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 خالصة

ن اإلعالن العاملي  الذي ذكّرت فيه بأن الغرض املتوخى م٢٠٠٣/٢١يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار اللجنة  
حلقوق اإلنسان هو تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها بالكامل وأكدت على أن من أهداف األمم 
املـتحدة حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية، مبا فيها املشاكل ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية                

 .والثقافية واإلنسانية

لغاية، ذكّرت اللجنة جمدداً بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن ُتعَمل               ولبلوغ هذه ا   
فيه احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إعماالً تاماً، مشدِّدة على أن املؤمتر العاملي 

ن أجل املساعدة على ختفيف عبء الدين  حلقـوق اإلنسـان قـد دعا اجملتمع الدويل إىل بذل كل ما يف وسعه م               
اخلارجي امللقى على عاتق البلدان النامية املثقلة بالديون، بغية تكملة اجلهود اليت تبذهلا حكومات هذه البلدان من            

 .أجل التوصل إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا إعماالً تاماً

ة أيضاً بأن الدول قد عقدت العزم يف إعالن األلفية على احترام اإلعالن             ويف ذلك السياق، ذكّرت اللجن     
وأكدت على ما أُعرب عنه يف إعالن األلفية من تصميم على           . العـاملي حلقـوق اإلنسان احتراماً كامالً ودعمه       

اذ تدابري متنوعة االهتمام مبشاكل ديون البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل بصورة شاملة وفعالة، وذلك باخت
والحظت ببالغ القلق أن استمرار مشاكل . على املستويني الوطين والدويل جلعل حتّمل ديوهنا ممكناً يف األمد الطويل

الديون وخدمة الدين اليت تواجهها البلدان النامية الفقرية املثقلة بالديون قد أضر باجلهود اليت بذلتها هذه البلدان                 
 . املستدامةمن أجل حتقيق التنمية

وبالتايل، فقد نّوهت اللجنة بتزايد االعتراف بأن عبء الدين املتنامي الذي تواجهه البلدان النامية األشد                
مديونـية، وال سيما أقلها منواً، غري حمتمل وميثل إحدى العقبات الرئيسية اليت حتول دون التقدم يف حتقيق التنمية                   

وحتد خدمة الديون بشدة من قدرة كثري من        . سان والقضاء على الفقر   البشـرية املسـتدامة املتمحورة حول اإلن      
الـبلدان النامـية، وكذلـك البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية االجتماعية وتوفري                 

 .اخلدمات األساسية من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أحاطت اللجنة علماً بتقرير اخلبري املستقل الذي ألقى الضوء على عدد قليل مما يسمى              ومن هذا املنطلق،     
وبالنتيجة اليت خلص إليها ومؤداها أن ضعف قدرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون على حتمل              " احلاالت الناجحة "

دان ويضّر بالبلدان املنخفضة واملتوسطة أعباء الديون ال يزال يشكل عائقاً كبرياً أمام القضاء على الفقر يف تلك البل
وطلبت اللجنة من اخلبري املستقل أن يويل اهتماماً خاصاً يف          . الدخـل والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية       

تقاريـره التحليلية املقبلة آلثار عبء الدين اخلارجي والسياسات املنتهجة ملواجهتها على قدرة حكومات البلدان               
ة على اعتماد سياسات وبرامج من أجل ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن يقدم               النامي

توصيات مبا ميكن اختاذه من تدابري وإجراءات للتخفيف من حدة هذه اآلثار، وال سيما يف البلدان املثقلة بالديون                  
 .وأشّد البلدان فقراً
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يف هذا التقرير، إىل تقدمي حتليل يتناول التقدم احملرز يف إطار مبادرة            وقـد سـعى اخلبري املستقل بالتايل،         
الـبلدان الفقـرية املثقلة بالديون اليت ُينظر إليها إمجاالً وعلى نطاق واسع على أهنا سبيل لتحمل عبء الديون،                   

د سعى اخلبري   وق. وحتقـيق الـنمو االقتصادي، ورصد املوارد ألغراض اإلنفاق االجتماعي بقصد احلد من الفقر             
املستقل أيضاً، لدى القيام بذلك، إىل تبّين استجابة الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص للدعوة اليت                
وجهـتها اللجـنة إىل اجملـتمع الدويل عموماً، وإىل الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص حتديداً يف             

 .٢٠٠٣/٢١ من قرارها ١٥ و٨ و٧ و٦الفقرات 

مث إن املقـرر اخلاص، إذ يالحظ التقدم احملرز يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وال سيما                   
ارتـباطها الواضح بأهداف احلد من الفقر، يشري إىل خطر اعتبار هذه املبادرة غاية يف حد ذاهتا ال وسيلة لتحقيق         

عتراف بأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون هي أداة وهو يرى أن من احلكمة اال . أهـداف احلـد من الفقر     
ولكي تسهم املبادرة بفعالية يف تأمني التمتع . حمدودة توفر هلذه البلدان انطالقة جديدة يف جهودها اإلمنائية الشاملة

ة أخرى متضافرة من قبل الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فال بد من اختاذ إجراءات وتدابري إمنائي
 .البلدان املتضررة واجملتمع الدويل ككل

ويركـز اخلبري املستقل على أمهية بناء القدرات يف البلدان املثقلة بالديون والفقرية بغية تعزيز العمليات                 
ثقلة بالديون واملوارد املتصلة بامليزانيات الوطنية نظراً ِلما يؤدي إليه ذلك من زيادة فعالية مبادرة البلدان الفقرية امل

وجيب إدراج االعتبارات املتعلقة مببادئ حقوق اإلنسان، مثل مبادئ عدم التمييز           . املتاحة بفضل مبادرات أخرى   
ولتحقيق هذا اهلدف، . واملسـاواة واملشـاركة، يف مجيع مراحل عمليات وضع امليزانية العامة وإقرارها ورصدها        

عزيز قدرات اهليئات التشريعية، املسؤولة مبوجب الدستور عن مراقبة امليزانية يوصي اخلبري املستقل، بصفة خاصة، بت
كما ينبغي إيالء االعتبار للدور     . ورصدها، وإذكاء وعي هذه اهليئات باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 مبادرة البلدان الفقرية    الذي ميكن أن تؤديه مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف رصد أداء اإلنفاق العام وتنفيذ             
املـثقلة بـالديون وورقات استراتيجية احلد من الفقر وغريمها من املبادرات للتأكد من إسهامها يف تأمني التمتع                  

