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 خالصة

ّ                                  ً                        أُِعّد هذا التقرير التحليلي السنوي وفقاً لقرار اللجنة            ِ                             فيه إىل اخلبري املستقل، ضمن                    الذي طلبت      ١٨ /    ٢٠٠٤ ُ
                                     ّ                                                                     مجلة أمور، أن يضع مبادئ توجيهية عامة تّتبعها الدول واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف 
                                                                                                                  اختاذ القرارات وتنفيذ برامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون                 

                                                                                                         ضمان أال يؤدي االمتثال لاللتزامات املترتبة على الديون اخلارجية إىل تقويض االلتزامات املتعلقة بإعمال                         اخلارجية، ل 
  .                                                                                      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                      مراعاهتا عند مواصلة صياغة مشروع املبادئ                                                      ويف هذا التقرير، يقدم اخلبري املستقل بعض العناصر اليت ميكن  
                         ً                                                                                           التوجيهـية العامـة، استناداً إىل استعراض األعمال السابقة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية                
ُ                                                     حقـوق اإلنسـان يف هذا اجملال، باإلضافة إىل اآلراء واملقترحات اليت ُدعيت الدول األعضاء واملؤسسات املالية                                                                         

       وسيقدم   .                                                                                                 إلقليمية إىل تقدميها فيما يتعلق بالعناصر اليت ميكن إدراجها يف هذه املبادئ التوجيهية العامة                          الدولـية وا  
   .     ٢٠٠٦                                                                         التقرير النهائي املتعلق هبذا املوضوع إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني يف عام 

                                   ل وبعض التطورات اهلامة اليت طرأت                           ً                                                    ويعرض هذا التقرير أيضاً، يف إطار التحليل السنوي، أنشطة اخلبري املستق           
    ِّ                           ويسلِّط اخلبري املستقل الضوء بصورة   .      ً                                ُّ                                   مؤخـراً فيما يتعلق بقضايا القدرة على حتمُّل الديون وسياسات التكيف اهليكلي   

                                                                       ُّ                       ِّ                            خاصة على النهج اجلديد الذي يتبعه البنك الدويل يف معاجلة مسألة القدرة على حتمُّل الديون، والذي يؤيد اتِّباع هنوج                   
                      ُّ                ً         كما يالحظ باهتمام التحوُّل الذي حدث مؤخراً يف نطاق   .                                               رية عند وضع استراتيجيات مالئمة لالقتراض من اخلارج  قط

                                                                    ُّ                                             عملـيات البنك الدويل من أسلوب احللول اجلاهزة يف جمال اإلقراض املوجه إىل التكيُّف اهليكلي إىل استخدام أدوات                  
  .                                     ساطة والتركيز على أمهية امللكية القطرية                                           لإلقراض املوجه إىل السياسات اإلمنائية تتميز بالب

                                                                                                           ومن املؤكد أن هذه التطورات احلديثة سيكون هلا تأثري على املبادئ التوجيهية العامة املقترحة اليت طلبت                 
                       ِّ                                                                     ويود اخلبري املستقل أن يسجِّل تقديره للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل لتعاوهنما املستمر               .                  اللجـنة وضـعها   
  .                                                                                            وح والصريح الذي حظي به يف مشاوراته السنوية مع هاتني املؤسستني، والذي يأمل استمراره                              ولـلحوار املفـت   

                       ً                                                                                          وتعاون اخلبري املستقل أيضاً مع مكتب متويل التنمية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة               
  .                                تابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية      ً       ً             ُ                               تعاوناً إجيابياً يف البحث عن سُبل لإلسهام يف العمليات اخلاصة مب

                                                                                             وينتهي التقرير بتوصيات بشأن اخلطوات اليت ينبغي اختاذها يف املستقبل ملواصلة صياغة املبادئ التوجيهية،  
                   ويلتمس اخلبري املستقل   .                                    ُ                                                     مبا يف ذلك إمكانية تنظيم مشاورة خرباء ُتدعى املؤسسات املالية الدولية إىل املسامهة فيها          

                                                                                              يه اللجنة فيما يتعلق جبملة أمور منها صياغة أفكار إضافية بشأن أدوار ومسؤوليات الدائنني من القطاع         دعم وتوج
                                                                                                      اخلاص، ومواصلة اإلسهام يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛ وتيسري مشاوراته وتبادل اآلراء مع اهليئات 

                       ً                 ويقترح اخلبري املستقل أيضاً أن تنظر اللجنة   .                 ان اجلمعية العامة                                             واملؤسسات احلكومية الدولية املعنية، مبا يف ذلك جل  
                                                                      ً                         يف إمكانـية حتديث والية اخلبري املستقل يف ضوء التطورات والتحوالت اليت طرأت مؤخراً على سياسات وبرامج     

           ب االزدواج                                                                                           ُّ             املؤسسات املالية الدولية فيما يتعلق بالديون والتكيف اهليكلي، وتقدمي التوجيه لضمان التكامل وجتنُّ            
  .                                   مع والية مماثلة يف إطار اللجنة الفرعية
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤  ٤- ١ ..............................................................................     مقدمة

  ٥   ١٧- ٥ .............................              التطورات األخرية  :              ُّ         القدرة على حتمُّل الديون -   ً أوالً

  ٩   ٢٧-  ١٨ .....                                                                استعراض املبادرات السابقة املتصلة باملبادئ التوجيهية العامة املقترحة -     ً ثانياً

   ١٢   ٥٢-  ٢٨ ...                                                       ر اليت ميكن مراعاهتا عند وضع مشروع املبادئ التوجيهية العامة          بعض العناص -     ً ثالثاً

   ١٢   ٣٧-  ٣٠ ...................................................              املبادئ األساسية -   ألف 

   ١٤   ٤٣-  ٣٨ ...............                                             عناصر املبادئ التوجيهية للعمل على املستوى الوطين -   باء 

   ١٦   ٥٢-  ٤٤ ...............                                             عناصر املبادئ التوجيهية للعمل على املستوى الدويل -   جيم 

   ١٨   ٥٥-  ٥٣ .................................................      توصيات              االستنتاجات وال -     ً رابعاً
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 مقدمة

ّ                                     ً                  أُِعّد هذا التقرير السنوي للخبري املستقل عمالً بقرار اللجنة  - ١  ِ                                ، الذي طلبت فيه اللجنة إىل اخلبري   ١٨ /    ٢٠٠٤ ُ
                                                                                                    املستقل أن يواصل، يف تقريره السنوي التحليلي إىل اللجنة، استكشاف أوجه الترابط مع قضايا التجارة وغريها من 

                       ُّ                                     اإليدز، عند حبث أثر التكيُّف اهليكلي والديون اخلارجية، وأن يساهم  /               املناعة البشري                       القضايا، ومنها فريوس نقص
    ً                                                                                                                  أيضـاً، حسب االقتضاء، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل مسألة آثار                  

