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                    إن جلنة حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ١٦        املؤرخ   ١٨ /    ٢٠٠٤                                                     إىل قراراهتا السابقة بشأن هذه املسألة، وال سيما قرارها       إذ تشري 

                                                                   لغرض من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو التعزيز واحلماية الكامالن حلقوق               إىل أن ا               ً     وإذ تشـري أيضاً    
                                                                                                            اإلنسـان واحلريات األساسية، وإىل أن لكل إنسان احلق يف نظام اجتماعي ودويل يتسىن يف ظله اإلعمال الكامل                  

                 يف إعالن األمم                                                                                             لـلحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي، وإىل أن مجيع الدول أعلنت تصميمها،             
                                                                              ً     ً   املتحدة بشأن األلفية، على احترام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والتقيد بأحكامه تقيداً تاماً،

                                                      

  .                                                          من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ٦٩           من املادة  ٣    ً         وفقاً للفقرة  ∗
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                                                                                         على أن أحد أغراض األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات                      وإذ تشـدد   
   ة،                                                    الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنساني

                                                                                                 على أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اتفق على دعوة اجملتمع الدويل إىل بذل كل ما يف وسعه                           وإذ تؤكد  
                                                                                                    من أجل املساعدة على ختفيف عبء الدين اخلارجي امللقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة اجلهود اليت تبذهلا 

                                                 ام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا،                                              حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إىل اإلعمال الت

         ُ                                                                                   على ما أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية من تصميم على االهتمام مبشاكل                           وإذ تشـدد   
                                                                                                      ديـون البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل بصورة شاملة وفعالة وذلك باختاذ تدابري متنوعة على املستويني   

ّ             ً                 والدويل جلعل حتّمل ديوهنا ممكناً يف املدى الطويل،      الوطين               

                               مليار دوالر من دوالرات الواليات  ١     ٤٢١                                                     أن جمموع الدين القائم للبلدان النامية ارتفع من               وإذ تالحظ  
  ،    ٢٠٠٢                   مليار دوالر يف عام  ٢     ٣٨٤     إىل     ١٩٩٠                      املتحدة األمريكية يف عام 

                                          بتحويالت صافية من املوارد املالية إىل           ٢٠٠٢            مت يف عام                                      أن البلدان النامية جمتمعة قا                  ً   وإذ تالحظ أيضاً   
                                اخلارج للسنة السادسة على التوايل،

                                                                                                     تـزايد اإلقرار بأن عبء الديون املتزايد الذي تواجهه معظم البلدان النامية األشد مديونية،                          وإذ تـدرك   
                                   ن إحراز التقدم يف حتقيق التنمية                       ً                                                               وال سـيما أقلها منواً، غري حمتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية اليت حتول دو             

                                                                                                           املستدامة والقضاء على الفقر اللذين حمورمها الناس، وأنه بالنسبة للكثري من البلدان النامية، وكذلك البلدان اليت متر 
                                                                                                        اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية، حتد خدمة الدين الباهظة بشدة من قدرهتا على النهوض بالتنمية االجتماعية وتقدمي     

                                                             األساسية من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      اخلدمات

                                           ً        ً                                   ألنه، على الرغم من إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً، ما زالت البلدان النامية                             وإذ تعـرب عن قلقها     
           ً                     ً                             تنفق سنوياً أكثر مما تتلقاه فعلياً من املساعدة اإلمنائية الرمسية،

                                                                                       من تعقيد املشاكل العديدة اليت تواجه البلدان النامية، ويساعد على وجود الفقر                                     أن عبء الديون يزيد             وإذ تؤكد  
                                                                                                       املدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية املستدامة، ومن مث فإنه عائق خطري يعترض سبيل إعمال مجيع حقوق اإلنسان،

                              كيف اهليكلي والديون اخلارجية                                                                  مع التقدير بتقرير اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات الت                 ً    حتـيط علماً   - ١ 
  ، (E/CN.4/2005/42)                                                                                      عـلى التمـتع الكـامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

                                                  ً                                                        وتشدد على أن لربامج اإلصالح يف جمال التكيف اهليكلي آثاراً خطرية على قدرة البلدان النامية على التقيد بإعالن احلق يف   
                                                                                      صياغة سياسات إمنائية وطنية هتدف إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها؛         التنمية و