 .حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لي والدين اخلارجي على التمتع     مث إن اخلـبري اخلاص، وهو يتوسع يف حتليل آثار سياسات التكيف اهليك             
بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يشري إىل ضرورة حبث الروابط القائمة بني هذه القضايا وغريها من                
القضايا مثل التجارة املتعددة األطراف واملبادرات العاملية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها تلك املتعلقة               

اإليدز، ألن هذه القضايا أضحت تتداخل على حنو متزايد يف ظل البيئة الدولية             /املناعة البشرية بفـريوس نقـص     
مارس /ويوفر توافق اآلراء الذي حصل يف املؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي عقد يف مونتريي يف آذار               . الراهـنة 
بني قضايا الديون والتكيف اهليكلي     إطـاراً مفيداً ملعاجلة الروابط املوجودة       ) A/CONF.198/11انظـر    (٢٠٠٢

ويقترح اخلبري املستقل بأن تسهم اللجنة يف هذه        . والتجارة والقضايا األخرى اليت يسلط هذا التقرير الضوء عليها        
سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية من آثار على التمتع الكامل           العملـية باسترعاء االنتباه إىل ما حتدثه      

 .نسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجبميع حقوق اإل
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 مقدمة

سياسات التكيف اهليكلي  ، متديد والية اخلبري املستقل املعين بآثار٢٠٠٣/٢١قـررت اللجنة، يف قرارها      -١
لثقافية، والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا            

ملـدة ثالثة أعوام وطلبت منه أن يقدم إليها تقريراً حتليلياً سنوياً بشأن تنفيذ هذا القرار، مع إيالء اهتمام خاص                    
آلثـار عـبء الديـن اخلارجي والسياسات املنتهجة ملواجهتها على قدرة حكومات البلدان النامية على اعتماد                 

قتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن يقدم توصيات مبا ميكن        سياسات وبرامج من أجل ضمان التمتع باحلقوق اال       
 .اختاذه من تدابري وإجراءات للتخفيف من حدة هذه اآلثار، وال سيما يف البلدان املثقلة بالديون وأشّد البلدان فقراً

قدم اخلبري  الذي نص أصالً على إنشاء هذه الوالية، ي٢٠٠٠/٨٢وعمالً بذلك القرار، ووفقاً لقرار اللجنة  -٢
وهو يعرض يف هذه املقدمة نبذة عن األنشطة اليت . املستقل هذا التقرير واإلضافة امللحقة به لكي تنظر فيهما اللجنة

قـام هبا منذ تقدمي التقرير األخري، مبا يف ذلك موجز للنهج الذي انتهجه يف هذا التقرير والذي سينتهجه يف عمله   
 .املقبل

، ويرد التقرير اخلاص    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣٠ إىل   ٢٦ل ببعثة إىل أوغندا يف الفترة من        وقد قام اخلبري املستق    -٣
ويود اخلبري املستقل أن يشكر حكومة أوغندا على     ). E/CN.4/2004/47/Add.1(هبا يف إضافة ملحقة هبذا التقرير       

قد الدويل والبنك الدويل دعوهتـا وتعاوهنا على إجناز هذه البعثة، كما يشكر وكاالت األمم املتحدة وصندوق الن          
 .واملنظمات غري احلكومية العاملة يف أوغندا على ما قدمته من معلومات ورؤى قيمة

واستمر اخلبري املستقل، تنفيذاً لواليته، يف التحاور وتبادل وجهات النظر مع أهم املؤسسات املالية الدولية  -٤
٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤اشنطن العاصمة يف    ولبلوغ ذلك اهلدف، قام ببعثة إىل و      . املعنية باملوضوع 

كما التقى إدارة مكتب متويل التنمية التابع إلدارة  . مـن أجـل التشاور مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل          
 ُبعيد بعثته إىل    ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة يف نيويورك يف          

وقد كانت املناقشات اليت جرت مع كل من البنك الدويل وصندوق النقد            . لبنك الدويل وصندوق النقد الدويل    ا
ويعتزم اخلبري املستقل، بناء    . الدويل، وكذلك مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، غنية باملعلومات ومفيدة         

أو حسبما تقتضيه احلال، بغية إطالع اللجنة يف تقاريره         على ذلك، االستمرار يف تبادل اآلراء املفيد هذا سنوياً،          
 .السنوية على أحدث املعلومات عن املبادرات اجلديدة طبقاً ملا متليه واليته

، أثر مبادرات السياسات    )E/CN.4/2003/10(وقد استعرض اخلبري املستقل، يف تقريره األول إىل اللجنة           -٥
الية الدولية، أال وهي ورقات استراتيجية احلد من الفقر ومبادرة البلدان           العامـة الرئيسـية احلالية للمؤسسات امل      

 اليت ٢٠٠٢كما قدم دراسة حالة بشأن بوليفيا استناداً إىل بعثته إىل هذا البلد يف عام    . الفقـرية املـثقلة بالديون    
أضعفت فيما يبدو أمهية    خلصت عموماً إىل أن هشاشة قدرة البلدان املعنية باملوضوع على حتمل أعباء الديون قد               

أو اسـتدامة األثـر اإلجيـايب املتصـور على الفقر وذلك بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات الدولية                 
 .واحلكومات الوطنية وما ُسّجل من جتارب ناجحة قليلة ومؤقتة
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، من منظور واليته، يف ويستعرض اخلبري املستقل يف الفرع األول من هذا التقرير التقدم الذي أحرز مؤخراً -٦
مث حياول يف الفرع الثاين حبث كيفية ارتباط عمليات امليزنة الوطنية        . تنفـيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون      

وهو يشري يف الفرع    . بإعمـال مجيع حقوق اإلنسان ككل، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
نهج أوسع لتحليل آثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع حبقوق الثالث إىل ضرورة األخذ ب    

اإلنسان، وذلك بالنظر إىل ترابط سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية والسياسات اإلمنائية يف ظل احمليط 
 . وغريها من أصحاب املصلحةوينتهي التقرير بتوصيات موجهة إىل الدول واملؤسسات املالية الدولية. املعولَم

  التقدم احملرز يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون-أوالً 

  استعراض حديث ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون-ألف 

إن مـبادرة الـبلدان الفقرية املثقلة بالديون، اليت أُطلقت يف األصل يف االجتماع السنوي للبنك الدويل                  -٧
، كانت نقطة حتول كبرية     ١٩٩٩ مث أُدخلت عليها حتسينات الحقاً يف عام         ١٩٩٦دوق النقد الدويل يف عام      وصن

ويتمثل هدف . القدرة على حتمل الديون : يف الشـراكة العاملـية ملعاجلـة إحدى أخطر املشاكل يف العامل النامي            
ون ختفيضاً كبرياً وواسع النطاق وسريعاً وأن ، يف ضمان ختفيض أعباء الدي١٩٩٩املبادرة، بصيغتها املعدلة يف عام 