  .                                       ا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ُّ                                                      التكيُّف اهليكلي والديون اخلارجية يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيم
                                ً                                                                                 ويف القرار نفسه، طلبت اللجنة أيضاً إىل اخلبري املستقل أن يضع، أثناء االضطالع بواليته، مبادئ توجيهية عامة                 
                                                                                                                      تتـبعها الدول واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف اختاذ القرارات وتنفيذ برامج تسديد                

                                                                                                          لديـون واإلصـالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية، لضمان أال يؤدي                   ا
                                                                                                         االمتـثال لاللـتزامات املترتـبة على الديون اخلارجية إىل تقويض االلتزامات املتعلقة بإعمال احلقوق االقتصادية        

                                                الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن يقدم إىل اللجنة                                                     واالجتماعية والثقافية األساسية، املنصوص عليها يف الصكوك 
  .                                                                                   مسودة أولية عن هذه املسألة يف دورهتا احلادية والستني ومسودة هنائية يف دورهتا الثانية والستني

    ١٥       إىل    ٧                                                                                                وقـام اخلـبري املسـتقل، منذ تقريره األخري إىل اللجنة، ببعثة إىل قريغيزستان يف الفترة من                   - ٢
   .(E/CN.4/2005/42/Add.1)             ً                                                      ، وأعد تقريراً بشأهنا وهو التقرير املقدم كإضافة إىل هذا التقرير            ٢٠٠٤       يونيه   /      حزيران

                                                                                                                 ويود اخلبري املستقل أن يشكر حكومة قريغيزستان لدعوهتا لـه وتعاوهنا معه يف تنفيذ البعثة، كما يود أن يشكر                  
                                         د الدويل والبنك الدويل واملنظمات غري احلكومية                                                         املنسق املقيم لألمم املتحدة والفريق القطري، وممثلي صندوق النق
  .                                                    املوجودة يف قريغيزستان ملا قدموه من معلومات وأفكار مفيدة

                          ً                                                                                واسـتمر اخلـبري املستقل، تنفيذاً لواليته، يف إجراء حوارات وتبادل آراء مع املؤسسات املالية الدولية                  - ٣
                                                اشنطن إلجراء مشاورات مع البنك الدويل وصندوق                                               ولتحقيق ذلك، قام بزيارة إىل مدينة و        .                   املختصـة الرئيسية  

           املسامهة يف   ١٨ /    ٢٠٠٤                              وبناء على طلب اللجنة يف قرارها   .     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥   و  ١٤              النقد الدويل يف 
                                                                                                          العملـية اخلاصة مبتابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، شرع اخلبري املستقل يف تبادل اآلراء مع مكتب متويل التنمية      

ـ                                                                                                              تابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة يف نيويورك، بغية حبث طريقة مالئمة ملسامهته يف                   ال
                                                                                   ويف إطـار هـذه اجلهود، طلب السماح له مبخاطبة اللجنة الثانية للجمعية العامة يف تشرين      .                  عملـية املـتابعة  

            غري أن ذلك     .                                         ق مبتابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية                                               عند نظرها يف بند جدول األعمال املتعل           ٢٠٠٤        أكتوبر   /    األول
                             ومع ذلك، يأمل اخلبري املستقل أن   .                     ُّ                                                مل يتحقق بسبب عدم توصُّل مكتب اللجنة الثانية إىل توافق آراء بشأن املسألة

        مصلحة                                                                                                  يسـاهم يف العملية األوسع ملتابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مبا يف ذلك املشاورات اجلامعة ألصحاب         
  .                         بشأن قضايا متصلة بواليته    ٢٠٠٥                                             متعددين واليت سينظمها مكتب متويل التنمية يف عام 

                                                                        ً                               ويف الفرع األول من هذا التقرير، يستعرض اخلبري املستقل التطورات اليت طرأت مؤخراً يف قضايا القدرة                 - ٤
                                  ويف الفرع الثاين، يستعرض األعمال       .       ُّ                                                                    على حتمُّل الديون وسياسات وبرامج املؤسسات املالية الدولية يف هذا اجملال          

                         ويف الفرع الثالث، يقدم      .                                                                                         السـابقة للجنة واللجنة الفرعية فيما يتعلق مبسألة وضع مشروع مبادئ توجيهية عامة            
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               وينتهي التقرير   .      ً       ً                                                                              إطـاراً مقـترحاً وبعـض العناصر اليت ميكن حبثها عند صياغة مشروع املبادئ التوجيهية العامة         
  .                                                            ا ميكن اختاذه من إجراءات لتيسري صياغة املبادئ التوجيهية النهائية                   بتوصيات عامة تشمل م

 التطورات األخرية:               ُّ         القدرة على حتم ل الديون-   ًأوال 

                                                                                     كانت صدمات أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة، والركود يف البلدان الصناعية،             .                 نشـأة الديـون    - ٥
                                                      عينات والثمانينات عوامل هامة يف تراكم الديون يف البلدان                                                 باإلضـافة إىل اخنفاض أسعار السلع األساسية يف السب    

ّ                                                            ولدعم موازين املدفوعات، توّسعت البلدان يف االقتراض من اخلارج لتعويض التناقص يف              .                        الفقرية املثقلة بالديون                            
        البلدان          وجلأت بعض   .                                                        ً     ً                     معدالت التبادل التجاري مع هبوط أسعار السلع األساسية هبوطاً حاداً يف أوائل الثمانينات

                                                                                           ً                  الفقـرية بصورة متزايدة إىل االقتراض من جديد جملرد خدمة الديون، وحددت املؤسسات املالية الدولية شروطاً                
                  وأفضى ذلك إىل حلقة   .                                   ُّ                                            لضبط اإلنفاق العام وفرض برامج التكيُّف اهليكلي لتقليل االعتماد على القروض األجنبية 

                                                          مار اجلديد، وتراجعت معدالت النمو االقتصادي، ومع تناقص                                                فقد تفاقمت ندرة األموال املتاحة لالستث       :      مفرغة
            كما لعب سوء   .              ُّ                                                                     القدرة على حتمُّل الديون، مت اللجوء إىل مزيد من االقتراض خلدمة الديون واستمر ختفيض اإلنفاق

       األهلية                                              ً                                                           اإلدارة وضعف آليات احلكم يف البلدان املتلقية دوراً يف تراكم الديون، باإلضافة إىل احلروب والصراعات                
                                                               وأدت هذه العوامل مجيعها إىل تبديد معظم القروض اخلارجية، وعدم حتقيق   .                                  والكوارث الطبيعية والتقلبات اجلوية

  .      ُ                                                                          فوائد ُتذكر يف األجل الطويل من حيث القدرة على اإلنتاج وكسب احتياطيات من النقد األجنيب

                       فقد زاد جمموع الديون      .                 امية يف الزيادة                                       استمرت الديون اخلارجية للبلدان الن      .                       حجـم الديون اخلارجية    - ٦
                                    مليار دوالر من دوالرات الواليات        ٩٥                                                                                اخلارجية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بنحو           

                 تريليون دوالر      ٢,٣                    وبلغت هذه الديون      . ) ٢           ، الفقرة   (A/59/219      ٢٠٠٣                      يف املائة، يف عام       ٤                    املتحدة، أي بنسبة    
              وارتفعت نسبة    .     ١٩٩٠                          تريليون دوالر يف عام         ١,٤          ، مقابل       ٢٠٠٢                                   ات الواليات املتحدة يف هناية عام               من دوالر 