                                                                                         مبقترحات اخلبري املستقل املتعلقة بعناصر املبادئ األساسية وبالعمل على املستويني الوطين                ترحب - ٢ 
                               ية اخلاصة والعامة، الوطنية منها                                                                       والـدويل يف وضـع مشروع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول واملؤسسات املال    
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                                                                                                 والدولية، يف اختاذ القرارات بشأن برامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف 
                                                                                                               عـبء الديون اخلارجية، ويف تنفيذ هذه الربامج، وتشجع اخلبري املستقل على أن يواصل، يف هذا الصدد، مراعاة                  

                                                                                   واجلديدة للجمعية العامة واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان؛                  املبادرات السابقة 

                                                                                  إىل أن كل دولة هي املسؤولة األوىل عن النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية    تشري - ٣ 
                                  ئلها وأهدافها اإلمنائية، وينبغي                                                                                         لشـعبها، ولـبلوغ هذه الغاية يكون هلا احلق واملسؤولية فيما يتعلق باختيار وسا             

                                                       أال ختضع ألي إمالءات حمددة خارجية تتعلق بالسياسة االقتصادية؛

                                                                                      بأن برامج اإلصالح يف جمال التكيف اهليكلي حتد من اإلنفاق العام بفرض حدود قصوى                  ِّ  تسلِّم - ٤ 
     ً     ً                             عدداً قليالً فقط من البلدان يتمكن                                       ً      ً                                      ثابتة على اإلنفاق، وال تويل اهتماماً كافياً لتوفري اخلدمات االجتماعية، وأن          

                                                     من حتقيق زيادة متواصلة يف معدالت النمو يف ظل هذه الربامج؛

                                                                                    ألن اخليارات املتاحة للبلدان النامية يف سياسة االقتصاد الكلي تعوقها متطلبات                           تعرب عن قلقها   - ٥ 
                                 ى، ال تزال ترزح حتت عبء شديد                         ً                                                         التكيف، وألن بلداناً كثرية وخاصة يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكرب          

                                                          الوطأة من املديونية اخلارجية بالقياس إىل ناجتها القومي اإلمجايل؛

                                                                     ألن مستوى التنفيذ ومقدار التخفيض يف رصيد الديون اإلمجايل يف إطار                             ً     تعرب عن قلقها أيضاً      - ٦ 
                                   خفضني وألن الغرض من املبادرة ليس توفري                                                                    املبادرة املعززة، وهي مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، ما زاال من

                                 حل شامل لعبء الديون الطويل األجل؛

                                                        ً      ُ                اقتناعها بأن ختفيف وطأة الديون مبوجب املبادرة لن يكون كافياً إذا أُريد                                تؤكـد مـن جديد       - ٧ 
            د من الفقر،                                                                                          للبلدان الفقرية املثقلة بالديون أن تصبح قادرة على حتمل الديون وحتقق هديف النمو الطويل األجل واحل

                                                                                              وبأنه سيلزم حتويل موارد إضافية يف شكل هبات وقروض ميسرة الشروط، وكذلك إزالة احلواجز التجارية وحتسني 
                                                                              أسعار صادراهتا من أجل ضمان قدرهتا على حتمل الديون وخالصها الدائم من عبء املديونية؛

                                      رجية غري احملتمل الواقع على البلدان                                                                 لعدم توافر آليات إلجياد حلول مالئمة لعبء الديون اخلا               تأسـف  - ٨ 
                                                                                                                       املتوسـطة الدخل و املنخفضة الدخل املثقلة بالديون وألنه مل حيرز حىت اآلن تقدم يذكر يف إزالة جوانب الظلم من النظام                

         ة، ولذلك                                     ّ                                                                  احلايل حلل مشكلة الديون الذي ال يزال يغلّب مصاحل الدائنني على مصاحل البلدان املدينة ومن بينها البلدان الفقري    
                                                                                                                            فهـي تدعو إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع آليات فعالة ومنصفة إللغاء عبء الديون اخلارجية جلميع البلدان النامية،                   
                                                                                                                          وبصـفة خاصة البلدان اليت تأثرت بشدة يف اآلونة األخرية من جراء الدمار الذي أحدثته الكوارث الطبيعية، مثل أمواج                   