مث إن بعض اجتماعات القمة واملؤمترات الدولية اليت عقدت مؤخراً،          . يرتـبط ذلك باحلد من الفقر ارتباطاً وثيقاً       
ابـتداء من مؤمتر قمة األلفية وانتهاء مبؤمتري مونتريي وجوهانسربغ، قد أكدت جمدداً أمهية تضافر جهود البلدان   

ـ  ية املنخفضة الدخل واملثقلة بالديون والدعم املنسق من جانب اجملتمع الدويل، وأمهية مبادرة البلدان الفقرية               النام
 .املثقلة بالديون بالنسبة لبلوغ هذه الغاية

 اخنفاض رصيد الديون يف    ٢٠٠٣سبتمرب  /ويـتوقع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن يبدأ يف أيلول           -٨
 بنسبة الثلثني تقريباً بعد أن تبلغ ٢٠٠٣يوليه  /حبلول متوز " طور اختاذ القرار  "ان اليت وصلت إىل      بلداً من البلد   ٢٧

بالقيمة ( مليار دوالر أمريكي     ٧٧وهذا يعين أن ذلك الرصيد سينخفض من حنو         . اخلاصة هبا " أطـوار اإلمتـام   "
 مليار دوالر بعد التنفيذ الكامل ملبادرة       ٣٢ قبل تنفيذ التدابري التقليدية لتخفيف عبء الدين، إىل       ) الصافية الراهنة 

 مليار دوالر إذا ُنفذت وعود التخفيف اإلضايف ٢٦ختفيف أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون، بل حىت إىل 
فمىت دفعت هذه املبالغ املتوقعة بالكامل، فإن       . لعـبء الدين على الصعيد الثنائي اليت قطعها العديد من الدائنني          

بادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ستعود بنفع عميم على هذه البلدان املنخفضة الدخل املثقلة بالدين، وإال فإن م
وقد سبق أن أبلغ صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بأن النفقات املتعلقة باحلد من              . مشـكلة الدين ستستفحل   

 وبلغت حنو أربعة أضعاف املبالغ املدفوعة مقابل خدمة الدين يف           الفقر يف هذه البلدان قد ارتفعت ارتفاعاً شديداً       
 .)١(٢٠٠٢عام 

 يف املائة من قيمة صادراته مؤهالً ١٥٠ولكي يكون البلد املثقل بالديون الذي ال تقل قيمة دينه احلايل عن  -٩
فأما ". معايري األداء"ا يسمى لتخفيف دينه يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، فيجب أن يفي بنوعني مم

املعيار األول فهو حتقيق أداء جيد ملدة ثالث سنوات من إصالحات السياسة العامة واإلصالحات اهليكلية املتواصلة 
حيث يبت صندوق النقد    " طور اختاذ القرار  "واستقرار االقتصاد الكلي، وعلى البلد إثبات ذلك قبل أن يصل إىل            

حيث يقدم مجيع الدائنني املشاركني     " طور اإلمتام "وأما الطور الثاين فهو     . يف أهلية البلد  الـدويل والبنك الدويل     
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، تشترط املبادرة ثالثة أنواع من الشروط، اليت يطلق         "طور اإلمتام "ولبلوغ  . املساعدة احملددة يف طور اختاذ القرار     
ية احلد من الفقر تكون مبنية على املشاركة        َتوفر ورقات استراتيج  ) أ: (، أال وهي  "شروط بدء طور اإلمتام   "عليها  

االستمرار يف مسار االصالحات اهليكلية وبرامج حتقيق       ) ب(ومرتبطة باملبادرة وقائمة منذ فترة ال يقل عن سنة؛          
برامج اإلصالح اهليكلي يف إطار مرفق احلد من الفقر وتعزيز النمو الذي      ) ج(استقرار االقتصاد الكلي وإصالحه؛     

 .وق النقد الدويلأنشأه صند

وقـد خلص استعراض ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون أجرته مؤخراً إدارة تقييم العمليات التابعة                -١٠
بيد .  إىل أن املبادرة تؤثر تأثرياً بالغاً يف ختفيض عبء الدين املفرط الذي يثقل كاهل البلدان املؤهلة)٢(للبنك الدويل

وبالتايل، . بادرة تشكل أداة حمدودة وتنطوي على خطر قطع وعود ال تستطيع الوفاء هباأن االستعراض الحظ أن امل
فقد أوصى االستعراض بأن البنك الدويل ُيحسن صنعاً إذا ما هو عمل، يف مجلة أمور، على توضيح أغراض املبادرة 

يات اإلمنائية أكثر من تركيزه وأهدافهـا وركز على النمو الذي يفيد الفقراء وعلى حتقيق توازن أفضل بني األولو   
 .ويعمل البنك الدويل حالياً على استعراض هذه التوصيات وتنفيذها عند االقتضاء. احلايل على اإلنفاق االجتماعي

وجتدر اإلشارة إىل أن ما يتوقعه الناس من الفعالية املتصورة مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، توقعاً                 -١١
إىل توكيدات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، قد تزايد إىل حد جعل الكثريين يعتقدون أن               يسـتند أساساً    

املبادرة ستوفر خمرجاً دائماً إلعادة جدولة الدين وُتعزز النمو وتتيح املوارد لإلنفاق االجتماعي مما يؤدي إىل احلد                 
حة من البلدان املدينة بأن التأهل للمساعدة يف ويعترف العديد من املسؤولني احلكوميني وأصحاب املصل. من الفقر

ويف حني أن الكثريين ينسبون إىل      . إطـار املـبادرة هو الدافع الرئيسي إلعداد أوراق استراتيجية احلد من الفقر            
املبادرة الفضل يف جعل مسألة احلد من الفقر موضع تركيز أكرب، فإن مثة خطراً يف اعتبار املبادرة غاية يف حد ذاهتا 
ال وسـيلة لتحقيق أهداف احلد من الفقر، ذلك ألن املبادرة يف جوهرها أداة حمدودة تتيح للبلدان الفقرية املثقلة                   

وال بد من أن تعزز البلدان املتضررة واجملتمع الدويل ككل، يف . بالديون انطالقة جديدة يف جهودها اإلمنائية ككل
 .دابري إمنائية أخرىإطار جهود متضافرة، تدعيم املبادرة بإجراءات وت

ويف هـذا السياق، يسلط االستعراض الذي أجرته إدارة تقييم العمليات الضوء على العديد من وجهات                 -١٢
النظر املتعلقة بالطابع احملدود ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون وباجلهود املتضافرة اليت تطالب هبا احلكومات               

