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 موجز

، ومبزيد من التحديد استجابةً للقرارين      ٢٠٠٠/٨٢أُِعـّد هذا التقرير التحليلي السنوي عمالً بقرار اللجنة           
ن يضع مبادئ توجيهية عامة تّتبعها الدول ، اليت تطلب إىل اخلبري املستقل، يف مجلة أمور، أ٢٠٠٥/١٩ و٢٠٠٤/١٨

واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف اختاذ القرارات وتنفيذ برامج تسديد الديون واإلصالح               
بة اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية، لضمان أال يؤدي االمتثال لاللتزامات املترت  

عـلى الديـون اخلارجية إىل تقويض االلتزامات املتعلقة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية               
 .املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

لقة ويستعرض اخلبري املستقل يف هذا التقرير آخر التطورات فيما يتعلق مببادرة جمموعة البلدان الثمانية املتع 
بتخفيف عبء الديون، واآلثار املمكنة إلطار حتليل القدرة على حتمل الديون الذي يستخدمه صندوق النقد الدويل 

ويرحب بااللتزام السياسي جتاه اإللغاء التام للديون املتعددة األطراف اليت تدين هبا البلدان             . والبنك الدويل حالياً  
اإلجناز، جتاه هاتني املؤسستني، كخطوة أمشل وأعمق حنو ختفيف عبء الفقـرية املـثقلة بالديون اليت بلغت نقطة     

ومـن الضروري أن يضمن اجملتمع الدويل أن هذه املبادرات وغريها من مبادرات ختفيف عبء الديون      . الديـون 
ديون ستوفر موارد إضافية حقيقية وأن ينظر يف اختاذ تدابري ومبادرات إضافية هتدف إىل ضمان القدرة على حتمل ال

عـلى األمـد الطويـل عن طريق زيادة التمويل القائم على املنح، واإللغاء التام للديون األخرى الرمسية املتعددة          
األطـراف والثنائية للبلدان الفقرية املثقلة بالديون، وحتقيق زيادة هامة يف ختفيف عبء الديون عن البلدان النامية               

 .ار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديونذات الدخل املنخفض واملتوسط اخلارجة عن إط

ويسـلط اخلـبري املستقل الضوء أيضاً على احلاجة إىل استكشاف آليات جديدة للتصدي بشكل شامل                 
ويشري بشكل خاص إىل احلاجة امللّحة إىل إعادة التفكري يف هنج االقتصاد            . ملشاكل الديون اليت تواجه هذه البلدان     

يل القدرة على حتمل الديون واستكماله بتحليل إضايف لدمج اعتبارات حقوق اإلنسان وعدم             الكلي املتبع جتاه حتل   
تقويض قدرة البلد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وفرض حّد أدىن من االلتزامات األساسية مبوجب الصكوك 

ية مستقلة الستعراض األقران للبّت يف ولتحقيق هذه الغاية، اقترح اخلبري املستقل إنشاء آل . الدولية حلقوق اإلنسان  
وميكن استخدام عملية استعراض . حالـة القـدرة على حتمل الديون لدى بلٍد ما أو تقدمي آراء بديلة هبذا الشأن               

 .األقران هذه كآلية مساءلة تشارك فيها املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان

 صياغة مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترحة،       ومع أنه متّ االسترشاد هبذه االعتبارات عند املضي يف         
فإن اخلبري املستقل يرى أن من الضروري متديد اإلطار الزمين لصياغة املشروع وخباصة يف ضوء التطورات اهلامة                 

ويف هذا السياق، يشري اخلبري املستقل بأسٍف إىل عدم حتقق          . األخرية اليت شهدها هذا امليدان خالل السنة املاضية       
ولذلك فإن متديد اإلطار الزمين لن . املشاورات املستقلة بني أصحاب املصلحة كافةً، على حنو ما أوصت به اللجنة

يتـيح فقط القيام مبشاورات سليمة وجمدية مع مجيع أصحاب املصلحة من البلدان املدينة واألطراف الدائنة على                 
دد كبري من الدول األعضاء بشأن مدى احلاجة إىل هذه          السـواء، وإمنا سيتيح أيضاً فرصة مثينة الستطالع آراء ع         

 .املبادئ التوجيهية ونطاقها
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وخيتـتم الـتقرير بالتوصـيات واملقترحات املؤقتة التالية خبصوص اخلطوات القادمة يف صياغة املبادئ                
 البلدان الثمانية   الترحيب بااللتزام السياسي للمجتمع الدويل، واملتمثل خاصةً يف مبادرة جمموعة         ) أ: (التوجيهـية 

متديد اإلطار الزمين لصياغة مشروع     ) ب(واإلحاطـة بالتطورات األخرية فيما يتعلق بالقدرة على حتمل الديون؛           
حث الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين ) ج(املبادئ التوجيهية سنةً إضافية والدعوة إىل عقد مشاورة خرباء؛ 

 آرائهم ومقترحاهتم بشأن العناصر اليت ميكن دراستها يف إطار مشروع           وأصـحاب املصلحة اآلخرين على تقدمي     
تشجيع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مواصلة تناول املسائل           ) د(املبادئ التوجيهية العامة؛    

 واالجتماعية باألمم   اخلاصة باملؤشرات وعلى التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية           
املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل لدمج اعتبارات حقوق اإلنسان يف تقييم القدرة على حتمل الديون                

 .املستند إىل األهداف اإلمنائية لأللفية
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ ٩- ١ ...............................................................................مقدمة

 ٧ ١٨-١٠ ..............................التطورات األخرية: القدرة على حتمل الديون -أوالً 

 ١٠ ٣٦-١٩ ...........اعتبارات إضافية بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترح -ثانياً 

 ١٠ ٢٥-٢١ ..................إعادة التفكري يف مفهوم القدرة على حتمل الديون -ألف 

 ١٢ ٣٦-٢٦ ..................تعزيز اتساق النظم على الصعيدين الوطين والدويل -باء  

 ١٥ ٣٧  ..................................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً 
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 مقدمة

، الذي طلبت فيه إليه أن يويل اهتماماً        ٢٠٠٠/٨٢يقدم اخلبري املستقل هذا التقرير السنوي للجنة عمالً بقرارها           -١
اآلثار السلبية للديون اخلارجية والسياسات املعتمدة ملواجهتها على التمتع الكامل جبميع حقوق            ) أ: (خاصاً للمسائل التالية  

التدابري املتخذة من احلكومات    ) ب ( واالجتماعية والثقافية يف البلدان النامية؛     اإلنسـان، وخباصـة احلقـوق االقتصادية      
والقطـاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية للتخفيف من حدة هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً    

واليت  بسياسات التكيف اهليكلي وحقوق اإلنسان علقةاملتالتطورات اجلديدة واإلجراءات واملبادرات ) ج (واملثقلة بالديون؛
. املؤسسات املالية الدولية وغريها من هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             تتخذها  

يته، ، طلبـت اللجنة أيضا إىل اخلبري املستقل أن يضع، يف إطار االضطالع بوال             ٢٠٠٥/١٩ و ٢٠٠٤/١٨ويف القـرارين    
مـبادئ توجيهـية عامة تتبعها الدول واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية والدولية، يف تقرير وتنفيذ برامج تسديد        
الديـون واإلصـالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية، لضمان أال يؤدي االمتثال                   

خلارجية إىل تقويض االلتزامات املتعلقة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          لاللـتزامات املترتبة على الديون ا     
األساسـية، املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وأن يقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني مسودة                  