                                                   النـزاعات املسلحة، أو للحد من هذا العبء بدرجة كبرية؛                          تسونامي واألعاصري، ومن جراء 

                                                       ً                                       بـأن مستويات الديون اخلارجية غري احملتملة يف أقل البلدان منواً ويف العديد من البلدان                   ِّ    تسـلِّم  - ٩ 
                                                                                                            املنخفضـة الدخل واملتوسطة الدخل ال تزال تقف حجر عثرة يف طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتزيد من              

                                                         لفشل يف حتقيق أهداف األلفية املتعلقة بالتنمية واحلد من الفقر؛        احتمال ا
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                                           ً       ً                                   بـأن التخفيف من عبء الديون ميكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً يف اإلفراج عن موارد ميكن                 تقـر    -  ١٠ 
                                                                                                               ختصيصـها لألنشـطة اليت هتدف إىل حتقيق النمو املستدام والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك احلد من الفقر وحتقيق                   

                                                                                                     هـداف اإلمنائية، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، وبالتايل يتعني املضي، حسب           األ
                                                                                                             االقتضاء، يف اختاذ تدابري للتخفيف من عبء الديون حبزم وبسرعة، على أال حتل هذه التدابري حمل مصادر التمويل               

           ية الرمسية؛                                            البديلة وعلى أن تقترن بزيادة يف املساعدة اإلمنائ

                                                                                              من جديد بالدعوة املوجهة إىل البلدان الصناعية يف إعالن األلفية من أجل تنفيذ الربنامج                  ِّ  تذكِّر -  ١١ 
                                                                                                                   املعـزز لتخفـيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون دون مزيد من اإلبطاء، واملوافقة على شطب مجيع الديون                  

                                   ا باحلد من الفقر على حنو ميكن إثباته؛                                           الرمسية الثنائية هلذه البلدان يف مقابل التزامه

                                                                                     اجملـتمع الدويل، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، وكذلك                  حتـث  -  ١٢ 
                                                                                                    القطاع اخلاص، على اختاذ تدابري وإجراءات مالئمة لتنفيذ التعهدات وااللتزامات واالتفاقات والقرارات اليت اختذهتا 

                                                                                 رات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة، مبا فيها مؤمتر األلفية، واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان،                      املؤمترات الرئيسية ومؤمت
                                                                                                              واملؤمتـر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤمتر القمة                

                                                           ة ما يتعلق منها مبسألة مشكلة الديون اخلارجية للبلدان                                                                              العـاملي للتنمـية املستدامة، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، وخاص         
                                                                ً                                          النامية، وال سيما البلدان الفقرية املثقلة بالديون وأقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

         ، املؤرخ  ٢ /  ٢٤-                                                                   إىل الـتعهد املذكـور يف اإلعـالن السياسي الوارد يف مرفق القرار دإ           تشـري  -  ١٣ 
                                                                                      ، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الرابعة والعشرين، وهو تعهد يقضي بإجياد     ٢٠٠٠      يوليه  /     متوز ١

                                                                                                       حلول فعالة ومنصفة وإمنائية التوجه ودائمة ألعباء الدين اخلارجي وخدمة الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية؛

                                                   تصادي الناشئة عن الديون اخلارجية مببادرة من البلدان،                                  على ضرورة وضع برامج اإلصالح االق        تشـدد  -  ١٤ 
                                                                                                                   وضـرورة إعـداد أي عمليات تفاوض أو إبرام اتفاقات لتخفيف عبء الديون واتفاقات قروض جديدة بعلم اجلمهور                  

      عناصر                                                                                                                     وبشـفافية، مع حتديد األطر التشريعية، والترتيبات واآلليات املؤسسية للتشاور بغية ضمان املشاركة الفعالة جلميع                
                                                                                     ً         ً                          اجملتمع، مبا فيها اهليئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق اإلنسان، وخباصة أشد القطاعات تأثراً أو تضرراً، يف صياغة                 
                                                                                                                        وتطبـيق وتقييم االستراتيجيات والسياسات والربامج، وكذلك يف متابعة تنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ بشكل منهجي على                