  .                                يف املائة خالل الفترة نفسها       ٣٩                 يف املائة إىل       ٣٤                                                                 الديون اخلارجية إىل الدخل القومي اإلمجايل للبلدان النامية من          
                       مليار دوالر من دوالرات    ٥٢٣        اخلارجية                                                               أمـا فـيما خيـص البلدان ذات الدخل املنخفض، فقد ناهزت الديون     

             مليارات من    ١٠٤                       وكان ربع هذا املبلغ، أي   .                                  مليار دوالر ديون مضمونة غري جتارية   ٣٩٩                     الواليات املتحدة، منها 
     ٥٠٠                                                                    وارتفع رصيد ديون البلدان النامية، مبا فيها البلدان املتوسطة الدخل، من   .                            الدوالرات مستحقة للبنك الدويل

      وزادت   .     ٢٠٠٠                               وحنو تريليوين دوالر يف عام           ١٩٨٥                              إىل تريليون دوالر يف عام           ١٩٨٠          عـام                    ملـيار دوالر يف   
      من  �                                   وهي أفقر البلدان على اإلطالق       �     ً    بلداً     ٤١                                                                    املديونية اإلمجالية للبلدان الفقرية املثقلة بالديون البالغ عددها         

              ، وكانت ستصل،     ١٩٩٠      يف عام         مليار    ١٩٠   و    ١٩٨٥                مليارات يف عام    ١٠٥     إىل     ١٩٨٠                   مليار دوالر يف عام   ٦٠
  .    ٢٠٠٠                   مليار دوالر يف عام    ٢٠٠                       لوال ختفيض الديون، إىل حنو 

                                                                                  أدى اعتقاد الدائنني يف البداية بأن مشاكل خدمة الديون اليت تعاين منها البلدان الفقرية  .               استجابة الدائنني - ٧
                            ً  إعادة جدولة املدفوعات، أحياناً                              واختذ ختفيف عبء الديون شكل       .                                           مشاكل مؤقتة إىل اختاذ تدابري خمصصة الغرض      

ُ                         وتسليماً باحلاجة إىل وضع آلية ُمحكمة تكفل إسهام          .                     ً                                  بشروط ميسرة، وأحياناً أخرى مقترنة مبنح قروض جديدة                            ً       
ّ                      مجيع الدائنني الثنائيني لبلد ما إسهاماً متساوياً، أنشأت احلكومات الدائنة نادي باريس قصد إجياد حلول منّسقة                                                                    ً        ً                                   
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      ١٩٨٣                              ّ           وبالرغم من أن نادي باريس قد متكّن منذ عام   .                                 داد اليت تعاين منها البلدان املدينة                    ومستدامة لصعوبات الس
                               مليار دوالر، فإنه يظل آلية       ٤٨٥     ً      ً       ً                                بلداً مديناً وديوناً تصل قيمتها اإلمجالية إىل           ٨٠                               من التوصل إىل اتفاقات تشمل      

                               وبناء على ذلك، فإن نادي باريس،   .       اء فيه                                                            غري رمسية على اإلطالق تعتمد بالكامل على رضا البلدان الدائنة األعض
                                                                                             خبالف تنسيق إجراءات هذه البلدان، مل يتطور إىل مؤسسة رمسية ومل يتوصل إىل حلول مستدامة لصعوبات السداد 

  .                                   اليت تعاين منها البلدان املدينة الفقرية

                            اليت أجراها نادي باريس                                           دعت عمليات إعادة اجلدولة املتكررة      .                                        مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون     - ٨
ِ                            ِّ                                                         لعـدد كبري من املدينني اجلهات املقِرضة الرمسية إىل إدراك ضرورة اتِّباع هنج جديد ملعاجلة مشكلة ديون البلدان                                               

                                                                        وحبلول منتصف التسعينات، بات من الواضح أن جمموعة اآلليات املتاحة لتخفيف عبء    .                     ذات الدخـل املنخفض   
                                                                    دة، وجمموعات السياسات الرامية إىل تقليل احلاجة إىل االقتراض ال تزال قاصرة                              الديون، واملساعدات الرمسية اجلدي

                                        ً                       وأنشأ صندوق النقد الدويل والبنك الدويل معاً، يف اجتماعهما           .                                 ُّ            عـن ختفيض الديون إىل مستويات ميكن حتمُّلها       
                           بالديون، اليت ترمي إىل                                       ، مبادرة البلدان الفقرية املثقلة        ١٩٩٦        أكتوبر   /                                        السـنوي املشترك املعقود يف تشرين األول      

  ،     ١٩٩٩                                      ِّ                  وهتدف هذه املبادرة، بصيغتها املنقحة واملعزِّزة يف عام           .                                                توفري حل شامل ملشاكل مديونية البلدان الفقرية      
  .                                                                                                           إىل ضـمان ختفيف عبء الديون بدرجة كبرية وعلى نطاق واسع وبشكل سريع مع ربطه بقوة باحلد من الفقر                  

                  مليار دوالر يف      ٥٤                                                       ض املؤهلة لتخفيف عبء ديوهنا بتقدمي مبلغ يزيد على                                               وبلغ عدد البلدان ذات الدخل املنخف     
  .              مليارات دوالر   ١١٠     ً              بلداً مدينة بنحو   ٢٧             إطار املبادرة 

                       إثيوبيا وغانا وغيانا    (                     ، بلغت ستة بلدان         ٢٠٠٣       سبتمرب   /          منذ أيلول   .                                       حالة البلدان الفقرية املثقلة بالديون     - ٩
                                                                       إلجناز يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وبذلك بلغ العدد             نقاط ا   )                                  ونـيكاراغوا والنـيجر والسنغال    

َ                      اإلمجايل للبلدان املؤهلة للحصول بشكل هنائي على مجيع مساعدات ختفيف عبء الديون امللتَزم هبا يف إطار املبادرة                                                                            
                                        وفيما يتعلق بالبلدان اليت ال تزال يف         .     ٢٠٠٤       يوليه   /     ً                 بلداً حىت هناية متوز      ١٤    َّ                                       املعزَّزة للبلدان الفقرية املثقلة بالديون      

ِ                    بلداً، واليت بلغت نقطة اختاذ القرار لكنها مل تبلغ بعد نقطة اإلجناز ألهنا مل تِف                  ١٣                              املـرحلة االنتقالية، وعددها                                                                      ً     
                                                                                                            بالكـامل بالشروط اليت تفرضها املبادرة، مبا يف ذلك االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي واإلصالح اهليكلي                

َ                  رقات استراتيجية احلد من الفقر، ميثل ختفيف عبء الديون اخلاص بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون وامللتَزم                       وإمتام و                                                                                             
     ً                                                       ً               بلداً وصلت إىل نقطة اإلجناز أو ال تزال يف املرحلة االنتقالية، ختفيضاً               ٢٧                                          به حىت اآلن هلذه البلدان البالغ عددها        

