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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ها احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا في

، *اجلزائـر ،  *بـيالروس ،  ) املتعددة القوميـات   -دولة  ( بوليفيا   بنغالديش،،  *إكوادور    
، مجهوريـة الو    * مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       ،*جلمهورية العربية السورية  ا

 ، كوبـا،  *نام ، فييت )* البوليفارية -مجهورية  ( فرتويال   ،*الدميقراطية الشعبية، السودان  
  مشروع قرار: نيكاراغوا، نيجرييا، *الكونغو ،*وت ديفوارك

    ١٤/ ...  
آثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبـا علـى             
التمتع الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق االقتـصادية             

  والثقافية واالجتماعية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
وإعالن وبرنامج   ق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،      مبيثا إذ يسترشد   

  ،ة باملوضوععمل فيينا، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصل
 مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان فيمـا           إذ يعيد تأكيد  و  

تصادي والديون اخلارجية على التمتـع      يتصل بآثار سياسات التكيف اهليكلي واإلصالح االق      
الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبـا           

 ١٩٩٩/٢٢، و١٩٩٨أبريـل  / نيـسان ١٧ املؤرخ ١٩٩٨/٢٤ذلك قرارات اللجنة     يف

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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، ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٣املؤرخ  
أبريـل  / نيـسان  ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦ رخ املؤ ٢٠٠٤/١٨و

 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٧/٤ن   جملس حقوق اإلنسا   ي، فضالً عن قرار   ٢٠٠٥
  ،٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١١/٥و

املتعلـق بتـأثري     و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣املؤرخ   ١٠/١- قراره دإ   يعيد تأكيد  ذوإ  
  لية العامليتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا، األزمتني االقتصادية واملا

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    يف اعتباره  وإذ يضع   
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

 حـل   يف على أن أحد مقاصد األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الـدويل             وإذ يشدد   
  قتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية،املشاكل الدولية ذات الصبغة اال

 أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اتفق على دعوة اجملتمع الدويل إىل بـذل        وإذ يؤكد  
كل ما يف وسعه من أجل املساعدة على ختفيف عبء الديون اخلارجية امللقى علـى عـاتق                 

ت هذه البلدان من أجـل التوصـل إىل   البلدان النامية، بغية تكملة اجلهود اليت تبذهلا حكوما       
  اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا،

على ما أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية من تصميم على              وإذ يشدد  
 تناول مشاكل ديون البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل تناوالً شامالً وفعاالً وذلـك            
  باختاذ تدابري متنوعة على الصعيدين الوطين والدويل جلعل حتّمل ديوهنا ممكناً يف املدى الطويل،

 للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان     ةن اخلارجي وـوع الدي ـ أن جمم  يالحظ بقلق وإذ    
، ٢٠٠٦ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام          ٢ ٩٨٣املتوسطة الدخل قد بلغ     

 ما تسدده البلدان الناميـة    ، وأن جمموع    ١٩٩٥ يف عام     دوالر  مليار ١ ٩٥١اره   مقد وكان
 مليار دوالر يف ٢٢٠كان مقداره و ،٢٠٠٧ مليار دوالر يف عام ٥٢٣لدين قد بلغ لخدمة ك

  ، ١٩٩٥عام 
تزايد اإلقرار بأن عبء الديون املتزايد الذي تواجهه أشد البلدان الناميـة             وإذ يدرك  

 منواً، غري حمتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية اليت حتـول            البلدان  أقل مديونية، ال سيما  
، على حنو يركز على اإلنسان    دون إحراز تقدم يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر           

 من البلدان النامية، وكذلك البلدان اليت        حتد بشدة من قدرة الكثري      خدمة الديون الباهظة   وأن
مبرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية االجتماعية وتقدمي اخلدمات األساسية من          متر اقتصاداهتا   

  أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
ألنه، على الرغم من إعادة جدولة الـديون مـراراً وتكـراراً،             وإذ يعرب عن قلقه    

