة احلضاريا والاريفيا وتشامله ،أكان الريفية  خسسات وآليات سليمة  ُ  - احلضرية

خطااع التنميااة  قانليااة التنبااخ واالتساااق نشاا نفضاااًل عاان وضااع الضااوانع واملااوا ين املناساابة، وكفالااة 
 ومستدا ؛ شاملعلأ حنو بيية الو اية  ،قتصاد االنمو الجتماعي، و االإلدما، لاحلضرية حتقيقاً 

الدول علأ ا اذ خطاوات مدروساة وفعالاة لتعزياز اإلعماال التادرجيي لل اق  حي  -5 
 يف السااكن الال ااق، ابعتباااره عنصااراً ماان عناصاار احلااق يف مسااتو  معيشااي مناسااف، واحلااق يف عااد 
التميياز يف هانا السااياق مان خاالل كفالااة األمان القاانوض لل يااا ن الان  يضامن احلمايااة القانونياة ماان 
اإلخااااالم القساااار  واملضااااايقات وغريهااااا ماااان التهدياااادات، ووضااااع وتنفياااان، علااااأ مجيااااع املسااااتو ت، 

 إلسااكان تعاااص الصااالت القويااة نااا التعلااي  والعمالااة والسااكن والصاا ةسياسااة امقااارابت متكاملااة ل
، وتعاااز  النهااو  ابألحياااام الفقااارين وابساارتاتيَّيات الوقاياااة الشااااملة الفصااالومنااع اإلقصاااام والتمييااز و 

الاايت تتَّاااو  الت سااينات املاديااة والبيييااة للت كااد ماان إدمااا، األحيااام الفقاارين واملسااتوطنات العشااوا ية 
 ضمن األنعاد السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للمدن؛
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تعزياااااز وتكيياااااس وتنفياااااان يف إمكانياااااة الااااادول األعضاااااام علااااااأ النظااااار ضااااااً حيااااا  أي -6 
السياساااات املتعلقاااة ابلساااالمة علاااأ الطااارق مااان أجااال  اياااة األشاااخا  املعرضاااا للخطااار، ال سااايما 

ماع الصاكوك القانونياة  ، عند االقتضام،األطفال والشباب وكبار السن واألشخا  ذوو اإلعاقة،  شياً 
 اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخا  ذو  اإلعاقة؛ هالألم  املت دن ذات الصلة،  ا في

الاادول علااأ إنشااام مساااحات عامااة تكااون آمنااة وشاااملة وخضاارام  حياا  كاانل  -٧ 
واالنااادما، وجيااادن ومتاحاااة للَّمياااع دون  يياااز، وحتتاااو  علاااأ منااااطق متعاااددن الوظاااا س للتفاعااال 

الجتماااعي، وتراعااي صاا ة اإلنسااان ورفاهااه، وتتاايق التبااادل االقتصاااد  والتعبااري الثقااايف واحلااوار ا
تنمياة نشارية،  وي  حتققنا جمموعات متنوعة من الشعوب والثقافات، وتكون مصممة ومدارن 

 وننام جمتمعات سلمية وتشاركية وشاملة؛
املة وآمناة يف املادن نشارية ساليمة وصا ية وشا النهاو  نبيياةالدول علاأ  حي  -٨ 

 كاان اعميااع ماان العاايى والعماال واملشاااركة يف احليااان احلضاارية دون  ويااسواملسااتوطنات البشاارية  ُ 
خااوا ماان العنااس، مااع مراعااان أوجااه الضااعس والعواماال الثقافيااة الكامنااة يف وضااع السياسااات  الو 

منااع ومكاف ااة وصاا   ،  ااا يف ذلاا  عاان طريااقواعرميااة املتعلقااة ابألماان العااا  والوقايااة ماان العنااس
 فيات معينة واعتبارها نطبيعتها هديداً أمنياً أكر؛

أن  حقوق اإلنساان يف احلصاول علاأ ميااه الشارب امل موناة وخادمات جمدداً  يخكد -٩ 
 ضرورية  للتمت ع ال ق، حقوق   يالصرا الص ي، ابعتبارها عناصر من عناصر احلق يف مستو  معيش

 ؛ية األخر قوق اإلنساناحلمجيع  عن، فضال التا  ابحلق يف احليان
يف كافياااة اساااتثمارات عاماااة وخاصاااة   التشاااَّيع علاااأ توظياااسالااادول إىل  يااادعو -١٠ 

هياكاال أساسااية وقا يااة وميساارن ومسااتدامة، وتااوفر نظاا  خاادمات املياااه والصاارا الصاا ي والنظافااة 
الصااا ية وميااااه اواااار  وإدارن النفاااا ت الصااالبة وتصاااريس امليااااه احلضااارية واحلاااد مااان تلاااو  ا اااوام 

التكياااس ماااع تلاااري  علاااأا ياكااال األساساااية  قااادرنإىل ضااامان  الساااعيوإدارن ميااااه العواصاااس، وإىل 
 ،جازماً مان خطاع التنمياة احلضارية واإلقليمياة املتكاملاة،  اا يف ذلا  الساكن والتنقال كوهنانا  و امل