متكني هذه البلدان من أن تنمو وختفيف التكاليف االجتماعية املترتبة على التكيف الذي املدينة واجملتمع الدويل بغية 
 .قد يؤثر على إعمال حقوق اإلنسان لشعوب هذه البلدان

ويتفق اخلبري املستقل مع مضمون استعراض إدارة تقييم العمليات ومؤداه أن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة               -١٣
 لكنها حمدودة وينبغي النظر إليها يف إطار احلاجة إىل التزام واسع النطاق من قبل كل من                 بالديون هي أداة مفيدة   

ولكي تتمكن البلدان الفقرية املثقلة بالديون      . البلدان املدينة واجملتمع الدويل باعتماد هنج شامل إزاء متويل التنمية         
ن الواضح أن ختفيف عبء الديون يف إطار        من حتمل عبء الديون وحتقيق النمو وبلوغ أهداف احلد من الفقر، م           

فال بد إذن من حتويل موارد إضافية يف شكل منح وقروض تساهلية بغية ضمان قدرة تلك                . املـبادرة ال يكفـي    
وبتعبري آخر، فإن مدى حتقيق هذه األهداف يف الواقع     . البلدان على حتمل عبء الدين واخلروج منه بصورة دائمة        

ا إذا كان ختفيف عبء الديون يف إطار املبادرة هو جمرد عنصر إضايف إىل املساعدة               يـتوقف إىل حد كبري على م      
وعلى العكس من   . اإلمنائية الرمسية احلالية وما إذا كان املاحنون لن خيفضوا املساعدات األخرى مقابل إلغاء الدين             
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لديون قد بينت حىت اآلن وجود اجتاه       ذلك، فإن األدلة على التحويل الصايف للموارد إىل البلدان الفقرية املثقلة با           
 .)٣(تنازيل

ومع تقلص حجم املوارد اإلمجالية الواردة، فإن من الواضح أن البلدان الفقرية املثقلة بالديون، على الرغم  -١٤
من الفرصة اليت تتيحها املبادرة واعتماد سياسات رشيدة ال بد منها للوصول إىل طور اختاذ القرار وطور اإلمتام،                  

واجه صعوبات ليس يف زيادة اإلنفاق العام يف القطاعات االجتماعية فحسب، بل أيضاً التخفيف من اآلثار                سـت 
السلبية على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نتيجة الستمرار برامج التكيف اهليكلي اليت تطبقها              

 .هذه البلدان كشرط لتخفيف أعباء ديوهنا

 على الصعيد العاملي إىل توزيع املساعدة اإلمنائية الرمسية على البلدان يعطي بعداً آخر لقضية               مث إن النظر   -١٥
فإذا مل متوَّل املبادرة املعزَّزة بزيادٍة إمجالية يف        . زيـادة املـوارد املخصصـة ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون          

ن أثرها الرئيسي سوف يقتصر على إعادة توزيع املساعدة على     املساعدة اإلمنائية الرمسية على الصعيد العاملـي، فإ      
وعندما يستقر احلجم الكلي ملوارد املساعدة اإلمنائية الرمسية، فإن ختصيص املزيد من املوارد             . )٤(الـبلدان الفقرية  

، فإن التدفقات   وبالفعل. لدعـم مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يعين تقلص املوارد املتاحة للبلدان األخرى            
ومن التطورات  . )٥(١٩٩٨الصافية للمساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية مل تزد، بعد أن بلغت ذروهتا يف عام               

 يف جمال إعادة    ٢٠٠٣أكتوبر  /اإلجيابـية يف هذا الصدد النهج اجلديد الذي اعتمده نادي باريس يف تشرين األول             
ينطوي " هنج إيفيان "فهذا النهج املسمى    . بادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون    هيكلة ديون البلدان غري املشمولة مب     

على استجابة تتالءم مع الوضع املايل اخلاص بكل بلد بدالً من تطبيق شروط موحدة على مجيع املقترضني بصرف                  
 .النظر عن التوقعات املتعلقة بقدرهتم على حتمل عبء الدين

 ن املثقلة بالديون يف إعمال احلقوق  مسامهة مبادرة البلدا-باء 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

هل سامهت مبادرة ختفيف أعباء البلدان املثقلة بالديون، مع ارتباطها املعلن عنه صراحة بأهداف احلد من  -١٦
د الدويل والبنك   الفقـر، يف اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ لقد أفاد صندوق النق            

 بلداً من ٢٦، بالنسبة ل  )٦( بشأن تنفيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون٢٠٠٢الدويل، يف التقرير املرحلي لعام 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت طور اختاذ القرار، أن اإلنفاق االجتماعي يف هذه البلدان ما برح يتزايد                  

 يف  ٤٩، كانت نسبة اإلنفاق االجتماعي يف هذه البلدان تبلغ          ٢٠٠٢ففي عام   . ستمر يف التزايد  ومن املتوقع أن ي   
ويف حني أن هذا يبشر باخلري بالنسبة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية           . املائـة مـن اإليرادات احلكومية     

ويف هذا املضمار، يود . زيادة اإلنفاقوالثقافية، فإن من الضروري إجراء املزيد من الدراسات لتحديد أثر ونوعية  
اخلـبري املستقل أن يبدي عدة مالحظات بشأن تقومي صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتقدم احملرز يف تنفيذ                  

 .املبادرة

ويف حني أن املبادرة تسعى صراحة إىل ربط ختفيف عبء الدين باحلد من الفقر، فإن املعايري احلالية لقياس  -١٧
ويعـول البنك الدويل، لدى قياسه اإلنفـاق      . ال ترتبط ارتباطاً كامالً جبميع مؤشرات الفقـر الرئيسية       أثـرها   

االجتماعي، أكثر ما يعول على اإلنفاق يف قطاعي التعليم والصحة اللذين يعترف اجلميع بأهنما عنصران أساسيان             
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وال يوليان االهتمام مبا يتالءم وأمهية اجلوانب       يف أي اسـتراتيجية للحد من الفقر، لكن يبدو أهنما ال يسترعيان             
كما أن البلدان اليت تسعى إىل مساعدة البلدان الفقرية         . املتعددة األبعاد للفقر وعدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزؤ       

املثقلة بالديون تركز باستمرار هي أيضاً أكثر ما تركز على قطاعي التعليم والصحة بوصفهما أولويتني، وتنـزع                
ومن املفيد مالحظة أن استعراض إدارة تقييم . إىل إعطاء وزن أقل للقطاعات األخرى مثل احلكم واخلدمات العامة

