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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، فرتويـال   *سـري النكـا   ،  *الروسي، ب *) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  إكوادور،      
  مشروع قرار*: ، كوبا، نيكاراغوا*، فييت نام)* البوليفارية-مجهورية (

    ١٦.../  
  الـدول  لتزاماتاوالية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من          

 الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة            املالية
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل مجيع  إذ يعيد تأكيد  

لديون اخلارجيـة علـى التمتـع    بآثار سياسات التكيف اهليكلي واإلصالح االقتصادي وا    
واالجتماعية والثقافية، مبـا يف     الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية        

ـ  ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ١٧ ؤرخ امل ١٩٩٨/٢٤ ذلك القرارات   ٢٣ ؤرخ امل
 ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ ؤرخ امل ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

 ، فضالً ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ ؤرخ امل ٢٠٠٥/١٩ و ،٢٠٠٤أبريل   / نيسان ١٦  ملؤرخا
 ،٢٠٠٦ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٧ املؤرخ ٢/١٠٩عن مقرر جملس حقوق اإلنسان      

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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ــس  ــرارات اجملل ــؤرخ ٧/٤وق ــارس / آذار٢٧ امل ــؤرخ ١١/٥، و٢٠٠٨م  ١٧ امل
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ١٤/٤، و٢٠٠٩  يونيه/حزيران

بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التـابع       " بعنوان   ٥/١يه   إىل قرار  وإذ يشري   
مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات        " بعنوان   ٥/٢، و "لألمم املتحدة 

، وإذ يـشدد علـى      ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨املؤرخني  " اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان   
  ما،اهترفقيؤدي صاحب الوالية مهامه وفقاً هلذين القرارين وم أن

، رغم اجلهود املبذولة، أن آثار مشكلة الديون ال تزال قائمة وأن أعبـاء      وإذ يالحظ   
الديون الثقيلة ال تزال تساهم يف انتشار الفقر املدقع وتنهك قـدرة احلكومـات، ال سـيما         

وق البلدان النامية، على هتيئة الظروف الالزمة لتحقيق التنمية البشرية املستدامة وإعمال حق    يف
  اإلنسان،
 أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اتفق على مناشدة اجملتمع الدويل بـذل             وإذ يؤكد   

كل اجلهود حىت يساعد يف التخفيف من عبء الديون اخلارجية اليت تتحملها البلدان النامية              
املتدين واملتوسط دخلها تكملةً للجهود اليت تبذهلا حكومات هذه البلدان من أجـل حتقيـق               

  عمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا،اإل
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
  وإسهامات اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة        بأعمال يرحب  - ١  

 على التمتع الكامل جبميـع حقـوق         املتصلة هبا  املالية الدولية الدول  التزامات   وغريها من 
  اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 وغريها مـن   اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية      متديد والية    يقرر  -٢  
اصة  على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاملالية الدولية املتصلة هباالدول التزامات 

، ملدة ثالث سنوات، ويطلب إىل اخلبري املستقل أن         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  :يويل اهتماماً خاصاً لآليت

على التمتع الكامل   والسياسات املعتمدة للتصدي هلا     لديون اخلارجية   اآثار    )أ(  
  ، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛جبميع حقوق اإلنسان يف البلدان النامية

تأثري الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبـا يف              )ب(  
قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك امليزانيات الوطنية اليت تستجيب              

  قوق االجتماعية؛للمتطلبات احليوية من أجل تعزيز إعمال احل
التدابري املتخذة من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسـسات املاليـة             )ج(  

املثقلة والدولية للتخفيف من حدة هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً               
  بالديون؛
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 التطورات اجلديدة واإلجراءات واملبادرات اجلاري اختاذها فيمـا يتعلـق           )د(  
وحقوق اإلنسان من جانب املؤسسات املالية الدولية وغريها        القتصادي  بسياسات اإلصالح ا  

  ؛من هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
   األهداف اإلمنائية لأللفية؛لدعم حتقيقاملعايري الدنيا حتديد   )ه(  
  صلحة املعنيني بغية إجناز هذه الوالية؛تعزيز التشاور مع مجيع أصحاب امل  )و(  
 إىل اخلبري املستقل أن يواصل، يف تقريره السنوي التحليلي املقدم إىل            يطلب  -٣  

جملس حقوق اإلنسان، استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغريها من القـضايا، ومنـها              
ها مـن التزامـات   اإليدز، عند حبث آثار الديون اخلارجية وغري/فريوس نقص املناعة البشرية  

التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق        على   الدول املالية الدولية املتصلة هبا    
، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعـة           االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  لواسع لواليته؛املؤمتر الدويل لتمـويل التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل النطاق ا
 إىل اخلبري املستقل أن يستمر يف التماس آراء واقتراحات الدول،       يطلب أيضاً   -٤  

واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، واللجـان االقتـصادية            
اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، بـشأن مـشروع     

بادئ التوجيهية العامة بغية حتسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقدمي مشروع حمّدث للمبادئ            امل
  التوجيهية العامة إىل اجمللس؛

 إىل اخلبري املستقل أن يتعاون، وفقاً لواليته، مع جلنة احلقوق           يطلب كذلك   -٥  
ات اخلاصـة،   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة االستشارية، واإلجـراء        

واآلليات، واألفرقة العاملة التابعة للمجلس واملتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
واحلق يف التنمية، وذلك يف جمال عمله الرامي إىل حتسني مشروع املبادئ التوجيهية املـشار               

  إليها أعاله؛
ـ          يطلب  -٦   ساعدة الالزمـة،    إىل األمني العام أن يزود اخلبري املستقل بكل امل

وخاصة ما حيتاج إليه من موظفني وموارد من أجل االضطالع بواليته بفعالية، مبا يف ذلـك                
، وأن ييـسر    ١١/٥تقدمي ما يكفي من موارد امليزانية لتنفيذ أنشطته املـذكورة يف القـرار              

  مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛
واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غـري         الدول حيث  -٧  

  احلكومية والقطاع اخلاص على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف االضطالع بواليته؛
  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر  -٨  

        