 الفعلي الذي تتلقـاه كمـساعدة       زالت البلدان النامية تسدد سنوياً مبلغاً أكرب من املبلغ         ما
  ،رمسية إمنائية
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 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد املشاكل العديدة اليت تواجه          وإذ يؤكد  
النامية، ويساعد على انتشار الفقر املدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية املستدامة، ومن             

  ان،مث فإنه عائق خطري يعترض سبيل إعمال مجيع حقوق اإلنس
 بتقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن             يرحب  -١  

االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وخاصـة               
  ؛)Add.1  وA/HRC/14/21(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ـ   يبّينطار مفاهيمي   لعناصر املقترحة لوضع إ   إىل ا يشري    -٢    الـدين   ني العالقة ب
 هبـدف   ة تلك العناصر  اخلارجي وحقوق اإلنسان، ويشجع اخلبري املستقل على مواصلة بلور        

  معاجلة أزمة الديون على حنو عادل ومنصف ومستدام؛
، ٢٠١٠-٢٠٠٩ مبجاالت التركيز اليت حددها اخلبري املستقل للفترة يرحب  -٣  

جيهية عامة بشأن الدين اخلارجي وحقوق اإلنسان، ومسألة        ال سيما وضع مشروع مبادئ تو     
قـوق   األمم املتحـدة الـسامية حل       مفوضية  إىل  يف هذا الصدد   ويطلبالدين غري املشروع،    

 تنظيم وإجراء مشاورات إقليمية بشأن هـذه        يف اخلبري املستقل  مساعدة أن تواصل اإلنسان  
  ن امليزانية؛املسائل، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص موارد كافية م

بعقد مشاورات إقليمية حول مشروع املبادئ التوجيهية العامة        يرحب أيضا     -٤ 
، وذلك ٢٠١١مارس / وآذار٢٠١٠يونيه /بشأن الدين اخلارجي وحقوق اإلنسان يف حزيران 

الستطالع اآلراء حول شكل املبادئ التوجيهية ومضموهنا بغية حتسينها، ويـشجع الـدول             
قطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية على املشاركة فيها وأصحاب املصلحة من ال
  على أوسع نطاق ممكن؛

 إىل أن كل دولة هي املسؤولة األوىل عن النهوض بالتنمية االقتصادية            يشري  -٥  
 هلا احلق واملسؤولية يف اختيار وسائلها وأهدافها اإلمنائيـة       وأن  واالجتماعية والثقافية لشعبها،    

 فيمـا يتعلـق    حمـددة  ذه الغاية، وينبغـي أال ختـضع ألي إمـالءات خارجيـة           لبلوغ ه 
  االقتصادية؛ بالسياسة
 بأن برامج اإلصالح يف جمال التكيف اهليكلي حتد من اإلنفاق العـام             يسلِّم  -٦ 

بفرض حدود قصوى ثابتة على اإلنفاق، وال تويل اهتماماً كافياً لتوفري اخلدمات االجتماعية،             
  أعلى يف ظل هذه الربامج؛ الً فقط من البلدان يتمكن من حتقيق منو مستداموأن عدداً قلي

  يشهدمها العامل حالياً   ني املالية واالقتصادية اللت   نيأن األزمت  من جديد  يؤكد  -٧  
 لوقف تـدابري     تستخدما ذريعةً  ال ختفيف عبء الديون، وينبغي أ     تقليص إىل   ا تؤدي الينبغي أ 
ن ذلك أن يؤدي إىل آثار سلبية على التمتع حبقوق اإلنسان           الديون، ألن من شأ   عبء  ختفيف  

  يف البلدان املتأثرة؛
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ألن مستوى التنفيذ ومقدار ختفيض رصيد الديون اإلمجايل         يعرب عن قلقه    -٨ 
املبادرة  ما زاال منخفضني وألن      يف إطار املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون        

  حل شامل لعبء الديون الطويل األجل؛إجياد   تتوخىال
 املذكورة   الديون مبوجب املبادرة   عبءبأن ختفيف    اقتناعه   يؤكد من جديد    -٩ 