 يف ٤٩، إىل أن )٧( بلداً من البلدان اليت بلغت طور اختاذ القرار١٣العملـيات قد خلص، باالستناد إىل استعراض       
وهذا التفسري احملدود   . يف املائة فقط تركز على احلكم      ٤املائـة من املوارد ختصص للتعليم والصحة، يف حني أن           

 .للفقر رمبا أدى إىل اختالل غري مقصود يف جهود التنمية بني القطاعات وبني ضرورة متكني األفراد واملؤسسات

ولنأخذ . وقد تكون زيادة املوارد املخصصة واإلنفاق شرطاً الزماً لكنه ليس كافياً إلعمال حقوق اإلنسان -١٨
ة أوغندا حيث قررت احلكومة أن جتعل من تعميم التعليم االبتدائي حقيقة واقعة فخطت خطوة جذرية بإلغاء                 حال

األوىل أنه حدث تغري شامل يف طريقة تفكري األسر . وقد ترتب على ذلك نتيجتان مهمتان. مجيع الرسوم املدرسية
فقد ارتفعت نسبة االلتحاق باملدارس . ا هو حق هلمالفقرية اليت أصبحت ترى أن تعليم أبنائها ليس جمرد امتياز وإمن

والنتيجة الثانية هي أن ميزانية احلكومة وإنفاقها . ملا رأى اآلباء أن أسراً أخرى يف القرى ترسل أبناءها إىل املدرسة
 الزيادة يف   على قطاع التعليم ارتفعا ارتفاعاً حاداً، وإن كان ذلك يعزى إىل دعم املاحنني والبنك الدويل، ملواجهة               

فقد تضاعف اإلنفاق احلكومي على التعليم االبتدائي يف امليزانية املخصصة لقطاع التعليم . نسبة االلتحاق باملدارس
بيد أنه سرعان ما اتضح أنه ال بد من أن تتزامن الزيادة يف امليزانية املرصودة . مع تضاعف نسبة االلتحاق باملدارس
ذلك ألن عجز احلكومة عن زيادة      . ع املستويات بغية ضمان استعماهلا الفعال     مـع زيادة قدرة احلكومة على مجي      

عـدد املدرسني والقطاعات الدراسية والكتب املدرسية بالتناسب مع أعداد امللتحقني باملدارس قد أضّر بالنوعية               
 .خالل املرحلة األوىل من برنامج تعميم التعليم االبتدائي يف أوغندا

ئم على حقوق اإلنسان يف جمال احلد من الفقر على حماسبة املؤسسات اليت تتحمل              ويشـدد الـنهج القا     -١٩
ويتحدد األثر الذي حتدثه مبادرات التخفيف من عبء الدين ليس          . مسؤولية إعمال احلقوق اليت تعود إىل األفراد      

 مسامهتها يف جممل عـلى أساس حجم املوارد اليت تتيحها تلك املؤسسات فحسب وإمنا أيضاً باالستناد إىل طريقة  
. النتائج اليت تأيت هبا التنمية وإعمال حقوق اإلنسان املتصلة هبا، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وال بد من أن تركز االستعراضات املقبلة على نوعية وأثر زيادة امليزانية املرصودة املتأتية من ختفيف عبء الدين                   
املثقلة بالديون بغية التأكد من أن موارد هذه البلدان قد وظفت التوظيف األمثل حبيث تسهم يف عن البلدان الفقرية 

 .حتسني كفاءة واستمرار املؤسسات املسؤولة عن إعمال مجيع حقوق اإلنسان

ر يف إطا " طور اإلمتام "كما يالحظ اخلبري املستقل، خبيبة أمل، التأخر يف إيصال عدد أكرب من البلدان إىل                -٢٠
ويعزى هذا التأخر أساساً إىل املشكلة اليت تواجهها بعض البلدان يف           . مـبادرة الـبلدان الفقـرية املثقلة بالديون       

وقد أَبلغت  .  يف إطار متطلبات صندوق النقد الدويل      براجمها إلصالح االقتصاد الكلي وهيكلته    االستمرار يف تنفيذ    
اركة يف إعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقر قد استغرقت وقتاً بعض البلدان أيضاً بأن العملية القائمة على املش

، A/58/216(ويالحظ تقرير األمني العام الذي صدر مؤخراً بشأن تنفيذ توافق آراء مونتريي             . أطـول ممـا كان متوقعاً     
الدويل أن بعض أوجه خيبة األمل يف هذه السياسات احمللية هي انعكاس لضعف االقتصاد              ) ١٢٩-١٢٨الفقرتان  

 .يف السنوات القليلة املاضية واالجتاهات التجارية املخيبة لألمل
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ويشدد توافق آراء مونتريي على احلاجة إىل التنفيذ السريع والفعال والكامل ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة       -٢١
 هناك حاجة إىل املزيد من      وإذا كان الكثري قد أجنز يف إطار هذه املبادرة، فإن من الواضح أنه ال تزال              . بـالديون 

الدعم لتمويل الصندوق االستئماين للبلدان الفقرية املثقلة بالديون متويالً كامالً، كما أن احلاجة تدعو إىل توجيه                
املـزيد من االهتمام لتوضيح أهداف املبادرة وغايتها، وكذلك رصد نوعية أثرها، بغية تقومي مدى أمهية املبادرة                 

ويف الوقت ذاته، من األساسي أيضاً االعتراف بأن . حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  وإسهامها يف إعمال ا   
ختفيف عبء الدين لن يوفر يف حد ذاته موارد كافية لبلوغ األهداف األكرب الواردة يف إعالن األلفية، مبا يف ذلك            

ك، على النحو املنصوص عليه يف إعالن احلق وينبغي إيالء اهتمام مشتر. األهداف اإلمنائية لأللفية وحقوق اإلنسان
، للتفاعل بني إصالح االقتصاد الكلي ٢٠٠٢ وتوافق آراء مونتريي املعتمد يف عام ١٩٨٦يف التنمية املعتمد يف عام 

واإلصالح اهليكلي، والدين اخلارجي، واألداء التجاري، واحلكم والقدرات املؤسسية، وكلها عوامل تتضافر فتؤثر 
 املـبذولة يف سبيل احلد من الفقر وإعمال حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية                يف اجلهـود  

 .والثقافية

  إدراج حقوق اإلنسان يف عملية وضع امليزانية-ثانياً 

ة كما جتسد امليزاني. تعترب امليزانية الوطنية األساس يف وضع السياسة العامة وتنفيذها على الصعيد القطري         -٢٢
الوطنـية مركـز البلد االقتصادي وال تتأثر بالوفورات واإليرادات احمللية فحسب، بل أيضاً حبصائل الصادرات                
ومستوى الدين اخلارجي والشروط املتصلة باالتفاقات مع املؤسسات املالية الدولية، مبا فيها برامج التكيف اهليكلي 