  .                           مبقدار ثلثي رصيد ديوهنا اإلمجايل

                  ً                                                        مل يصل أحد عشر بلداً بعد إىل نقاط اختاذ القرارات اخلاصة هبا يف إطار                .                        شرط النسخ التلقائي         متديـد  -  ١٠
                       ً                                               ومجيع هذه البلدان تقريباً تأثرت بالصراعات وتراكم مبالغ كبرية من            .                                             مـبادرة الـبلدان الفقرية املثقلة بالديون      

                                     ل إىل تسهيل دائم، وبالتايل لتقليل اخلطر      ُ                                                     وقـد أُدخل شرط النسخ التلقائي يف املبادرة حىت ال تتحو           .           املـتأخرات 
                                                    ويقضي شرط النسخ التلقائي بأن تكون البلدان قد          .                                                        املعـنوي والتشـجيع على االعتماد املبكر لربامج اإلصالح        

      ٢٠٠٤             ً                                                                              اعتمدت برناجماً للتكيف واإلصالح يدعمه صندوق النقد الدويل واملؤسسة اإلمنائية الدولية حبلول هناية عام 
     ً                                               ونظراً للمشاكل املعقدة اليت تواجهها هذه البلدان،         .                                          ة للحصول على املساعدة يف إطار املبادرة                      حـىت تصبح مؤهل   

                                                                                                       رأى صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أنه ال توجد إمكانية حقيقية ألن تفي هذه البلدان بالشروط الالزمة قبل     
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             البنك الدويل،  /                     جملس صندوق النقد الدويل                   وبناء على ذلك وافق   .     ٢٠٠٤                                    سريان شرط النسخ التلقائي يف هناية عام 
           ومن ناحية    .     ٢٠٠٦                                                                ، على متديد شرط النسخ التلقائي لفترة سنتني حىت هناية عام                ٢٠٠٤        أكتوبر   /              يف تشرين األول  

         ُ                                                                                                أخـرى، لـن ُيـنظر يف أهلية بلدان جديدة لالستفادة من مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، خبالف البلدان       
  .     ً      بلداً آخر  ١١     ً              بلداً باإلضافة إىل   ٢٧                        القائمة والبالغ عددها           ً   املدرجة فعالً يف

                                                             بالرغم من الصعوبات الكثرية اليت يواجهها الربنامج، تشري          .                                              تأثري مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون      -  ١١
            قرية املثقلة                                                                                                          الـبلدان وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل إىل أن ختفيف عبء الديون يف إطار مبادرة البلدان الف                

                                       ومن ناحية أخرى، أوضح حتليل أداء البلدان   .  ) ١ (                                                                   بـالديون قد ساعد البلدان يف زيادة اإلنفاق على احلد من الفقر           
                                                                                                ً       ً   بعد اإلجناز أنه بالنسبة ملعظم هذه البلدان، ارتفع صايف القيمة احلالية لنسبة الديون إىل الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً 

                                                         وبالرغم من دور الصدمات اخلارجية احملتمل يف هذه التطورات، فمن   .      ألصلية                                   عمـا كانـت عليه يف التقديرات ا      
                              فمبادرة البلدان الفقرية املثقلة   .                                                                             الواضح أن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ليست البلسم الشايف ألزمة الديون

                         درة على حتمل الديون يف                                                                                          بـالديون هي برنامج لتخفيض الديون مل يكن الغرض منه توفري حل شامل ملشكلة الق              
  .           األجل الطويل

      ُ                                          كما ذُكر يف التقرير السابق للخبري املستقل         .                                                     هنـج جديـد ملعاجلـة القـدرة عـلى حتمـل الديون             -  ١٢
(E/CN.4/2004/47)               هناك تسليم بأن ختفيف عبء الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون يشكل ،                                                                                                

                                                                              ، لتمكني البلدان الفقرية املثقلة بالديون من بلوغ أهداف القدرة على حتمل                ً       ً                ٍ       شرطاً ضرورياً، وإن كان غري كافٍ     
    ً                                                    وفضالً عن ذلك، تظل هناك مشكلة فيما يتعلق بالبلدان           .                                                       الديـون والـنمو واحلـد من الفقر يف األجل الطويل          

                  ن الفقرية املثقلة                                                                                                   املتوسـطة الدخل واملنخفضة الدخل األخرى املثقلة بالديون اليت ال تدخل يف إطار مبادرة البلدا              
                                                                                                                    بالديون واليت لن تستطيع االستفادة من هذه املبادرة ما مل تكن هناك آليات أخرى تضمن قدرة هذه البلدان على                   

       ً                            ً                وتسليماً هبذا األمر، جتري مناقشات حالياً يف البنك          .                                                           حتمل الديون وما مل يكن هناك تنسيق يف إجراءات الدائنني         
   . ) ٢ (                                                                            وضع إطار عملي للقدرة على حتمل الديون يف البلدان ذات الدخل املنخفض                                               الـدويل وصندوق النقد الدويل بغية     

                                                    عتبات إرشادية لتحمل عبء الديون اخلارجية خاصة بكل بلد   )  أ   : (                                    ويستند االقتراح احلايل إىل أساسني عامني مها
               لديون وتفسريها                                           حتليل املؤشرات الفعلية واملتوقعة لعبء ا       )  ب (                                                وتعـتمد على نوعية سياسات البلد ومؤسساته؛        

                                       ويرى البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن   .                                                            بعناية يف إطار تصور أساسي ويف مواجهة صدمات يرجح وقوعها       
                                                                                                            هذيـن األساسـني، مقـترنني باعتبارات أخرى خاصة بالبلدان، ينبغي أن يساعدا يف وضع استراتيجية مالئمة                 

                                                   وشروطه التقدم حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية                                                               لالقـتراض مـن اخلارج ييسر مبوجبها حجم التمويل اجلديد         
                                                           ولإلطار املقترح آثار هامة على املاحنني والدائنني واملقترضني          .                                               وختلـق توقعات بديون وخدمة ديون ميكن حتملها       

                                                                                    وينبغي أن يستفيد اإلطار املقترح من االعتبارات اهلامة املتصلة حبقوق اإلنسان واليت              .                       عـلى مستوى السياسات   
ـ                                                                                ُّ                             ري صياغتها يف سياق طلب اللجنة وضع مشروع مبادئ توجيهية عامة تكفل عدم إضرار التقيُّد بااللتزامات                   جت

   .                                                                                        املترتبة على الديون اخلارجية بالتزامات إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية

                                  بلدان ذات الدخل املنخفض للحفاظ على                   كافح عدد كبري من ال  .             زيادة املوارد  :                      األهداف اإلمنائية لأللفية -  ١٣
                                                 ً                                                             مستويات ميكن حتملها من الديون اخلارجية مع السعي أيضاً إىل حتقيق أهداف التنمية يف إطار األهداف اإلمنائية                 
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                                                                                                    وقد أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن متويل األهداف سيتطلب زيادة كبرية يف تدفقات املوارد إىل                  .         لأللفـية 
                   وبالرغم من أن مؤمتر   .                  ً    مليار دوالر سنوياً     ١٠٠                          ً                   فتحقيق األهداف سيتطلب، وفقاً لتقدير حذر،         .                   الـبلدان النامية  