 من نا أمور أخر ؛
الاادول إىل تعزيااز احللااول القا مااة علااأ الاانظ  اإليكولوجيااة،  ااا يف ذلاا  يف ياادعو  -١١ 

نلية كفالة اساتدامة االساتهالك واإلنتاا، وأ ااا إدارن  اليت تدع  املدن واملستوطنات البشرية االتاو
ال تُتَّاااو  القاادرن التَّديديااة  لكاايماان أهااداا التنميااة املسااتدامة،  ١2النفااا ت،  شااياً مااع ا اادا 

نلياااة التصاااد  للتهديااادات غاااري املسااابوقة الااايت تواجههاااا املااادن واملساااتوطنات  ،للنظاااا  اإليكولاااوجي
نظمهاااا اإليكولوجياااة والتلاااو  الااايت تتعااار   اااا ضااالوا اليولاااوجي و البشااارية جااارام فقاااداهنا تنوعهاااا الب
وتلااري املنااا  ومااا يتصاال نااه ماان  اااطر،  النامجااة عاان النشاااا البشاار والكااوار  الطبيعيااة والكااوار  

  اعهود الرامياة إىل القضاام علاأ الفقار  مياع أشاكاله وأنعااده، مشرياً إىل أن هنه التهديدات تقو  
 مستدامة؛ وحتول دون حتقيق تنمية

إىل مقااارابت  قا مااة علااأ ردن الفعاالاحلاجااة إىل االنتقااال ماان املقااارابت ال ياادرك -١2 
كافاة عناصار لمياع األخطاار و شااملة عتكون ملخاطر، و ا تراعي االستباق تتس  ندرجة أعلأ من 

يف املاادن وغريهااا ماان املسااتوطنات البشاارية املرونااة  اااطر الكااوار ، وننااام  احلااد ماانهاادفها اوتمااع 
من خالل تشاَّيع إدماا، تقييماات أخطاار الكاوار  يف سياساات اساتخدا  األراضاي وتنفيانها، 
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 التعااايف ااا يف ذلاا  التخطاايع احلضاار ، وإدمااا، مبااادن "إعااادن البنااام نشااكل أفضاال" يف عمليااة 
تنفيان خطاع احلاد مان  ااطر نعد الكوار ، فضاًل عن ننام قدرات السلطات اتلية علأ وضاع و 

الكااااوار  واالسااااتَّانة  ااااا، مثاااال عمليااااات تقيااااي  املخاااااطر املتعلقااااة  واقااااع املرافااااق العامااااة احلاليااااة 
واملستقبلية، ووضع إجرامات كافية للطوارن وعمليات اإلجالم  شياً مع إطار سيندا  لل د من 

 ؛2٠3٠-2٠١5 اطر الكوار  
االحااارتا  التاااا  حلقاااوق اإلنساااان لالجياااا لاااة كفاالااادول نالتزاماااات  علاااأيشااادد  -١3 

 اا  فة دع  املاادن املضااي  ناامهاااجرين، و وضااعه  كواملشااردين داخلياااً واملهاااجرين، نصاارا النظاار عاان 
حركااات الناازوم الكاار  إىل تقاار أبن الظااروا الوطنيااة، وأن  مااع مراعاااننااروم ماان التعاااون الاادويل، 
مسالات اجتماعية  تقد أيضاً أن  ، فبإمكاهنارغ  إاثرها شىت الت د تداخل البلدات واملدن، 

 ؛واقتصادية وثقافية كبرين يف احليان احلضرية
االلتزاماااات املتعلقاااة نوساااا ل التنفيااان الاااواردن يف خطاااة التنمياااة  مااان جدياااد يخكاااد -١4 

، وخطااة عماال أديااس أاباب للمااخ ر الاادويل الثالاا  لتموياال التنميااة، وياادعو 2٠3٠املسااتدامة لعااا  
املاليااااة الدوليااااة املتعااااددن األطااااراا، ومصااااارا التنميااااة اإلقليميااااة، واملخسسااااات املاليااااة املخسسااااات 

املاايل،  اا يف ذلا  مان خاالل آلياات مالياة مبتكارن، هاا ىل تقادف دعمإاإل ا ية، ووكاالت التعااون 
 تنفين اخلطة احلضرية اعديدن، ال سيما يف البلدان النامية؛نلية إىل الراما واملشاريع 

، املعنيااا علااأ أن يقاادموا اإلجاارامات اخلاصااةيف إطااار املكلفااا نااوال ت  يشااَّع -١5 
 ؛١١دع  الدول يف تنفين اخلطة احلضرية اعديدن وحتقيق ا دا كفيلة نواليته ، مقرتحات  تنفيناً ل

عقاده ر ايس ي املقارر أن رفياع املساتو  للَّمعياة العاماةالجتماع االألية عقد  يخكد -١6 
للخطاة  ينلياة مناقشاة التنفيان الفعلاللَّمعياة العاماة اعمعية العامة يف أثنام الادورن احلادياة والسابعا 

 احلضرية اعديدن وحتديد موقع نر ما األم  املت دن للمستوطنات البشرية يف هنا الصدد.
3٧ اعلسة  
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