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدرجيياً تتوقف إىل حد        وقدرة البلد على إعمال احلقو    . وما شاهبها من برامج   
كـبري عـلى متكنه من وضع ميزانية مناسبة تقوم على سياسة رشيدة ومشاركة صحيحة، وضمان استعمال هذه        

 .امليزانية بفعالية وكفاءة

واملساواة والضـروري بالتايل إدراج اعتبارات مبادئ حقوق اإلنسان، مثل عدم التمييز            فمـن املهـم      -٢٣
. واملشـاركة، يف مجـيع مراحل امليزانية العامة اليت تتمثل عادة يف الصياغة واملراجعة التشريعية والتنفيذ والتدقيق            

وينبغي للفرع التنفيذي يف احلكومة، لدى وضع امليزانية، أن يضمن املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة والدوائر               
ويعترب إعداد ورقات استراتيجية احلد من      . ق عمليات استشارية موسعة   االنتخابـية يف ترتيب األولويات عن طري      

الفقر على أساس املشاركة خطوة صحيحة يف هذا االجتاه، وإن كان باإلمكان إقامة روابط أوضح مبا ينطوي عليه 
 .الفقر من أبعاد تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ب إيالء االهتمام ذاته لقدرة السلطة التشريعية على أداء دورها الدستوري املتمثل يف مراقبة امليزانية               وجي -٢٤
ومن املشجع مالحظة أن السلطة التشريعية يف العديد من البلدان النامية بدأت تقوم بدور أكثر فعالية يف                 . بفعالية

ني الثنائيني لتعزيز شفافية عملية وضع امليزانية ومشاركة        جمال امليزنة، وهناك دعم متزايد من البنك الدويل واملاحن        
، فإن االجتاه   )E/CN.4/2004/47/Add.1(وكما يبني تقرير البعثة إىل أوغندا       . السـلطة التشـريعية يف مراجعتها     

بغي أن ميكن السائد بني املاحنني حنو تقدمي املزيد من الدعم للميزانية بدالً من تقدمي املساعدة على أساس املشاريع ين
السـلطة التشـريعية من أداء دورها الرقايب للتأكد من أن املوارد اإلمجالية، احمللية منها واخلارجية، توزع وفقاً                  

وينبغي أن يسمح إدراج املساعدة اخلارجية يف إطار امليزانية الوطنية بزيادة إمكانية التنبؤ هبذه . ألولويات املواطنني
 .ر يف استخدامها على الصعيد احمللياملوارد وامتالك زمام األمو
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ويف عـامل الـيوم الذي ال يفتأ يتعومل، ال ميكن النظر إىل قضايا التنمية واملالية والتجارة على أهنا قضايا                     -٢٥
مسـتقلة أو منفصلة عن بعضها البعض، ذلك ألهنا أصبحت تتداخل باستمرار على مجيع املستويات، مما يؤثر يف                  

وجيب إدراج  . مال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها إعماالً تدرجيياً       قـدرة احلكومات على إع    
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ضمن اجلهود القطرية يف جمال               

وقد أشار اخلبري املستقل املعين     . رية نظرة كلية  التنمية الشاملة، اليت تنظر إىل السياسات النقدية والضريبية والتجا        
 إىل أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعين زيادة توافر املوارد،            ٢٠٠١باحلق يف التنمية يف عام      

والتخصيص املناسب للموارد القائمة، حبيث يتعزز إعمال أي حق من احلقوق دون االنتقاص من التمتع باحلقوق                
وجيب النظر بالتايل إىل أثر سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع باحلقوق االقتصادية              . رىاألخ

واالجتماعية والثقافية يف هذا السياق وحتديد ذلك األثر باالستناد إىل كيفية تأثُّر توافر املوارد والتخصيص املناسب 
 تراعي هبا اجلهود املبذولة حالياً للتخفيف من تلك اآلثار، وتساهم للموارد القائمة بتلك السياسات، وبالكيفية اليت

 .هبا يف إجياد بيئة إلعمال تلك احلقوق

، اعترافاً  ٢٠٠٢ويعترف توافق آراء مونتريي، الذي نشأ من املؤمتر الدويل لتمويل التنمية املنعقد يف عام                -٢٦
يف كل بلد تقع على عاتق البلد املعين ذاته، صادية واالجتماعية االقت املسؤولية الرئيسية عن حتقيق التنمية صرحياً بأن

كما يشدد على ضرورة دعم . حقه من التركيز واالستراتيجيات اإلمنائية  الوطنيةدور السياساتوأنه ال ميكن إيفاء 
. التنمية املستدامةاجلهـود اإلمنائية الوطنية بإجياد بيئة اقتصادية دولية مواتية، وعلى أن السلم واألمن أساسيان يف   

كما أن هذا التوافق الناشئ على أمهية الشراكة العاملية من أجل التنمية قد دعا أيضاً إىل إصالح الطريقة اليت يقدم  
هبـا املاحنون املتعددو األطراف والثنائيون املساعدة اإلمنائية، وذلك يف سبيل تقدمي املزيد من الدعم إىل املبادرات                 

 .بلدان املعنية زمام األمور على الصعيد احملليالقطرية وامتالك ال

مث إن نوعية وأثر اإلنفاق العام، كما مت بيانه يف الفرع السابق من هذا التقرير، يكتسيان أمهية حامسة يف                    -٢٧
حتديد مدى صالحية املبادرات املعتمدة للتصدي لآلثار السلبية لسياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على              

ومع ذلك، جيب بذل املزيد من . ع جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتمت
اجلهود، كما توضحه االستنتاجات اليت خلص إليها استعراض إدارة تقييم العمليات ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة               

ويرى اخلبري املستقل أن    . نفاق العام ورصده واستعراضه   بالديون، لتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية على إدارة اإل       
إدراج اعتـبارات حقوق اإلنسان ضمن تلك العمليات ميكن أن يساعد يف جعلها تتسم بقدر أكرب من االنفتاح                  

ومما يشهد على هذه اإلمكانية أمثلة امليزنة القائمة على املشاركة اجملتمعية يف            . واملشـاركة والشـفافية والفعالية    
مث إن التحول العام    . ريكا الالتينية أو وضع امليزانيات اليت تراعي الفروق بني اجلنسني يف العديد من أحناء العامل              أم

 والشراكة العاملية، كما يشري توافق آراء مونتريي ومبادرة ورقات      حنـو امتالك زمام األمور على الصعيد القطري       
رية املثقلة بالديون، يوفر فرصة كبرية مل ُيستفد منها بعد لكي ُتدرج استراتيجية احلد من الفقر ومبادرة البلدان الفق