 لن يكون كافياً إذا أُريد للبلدان الفقرية املثقلة بالديون أن تصبح قادرة علـى حتمـل                 أعاله
حتويل موارد إضافية   ق هديف النمو الطويل األجل واحلد من الفقر، وبأنه سيلزم           يالديون وحتق 

يف شكل هبات وقروض ميسرة الشروط، وكذلك إزالة احلواجز التجارية وحتسني أسـعار             
 مـن   وختلصها بصورة دائمة   من أجل ضمان قدرهتا على حتمل الديون         صادرات هذه البلدان  

  عبء املديونية؛
 لعدم توافر آليات إلجياد حلول مالئمة لعبء الديون اخلارجية غـري    يأسف  -١٠ 

 وألنه مل   ،احملتمل الواقع على البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل املثقلة بالديون          
ُيحرز حىت اآلن تقدم يذكر يف إزالة جوانب عدم اإلنصاف من النظام احلايل حلل مـشكلة                

 والفقـراء يف هـذه      الديون الذي ال يزال يغلّب مصاحل الدائنني على مصاحل البلدان املدينـة           
دعو إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع آليات فعالة ومنصفة إللغـاء            ي و، ولذلك فه  بلدانال

عبء الديون اخلارجية جلميع البلدان النامية، وبصفة خاصة البلدان اليت تضررت بشدة مـن              
الدمار الذي أحدثته الكوارث الطبيعية، مثل أمواج تـسونامي واألعاصـري، ومـن جـراء            

  أو للحد من هذا العبء بدرجة كبرية؛النـزاعات املسلحة، 
أن دفع مبالغ طائلة لصناديق االستثمار الضارية له، من منظور حقوق يؤكد   -١١  

اإلنسان، تأثري سليب مباشر على قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماهتـا يف ميـدان حقـوق                
  اإلنسان، وخاصة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

أن أنشطة صناديق االستثمار الضارية تسلط الضوء على بعض         يؤكد أيضا     -١٢  
ما يعتري النظام املايل العاملي من مشاكل وأهنا مؤشر على الطابع غري املنصف هلذا النظـام،                

  ويدعو الدول إىل اختاذ تدابري ملكافحة هذه الصناديق؛
 بأن مستويات الديون اخلارجية غري احملتملة يف أقل البلدان منـواً ويف             يسلِّم  -١٣ 

العديد من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ال تزال تقف حجر عثـرة يف               
طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتزيد من احتمال عدم حتقيق أهداف األلفية املتعلقـة             

  ؛بالتنمية واحلد من الفقر
 بأن التخفيف من عبء الديون ميكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً يف اإلفراج             يقر  -١٤ 

، مبا يف ذلـك     منو وتنمية مستدامني  عن موارد ميكن ختصيصها لألنشطة اليت هتدف إىل حتقيق          
  األمم املتحدة  يف إعالن احملددة   األهدافيشمل  مبا  و األهداف اإلمنائية،    وبلوغاحلد من الفقر    

 ،اذ تدابري للتخفيف من عبء الديون     يف اخت  بتصميم وسرعة    التايل املضي بأنه يتعني ب  ، و أللفيةل
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 على أال حتل هذه التدابري حمل مصادر التمويل البديلة وعلى أن تقترن بزيادة يف        عند االقتضاء، 
  املساعدة اإلمنائية الرمسية؛

عالن األلفية من    بالدعوة املوجهة إىل البلدان الصناعية يف إ       يذكِّر مرة أخرى    -١٥ 
أجل تنفيذ الربنامج املعزز لتخفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون دون مزيد من اإلبطاء،     
واملوافقة على شطب مجيع الديون الرمسية الثنائية هلذه البلدان يف مقابل التزامها باحلـد مـن                

  الفقر على حنو ميكن إثباته؛
 منظومة األمم املتحـدة، ومؤسـسات       اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك     حيث  - ١٦ 

بريتون وودز، وكذلك القطاع اخلاص، على اختاذ التدابري واإلجراءات املالئمة لتنفيـذ            
التعهدات وااللتزامات واالتفاقات والقرارات الصادرة عن املؤمترات الرئيسية ومؤمترات         