 .هنائية للمبادئ التوجيهية العامة

، تقريراً عن بعثته إىل موزامبيق اليت قام        )E/CN.4/2006/46/Add.1(ضافة هلذا التقرير    ويقدم اخلبري املستقل، يف إ     -٢
وقد اضطلع هبذه البعثة يف إطار واليته املتعلقة بدراسة أثر          .  بدعوة من احلكومة   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٩ إىل   ٢٧هبـا مـن     

حلكومات، مبا فيها تلك اليت أثرت سلبا الديـون اخلارجية وسياسات اإلصالح االقتصادي، فضال عن جتارب ومبادرات ا          
الديون، وقد تلت هذه البعثة بعثاته السابقة إىل         على البلدان، وكذا جتارب ومبادرات اجملتمع الدويل للتغلب على مشاكل         

انظر الوثيقة   (٢٠٠٣يونيه  /وأوغندا يف حزيران  ) ، الفرع ثانياً  E/CN.4/2003/10انظر الوثيقة    (٢٠٠٢بوليفـيا يف عـام      
E/CN.4/2004/47/Add.1 (٢٠٠٤يونيه /وقريغيزستان يف حزيران)  انظر الوثيقةE/CN.4/2005/42/Add.1 .( ويوّد اخلبري

املسـتقل أن يشـكر مجـيع األطراف اليت كان هلا دور يف هذه البعثة، وخباصة حكومة موزامبيق على دعوهتا وتعاوهنا،                     
 . املساعدة حملياً إلجناز البعثةوكذلك مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة الذي قّدم

واسـتمر اخلبري املستقل، مسترشداً بواليته وبتوجيهات اللجنة حسب االقتضاء، يف متابعة العملية املضطلع هبا يف         -٣
إطـار متابعة نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية باهتمام وحرص على اإلسهام فيها هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل القضايا                   

وهو يعرب عن امتنانه وارتياحه ملا لقيه من تعاون من مكتب متويل التنمية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية . ملتصلة بواليتها
ومن األمثلة على هذا التعاون املثمر الدعوة اليت تلقاها للمشاركة يف املشاورات املتعددة أصحاب املصلحة              . واالجتماعـية 

، ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣ إىل   ٢٠ التنمية املستدامة، واليت ُعقدت جبنيف يف الفترة من          بشـأن الديون السيادية من أجل     
 .ووجدها اخلبري املستقل مفيدةً

ويعـرب اخلـبري املسـتقل أيضـاً عن امتنانه حلكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على                   -٤
ة وإجراء مناقشة مع وزاريت اخلزانة والتنمية الدولية بشأن مبادرات اململكة           استجابتها لطلبه فيما يتعلق بعقد اجتماع إحاط      

. املتحدة املتعلقة بتخفيف عبء الديون مبوجب اإلطار الذي وضعته جمموعة البلدان الثمانية ومرفق التمويل الدويل املقترح               
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧وقد ُعقد هذا االجتماع وأُجريت هذه املناقشة بلندن يف 
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، قّدم اخلبري   ٢٠٠٥/٢٦٠ واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقرره       ٢٠٠٥/١٩وتلبيةً لطلب اللجنة يف قرارها       -٥
، وأجرى حواراً تفاعلياً مع الدول األعضاء يف اللجنة الثالثة يف           )A/60/384(املستقل للمرة األوىل تقريراً إىل اجلمعية العامة        

ت هذه فرصة ساحنة ومناسبة التوقيت أتاحت لـه تسليط الضوء على مسألة            وكان. ٢٠٠٥أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٨
 يف أعقاب االجتماع    اإلنسان سياسـات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق           

، واالجتماع  أللفيةبشأن ا تحدة  التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن األمم امل      للجمعية العامة، الذي استعرض     العام الرفيع املستوى    
 .السنوي جمللسي البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

 ومـع أن اخلـبري املسـتقل عرض بعض العناصر األساسية ملشروع املبادئ التوجيهية العامة يف تقريره السابق                   -٦
)E/CN.4/2005/42    ًواألفكار من الدول األعضاء     مجع املزيد من اآلراء   ) أ(، فقد اعترب أن من الضروري       )، الفـرع ثالـثا 

عقد مشاورة خرباء اللتماس آراء اخلرباء يف جمايل ) ب(حول احلاجة إىل مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترحة وحمتواه؛ 
 وقد. حقوق اإلنسان والشؤون االقتصادية واملالية على السواء، فضالً عن آراء املسؤولني احلكوميني املكلفني بإدارة الديون

أقّرت اللجنة الحقاً هذه الفكرة وقررت التوصية بعقد مشاورة اخلرباء املذكورة قبل وضع اللمسات النهائية على مشروع                 
 .املبادئ التوجيهية العامة

وبسبب عقبات غري متوقعة، مشلت اعتبارات متعلقة بامليزانية ضمن أمور أخرى، مل يتمكن اخلبري املستقل من                 -٧
وعالوة على ذلك، فإن ردود الدول األعضاء على طلباته .  اخلرباء املقترحة اليت دعت إليها اللجنةاالستفادة من مشاورة

ولذلك اعترب اخلبري املستقل أن من غري املالئم تقدمي مشروع          . إلرسـال آراء ومعلومات كانت حمدودة جداً حىت اآلن        
مشاورات مستفيضة مع الدول األعضاء وأصحاب      اإلطـار الـنهائي للمبادئ التوجيهية العامة املقترحة بدون إجراء           

 .املصلحة اآلخرين

ويف الوقت نفسه، استجّد الكثري من التطورات واملقترحات اجلديرة بدراسة أوىف بعد اإلعالن عن مبادرة جمموعة        -٨
تعلقة بالبلدان الفقرية   فاملبادرات األخرية املتعلقة بتخفيف عبء الديون وكذلك جتارب تنفيذ املبادرات امل          . البلدان الثمانية 

املـثقلة بالديون واليت استعرضها اخلبري املستقل يف تقاريره السابقة، تثري بعض القضايا اليت قد تكون هلا انعكاسات هامة                   
مفهوم القدرة  : ومن هذه التطورات اجلديدة   . عـلى صياغة مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترحة الذي تطلبه اللجنة          

 . لديون، ومسألة الشروط اإلضافية، ومبدأ ملكية البلدعلى حتمل ا

ويف الفـرع األول من هذا التقرير، يستعرض اخلبري املستقل التطورات اليت حدثت مؤخراً يف القضايا املتعلقة                  -٩
قضايا ويف الفرع الثاين، يعرض بعض ال     . بالقدرة على حتمُّل الديون، وال سيما املبادرات األخرية لتخفيف عبء الديون          

اليت حتتاج إىل املزيد من الدراسة فيما يتعلق بوضع مشروع املبادئ التوجيهية العامة، وما يرتبط هبا من حاجة إىل إعادة                    
الـتفكري يف املفهوم احلايل للقدرة على حتمل الديون فضالً عن دمج اعتبارات حقوق اإلنسان يف اإلطار احمللي والدويل                

تم التقرير بتوصيات عامة بشأن اخلطوات التالية اليت ميكن اختاذها لتيسري صياغة املبادئ             وخيت. الذي حيكم إدارة الديون   
 .التوجيهية النهائية
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 التطورات األخرية:  القدرة على حتمُّل الديون-أوالً 

ية، وإن كان   يساور اخلبري املستقل القلق إزاء الزيادة املطردة لديون البلدان النامية اخلارج          . حجم الديون اخلارجية   -١٠
 تريليون دوالر   ٢,٦فقد بلغ إمجايل أرصدة ديون البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية حنو               . بوترية أبطأ 