                   ، فإن هذا الرقم        ٢٠٠٦                                             مليار دوالر كمساعدات إضافية حبلول عام          ١٦                                        مونتريي قد أسفر عن تعهدات بدفع حنو        
                         ال تتعرض القدرة على حتمل                                      وينبغي توفري هذه املوارد بشروط مالئمة حىت  .  ) ٣ (         ً                    يظل قاصراً عن مضاعفة املساعدات

     ويعين   .                                                                                                           الديـون للخطر يف عدد كبري من البلدان ذات الدخل املنخفض، وال سيما البلدان الفقرية املثقلة بالديون                
                                                                                                               ذلـك بصـورة أساسـية، فيما يعين، أنه ينبغي زيادة املساعدات املقدمة يف شكل منح، وأنه ينبغي أن يضاعف                  

                                                                        ء جهودهم لزيادة فعالية املعونات وينبغي تبسيط اإلقراض بشروط ميسرة                                              املسـتفيدون واملـاحنون على حد سوا      
                                                   ويتطلع اخلبري املستقل إىل اإلسهام يف مناقشة مسألة القدرة   .                                                   لضـمان القدرة على حتمل الديون يف األجل الطويل        

  .                 فق آراء مونتريي       ً                                                     إمجاالً، مبا يف ذلك يف سياق اآلليات اخلاصة مبتابعة توا           ٨                                  على حتمل الديون ويف حتقيق اهلدف       
                                                                                             ويأمل أن يشارك يف مشاورة واحدة على األقل من املشاورات اجلامعة ألصحاب مصلحة متعددين واليت سينظمها   

                                                            ً               ويف املناسبات واالجتماعات األخرى املتصلة باملوضوع وأن يقدم تقريراً عن               ٢٠٠٥                             مكتب متويل التنمية يف عام      
   .     ٢٠٠٦                    ذلك إىل اللجنة يف عام 

                     من التطورات اجلديرة     .                                                              ن اإلقراض املوجه إىل التكيف إىل اإلقراض املوجه إىل السياسات                    الـتحول م   -  ١٤
                                                                                                          بالترحيـب، مـن حيث تبسيط اإلقراض بشروط ميسرة، تطور هنج البنك الدويل يف معاجلة اإلقراض املوجه إىل                  

           يف تقدمي                                                                ، أعلن البنك الدويل أنه سيستعيض عن أسلوب احللول اجلاهزة             ٢٠٠٤       أغسطس   /         ففـي آب    .         التكـيف 
                      وهذا التسهيل اجلديد،     .                                                                                  القـروض للتكيف اهليكلي بالتسهيل اجلديد اخلاص بتقدمي القروض للسياسات اإلمنائية          

      ُ                                                                                    الذي أُنشئ بعد مشاورات ألصحاب املصلحة استمرت عامني، يدعم جمموعة كاملة من األدوات املوجودة، مبا يف 
  .  قر                                                ذلك قروض التكيف القطاعي وائتمانات دعم احلد من الف

                                                                              ُ                       وتسـتند السياسة اجلديدة إىل الدروس املستفادة من سياسة اإلقراض املوجه إىل التكيف اليت طُبقت يف                 -  ١٥
                                                                           وكانت قروض التكيف اهليكلي يف السابق موجهة بصورة رئيسية إىل معاجلة أسباب          .                           الثمانيـنات والتسـعينات   

                  ً                      ي كان ينطوي أحياناً على تكاليف اجتماعية                                                                     األزمـات االقتصـادية الـيت يعاين منها بلد من البلدان، األمر الذ          
                                                ً       ً            ويف عدد كبري من احلاالت، كان ختفيض اإلنفاق احلكومي شرطاً ضرورياً إلعادة      .                           معاكسـة يف األجـل القصري     

                                                                                                        الـتوازن االقتصـادي، مما أدى إىل ختفيضات غري متناسبة يف جماالت حامسة األمهية إلعمال احلقوق االقتصادية                 
  .                                                   ة مثل التعليم والصحة وغريمها من جوانب اإلنفاق االجتماعي                   واالجتماعية والثقافي

                                                                                     ً                 وأشار البنك الدويل إىل أن اهلدف األساسي من حتديث السياسة هو مساعدة الفقراء جبعل البنك شريكاً                 -  ١٦
       احلد        ً                                              ِّ                   ً                                      إمنائياً أكثر فاعلية، وجبعل نشاط البنك اإلقراضي الذي يركِّز على السياسات أداةً أفضل ملساندة استراتيجية              

         ِّ                                                                          ومن مث سريكِّز اإلقراض اجلديد املوجه إىل السياسات على أمهية امللكية القطرية ولن               .                               من الفقر يف بلد من البلدان     
                                                                وبناء على ذلك، سيشمل عدد كبري من العمليات اجلديدة تغيريات            .                                         يفـرض بـرنامج عمل للسياسات القطرية      

                                                       وحتسني مناخ االستثمار يف البلد، باإلضافة إىل معاجلة                                                                 هيكلية طويلة األجل مثل تدعيم سياسات التعليم والصحة       
                                      وتسعى السياسة اجلديدة إىل ضمان عدم        .                                                                          أوجـه القصور يف احلكم، وإدارة اإلنفاق العام واملساءلة املالية العامة          
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                                                                                                             تطبـيق اإلصـالحات إال بعـد إجـراء املشاورات الكافية مع أصحاب املصلحة، أو بعد إجراء تقييمات لألثر                   
  .           اعي والبيئي     االجتم

                                                                               ُ                            وسيواصل اخلبري املستقل متابعة تنفيذ هذا التطوير يف أداة اإلقراض اهلامة، اليت تشمل حنو ثُلث التزامات                 -  ١٧
                       ُ                                                                        البنك الدويل اإلمجالية، وسُيجري حتليالت ومشاورات مع البنك الدويل، يف مقره الرئيسي وعلى مستوى العمليات 

      ِّ                                                                    ة، سريكِّز خالهلا على حبث مدى ما متثله هذه األداة اجلديدة من حتول هام                                                       القطرية يف إطار بعثاته القطرية القادم     
                                                                                                           عن األداة القدمية إلقراض التكيف اهليكلي واألهم من ذلك، سيبحث اخلبري مدى إمكانية إدراج اعتبارات حقوق               

                لتوجيهية العامة                                                                                               اإلنسـان يف أداة البنك اجلديدة يف جمال اإلقراض بغية استخالص بعض الدروس لصياغة املبادئ ا               
                                                                                          وال يشكل التطور اهلام الذي سبق شرحه جمرد حادث يف العالقة الصعبة الطويلة بني البنك                 .                      الـيت طلبتها اللجنة   

             ً                                                               فهو دليل أيضاً على التطور اهلام الذي طرأ على مفهوم وطبيعة املشروطية              .                                       الدويل كدائن والبلدان الفقرية املدينة    
                                                                     يود اخلبري املستقل أن يقترح، يف ضوء هذا التحول اهلام يف السياسة وما يتصل               وبناء على ذلك،  .               والتكيف اهليكلي