                                                                                  يا سياسات االقتصاد الكلي والسياسات املالية، على قدم املساواة وبصورة متسقة،                                             املسـتوى الوطين، وضرورة ربط قضا     
                                         ً                                                                                    بإجناز أهداف التنمية االجتماعية األوسع نطاقاً، مع مراعاة السياق الوطين للبلدان املدينة وأولوياهتا واحتياجاهتا، من أجل                

           ً     ً نسان إعماالً شامالً؛                                                           ختصيص املوارد على حنو يكفل تنمية متوازنة تفضي إىل إعمال حقوق اإل

                                                                                      على أن برامج اإلصالح االقتصادي الناشئة عن الديون اخلارجية ينبغي أن تزيد إىل                       ً  تشدد أيضاً  -  ١٥ 
                                                                                                                    أقصى حد حيز السياسات املتاح للبلدان النامية يف توفرها على جهودها اإلمنائية الوطنية مع مراعاة آراء أصحاب                 

                                          ً     ً   وازنة تفضي إىل إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛                                  املصلحة املعنيني على حنو يكفل تنمية مت
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                                                                       على أن الربامج االقتصادية الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية وشطبها جيب          تشدد كذلك -  ١٦ 
             ً                                                                                          أال تتمخض جمدداً عن سياسات التكيف اهليكلي السابقة اليت باءت بالفشل، من قبيل املطالبة القطعية باخلصخصة         

             دمات العامة؛         وتقليص اخل

                                                                                         بالدول وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن تواصل تعاوهنا الوثيق من أجل ضمان                   هتيـب  -  ١٧ 
                                                                                                       استيعاب املوارد اإلضافية املتاحة من خالل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 

                                                          يف البلدان املستفيدة دون أن يكون لذلك تأثري يف الربامج اجلارية؛                                       والسل واملالريا وغريها من املبادرات اجلديدة 

                                                                             أن ممارسة احلقوق األساسية لسكان البلدان املدينة يف احلصول على الغذاء،                            تؤكـد من جديد    -  ١٨ 
                                                                                                واملسكن، وامللبس، والعمل، والتعليم، واخلدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية ال جيوز أن ختضع لتطبيق سياسات 

                                                               تكيف اهليكلي وبرامج النمو واإلصالحات االقتصادية الناشئة عن الديون؛  ال

                                                                                   إىل اخلبري املستقل أن يواصل، يف تقريره السنوي التحليلي إىل اللجنة، استكشاف أوجه              تطلـب  -  ١٩ 
     يكلي                            اإليدز، عند حبث أثر التكيف اهل /                                                                      الترابط مع التجارة وغريها من القضايا، ومنها فريوس نقص املناعة البشري     

                               ً                                                                     والديون اخلارجية، وأن تساهم أيضاً، حسب االقتضاء، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، هبدف توجيه 
                                                                                                         انتـباه املؤمتـر إىل مسـألة آثار التكيف اهليكلي والديون اخلارجية يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق          

                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                                                                                  بطلبها إىل اخلبري املستقل أن يقدم، يف إطار اضطالعه بواليته، إىل اللجنة، يف دورهتا الثانية   كر  تذ -  ٢٠ 
              ً      ً                                                                                              والسـتني، مشـروعاً هنائياً ملبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية منها                

                                          ح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف                                                        والدولية، يف اختاذ القرارات بشأن برامج تسديد الديون واإلصال
                                                                                                    عبء الديون اخلارجية، ويف تنفيذ هذه الربامج، لضمان أال يؤدي االمتثال لاللتزامات املترتبة على الديون اخلارجية 

     يف                                                                                                           إىل تقويـض االلتزامات املتعلقة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، املنصوص عليها            
                                    الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

                                                                                                  إىل اخلبري املستقل أن يلتمس آراء واقتراحات الدول، واملنظمات الدولية، ووكاالت األمم املتحدة                  تطلب -  ٢١ 
     بشأن                                                                                                                      وصـناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية،              

                                                                                                      مشروع املبادئ التوجيهية العامة واقتراحه خبصوص العناصر املمكنة للنظر فيها، وأن حيثها على االستجابة لطلباته؛