 يف املائة قياساً    ١,٧ مليار دوالر أو     ٤٣، مما يشكل زيادة قدرها حنو       ٢٠٠٤من دوالرات الواليات املتحدة يف هناية عام        
ومن .  يف املائة٩,٣ مليار دوالر، أو ٢١٧,٦وهي زيادة أكثر تواضعاً من الزيادة يف العام السابق اليت بلغت     ،  ٢٠٠٣بعام  

 يف املائة عام    ٥,٦املؤشـرات املشجعة أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء شهدت اخنفاضاً يف إمجايل أرصدة ديوهنا بنسبة                
، ويرجع الفضل يف ذلك جزئياً إىل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة           ٢٠٠٣  يف املائة عام   ٩,٤، مقارنة بالزيادة البالغة     ٢٠٠٤

 ).٤، الفقرة A/60/139(بالديون 

، بلغت بوروندي نقطة اختاذ ٢٠٠٥أغسطس /يف آب. التقدم احملرز يف تنفيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون -١١
 بلداً نقطة اإلجناز، وآخرها ١٨وبلغ منها .  بلدا٢٨ً نقطة اختاذ القرار إىل  القرار، مما يرفع العدد اإلمجايل للبلدان اليت بلغت       

أما البلدان العشرة اليت ال تزال يف املرحلة املتوسطة بني نقطيت           . ٢٠٠٥أبريل  /كـان هندوراس ورواندا وزامبيا يف نيسان      
لديون تشترط عليها استيفاء شروط بدء نقاط اإلجناز        اختـاذ القـرار واإلجناز، فإن املبادرة املعزَّزة للبلدان الفقرية املثقلة با           
بيد أن احملافظة على استقرار االقتصاد الكلي ال يزال         . املـرنة، مبا يف ذلك وجود سجل أداء على مستوى االقتصاد الكلي           

 .)١(حتدياً شاقاً بالنسبة لبعض هذه البلدان

لتخفيف خدمة   مليار دوالر    ٥٦رار مبلغ كلي امسي يزيد عن       متّ إق . تـأثري مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون       -١٢
 بلداً بلغت نقطة اختاذ القرار، مما يتوقع أن خيفض أرصدة ديون هذه البلدان مبعدل الثلثني ويقلص بدرجة كبرية                   ٢٨ديون  

ذلك أّدى إىل متكني    ووفقاً للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل فإن        . مدفوعاهتـا خلدمة الدين مبعدل مليار دوالر سنوياً       
البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار من زيادة إنفاقها على برامج احلّد من الفقر حبوايل أربعة أمثال مدفوعاهتا خلدمة الدين                    

ولكن بغض النظر عن هذا التقدم، فإن مثة اعترافاً متزايداً بأن البلدان الفقرية املثقلة بالديون، مبا فيها                 . )٢(٢٠٠٤يف عـام    
 يف جو "وقد أشار األمني العام يف تقريره       . )٣(تلـك اليت جتاوزت نقطة اإلجناز، قاصرة عن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية           

إىل احلاجة إىل إلغاء إضايف     ) A/59/2005" (صوب حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع      : مـن احلـرية أفسح    
ة املثقلة بالديون وختفيضات أكرب كثرياً يف الديون لغريها من البلدان املثقلة             إلغـاء كامل لديون البلدان الفقري      -للديـون   

 دون خفض املوارد اإلمجالية املتاحة للبلدان النامية األخرى، ودون         -بـالديون مـن غـري البلدان الفقرية املثقلة بالديون           
 .)٤(طويلاملساس باملقومات املالية لبقاء املؤسسات املالية الدولية على األجل ال

رغم مجيع اجلهود املبذولة من أجل ختفيف عبء الديون واملناشدات          . الـتدفقات اخلارجـة الصافية من املوارد       -١٣
ومل تزل املوارد   . ٢٠٠٤لزيادة املساعدات، فقد استمرت التدفقات اخلارجة الصافية من املوارد من البلدان النامية يف عام               

وُيقّدر صايف التحويالت اخلارجية    . تزايد من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة       ُتسترتف بشكل مطرد وم    ١٩٩٧منذ عام   
 مليار دوالر مقدر أنه يلزم سنوياً ١٠٠وعند مقارنة هذا الرقم مع مبلغ . )٥(٢٠٠٤ مليار دوالر يف عام  ٣٥٠هـذه مببلغ    

 سنوية يف تسديد الديون يتوقع حتقيقها من        لتحقـيق األهداف اإلمنائية لأللفية ومبلغ مليار دوالر فقط يف شكل وفورات           
 .مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، يظهر بوضوح أن هناك حاجة إىل حٍل أكثر جذريةً وحسماً
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دعا تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل اإللغاء الكامل لديون البلدان          . النداءات املوجهة لإللغاء الكامل للديون     -١٤
وأوصى بضرورة البدء يف العمل فوراً لوضع اتفاق شفاف بشأن          .  أفريقيا جنوب الصحراء يف أسرع وقت ممكن       الفقرية يف 

الديـون يشـمل مجـيع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ذات الدخل املنخفض، ومن ضمنها البلدان اليت متّ استبعادها من          
 يف املائة فيما يتعلق بالديون      ١٠٠ة الديون بنسبة تصل إىل      ودعا التقرير إىل إلغاء أرصدة الديون وخدم      . املخططات احلالية 

وأوصى، كإجراء ملّح، بتوفري متويل فوري إلتاحة اإللغاٍء الكامل خلدمة الديون           . املـتعددة األطراف والثنائية على السواء     
 مشروع األلفية إىل التركيز     ودعا تقرير . )٦(املتعددة األطراف عندما يكون ذلك ضرورياً لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         

وأشار إىل أن العديد من البلدان      . بشـكل أكـرب يف مبادرات ختفيف عبء الديون على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية             
حىت بعد ختفيف عبء   ) مثل مؤسسة بريتون وودز   (الفقـرية املـثقلة بـالديون ال تزال مدينة مببالغ طائلة لدائنني رمسيني              

 أمكن التوفيق بني اإلطار احلايل للقدرة على حتمل الديون واالحتياجات املالية لتحقيق األهداف اإلمنائية               وإذا. )٧(ديوهنـا 
 . )٨(لأللفية، فسيترتب على ذلك تسريع هائل لتخفيف عبء ديون الكثري من البلدان الفقرية املثقلة بالديون

خلفية هذا الضغط العام املتزايد لتعزيز االلتزام جتاه        على  . املـبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون        -١٥
، غلني إيغلز الـبلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا، قامت جمموعة البلدان الثمانية خبطوة مرحب هبا عندما اجتمع قادهتا يف                   

 لتخفيف الديون   ٢٠٠٥ يونيه/اجملموعة يف حزيران  مقترحا تقدم به وزراء مالية      ، وأقروا   ٢٠٠٥يوليه  /اسـكتلندا، يف متوز   
من ، بلغت نقطة اإلجناز،      بلداً ١٨وتغطي الصفقة   . نقطة اإلجناز لبلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت       ا بالكـامل عـن   

وأوغندا وبنن وبوركينا فاسو وبوليفيا ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وزامبيا           إثيوبيا( الـبلدان الفقـرية املثقلة بالديون     
تنص على اإللغاء التام    و) ال وغانا وغيانا ومايل ومدغشقر وموريتانيا وموزامبيق والنيجر ونيكاراغوا وهندوراس         والسـنغ 