 .حقوق اإلنسان يف ُصلب عمليات امليزنة الوطنية
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  الروابط بقضايا أخرى-ثالثاً 

  التجارة-ألف 

م استمر حجم التجارة العاملي، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، يف النمو خالل العقد املنصرم رغ                -٢٨
التـباطؤ االقتصادي الذي ُيسّجل مؤخراً، وذلك نتيجة لتحرير التجارة املتعدد األطراف وتطبيق برامج التكيف               
اهليكلي اليت أدت يف كثري من األحيان إىل التعجيل يف اإلصالحات يف البلدان النامية وفتح أسواقها وخدماهتا املالية 

يت تعترض دخول صادرات العديد من البلدان النامية إىل أسواق          بيد أن استمرار احلواجز ال    . وغريها من اخلدمات  
البلدان املتقدمة َيُحد كثرياً من إمكانيات حتسُّن موازين املدفوعات واستقرار االقتصاد الكلي فيها، مما يقيد فرص                

فشل املؤمتر الوزاري   ويَعد  . تنميتها وقدرهتا على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً تدرجيياً         
ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف كانكون يف التوصل إىل اتفاق بشأن املفاوضات احلالية للمنظمة نكسة رئيسية 

ومن شأن مراعاة مصاحل . ُمين هبا العمل املتعدد األطراف، مما قد يؤثر يف حقوق اإلنسان بقدر ما يؤثر يف التجارة             
ة بصفة فعالة وجمدية يف النظام التجاري املتعدد األطراف أن يسهم، يف األجل الطويل، يف واهتمامات البلدان النامي

 .ضمان متتع مواطين هذه البلدان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ها ويود اخلبري املستقل أن يكرر وجهة النظر اليت حتظى بتأييد واسع واليت تبناها توافق آراء مونتريي ومفاد -٢٩
أن تعزيـز إمكانيات وصول صادرات البلدان النامية إىل مجيع األسواق على حنو ميكن التنبؤ به، واحلد من تقلب                   

ويف . أسواق السلع األساسية، مها من العوامل احلامسة يف استمرار منو البلدان النامية وقدرهتا على حتمل عبء الدين
لنقد الدويل والبنك الدويل، خفضت البلدان النامية من جانب         إطار برامج التكيف اهليكلي اليت وضعها صندوق ا       

واحـد حواجـزها التعريفية وغري التعريفية قبل عقد اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة، بينما حافظت                 
 وهذا الوضع مل يسهم فقط يف تآكل مركز البلدان        . الـبلدان املتقدمة على مستويات عالية من احلماية ألسواقها        

النامـية التفاوضي بشكل كبري يف اجلوالت اجلديدة من املفاوضات املتعددة األطراف، بل إنه كثرياً ما مسح أيضاً                  
للمواد الغذائية الرخيصة املستوردة من البلدان املتقدمة بأن تزيح املنتجات احمللية وتقضي على أسباب الرزق احمللية، 

 .)٨(ادية واالجتماعية والثقافيةمما يؤثر سلباً على التمتع باحلقوق االقتص

ورغم أن هذه القضايا تتجاوز إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون أو غريها من مبادرات التخفيف  -٣٠
مـن أعـباء الديون، فإهنا تؤثر مع ذلك تأثرياً عميقاً يف تنفيذ مثل هذه املبادرات ويف إعمال احلقوق االقتصادية                    

ويف هذا الصدد، سيتابع اخلبري املستقل عن كثب التطورات واملبادرات اجلديدة اليت            . افية إعماالً تدرجيياً  واالجتماعية والثق 
تسـعى إىل معاجلـة قضـايا الديون من منظور شامل، وخباصة متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية واجتماعات اجمللس                   

وهو يأمل أن يوجه اهتمام هذه اجلهات وغريها من         . ون وودز االقتصادي واالجتماعي الرفيعة املستوى مع مؤسسات بريت      
 .اهليئات، من منظور واليته، إىل أمهية حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية-باء 

 يف املائة منهم يف ٩٥ مليون شخص، ٤٥يقدر عدد املصابني اليوم بفريوس نقص املناعة البشرية بأكثر من  -٣١
وقد أصابت األزمة بشدة .  ماليني شخص٥، ازداد عدد املصابني بالفريوس بنحو ٢٠٠٢ويف عام . البلدان النامية
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ففي عام  . وبوجـه خاص البلدان الفقرية املثقلة بالديون، والعديد منها توجد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى              
 . ماليني٣,٥ الذين أصيبوا بالفريوس يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يقدر بنحو ، كان عدد األشخاص٢٠٠٢

اإليدز على الصعيد العاملي وقدرة الدول على /وهـناك عدة روابط بني أزمة فريوس نقص املناعة البشرية          -٣٢
ز فيه على خدمة    التغلب على عبء الدين الذي يصعب حتمله وإدارة برامج التكيف اهليكلي يف الوقت الذي تركّ              

وعلى صعيد االقتصاد   . الفقـراء لـلحد من اآلثار السلبية على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
اإليدز مباشرة على إنتاجية البلد للحفاظ على النمو الضروري إلدارة          /الكـلي، يؤثر فريوس نقص املناعة البشرية      

وتدل تقديرات البنك الدويل على أن النمو بالنسبة للفرد         . كيف اهليكلي الديـن إدارة مستدامة وتنفيذ برامج الت      
 يف املائة ١,٢ يف املائة و   ٠,٥الواحد يف نصف البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى ينخفض بنسبة تتراوح بني             

 اقتصادية اإليدز يؤثر مباشرة يف حقوق/كما أن فريوس نقص املناعة البشرية. سـنوياً كنتـيجة مباشـرة لإليدز     
واجتماعية وثقافية بعينها نتيجة حتميل ُنظم توفري اخلدمات الصحية األساسية أكثر من طاقتها، وإعاقة تطور التعليم 

اإليدز ال  /والوصم والتمييز املقترنان بفريوس نقص املناعة البشرية      . كنتـيجة لوفـاة املدّرسني مما أدى إىل إغالق املدارس         
 .بني بذلك املرض وحدهم، بل إهنما ميّسان أيضاً حقوق أفراد أُسرهم وجمتمعاهتم احملليةميّسان حقوق اإلنسان للمصا