                                                                                            عقد مشاورة خرباء ملدة ثالثة أيام يشارك فيها خرباء من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                     تقـرر  -  ٢٢ 
                                                      للتجارة والتنمية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،                                              وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومؤمتر األمم املتحدة 

                                                                                                  ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، ووكاالت األمم املتحدة املعنية األخرى، وجلنة احلقوق االقتصادية 
            اصني املعنيني                                                                                                     واالجتماعـية والثقافـية، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية، واملقررين اخل           

                                                                                                              باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والدول الدائنة واملدينة، واملنظمات غري احلكومية، للمسامهة يف عمل             
                                                             اخلبري املستقل من أجل إمتام إعداد مشروع املبادئ التوجيهية العامة؛
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                  ار سياسات اإلصالح     آث "        بعبارة    "                             آثار سياسات التكيف اهليكلي    "                        االستعاضة عن عبارة           تقـرر  -  ٢٣ 
                                   يف عنوان والية اإلجراء اخلاص احلايل هذا؛  "         االقتصادي

                                       ً                                                         اخلبري املستقل على أن يواصل التعاون، وفقاً لواليته، مع جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية                    تشـجع  -  ٢٤ 
                                     للجنة واللجنة الفرعية واملتعلقة                                                                                               والثقافـية، واملقـررين اخلاصني، واخلرباء املستقلني، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة           

                                                                                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، يف عمله يف سبيل إعداد مشروع املبادئ التوجيهية العامة؛

                             ً                                                                إىل اخلـبري املسـتقل أن يقـدم تقريراً إىل اجلمعية العامة عن مسألة آثار سياسات اإلصالح                         تطلـب    -  ٢٥ 
                                                                                       اخلارجية على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛                االقتصادي والديون

                                                                             إىل اخلبري املستقل أن يتبادل اآلراء مع خبري اللجنة الفرعية املكلف بإعداد ورقة عمل          ً تطلب أيضاً -  ٢٦ 
                                عن آثار الديون على حقوق اإلنسان؛

                                                                   فر للخبري املستقل كل املساعدة الالزمة، وخاصة ما حيتاج إليه من                                  إىل األمني العام أن يو          تطلب   -  ٢٧ 
                                                                                                                   موظفني وموارد من أجل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومسامهته يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية،                 

                   ائل املتصلة بواليته؛          بشأن املس    ٢٠٠٥                                                                  مبا يف ذلك مشاركته يف املشاورات اليت ستنظم ألصحاب املصلحة املتعددين يف عام 

                                                                                      احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع          حتث -  ٢٨ 
                                                        اخلاص على التعاون الكامل مع اخلبري املستقل يف االضطالع بواليته؛

              لتخفيف مشكلة                                                                               الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص على اختاذ تدابري عاجلة              حتث -  ٢٩ 
                     اإليدز وذلك لإلفراج عن  /                                                                                 عبء الديون عن البلدان النامية اليت تعاين بوجه خاص من فريوس نقص املناعة البشري        

                                                                                                      املزيد من املوارد املالية واستخدامها يف جماالت الرعاية الصحية والبحوث وتوفري العالج للسكان يف البلدان املتأثرة؛

                                                                    اد حل دائم ملشكلة الديون والنظر يف أية آلية جديدة حلل مشكلة                               أنه من أجل إجي                 تكـرر رأيها   -  ٣٠ 
                                                                                                                       الديـون، يلـزم إجراء حوار سياسي واسع النطاق بني البلدان الدائنة والبلدان املدينة واملؤسسات املالية املتعددة                 

                                                                         األطراف، يف نطاق منظومة األمم املتحدة، على أساس مبدأ تقاسم املصاحل واملسؤوليات؛

                                                      ً                    إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة      طلبها     تكرر  -  ٣١ 
                                                                   ً                                                        أعـباء الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، وخاصة ملا يترتب على التدابري املتصلة                   

                                  بالديون اخلارجية من آثار اجتماعية؛

  .                                                                    هذه املسألة يف دورهتا الثانية والستني يف إطار البند نفسه من جدول األعمال                مواصلة النظر يف    تقرر -  ٣٢ 
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