 ١١ بيان وزراء املالية الصادر يف أفادو . والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي   الدويلاملستحقة لصندوق النقد    لديوهنـا   
املؤسسة املستفيدين من مساعدة    مجيع  إىل  اجلهات املاحنة   ت إضافية من    أنه سيتم ختصيص مسامها   ب ٢٠٠٥ يونيه/حزيـران 

باالستناد إىل النظم احلالية لتخصيص األموال على أساس األداء املعمول           وذلك   األفريقي،اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية     
 يساند جهود هذه البلدانراء أن  شـأن هذا اإلج  ومن .وصندوق التنمية األفريقي  هبـا لـدى املؤسسـة اإلمنائية الدولية         

 وزراء مالية   أقّرإىل ذلك،    وباإلضافة .األداءلتحقـيق األهـداف اإلمنائـية لأللفية وضمان تقدمي املساعدات على أساس             
لالستفادة من إلغاء الديون، وتعهدوا بأن       حامسة    هي عوامل  جمموعة البلدان الثمانية بأن حسن اإلدارة واملساءلة والشفافية       

 .يف املستقبلاملعنية لبلدان اليت سُتقّدم ل األطرافاملساعدات الثنائية واملتعددة  يفوا تأكيد ذلك يعيد

بـيد أن مثة أوجه ضعف والتباس عديدة اعترت صفقة جمموعة الثمانية حلظة االتفاق، وُتركت معظم التفاصيل                  -١٦
السنوي جمللسي البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف        التنفـيذية لالستفاضة يف مناقشتها وإقرارها قبل انعقاد االجتماع          

 بلداً بلغت نقطة اإلجناز يف مبادرة البلدان الفقرية         ١٨فأوال، وقبل كل شيء، ال تشمل الصفقة إال         . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
كما أن التركيز   . يوناملثقلة بالديون، مما يترك الكثري من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تواجه صعوباهتا يف خدمة الد              

على البلدان اليت بلغت نقطة اإلجناز يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يعين أن البلدان اليت متكنت من استيفاء شروط          
صندوق النقد الدويل، مبا فيها اإلصالحات اهليكلية، هي وحدها اليت ستكون مؤهلة، وليس البلدان اليت تعاين صعوبات يف       

وثانيا، فإن املقترح يشمل الديون املستحقة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومصرف            . ء هذه الشروط الصارمة   استيفا
التنمية األفريقي فقط، وال يشمل جهات اإلقراض األخرى مثل سائر املصارف املتعددة األطراف، مبا فيها مصرف التنمية                 

وثالثا، مل تتضح   . رف التنمية الكارييب، أو للدائنني من القطاع اخلاص       اآلسيوي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، ومص     
وأكد بيان وزراء مالية . الصورة بعد فيما إذا كانت الصفقة ستمثل عنصر إضافة للموارد اليت تتدفق إىل تلك البلدان املعنية     
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سيتم اإللغاء "ية وصندوق التنمية األفريقي جمموعـة الـبلدان الثمانية أنه بالنسبة للديون املستحقة للمؤسسة اإلمنائية الدول      
 يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت تنفذ براجمها          جتاوزت نقطة اإلجناز   ألرصدة الديون بإعفاء البلدان اليت       لمكاال

احنون مسامهات  وسيقدم امل . اخلاصـة بتسـديد التزاماهتا وتعديل إمجايل تدفقات املساعدة بواسطة املبلغ الذي مت إعفاؤه             
إضافية إىل املؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي على أساس تقاسم متفق عليه لألعباء، وذلك للتعويض التام                 

وميكن تفسري ذلك أساساً بأنه يعين أن البلدان املؤهلة لن يتعني           . "عـن املبلغ األساسي ومدفوعات فوائد الديون املشطوبة       
يون املستحقة عليها للمؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي، ولكن فرصتها للحصول على             علـيها تسديد الد   

ومن الناحية األخرى، سيقوم املاحنون بإعادة توزيع األموال . القروض أو املساعدات ستضيق يف املستقبل مبقدار نفس املبلغ      
، وليس بالضرورة على البلدان اليت انتفعت من إلغاء الديون، بناء على على مجيع بلدان املؤسسة اإلمنائية الدولية دون غريها

وأخرياً فإن تعهد جمموعة البلدان الثمانية يشمل السنوات الثالث القادمة فقط حىت هناية دورة جتديد موارد                . أداء سياساهتا 
ودورة جتديد موارد صندوق التنمية     ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠املؤسسـة اإلمنائية الدولية للمرة الرابعة عشرة، أي حىت          

وال يورد البيان فيما خيص مرحلة ما بعد انتهاء تلك املدة،           . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١األفـريقي لـلمرة العاشرة، أي حىت        
سوى التزام مبهم بتقدمي مسامهات إضافية لتجديد موارد املؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي بانتظام خالل                

 . )٩(تبقى من أجل القروضما 

، أقّرت جلنة التنمية التابعة للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل مقترح جمموعة الثمانية             ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول  -١٧
مث أطلق على هذا املقترح اسم املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون، يف حني               . يف اجـتماعهما السـنوي    
 يف دراسة   - املؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق النقد الدويل ومصرف التنمية األفريقي           -ثالث  اسـتمرت املؤسسـات ال    

ويرجع ذلك إىل أن مسؤولية اختاذ القرار بتخفيف عبء الديون يرجع . طـرائق تنفيذها ضمن اإلطار املؤسسي لكٍل منها       
ات املالية الدولية الثالث، كما أن هنج النطاق        إىل كل مؤسسة على حدة، رغم أن املبادرة املذكورة مشتركة بني املؤسس           

فعلى سبيل املثال، أعلن صندوق النقد الدويل أن التاريخ الذي حدده لتنفيذ املبادرة املتعددة . والتنفـيذ قـد يتفاوت بينها    
يذ إال  ، ولكن اإلطار القانوين للمبادرة لن يوضع موضع التنف        ٢٠٠٦األطراف للتخفيف من عبء الديون هو مستهل عام         

وسُيبّت .  بلدا٤٣ًوعددها  " تسهيل النمو واحلد من الفقر    "بعـد احلصول على موافقة البلدان املسامهة يف حساب إعانات           
أما بالنسبة للمؤسسة   . يف الـتاريخ الفعلي إلتاحة التخفيف من عبء الديون يف إطار املبادرة لكل عضو معين على حدة                

، بعد احلصول على قرار جملس حمافظيها       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١بدأ تنفيذ املبادرة يف     اإلمنائـية الدولـية، فمـن املتوقع أن ي        
 .وشريطة توفر التمويل من اجلهات املاحنة حسب املخطط

ومـا من شك أن املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون الصادرة عن جمموعة البلدان الثمانية هي                   -١٨
ا متثل زمخاً سياسياً متزايداً حنو حتقيق اإللغاء الكامل لديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون              ومن املهم أهن  . خطوة مرحب هبا  

بيد أن املبادرة، كما ذُكر سابقاً، ال تتضمن اإللغاء الكامل للديون يف احلقيقة إذ            . يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
. ال تشمل جهات إقراض أخرى هامة كمصرف التنمية للبلدان األمريكية         تقتصـر على املؤسسات املالية الدولية الثالث و       

وهـناك انشغالٌ مستمٌر أيضاً لضمان الزيادة احلقيقية يف املوارد وكي ال يقابل األرباَح الناجتة عن ختفيف الديون تقليٌص                   
مسألة ما إذا كان البنك الدويل      وعالوة على ذلك، ال تزال هناك       . للمسـاعدات اإلمنائية الرمسية يف املستقبل بكل بساطة       