لعاملي حلقوق اإلنـسان،    القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة، وأمهها مؤمتر األلفية، واملؤمتر ا         
واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من            
تعصب، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، وخاصـة            

لبلدان الفقـرية   يتعلق منها مبسألة مشكلة الديون اخلارجية للبلدان النامية، ال سيما ا            ما
  املثقلة بالديون وأقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

قرار اجلمعية العامة برفق امل يف اإلعالن السياسي الواردىل التعهد إ يشري  - ١٧ 
، وهو تعهد يقضي بإجياد حلـول       ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١ الذي اعتمدته اجلمعية يف      ٢٤/٢- دإ

نصفة وإمنائية التوجه ودائمة ألعباء الديون اخلارجية وخدمة الديون اليت تثقل كاهل            فعالة وم 
  البلدان النامية؛

 الناشـئة عـن   قتصادي  االصالح  اإلبرامج  أن توضع   على ضرورة    يشدد  -١٨ 
الديون اخلارجية مببادرة من البلد نفسه، وأن يتم إجراء أي عمليات تفـاوض أو إبـرام أي                 

اتفاقات قروض جديدة بعلم اجلمهور وبشفافية، مـع        أي  بء الديون و  اتفاقات لتخفيف ع  
حتديد األطر التشريعية، والترتيبات واآلليات املؤسسية للتشاور بغية ضمان املشاركة الفعالـة            
جلميع عناصر اجملتمع، مبا فيها اهليئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق اإلنسان، وخاصة            

راً، يف صياغة وتطبيق وتقيـيم االسـتراتيجيات والـسياسات          أشد القطاعات تأثراً أو تضر    
والربامج، وكذلك يف متابعة تنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ بشكل منـهجي علـى املـستوى               

أساس متساو الوطين، وضرورة ربط قضايا سياسات االقتصاد الكلي والسياسات املالية، على         
األوسع نطاقاً، مع مراعاة السياق الـوطين      وبصورة متسقة، بإجناز أهداف التنمية االجتماعية       

للبلدان املدينة وأولوياهتا واحتياجاهتا، من أجل ختصيص املوارد على حنو يكفل تنمية متوازنة             
  تفضي إىل إعمال حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛

 على أن برامج اإلصالح االقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -١٩ 
يد إىل أقصى حد حيز السياسات املتاح للبلـدان الناميـة يف مواصـلة      اخلارجية ينبغي أن تز   
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جهودها اإلمنائية الوطنية مع مراعاة آراء أصحاب املصلحة املعنيني على حنو يكفـل تنميـة               
  متوازنة تفضي إىل إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛

ف عبء الديون    على أن الربامج االقتصادية الناشئة عن ختفي       يشدد كذلك   -٢٠ 
 سياسات التكيف اهليكلي السابقة اليت مل حتقـق         إىلجمدداً  تؤدي  اخلارجية وإلغائها جيب أال     

  املراد منها، كاملطالب املتشددة باخلصخصة وتقليص اخلدمات العامة؛
بالدول وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن تواصـل تعاوهنـا            يهيب  -٢١ 

املوارد اإلضافية املتاحة من خالل مبادرة البلـدان الفقـرية          الوثيق من أجل ضمان استيعاب      
املثقلة بالديون والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا وغريهـا مـن املبـادرات           

   الربامج اجلارية؛علىاجلديدة يف البلدان املستفيدة دون أن يكون لذلك تأثري 
 واملدينني على حـد     - ية الدولية  ال سيما املؤسسات املال    -  الدائنني يدعو  -٢٢  

 وأتأثر حقوق اإلنسان من منظور وضع املـشاريع         ملسألة  سواء إىل النظر يف إعداد تقييمات       
  اتفاقات اإلقراض أو ورقات استراتيجية احلد من الفقر؛

 أن ممارسة احلقوق األساسية لشعوب البلـدان املدينـة يف    يؤكد من جديد    -٢٣ 
كن، وامللبس، والعمل، والتعليم، واخلدمات الصحية، والتمتع ببيئة      احلصول على الغذاء، واملس   