اإليدز يف الفترة   /ومتهيداً للدورة االستثنائية اليت عقدهتا اجلمعية العامة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية            -٣٣
ي ملكافحة فريوس نقص املناعة     ، اقترح األمني العام إنشاء صندوق عامل      ٢٠٠١يونيه  / حزيـران  ٢٧ إىل   ٢٥مـن   
، أنشئ الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز ٢٠٠٢يناير /ويف كانون الثاين. اإليدز وغريه من األمراض املعدية/البشرية

والسـل واملالريا كمؤسسة مستقلة تقدم منحاً على أساس مقترحات، رهناً باستعراض تقين صارم، مع استمرار                
 حكومة  ٤٠، كان الصندوق العاملي قد حصل على تعهدات من          ٢٠٠٣يوليه  /حىت متوز و. التمويل املقترن باألداء  

 ٢,١ برنامج تبلغ تكلفتها اإلمجالية ٢٠٠وقد أقر متويل أكثر من .  مليارات دوالر٤,٧ومن القطاع اخلاص بلغت 
 .٢٠٠٣سبتمرب / مليون دوالر حىت أيلول١٣٠مليار دوالر، وأنفق أكثر من 

ملستقل بإنشاء الصندوق العاملي كخطوة رئيسية يف طريق مكافحة فريوس نقص املناعة            ويرحـب اخلبري ا    -٣٤
وهو يأمل أن يوفر الصندوق العاملي موارد إضافية للبلدان املتضررة على . اإليدز وغريه من األمراض املعدية/البشرية

 املتعلق مببادرة البلدان الفقرية     أال حتـل هذه املوارد حمل أشكال املساعدة األخرى، كما سبقت اإلشارة يف الفرع             
ويف هذا السياق، حيذّر اخلبري املستقل من أن التركيز التقليدي على التحوط املايل، وخباصة من قبل . املثقلة بالديون

صندوق النقد الدويل، قد يقوض الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق العاملي يف بعض البلدان اليت تطبق برامج                  
فقـد قيل إن احلكومة يف أوغندا، على سبيل املثال، قد ترّددت تكراراً يف قبول منحة من                 . التكـيف اهليكـلي   

الصـندوق العاملي إال إذا قابلها ختفيض يف ميزانية قطاع الصحة وذلك بسبب احلدود القصوى لإلنفاق املفروضة     
ملستقل أن مشاورات جتري بني     ويالحظ اخلبري ا  . هبدف احلّد من اإلنفاق العام كجزء من برامج التكيف اهليكلي         

صـندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف سياق التنسيق بني هنج مرفق احلد من الفقر وتعزيز النمو وهنج ورقات                   
كما يوصي بأن يعزز صندوق النقد الدويل والبنك الدويل تنسيق اجلهود والنُّهج            . )٩(اسـتراتيجية احلد من الفقر    

اإلضافية اليت تتيحها املبادرات اجلديدة الرامية إىل احلد من الفقر والوفاء بااللتزامات حبيث يتأكدان من أن املوارد    
املنصـوص علـيها يف إعالن األلفية ُتستخدم االستخدام األمثل لضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               

 يف هذا الصدد مراعاة عدم قابلية ومن األساسي . والثقافـية واإلعمـال الكامل حلقوق اإلنسان يف البلدان املعنية         
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حقـوق اإلنسان للتجزؤ، واالعتبارات األوسع املتمثلة يف األولويات اإلمنائية العامة بدالً من النهج املايل الضيق،                
 .والتشديد على بناء القدرات، مبا فيها يف جمال إدارة اإلنفاق العام

  استنتاجات وتوصيات-رابعاً 

اضات والتحليالت الواردة يف الفروع السابقة املتعلقة بتجربة مبادرة البلدان          اسـتناداً إىل االستعر    -٣٥
الفقرية املثقلة بالديون وتنفيذها والتقدم احملرز بشأهنا، وأمهية عمليات امليزنة الوطنية بالنسبة للتمتع باحلقوق              

 تواجهها البلدان النامية من     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وضرورة اعتماد هنج شامل إزاء املشاكل اليت         
 :حيث الدين اخلارجي والتكيف اهليكلي، يقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية

عـلى الـدول أن تعزز التزاماهتا ودعمها ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون بغية ضمان                )أ( 
 منائية اإلمجالية؛تنفيذها الكامل وضمان أن تكون هذه املوارد إضافية إىل املساعدة اإل

ينـبغي إيـالء ما يلزم من اهتمام، مع مراعاة السياق الوطين واألولويات الوطنية، لتوزيع                )ب( 
املوارد املخصصة للبلدان الفقرية املثقلة بالديون توزيعاً يضمن تنمية متوازنة تؤدي إىل اإلعمال الكامل حلقوق 

 اإلنسان؛

ميكن للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان أن تقوم به ينبغي إيالء االهتمام للدور الذي  )ج( 
لرصـد أداء اإلنفاق العام وتنفيذ مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ومبادرة ورقات استراتيجية احلد من         
الفقـر وغريهـا من املبادرات، للتأكد من أهنا تسهم يف التمتع حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية                 

 االجتماعية والثقافية؛و

عـلى الـدول أن تعزز قدرات األجهزة التشريعية املكلفة مبراقبة امليزانية ورصدها وإذكاء               )د( 
 وعيها حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

لضمان أن  ينـبغي لصـندوق الـنقد الدويل والبنك الدويل أن يعززا توثيق التعاون بينهما                 )ه( 
تسـتوعب البلدان املتلقية املوارد اإلضافية اليت تتوفر هلا عن طريق مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون والصندوق                 

 .العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا وغري ذلك من املبادرات اجلديدة دون التأثري يف الربامج اجلارية

 : املستقل على القيام مبا يليوقد ترغب اللجنة يف تشجيع اخلبري -٣٦

متابعة استكشاف الروابط بقضايا التجارة وغريها من القضايا، مبا فيها فريوس نقص املناعة              )أ( 
اإليدز، لدى دراسة آثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع حبقوق اإلنسان، وال /البشرية

 لثقافية؛سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

اإلسهام، عند االقتضاء، يف متابعة عملية املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، بغية توجيه النظر إىل               )ب( 
قضية آثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما               

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
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يف إطـار واليته، مع املقررين واملمثلني واخلرباء وأعضاء األفرقة العاملة اآلخرين           الـتعاون،    )ج( 
الـتابعني للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية، واهليئات التعاهدية املعنية حبقوق اإلنسان، على التعمق يف               

ات البلدان النامية على استعراض آثار أعباء الديون اخلارجية والسياسات املعتمدة ملواجهتها على قدرة حكوم
اعـتماد سياسات وبرامج لضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك الدور الذي         

 .ميكن أن تؤديه عملية امليزنة الوطنية يف اإلعمال التدرجيي لتلك احلقوق
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