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  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وال

  ،*، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية*، وبوليفيا، واجلمهورية العربية السورية*أوغندا
  مشروع قرار: ، ونيكاراغوا*، وموريتانيا*، وكوبا، والكونغو*وقطر

                                                                  والية اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن              -     /... ٧
                                                               ات املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامـل جبميـع                  االلتزام

                                                         حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   ،                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                                                                        القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بآثار سياسات التكيـف                  مجيع              عيد تأكيد      إذ ي 
                                                          على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية                       تصادي والديون اخلارجية                  اهليكلي واإلصالح االق

ـ   ٢٢ /    ١٩٩٩   ، و    ١٩٩٨        أبريـل   /        نيسان   ١٧     ؤرخ     امل   ٢٤ /    ١٩٩٨                         ، مبا يف ذلك القرارات                         واالجتماعية والثقافية      ٢٣     ؤرخ      امل
      ٢٠٠٤       أبريل     /        نيسان   ١٦      ملؤرخ    ا   ١٨ /    ٢٠٠٤    ، و     ٢٠٠٠       أبريل   /        نيسان   ٢٦     ؤرخ     امل   ٨٢ /    ٢٠٠٠    ، و     ١٩٩٩       أبريل   /     نيسان

           تـشرين     ٢٧       املؤرخ     ١٠٩ / ٢                                عن مقرر جملس حقوق اإلنسان            ً  ، فضالً     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ١٤     ؤرخ     امل   ١٩ /    ٢٠٠٥ و
     ،    ٢٠٠٦       نوفمرب /     الثاين

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠   ة                      من قرار اجلمعية العام ٦       الفقرة                    وإذ يضع يف اعتباره

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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         بعنوان  ٢ / ٥   ، و "                                     ات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة         بناء مؤسس "         بعنوان  ١ / ٥            إىل قراريه        وإذ يشري
    ١٨         املـؤرخني    "                                                                                     مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنـسان             "

   ،                ً                         صاحب الوالية وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما     يؤدي    أن     على          ّ   ، وإذ يؤكّد     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                                                       الذي قدمه اخلبري املستقل املنتهية واليته املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي  )١ (      لتقرير   ا                وإذ يضع يف احلسبان
   ،                                                                              على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                والديون اخلارجية 

                       فترة واليتـه بوصـفه           طيلة        ودهو                                  السيد بريناردز آندرو نياموايا م                       جبهود وإسهامات                     ينوه مع التقدير    -  ١
                                         على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،                                                                            اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية          

                                          مع التقدير بتقريره األخري املقدم إىل اجمللس؛           ً ، وحييط علماً                                          وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

       اخلـبري   "  ب         صاحبها     ة                                    اإلجراء املواضيعي اخلاص وإعادة تسمي              املتعلقة ب       والية    ال     ديد             إعادة حت      يقرر  -  ٢
                       التمتع الكامل جبميـع                                                                                                  املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا على              

                  ً       بأن يويل اهتمامـاً     ا             اح للمكلف هب            بغية السم   "                                                              حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
   :     لآليت    ً خاصاً

                            على التمتع الكامل جبميـع                                                 والسياسات املعتمدة يف التصدي لتلك اآلثار                       لديون اخلارجية    ا      آثار     ) أ (
                                                                            حقوق اإلنسان يف البلدان النامية، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                      قدرة الدول على وضع       يف                                       تزامات املالية الدولية املتصلة هبا                                           تأثري الديون اخلارجية وغريها من االل        ) ب (
                                                                                                             وتنفيذ سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك امليزانيات الوطنية اليت تستجيب للمتطلبات احليوية من أجل تعزيز إعمـال           

                  احلقوق االجتماعية؛

                 ة للتخفيف من حدة                                                                  التدابري املتخذة من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولي   ) ج (
                                                        ً                 هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً املثقلة بالديون؛

                                                                                         التطورات اجلديدة واإلجراءات واملبادرات اجلاري اختاذها فيما يتعلـق بـسياسات اإلصـالح                ) د (
                                                                                                وحقوق اإلنسان من جانب املؤسسات املالية الدولية وغريها من هيئات األمم املتحـدة واملنظمـات                        القتصادي   ا

   ؛                                   احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

                          األهداف اإلمنائية لأللفية؛      لتحقيق              املعايري الدنيا       حتديد   ) ه (

                                                            تعزيز التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بغية إجناز الوالية؛   ) و (
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                                                                         اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية                         متديد والية             ً  يقرر أيضاً   -  ٣
  ،                                                                                    التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                   الدولية املتصلة هبا على     

                  لفترة ثالث سنوات؛

  ،                    حقـوق اإلنـسان                                                    صل، يف تقريره السنوي التحليلي املقدم إىل جملس                                   إىل اخلبري املستقل أن يوا        طلب ي  -  ٤
                          اإليدز، عند حبـث تـأثري       / ة                                                                                          استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص املناعة البشري            

                     وق اإلنسان، وخاصـة                            التمتع الكامل جبميع حق        على                                                                      الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا        
               ً                   ً                                    ، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                   ، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل النطاق الواسع لواليته؛ )٢ (       التنمية

                                         الدول، واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم                                        ملستقل أن يلتمس آراء واقتراحات       ا             إىل اخلبري             ً  يطلب أيضاً   - ٥  
                                                                                                                        املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدوليـة واإلقليميـة، واملنظمـات غـري                
ّ                     احلكومية، بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة بغية حتسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقدمي مشروع حمـّدث للمبـادئ                         ً                                                                         

   ؛    ٢٠١٠                               التوجيهية العامة إىل اجمللس يف عام 

                               ً                                                              إىل اخلبري املستقل التعاون، وفقاً لواليته، مع اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                         يطلب كذلك   - ٦  
                                                                                                              واالجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة االستشارية، واإلجراءات اخلاصة، واآلليات، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة 

                                                                                                                   لس واملتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، وذلك يف جمال عمله الرامـي إىل حتـسني                      للمج
                                    املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله؛

                                                                                                  إىل األمني العام أن يوفر للخبري املستقل كل املساعدة الالزمة، وخاصة ما حيتاج إليه من موظفني                   يطلب  - ٧  
                                                                                   جل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛           وموارد من أ

                                                                                       احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص      حيث  - ٨  
                                                    على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف االضطالع بواليته؛

                                                                                                اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبـا                     إىل       يطلب  - ٩  
              إىل اجمللـس يف        دم  ـ                                                                                                  على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يق            

                                  ً       ً                   تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا املوضوع إىل       ً                          ً       ً          ، وفقاً لربنامج عمله السنوي تقريراً حتليلياً عن           ٢٠٠٩     عام  
                                       اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني؛

   .                                                            مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال    يقرر  -  ١٠  

- - - - -  
                                                      

        األمـم            منـشورات    (    ٢٠٠٢      مارس /    آذار    ٢٢-  ١٨         املكسيك،         مونتريي،          التنمية،        لتمويل       الدويل       املؤمتر       تقرير  ) ٢ (
  .     املرفق   ، ١        القرار       األول،       الفصل   ، )A.02.II.A.7      املبيع      رقم         املتحدة،