                                                                                                              بـه مـن تطورات أخرى، أن تبحث اللجنة ما إذا كان من املستصوب حتديث واليته، مبا يف ذلك عنواهنا، حىت                     
                   مدة ملواجهتها على                                                                                                   يعكس مبزيد من الدقة احلالة الراهنة فيما يتعلق بآثار عبء الديون اخلارجية والسياسات املعت             

  .                                                                            قدرة البلدان النامية على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها

                                                         اسـتعراض املبادرات السابقة املتصلة باملبادئ التوجيهية        �     ً  ثانياً 
               العامة املقترحة

                 من األنسب استعراض                                                                         قـبل الشروع يف صياغة مشروع املبادئ التوجيهية العامة، رأى اخلبري املستقل أن    -  ١٨
                                                                                                             املطـبوعات الوفرية املتاحة عن األعمال واملناقشات ذات الصلة اليت جرت يف إطار جلنة حقوق اإلنسان واللجنة                 

  .                      الفرعية واالستفادة منها

               اللجنة الفرعية  (                                                                                     ومسألة الديون اخلارجية والتكيف اهليكلي أثارهتا اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات  -  ١٩
ـ            َّ                         ً     ً      ً                  ، عندما عيَّنت السيد دانيلو ترك مقرراً خاصاً معنياً بإعمال              ١٩٨٨        يف عام     )                              ً       تعزيز ومحايـة حقوق اإلنسان حالياً        ل

             فعالية إعمال                                                                                               احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدراسة املشاكل والسياسات والتدابري التدرجيية املتصلة بزيادة  
                          على آثار التكيف اهليكلي      ) E/CN.4/Sub.2/1991/17 (                 ين للمقرر اخلاص       َّ                         وركَّز التقرير املرحلي الثا     .             هـذه احلقوق  

                                                                                                                على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى دور املؤسسات املالية الدولية، وخباصة البنك الدويل وصندوق              
ِ                                                      وِمشلت التوصيات األولية اليت قدمها املقرر اخلاص يف تق          .                                     الـنقد الدويل يف إعمال هذه احلقوق                          ريره ضرورة صياغة    

                                                                                                           مـبادئ توجيهـية أساسـية للسياسات يف جمال التكيف اهليكلي واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خلدمة            
                                                 ُ                                              حتديد شواغل ذات أولوية يف ميدان حقوق اإلنسان ميكن أن ُتستخدم كأساس للحوار مع املؤسسات                 )  أ   : (    غرضني

  .                                             ة السياسات اليت تنتهجها املؤسسات املالية الدولية              املساعدة يف صياغ  )  ب (                    االقتصادية واملالية؛ و

     َّ                                   املقدَّم إىل اللجنة الفرعية، مبناقشة      (E/CN.4/Sub.2/1992/16)                                         وأوصى املقرر اخلاص، يف تقريره النهائي        -  ٢٠
  :                                                القضايا التالية إلدراجها يف مشروع املبادئ التوجيهية
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                                      أثر عملية التكيف على السيادة الوطنية؛  ) أ  "( 

                                                                                ية املشاركة الشعبية يف وضع برامج التكيف وكيفية إخضاع برامج التكيف للمراقبة          قض  ) ب ( 
                                          العامة بأقصى قدر من الفعالية قبل تنفيذها؛

                                                                              إدخال املعامل األساسية حلقوق اإلنسان يف أية معادلة لقياس مستويات إجناز برامج التكيف؛  ) ج ( 

    يق؛                                            استكشاف بدائل لعملية التكيف تكون قابلة للتطب  ) د ( 

                                                     العالقة بني املشروطيات وااللتزامات الداخلية حبقوق اإلنسان؛    ) ه ( 

                                                                                         التدابري الدقيقة اليت تستخدم حلماية مجيع الفئات االجتماعية من اآلثار السلبية للتكيف              ) و ( 
                                                             بقصد التوسع يف تدابري احلماية القائمة مثل شبكات األمان االجتماعي؛

                                                ودة بني عملية التكيف واهلدف املنشود للمؤسسات                                      وسـائل تصحيح التناقضات املوج      ) ز ( 
                 اليت تروج للتكيف؛

                                                                                     تأثريات حترير االقتصادات والتجارة احلرة وإضفاء الطابع الدويل على االقتصاد العاملي             ) ح ( 
                 على حقوق اإلنسان؛

                                                                                    السـبل والوسـائل اليت تضمن أن تكون لبالغة احلديث عن محاية الفقراء باستخدام                ) ط ( 
                                                                      ان االجتماعي واإلضافات األخرى إىل برامج التكيف آثار إجيابية ومادية بالفعل؛         شبكات األم

                                                                                طـرق ضمان تصحيح التناقضات القائمة يف السياسات داخل البنك الدويل وصندوق              ) ي ( 
   ).  ٦٤       الفقرة     ". (                        ً                                            النقد الدويل مبا خيدم فعلياً تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                      الفرعية هذا االقتراح الداعي إىل وضع مشروع مبادئ توجيهية أساسية للسياسات يف                              وأقـرت اللجـنة    -  ٢١
ّ                                                            ، الذي طلبت فيه إىل األمني العام أن ُيعّد هذه املبادئ التوجيهية للسياسات، اليت ميكن أن                  ٢٩ /    ١٩٩٢           قـراراها      ُ                                 

  ُ                    وقُدمت جمموعة أولية من   .      دولية          ً                                                            تشكل أساساً حلوار مستمر بني اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات املالية ال
                          ً      ، واستندت هذه اجملموعة أساساً      )E/CN.4/Sub.2/1995/10   (    ١٩٩٥                                                املبادئ التوجيهية إىل اللجنة الفرعية يف عام        

                                                                                                              إىل الـتقارير والدراسـات املقدمة إىل جلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية وكذلك إىل نتائج خمتلف املؤمترات                 
                                             ومشلت املبادئ التوجيهية عناصر مبادئ عامة،        .                                  ك والقرارات الدولية ذات الصلة                                   الدولـية، مـع مراعاة الصكو     

  .                                                           وعناصر ميكن النظر فيها الختاذ اإلجراءات على املستوى الوطين والدويل

                                                                                                وهذه املبادئ التوجيهية األولية ناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأته اللجنة مبوجب مقررها  -  ٢٢
ـ     ١٠٣ /    ١٩٩٦                                                                                             ياغة مـبادئ توجيهـية للسياسات بالتعاون الوثيق مع جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية                    لص

                                     لكنه مل يتمكن من إمتام مناقشته           ١٩٩٧      مارس   /       آذار  ٧       إىل    ٣                                         واجـتمع الفريق العامل يف الفترة من          .            والثقافـية 
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                  تعيني خبري مستقل                                                              ُ                                  وأوصـى جلـنة حقـوق اإلنسـان بأن جيتمع الفريق العامل مرة أخرى وبأن ُتيسر مهمته ب                 
) E/CN.4/1997/20 ٢٥         ، الفقرة  .(   