وصـندوق الـنقد الدويل سيتناوالن ضمن أطرمها القائمة قضييت احلكم الرشيد والشفافية كشرطني إضافيني اقترحتهما                
 .جمموعة البلدان الثمانية
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  اعتبارات إضافية بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترح-ثانياً 

وع املبادئ التوجيهية العامة، وفقاً للجنة، يف إتاحة مبادئ توجيهية عامة تّتبعها            اهلدف املعلن من مشر   يتمـثل    -١٩
الـدول واملؤسسـات املالـية اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف اختاذ القرارات وتنفيذ برامج تسديد الديون                  

ية، لضمان أال يؤدي االمتثال     واإلصـالح اهليكـلي، مبـا يف ذلـك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارج               
لاللتزامات املترتبة على الديون اخلارجية إىل تقويض االلتزامات املتعلقة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

حتديد مستوى الدين اخلارجي ) أ: (وهو ما يتطلب بشكل أساسي. املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
إجراء تقدير مستقل ملا يشكل حاجة أساسية للوفاء باحلد األدىن من االلتزامات            ) ب( لـبلد ما حتمله؛      الـذي ميكـن   

وضع إجراءات تتسق مع مبادئ حقوق اإلنسان مع        ) ج(األساسية لدولة ما مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛         
 .توفري إمكانيات لالنتصاف والطعن

 إطاراً منطقياً وحمكماً، إال أن املهمة ليست هبذه السهولة وال ختلو من حتديات    ومـع أن هـذه العناصر قد تعترب        -٢٠
فـأوالً، يتفق اخلرباء االقتصاديون على أنه ليس هناك جواب مباشر أو واحد للمسألة املتعلقة بتحديد               . نظـرية وعملـية   

نسان ما زالت بعيدةً عن وضع مؤشرات       وثانياً، إن الدوائر الدولية حلقوق اإل     . مسـتوى الدين الذي ميكن لبلد ما حتمله       
ومنهجـية مناسبة لقياس تكلفة إعمال حقوق اإلنسان باملفهوم املايل إذا أريد لذلك أن يكون عامال يف حسابات تسديد                   

يقدم موارد أو شروط كافية للبلدان النامية كي حتقق          وثالـثاً، حىت مع شطب الديون بالكامل، فإن املقترح ال         . الديـون 
وسيتطلب األمر زيادة كبرية يف املساعدة      .  اإلمنائـية لأللفية، ناهيك عن اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان          األهـداف 

اإلمنائـية الرمسية، باإلضافة إىل ختفيف عبء الديون، وكذلك زيادة تعزيز قدرات البلدان املتلقية على استيعاب املساعدة                 
ى ذلك، فإن جناح اإلصالح املُنتظر بفارغ الصرب لنظام التجارة الدويل يف        وعالوة عل  .واسـتخدامها بفعالية لفائدة شعوهبا    

ولكن بغض النظر عن هذه     .  ال يزال حمفوفاً بالشكوك    - يف إطار ما ُيسمى جبولة الدوحة اإلمنائية         -الوقـت املناسـب     
د مستوى الدين احملتمل يف بلد ما؛ حتدي) أ(التحديات، فإن مثة مربرات قطعية ملراعاة االعتبارات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف 

 .تناول املسائل املتعلقة بعمليات إدارة الديون السيادية، مبا يف ذلك مسأليت ملكية البلد والشروط اإلضافية) ب(

  إعادة التفكري يف مفهوم القدرة على حتمل الديون-ألف 

لة أي البلدان مؤهل لتخفيف الديون وإىل يضطلع حتليل القدرة على حتمل الدين بدور جوهري عند البّت يف مسأ          -٢١
وقـد تعرض هنج االقتصاد الكلي الذي تستخدمه املؤسسات املالية الدولية حالياً لتحديد مستوى القدرة على                . أي حـد  

حتمـل الديـن، باالسـتناد إىل نسبة الديون إىل الصادرات، النتقادات واسعة بسبب تعسفه وعدم مراعاته بعدي الفقر                   
جتماعية يف البلدان الفقرية املثقلة بالديون والبلدان األخرى املدينة مبا يكفل هلا حتقيق متطلباهتا من األهداف                والعوامـل اال  

وقد أعربت جمموعات اجملتمع املدين عن قلقها بشكل        . اإلمنائـية لأللفية، ناهيك عن اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان         
سات املالية الدولية لتحديد القدرة على حتمل الدين ُتستخدم يف الواقع لضمان  خـاص ألن هذه املعايري اليت تعتمدها املؤس       

وقد احتج اقتصاديون، مثل جيفري ساخس، بأن صايف . تسـديد الديـون وليس إلتاحة خمرج دائم من مشاكل املديونية       
ين ألن هذه املعايري قد تشري تعطي أي مقياس حقيقي للقدرة على حتمل الد        القـيمة احلالية لنسبة الديون إىل الصادرات ال       

إىل الوقـت الذي قد يصبح فيه البلد معسراً وال تتجاوز ذلك بكثري، حيث إن الدين الذي ميكن حتمله ليس ببساطة نظريا      
أن القدرة على حتمل الديون تعتمد على        ٥٩/٢٢٣وقد أكّدت اجلمعية العامة يف قرارها       . للديـن الـذي ال ميكن حتمله      
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أي مؤشر مبفرده للتوصل إىل أحكام على لزوم عدم استخدام  وشّددتعلى الصعيدين الدويل والوطين، تضافر عدة عوامل  
 . بشأن القدرة على حتمل الديونهنائية

، فإن الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية وافقت على أن ٢٠٠٢وباعتمادها لتوافق آراء مونتريي عام  -٢٢
 للقدرة على حتمل الدين جيب أيضا أن تضع يف اعتبارها أثر ختفيف عبء الدين على التقدم احملرز                  االستعراضات املستقبلية 

حنـو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلاجة إىل بذل جهود متواصلة لتقليص عبء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون                  
بيد أن  . ت خدمة الدين إىل احلاجة لتمويل تلك األهداف       وسيستدعي ذلك االستناد يف اعتبارا    . ملسـتويات ميكن حتملها   

تقريـر مشروع األمم املتحدة لأللفية انتقد بشدٍة حقيقة أن اجلهود احلالية لتخفيف عبء الديون غري متسقة مع األهداف             
كمؤسسات بريتون (ية وأن الكـثري مـن البلدان الفقرية املثقلة بالديون ال تزال تدين مببالغ طائلة إىل اجلهات الدائنة الرمس        

) من غري البلدان الفقرية املثقلة بالديون(حىت بعد ختفيف ديوهنا، يف حني أن الكثري من البلدان ذات الدخل املتوسط            ) وودز
 .)١٠(مشابه مع ختفيف ضئيل لعبء الديون أو دون أي ختفيف هلذا العبءترزح يف وضع 

يف جو من   "مم املتحدة لأللفية، اقترح األمني العام يف تقريره         وعمـالً بالتوصـية اليت تضمنها تقرير مشروع األ         -٢٣
تعريف القدرة على حتمل الديون حبيث تعين أن يسمح مستوى الدين للبلد املعين بتحقيق األهداف               "أن ُيعاد   " احلرية أفسح 

مة العاملي يف نتائجه الحقاً     تبّنى مؤمتر الق  وقد  . )١١(" دون زيادة يف نسب الديون     ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية والوصول إىل عام      
هـذا املقـترح وأكّد أمهية القدرة على حتمل الديون بالنسبة للجهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية، مبا فيها                    