صحية ال جيوز أن ختضع لتطبيق سياسات التكيف اهليكلي وبرامج النمـو واإلصـالحات              
  االقتصادية الناشئة عن الديون؛

 الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص على اختاذ تـدابري           حيث  -٢٤  
 عبء الديون عن البلدان النامية اليت تعاين بوجه خاص من فـريوس             عاجلة لتخفيف مشكلة  

إلفراج عن املزيد من املوارد املالية واستخدامها يف        يتسىن ا اإليدز وذلك ل  /ةنقص املناعة البشري  
  جماالت الرعاية الصحية والبحوث وتوفري العالج للسكان يف البلدان املتأثرة؛

 دائم ملشكلة الديون والنظر يف أية آليـة          أنه من أجل إجياد حل     رأيهيكرر    -٢٥ 
جديدة حلل مشكلة الديون، يلزم إجراء حوار سياسي واسع النطاق بـني البلـدان الدائنـة              
والبلدان املدينة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، يف نطاق منظومة األمم املتحدة، علـى             

  أساس مبدأ تقاسم املصاحل واملسؤوليات؛
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل مزيداً        إىل مفوضة    طلبهيكرر    -٢٦ 

من االهتمام ملشكلة أعباء الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منـواً،                
  وخاصة ملا يترتب على التدابري املتصلة بالديون اخلارجية من آثار اجتماعية؛

يواصل استكشاف أوجه الترابط مع التجـارة        إىل اخلبري املستقل أن      يطلب  -٢٧ 
اإليدز، عند حبث تـأثري التكيـف       /ةوغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص املناعة البشري       

سهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املـؤمتر          ياهليكلي والديون اخلارجية، وأن     
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 مسألة آثار التكيف اهليكلـي والـديون     الدويل لتمويل التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل       
  اخلارجية يف التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

أن يواصل التماس آراء واقتراحات الـدول،        أيضاً إىل اخلبري املستقل     يطلب  -٢٨ 
جـان االقتـصادية    واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، والل        

اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، بـشأن مـشروع     
 هـذه   املبادئ التوجيهية العامة وبشأن اقتراحه املتعلق بالعناصر املمكن النظر فيها، وحيـث           

   على االستجابة لطلباته؛األطراف
مله الرامي إىل إعداد مـشروع      اخلبري املستقل على أن يواصل يف ع       يشجع  -٢٩ 

، وفقاً لواليته، مع اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية            التعاونَ املبادئ التوجيهية العامة  
واالجتماعية والثقافية، واملقررين اخلاصني، واخلرباء املستقلني، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملـة           

احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      سائلالتابعة للمجلس وجلنته االستشارية، فيما يتعلق مب      
  والثقافية واحلق يف التنمية؛

إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة عن مسألة آثار             يطلب  -٣٠ 
جبميـع   لامك على التمتع ال   املتصلة هبا من االلتزامات املالية الدولية     غريها   و ةن اخلارجي والدي

  قتصادية واالجتماعية والثقافية؛ احلقوق االوخاصةحقوق اإلنسان، 
 إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،             يطلب  -٣١ 

  وعلى األخص ما يلزمه من موظفني وموارد لالضطالع مبهامه؛
 واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمـات         احلكومات حيث  -٣٢ 

سـياق  اص على التعـاون الكامـل مـع اخلـبري املـستقل يف              غري احلكومية والقطاع اخل   
  بواليته؛ هاضطالع
، وفقـاً   ٢٠٠٩ إىل اخلبري املستقل أن يقـدم إىل اجمللس يف عـام            يطلب  - ٣٣  

 تقريراً حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا ،لربنامج عمله السنوي
   والستني؛اخلامسةورهتا املوضوع إىل اجلمعية العامة يف د

 عشرة يف إطار البند     السابعةمواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته        يقرر    - ٣٤ 
  .نفسه من جدول األعمال

        
  

  