ُ  ِّ                                        وُعيِّن اخلبري املستقل، السيد فانتو شريو، يف عام  -  ٢٣   َ              ً     ً       ، َتضمن أوهلا عدداً كبرياً من  ) ٤ (                  وقدم ثالثة تقارير    ١٩٩٨ 
      هذه                 وبالرغم من اتباع  .    ١٠٣ /    ١٩٩٦                                                          ً              التوصيات املتعلقة بوضع املبادئ التوجيهية للسياسة العامة وفقاً ملقرر اللجنة 

                                                                            ً                                  التوصيات لإلطار األساسي املقدم يف اجملموعة األولية من املبادئ التوجيهية املذكورة آنفاً، فإهنا ركزت أكثر على             
                                            ربط اإلقراض يف املستقبل بشروط تتعلق حبقوق        "                                                           اجلوانـب الدولية ومشلت بعض املقترحات املثرية للخالف مثل          

                             ومل يتمكن الفريق العامل من       ".                                اليت خيتلسها القادة املرتشون                                        إنشاء آليات دولية السترجاع األموال     " و  "         اإلنسـان 
  .                                                                                 إجراء مداوالت موضوعية بشأن هذه التوصيات وتقدمي توجيه ملواصلة العمل املتعلق هبذا املوضوع

    ُ         ً     ً      ً                       أن ُتعني مقرراً خاصاً معنياً بآثار الديون          ٢٤ /    ١٩٩٨                               ً                    ويف الوقت نفسه، قررت اللجنة أيضاً، يف قرارها          -  ٢٤
                                   ويف مرحلة الحقة، قررت اللجنة ضم        .                                                              على التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                 اخلارجـية   

                                    ُ                                                                           الواليـتني وإنشاء والية واحدة خلبري مستقل ُيعىن بآثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع                
                                          ية والثقافية، وهي الوالية اليت ينهض هبا اخلبري                                                        الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماع

  .    ٢٠٠١      نوفمرب  /               منذ تشرين الثاين

                                     ً     ً                                                       وخـالل السـنوات األخرية، أنشأت اللجنة أيضاً عدداً من الواليات املتصلة بشىت احلقوق االقتصادية                -  ٢٥
                  ك عالقتها بإعمال                                                                     ويعاجل عدد من أصحاب الواليات قضايا الديون اخلارجية، مبا يف ذل            .                        واالجتماعـية والثقافية  

                                            وتعاجل اهليئات املعنية برصد تنفيذ املعاهدات،      .  ) ٧ (                  واحلق يف الغذاء    ) ٦ (                        ، واحلق يف السكن الالئق     ) ٥ (                 احلـق يف التعليم   
                                                                                                            وخباصـة جلـنة احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باستمرار قضية سياسات التكيف اهليكلي والديون               

                                                     ً        واعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً         .           ول األطراف                                      اخلارجـية عند نظرها يف تقارير الد      
    ً                                                                                                                 عدداً من التعليقات العامة اليت حتدد بالتفصيل طبيعة التزامات الدول األطراف، من زاوية االلتزامات الدولية ومن                

                 احلقوق االقتصادية             محاية أهم    "              احلاجة إىل     ٢                           وعاجل التعليق العام رقم       .                                       زاويـة حقـوق حمـددة على حد سواء        
                                              وهكذا، ينبغي للدول األطراف يف العهد، عالوة         .                                          ً                  واالجتماعية والثقافية اليت أصبحت أكثر إحلاحاً وليس العكس       

                                             ً     ً                                             على وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، أن تبذل جهداً خاصاً لكفالة أن تكون تلك احلماية، إىل أقصى حد ممكن 
                                                    وباملثل، ينبغي للتدابري الدولية اخلاصة بعالج أزمة           ...                    لتعزيز التكيف                                َّ           مدجمـة يف الـربامج والسياسات املصمَّمة      

                              ً                                                                                     الديون أن تأخذ يف اعتبارها متاماً احلاجة إىل محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق مجلة أمور                 
                           املبادرات الرئيسية لتخفيف                                                  ومن املمكن، يف كثري من احلاالت، أن يشري ذلك إىل احلاجة إىل  .                   منها التعاون الدويل

   ). ٩       الفقرة    " (            أعباء الديون

                     ً     ً                          ُ                                                     ويكشف ما سبق كله عدداً كبرياً من الدراسات واألعمال اليت أُجريت يف السنوات املاضية يف إطار اللجنة                  -  ٢٦
                          وبالرغم من أن حمور تلك       .                                                                                  الفرعـية، واإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات          

                                                                                                                   املـبادئ التوجيهية كان سياسات التكيف اهليكلي، فإن من املهم أخذها بعني االعتبار عند وضع املبادئ التوجيهية                 
                 وعالوة على ذلك،     .                                    ً                                                               العامـة اجلديـدة املتعلقة بالديون، نظراً للترابط الوثيق بني الديون اخلارجية والتكيف اهليكلي             
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                     ً                        ً                      شة على نطاق كبري، نظراً للتطورات اليت طرأت مؤخراً على سياسات                                               ً           تتطلب املبادئ التوجيهية السابقة حتديثاً ومناق     
  .                                                                                         املؤسسات املالية الدولية فيما يتعلق بالديون والتكيف اهليكلي، على حنو ما أبرزه الفرع األول أعاله

  ء                                                                                                      وينبغي أن جيري العمل القادم املتعلق بوضع مبادئ توجيهية عامة، واملوكل إىل اخلبري املستقل، يف ضو                -  ٢٧
                                                                                                األعمال السابقة املنفذة يف إطار آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة وأن جتري مناقشته مرة أخرى مع املؤسسات 

                                   ً              ً      ً                                    ويف هذا الصدد، يالحظ اخلبري املستقل أيضاً باهتمام تطوراً حديثاً يف إطار اللجنة الفرعية                .                        املالية الدولية واخلرباء  
                                                 قــة عمــل عــن آثــار الديــون وحقــوق اإلنســان            إعــداد ور   ١٠٩ /    ٢٠٠٣                        الــيت طلبــت يف مقــررها 

) E/CN.4/Sub.2/2004/27 (                مث قـررت إعداد ورقة عمل موسعة لدورهتا السابعة واخلمسني اليت سُتعقد يف عام                          ُ                                                       
     ً                                                                                               ونظـراً لطبيعة املوضوع، قد ترغب اللجنة يف اقتراح سبل وتقدمي توجيه حبسب االقتضاء، إىل كل من                   .     ٢٠٠٥

   .                                     ية، بغية جتنب االزدواج واجلهود املتوازية                         اخلبري املستقل واللجنة الفرع

بعض العناصر اليت ميكن مراعاهتا عند وضع مشروع  �     ً ثالثا  
 املبادئ التوجيهية العامة 

                                                                                                              يف إطـار العمـل على وضع إطار مقترح وعناصر ميكن مراعاهتا يف مشروع املبادئ التوجيهية العامة املقترح،                   -  ٢٨
                                                                                       حات الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل                                             التمس اخلبري املستقل آراء واقترا    