كن األهداف اإلمنائية لأللفية، مع التسليم بالدور الرئيسي الذي ميكن أن يؤديه ختفيف عبء الديون يف حترير املوارد اليت مي                  
وأكّد مؤمتر . توجيهها حنو األنشطة املتسقة مع أهداف القضاء على الفقر وحتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة

القمة كذلك على احلاجة إىل النظر يف اختاذ املزيد من التدابري واملبادرات اهلادفة إىل ضمان القدرة على حتمل الديون ألمد                    
لتمويل القائم على أساس املنح وإلغاء الديون الرمسية املتعددة األطراف والثنائية اليت تنوء هبا البلدان               طويل من خالل زيادة ا    

 يف املائة، والنظر، حيثما يكون ذلك مناسبا وعلى أساس كل حالة بعينها، يف ختفيض             ١٠٠الفقـرية املثقلة بالديون بنسبة      
ضة الدخل واملتوسطة الدخل غري القادرة على حتمل        لدان النامية املنخف  لبالديون بشكل ملموس أو إعادة هيكلتها بالنسبة ل       

، فضال عن استكشاف اآلليات الالزمة من أجل      البلدان الفقرية املثقلة بالديون   طرفا يف مبادرة     عـبء الديون واليت ليست    
 . )١٢(املعاجلة الشاملة ملشاكل الديون اليت تواجهها تلك البلدان

البنك الدويل  / القول إن إطار القدرة على حتمل الديون الذي يعتمده صندوق النقد الدويل            وقد ذهب البعض إىل    -٢٤
يف سـياق مـبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون أصبح عتيقاً يف ضوء مبادرة جمموعة البلدان الثمانية للتخفيف من عبء        

وباستخدام املعادلة احلالية لعتبات    . )١٣( عبء الديون  الديـون وما تبعها من إنشاء املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من          
الـبلدان الفقرية املثقلة بالديون، فإن التنفيذ الكامل ملقترح جمموعة البلدان الثمانية للتخفيف من عبء الديون سينتج نسباً                  

. ملؤسسة اإلمنائية الدوليةتقـل كـثريا عـن العتـبة بالنسبة للبلدان املتلقية، مما يستبعدها يف املستقبل من تلقي املنح من ا          
وسيشـكل ذلـك خطرا يتمثل يف أن تلك البلدان ستدخل يف دورة جديدة من االقتراض وتراكم الديون إذا مل يتم إجياد        

. ، باإلضافة إىل االستفادة من التخفيف من عبء الديون        املساعدات القائمة على املنح   حلول تكفل حصوهلا املستمر على      
لترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع جمموعة البلدان الثمانية يف غلني إيغلز والذي يقضي بزيادة              جيب ا ويف هـذا الصدد،     

، وكذلك بالتقدم احملرز يف املقترحات بشأن استحداث ٢٠١٠املسـاعدات إىل أفريقـيا بأكـثر من الضعف حبلول عام           
بلدان النامية ستظل حباجة إىل احلصول على       بيد أن بعض ال   . أشكال أخرى مبتكرة لتمويل التنمية كمرفق التمويل الدويل       
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قـروض تساهلية وغريها من القروض لتمويل متطلباهتا اإلمنائية بالكامل، وستظل أهليتها ُتحدَّد بدرجة كبرية على أساس                 
 .إسقاطات االقتصاد الكلي، مما قد يعكس صورة منقوصة عن قدرة البلد على حتمل الديون

فاإلطار . ف آراء وهنج بديلة للصيغة احلالية لتحليل القدرة على حتمل الديون          ولذلـك فمن الضروري استكشا     -٢٥
احلايل حباجة إىل مراجعته لترسيخ مبدأ ضمان االحتياجات األساسية للبلد، على حنٍو ال يقّوض التزاماته جتاه إعمال احلقوق   

ومن املسلّم به يف الوقت ذاته أنه ال        .  اإلنسان االقتصـادية واالجتماعية والثقافية اليت تنّص عليها الصكوك الدولية حلقوق         
يزال أمام دوائر حقوق اإلنسان شوط طويل لوضع مؤشرات ومنهجية مناسبة لقياس املتطلبات األساسية إلعمال حقوق                

ويف غياب املؤشرات   . اإلنسـان قياسـاً كمياً، حبيث تتسىن دراستها يف إطار مستقبلي لتحليل القدرة على حتمل الديون               
ناسبة، قد يكون جمدياً استخدام االحتياجات التمويلية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف ذات الصلة هبا كحٍل                امل

بديـل، مبا أن هذه األهداف ميكن اعتبارها معايري هامة ومتثل التزامات دولية جتاه إعمال حقوق اإلنسان إعماالً كامالً،                   
ويف هذا السياق، يالحظ اخلبري املستقل باهتمام مبادرة برنامج األمم املتحدة           . أللفيةعـند الـنظر إليها يف إطار إعالن ا        

اإلمنائي لتقدمي املشورة واملساعدة إىل احلكومات املعنية واالشتراك يف االضطالع بتحليل القدرة على حتمل الديون استناداً                
 .إىل األهداف

 لدويل تعزيز اتساق النظم على الصعيدين الوطين وا-باء 

شّدد اخلبري املستقل يف تقاريره السابقة إىل اللجنة واجلمعية العامة على أن املبادئ اليت حتكم حقوق اإلنسان مثل                   -٢٦
 وعدم التمييز واملساواة واملشاركة واملساءلة، ميكن أن تشكل األساس لزيادة اتساق السياسات احملسنة  للتجزئةيتهاعدم قابل

وإن اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف التعاون الدويل املتعلق بالديون جيرب مجيع              . لنامية املدينة والدعم الدويل للبلدان ا   
الـبلدان واملؤسسـات على املسامهة يف هتيئة بيئة دولية مواتية، وال سيما عرب الشفافية وترسيخ دميقراطية اختاذ القرار يف                    

ياسات النقدية وامللكية الفكرية واملساعدة اإلمنائية، وعن طريق زيادة         اهليـئات واملؤسسـات املعنية بالتجارة واملال والس       
 .التعاون الدويل يف جماالت املساعدة والتمويل واالستثمار

وتقع على الدول املسؤولية الرئيسية عن إعمال حقوق اإلنسان لفائدة مواطنيها، على غرار مسؤوليتها عن حتقيق                 -٢٧
اتية عن طريق السياسات االقتصادية املالئمة واإلدارة السليمة للدين اخلارجي هو جزء            إن خلـق بيئة وطنية مو     . التنمـية 

وقد ازداد التحول يف السنوات األخرية من التركيز على التعاون يف جمال التنمية إىل حتقيق               . أساسـي مـن واجب الدولة     
الحات السياسية على صعيد السياسات أقرب      درجـة أكـرب من ملكية البلد، استناداً إىل الفكرة البسيطة القائلة إن اإلص             

وتتماشى هذه االعتبارات بشدة مع إعالن . للنجاح عندما تكون نابعة من احلكومة والشعب وليست مفروضة من اخلارج        
، والذي يؤكد أن اإلنسان     ١٩٨٦ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ٤١/١٢٨احلق يف التنمية، امللحق بقرار اجلمعية العامة        

من حق الدول ومن    "ضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون املشارك النشط يف احلق يف التنمية واملستفيد منه، وأن                هو املو 
واجـبها وضع سياسات إمنائية وطنية مالئمة هتدف إىل التحسني املستمر لرفاهية مجيع السكان ومجيع األفراد على أساس                  

كما أهنا تنسجم مع ميثاق     ". ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها     مشـاركتهم، النشـطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية         
ديسمرب / كانون األول  ١٢املؤرخ  ) ٢٩(٣٢٨١حقـوق الدول وواجباهتا االقتصادية، الذي يتضمنه قرار اجلمعية العامة           

 للمبادئ التالية يف    ختضع العالقات االقتصادية بني الدول وكذلك العالقات السياسية وغريها        "، والذي يقضي بأن     ١٩٧٤
لكل دولة حق السيادة، غري     : "كما ينص يف مادته األوىل على أن      " تساوي مجيع الدول يف السيادة    ) ب... (مجلـة أمور    
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القـابل للتصـرف، يف اختيار نظامها االقتصادي فضالً عن نظمها يف اجملال السياسي واالجتماعي والثقايف وفقاً إلرادة                  
 ".راه أو هتديد خارجي بأي شكل من األشكالشعبها، دومنا تدخل أو إك

ورغـم أن مفهـوم ملكـية البلد ليس جديداً يف سياق حقوق اإلنسان، إال أنه كان قد تلقى اهتماماً ثانوياً يف          -٢٨
ل وقب. املناقشات املتعلقة بالديون إىل أن ازدادت الضغوط العامة املطالبة بإصالح الشروط املرتبطة بربامج التكيف اهليكلي              

حـوايل عشر سنوات، شّددت املبادرة العاملية الستعراض التكيُّف اهليكلي، اليت شارك البنك الدويل وشبكة من املنظمات              
البلد لرباجمه التكيفية لضمان جناحها،     " ملكية"، على جمموعة أمور منها وجوب       ١٩٩٧غـري احلكومـية يف إطالقها عام        

 للفئات األضعف واحلفاظ على النفقات االجتماعية وإدامة الوصول إىل  وأكّـدت احلاجـة إىل توفري شبكات أمان كافية        
 .الرعاية الصحية والتعليم

فأوغندا، على سبيل املثال، كانت     . ومثة مؤشرات مشجعة على حدوث تغيريات إجيابية خالل السنوات األخرية          -٢٩
لديون، حيث أفضت عملية تشاور وطنية واسعة       مـن أوائـل البلدان اليت استفادت من مبادرات البلدان الفقرية املثقلة با            

النطاق إىل إعداد استراتيجيتها الوطنية الشاملة ملكافحة الفقر وإعادة توجيه سياساهتا من التكييف اهليكلي إىل السياسات                 
افحة ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت حكومة أوغندا صندوق مك   . املوّجهـة وطنـياً الداعمة للفقراء والقائمة على املشاركة        

وقد . الفقـر لتوجيه عائدات ختفيف الديون الناجتة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون إىل محاية النفقات االجتماعية                
أجرى البنك الدويل مؤخراً إصالحاً يف إقراضه املوجه إىل التكيُّف اهليكلي وذلك باستخدام أدوات أبسط لإلقراض املوجه                 

 .تركز على أمهية ملكية البلدإىل السياسات اإلمنائية 

ويف الوقت ذاته يتعني إجراء املزيد من الدراسة حول النطاق احلقيقي مللكية البلد فيما يتعلق بربامج إدارة الديون                   -٣٠
 وكذلك - حيث ميكن فهم املصطلحات وتفسريها بطرق خمتلفة حسب اجلهات الفاعلة املختلفة           -واإلصالح االقتصادي   

صدي للعقبات يف جمال السياسات والقدرات والعقبات املؤسسية لضمان ملكية البلد يف العملية اإلمنائية  فـيما يـتعلق بالت    
وال يزال عبء الشروط يعرقل التطبيق احلقيقي مللكية البلد يف          . الشاملة وكذا يف سياق إدارة الديون على وجه اخلصوص        

" حبذٍر" اإلعالن عن صفقة جمموعة البلدان الثمانية، رّحب رئيس غيانا           وعندما متّ . الكثري من البلدان الفقرية املثقلة بالديون     
بصورة تعسفية "بالصفقة اجلديدة، مشرياً إىل أن بلده قد عاىن يف املاضي من الشروط اليت تفرضها املؤسسات املالية الدولية 

ىل أن متوسط عدد الشروط لكل ويف حني خلص االستعراض األخري لشروط البنك الدويل إ. )١٤("يف الكـثري من األحيان   
، فإن ردود فعل اجملتمع املدين متثل رؤية أكثر حذراً مفادها أن            )١٥(عملـية إقـراض قد اخنفض بشدة خالل العقد املاضي         

 .العبء احلايل امللقى على عاتق املسؤولني احلكوميني يف البلدان النامية مل يقلّ وال ميكن التهوين من شأنه

ميكن التشكيك يف نطاق ملكية البلد وطابعه عندما ال يقتضي احلصول على قروض جديدة،              وعالوة على ذلك،     -٣١
يف الكـثري من البلدان، مراجعةً أو موافقةً من اهليئة التشريعية، وعندما ال تتّم إحاطة اجلمهور علماً يف الكثري من األحيان                     

 اهليئة التشريعية ية واحلوار املفتوح بني اإلدارات احلكومية و      فزيادة الشفاف . قـبل أن تأخذ احلكومة على عاتقها التزاماً هاماً        
وينبغي دراسة مجيع آثار القروض،     . واجلمهور ستكون ضرورية أيضا قبل أن تلزم احلكومة نفسها بقروض كبرية جديدة           

تحقيق هذا  ول. مـثل تلـك اليت ستستخدم ملشاريع كبرية من مشاريع البنية التحتية، ومناقشتها يف حوار سياسي مفتوح                
 .اهلدف ال بد أن تّتسم احلكومة واجلهات الدائنة بقدر أكرب من الشفافية وكشف املعلومات يف الوقت املناسب



E/CN.4/2006/46 
Page 14 

 

 صندوقوحيث إن عملية ورقات استراتيجية احلد من الفقر هي إحدى الشروط الرئيسية لربامج البنك الدويل و                -٣٢
.  ورقات استراتيجيات احلد من الفقر هي خطوة هامة يف هذا الصدد         احلالية، فإن إدماج حقوق اإلنسان يف     الـنقد الدويل    

وينـبغي إيـالء قدر أكرب من االهتمام للحاجة إىل بناء قدرات البلدان النامية لكي جتري تقييماهتا بنفسها وتدير التمويل                    
 الضروري، عند اختاذ    ومن. اخلـارجي وتـتخذ القـرارات بالتشاور مع اجلمهور بالطرق األكثر مالءمة لسياقها الوطين             

قرارات االقتراض، أن تتم تقوية قدرات مكاتب إدارة الدين الوطين وهيئات اجملتمع املدين على إجراء التحليالت املستقلة                 
وميكن، بل ينبغي، على وجه اخلصوص، متكني مؤسسات حقوق اإلنسان املستقلة وأمناء            . لضمان ملكية البلد احلقيقية هلا    

 من القيام بفحص ورصد أثر عبء الدين األجنيب على حقوق اإلنسان لضمان مسامهة ختفيف الدين                املظـامل املسـتقلني   
 .مسامهة إجيابية يف إعمال حقوق اإلنسان

وينـبغي التركيز يف الوقت ذاته على أن أي قرار يتعلق بالتمويل اخلارجي ال يشمل املقترضني فقط وإمنا الدائنني                    -٣٣
إلقراٍض البلدان النامية على حنو يتسم باملسؤولية ولتفادي " العناية الواجبة"ن املسؤولية يف بذل فللدائنني نصيبهم م  . أيضـاً 

أما بالنسبة للبلدان اخلارجة عن إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، فإن من             . ميكن حتملها  تـراكم الديون اليت ال    
ع اخلاص مبا يف ذلك فرادى املستثمرين، إتاحة قدر أكرب من الشفافية            الضـروري، نظراً للدور الكبري الذي يقوم به القطا        

 . واالتصال املفتوح بني احلكومة والدائنني لضمان ثقة املستثمر ولتفادي تدفقات رأس املال الكبرية واملفاجئة إىل اخلارج

مناسباً إلنشاء آلية الستعراض األقران     وهلـذه الغاية يقترح اخلبري املستقل أن تتيح املبادئ التوجيهية العامة إطاراً              -٣٤
وسيكون الغرض من هذه اآللية . حلالة البلدان فيما يتعلق بالقدرة على حتمل الديون، أو لتقدمي آراء بديلة بشأن هذه احلالة             

كون مبثابة أيضـاً مجع املعلومات عن ديون البلدان النامية ونشرها اآلين على مجيع أنواع الدائنني، واملقترضني أيضا، وأن ت          
وسيتضمن استعراض األقران مشاركة ممثلني ملؤسسات حقوق       . منـتدى للحوار حول السياسات ووسيلة حلل األزمات       

اإلنسان الوطنية املستقلة، عندما توجد يف البلد، حيث ميكنهم إضافة معلومات عن آثار حالة الديون اخلارجية على حقوق      
 .الضرورية لضمان محاية احلد األدىن من معايري حقوق اإلنسان يف البلداإلنسان وعن املتطلبات والشروط املالية 

وعـلى املسـتوى الدويل األوسع، يعتقد اخلبري املستقل أن من الالزم إجياد آليات دولية تتسم بطابع رمسي أكرب                    -٣٥
ق اإلنسان يف تلك خـارج نطـاق نادي باريس بغرض رصد حاالت الديون يف البلدان النامية وأثرها على التنمية وحقو               

ومع أن وضع املبادئ التوجيهية العامة سيكون مفيداً يف آخر املطاف، فإن األرجح أن هذه املبادئ ستظل ذات                  . الـبلدان 
طـابع طوعي ولن تلجأ إليها البلدان إال فيما ندر، وال ميكنها أن تشكل بديال آللية تتسم بطابع رمسي أكرب لضمان قدرة              

ويف هذا السياق، ورغم الترحيب باملناقشة الدولية احلالية بشأن ختفيف          . مل الديون يف األمد الطويل    البلدان النامية على حت   
عبء الديون مبا يف ذلك مبادرة البلدان الثمانية، ميكن اإلشارة إىل أن هذه اجلهود ال يزال يتزعمها إىل حد كبري الدائنون،                   

. ق البالغ اليت أشارت إليها البلدان املدينة من قبيل الديون غري املشروعة           وأهنا تتحاشى اخلوض يف بعض املسائل املثرية للقل       
فالـنظر يف مسألة ختفيف عبء الديون ال ينبغي أن يستند إىل مقدار احتياج بلد ما إىل التخفيف من عبء الدين أو ذلك        

 احلسبان أيضا كيف أصبح     القـدر من ختفيف العبء الذي يستطيع اجملتمع الدويل حتمله فحسب، بل ينبغي أن يأخذ يف               
 .البلد مدينا يف املقام األول

وقـد نـادى العديد من املنظمات غري احلكومية طيلة سنوات بإنشاء آلية للتحكيم تتسم باإلنصاف والشفافية                  -٣٦
. غري مسؤولتتـناول الديون غري املشروعة واجلائرة اليت تتحملها البلدان النامية والناجتة عن اإلقراض واالقتراض على حنو          

وتـنطوي هـذه اآللية على هيئة حمايدة تقوم باختاذ القرارات، مستقلة عن األطراف املعنية مباشرة وحيق جلميع أصحاب                   
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وتشمل املقترحات اليت قدمها اجملتمع املدين بشأن آلية التحكيم هذه          . املصـلحة أن يتقدموا إليها لالستماع إىل شكاواهم       
احلقوق، مبا يف ذلك حياد اآللية والتقييم، وأسبقية حقوق اإلنسان على سداد الديون             معـايري وهنجـا قائمة على أساس        

بضـمان محاية املعايري األساسية الدنيا لصاحل املواطنني، ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف اإلجراءات، وضمان رصد                
 . تحكيم املذكورةاجلهات الفاعلة وخضوعها للمساءلة يف جمال تنفيذ النتائج املنبثقة من آلية ال

  االستنتاجات والتوصيات�ثالثاً 

استناداً إىل ما تقدم من معلومات حمدثة منذ التقرير السابق للخبري املستقل واالعتبارات اإلضافية املعروضة،                -٣٧
قترحة، فإن اخلبري املستقل يرى أن من الضروري السعي إىل متديد اإلطار الزمين لصياغة مشروع املبادئ التوجيهية امل                

وكما ورد سابقاً، فإن عملية     . وال سـيما يف ضـوء التطورات اهلامة اليت حدثت يف هذا اجملال خالل السنة املاضية               
الصياغة هذه ينبغي أن تستند، قدر اإلمكان، إىل آراء ومشاركات مجيع أصحاب املصلحة من البلدان املدينة واجلهات 

ستقل، يف ختام التقرير، أن يقدم التوصيات املؤقتة التالية، مبا يف ذلك            ولذلك يوّد اخلبري امل   . الدائـنة عـلى السواء    
املقـترحات املـتعلقة بـاخلطوة القادمـة يف صياغة املبادئ التوجيهية العامة، وهو يتطلع إىل تلقي تعليقات اللجنة                   

 :وتوجيهاهتا هبذا الصدد

جمدداً والوارد يف مبادرة جمموعة     قـد ترغـب اللجنة يف الترحيب بااللتزام السياسي املُعرب عنه             )أ( 
، واإلحاطة علماً بالتطورات األخرية يف امليدان فيما يتعلق        ٢٠٠٥الـبلدان الثمانـية ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام          

بالقدرة على حتمل الديون وال سيما إنشاء املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون لتنفيذ مقترح جمموعة 
  الثمانية؛البلدان

قـد ترغـب اللجـنة يف متديد اإلطار الزمين احملدد لصياغة مشروع املبادئ التوجيهية العامة سنةً                )ب( 
إضافية، وأن تدعو مرة أخرى إىل عقد مشاورة للخرباء ملناقشة مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترحة، وأن تدعو                 

 وصندوق النقد الدويل باإلضافة إىل مصارف التنمية اإلقليمية         املؤسسـات املالـية الدولـية، وخباصة البنك الدويل        
 ووكاالت األمم املتحدة املعنية واخلرباء وأصحاب املصلحة الوطنيني، إىل املسامهة يف املشاورات؛

قد ترغب اللجنة يف حث الدول، واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها،   )ج( 
صـادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، على التعاون مع             والـلجان االقت  

اخلـبري املسـتقل يف االضـطالع بواليته، وال سيما االستجابة لطلباته للحصول على آرائها واقتراحاهتا فيما يتعلق                  
  العامة؛بالعناصر اليت ميكن دراستها يف إطار مشروع املبادئ التوجيهية

قد ترغب اللجنة يف توجيه طلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملواصلة تناول القضايا  )د( 
األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية املتعلقة باملؤشرات والتعاون مع برنامج 

تبارات حقوق اإلنسان يف تقييم القدرة على واالجتماعية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل بغية دمج اع
 .حتمل الديون املستند إىل األهداف اإلمنائية لأللفية
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