                       ً                                                                    وتلقى اخلبري املستقل ردوداً من كوبا واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا وصندوق النقد الدويل               .                          ومصارف التنمية اإلقليمية  
                                         خلبري املستقل يود أن حيصل على مزيد من               وكان ا   .                           ُ                                       ومصـرف التنمـية اآلسـيوي، وهو ُيعرب عن امتنانه هلذه اجلهات           

  .                                                                             اإلسهامات من الدول األعضاء، حىت يتسىن لـه إدراج أوسع جمموعة ممكنة من اآلراء والشواغل

                                                                                                        ومع مراعاة اآلراء واالقتراحات الواردة، باإلضافة إىل األعمال السابقة اليت جرت يف هذا اجملال يف إطار                 -  ٢٩
                                                                          رعية، وأحكام املعاهدات الدولية، وإعالنات ونتائج املؤمترات العاملية، يقترح اخلبري                            جلنة حقوق اإلنسان واللجنة الف

   .                                                                                                 املستقل أن تعاجل املبادئ التوجيهية العامة املقترحة، ضمن مجلة أمور، املسائل العامة التالية املبينة أدناه

  املبادئ األساسية�ألف 

                                                      السابقة، ينبغي أن حيدد مشروع املبادئ التوجيهية العامة                                                كمـا هـو احلال يف املبادئ التوجيهية املماثلة        -  ٣٠
                                                                                               بوضوح بعض العناصر األساسية اهلامة املستمدة من ميثاق األمم املتحدة والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وخمتلف 

     ماعي                                                                                                        اإلعالنـات الـيت اعـتمدهتا اجلمعـية العامة، مبا يف ذلك اإلعالن اخلاص بالتقدم واإلمناء يف امليدان االجت                 
            ومن املبادئ     ).     ١٩٨٦ (                        وإعالن احلق يف التنمية       )     ١٩٧٤ (                                             ، وميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية        )    ١٩٦٩ (

                          ويقضي ميثاق حقوق الدول      .                                                                                    اليت تركز عليها هذه الوثائق احلق يف تقرير املصري وتساوي مجيع الدول يف السيادة             
                                                   ني الدول وكذلك العالقات السياسية وغريها للمبادئ                                 ختضع العالقات االقتصادية ب    "                            وواجـباهتا االقتصادية بأن     

          لكل دولة     : "                                 كما ينص يف مادته األوىل على أن        "                              تساوي مجيع الدول يف السيادة      )  ب     ... (                        التالـية بصورة خاصة     
                                                          ً                                                  حق السيادة، غري القابل للتصرف، يف اختيار نظامها االقتصادي فضالً عن نظمها يف اجملال السياسي واالجتماعي                

   ".     ً                                                                  وفقاً إلرادة شعبها، دومنا تدخل أو إكراه أو هتديد خارجي بأي شكل من األشكال       والثقايف



E/CN.4/2005/42 
Page 13 

                                                                                                         ومـن اجلوانـب األخرى اليت ينبغي مراعاهتا أن لكل دولة احلق يف أن ختتار وسائلها وأهدافها اإلمنائية                   -  ٣١
   ٧             وتنص املادة     .         االقتصادي                                                                                    اخلاصة هبا، وأال ختضع لتعليمات حمددة فيما يتعلق بسياساهتا االقتصادية أو إصالحها             

   :                                                  من ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية على ما يلي

  .                                                                                        كـل دولة هي املسؤولة األوىل عن النهوض باإلمناء االقتصادي واالجتماعي والثقايف لشعبها             " 
       واردها       ً                                                                               وحتقيقاً هلذا الغرض، يكون لكل دولة احلق واملسؤولية يف اختيار وسائل وأهداف إمنائها، وتعبئة م

                                                                                                واسـتخدامها بصـورة كاملة، وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التقدمية، وضمان مشاركة            
                   ً                               ومن واجب الدول مجيعاً أن تتعاون، بصورة فردية          .                                                   شـعبها مشـاركة كاملة يف عملية اإلمناء ومنافعه        

   ".                                                          ومجاعية، يف إزالة العقبات اليت تعوق هذه التعبئة وهذا االستخدام

                               تضطلع كل حكومة بالدور األول      "                                                       من إعالن التقدم واإلمناء يف امليدان االجتماعي بأن           ٨           ضي املادة      وتق -  ٣٢
    ".                                                      واملسؤولية األخرية يف تأمني التقدم االجتماعي والرفاه لشعبها

                املدنية منها   �                     ً                                                                  وسـيكون مـن املناسب أيضاً أن تركز املبادئ العامة على ترابط مجيع حقوق اإلنسان                 -  ٣٣
                        من إعالن وبرنامج عمل    ٥                 إذ تنص الفقرة      .                                                               ة واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وعدم قابليتها للتجزئة              والثقافي

                                                                                 جيب على اجملتمع الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان على حنو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى  "              فيينا على أنه 
                                              توضع يف االعتبار أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية                 ويف حني أنه جيب أن   .                                    قدم املساواة، وبنفس القدر من التركيز

                                                                                                                وخمـتلف اخللفـيات التارخيـية والثقافـية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية                  
   ".                                                                 واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

                                                   من إعالن احلق يف التنمية وأن تؤكد من جديد أن اإلنسان  ٢         ة باملادة                                 وينبغي أن تسترشد املبادئ التوجيهي -  ٣٤
  . ) ٨ (                                                                                  هو املوضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون املشارك النشط يف احلق يف التنمية واملستفيد منه

                                                    ً                                                     وينبغي أن تذكر املبادئ التوجيهية وتؤكد من جديد أيضاً االلتزامات ذات الصلة املترتبة على إعالنات               -  ٣٥
  :                                                              ونتائج اجتماعات القمة واملؤمترات العاملية األخرية، ومن بينها ما يلي

                                                                                             املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي طلب إىل اجملتمع الدويل أن يبذل كل ما يف وسعه من أجل                   ) أ ( 
     بذهلا                                                                                                              املسـاعدة عـلى ختفـيف عبء الدين اخلارجي امللقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة اجلهود اليت ت                  
                                                                                               حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إىل اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا؛

                                                                                   التصميم املعرب عنه يف إعالن األلفية خبصوص االهتمام مبشاكل ديون البلدان النامية املنخفضة أو   ) ب ( 
                                             ً  ة على املستويني الوطين والدويل جلعل حتمل ديوهنا ممكناً                                                    املتوسطة الدخل، بصورة شاملة وفعالة باختاذ تدابري متنوع

               يف املدى الطويل؛

                                                                                      ً  االلتزام الوارد يف إعالن بروكسل الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منواً   ) ج ( 
) A/CONF.191/12(            ة املتعلقة بالبلدان                                                                                 ، بشـأن توفـري التمويل الكامل والتنفيذ السريع والفعال للمبادرة املعزز                     



E/CN.4/2005/42 
Page 14 

 

                                                                                                                        الفقـرية املـثقلة بالديون، وهي املبادرة اليت ال بد منها لتحرير موارد امليزانيات احمللية من أجل احلد من الفقر،                    
                                                                                                              وختفيف عبء الديون على البلدان اليت متر مبرحلة الحقة لرتاع يف إطار املرونة اليت توفرها املبادرة املعززة، والنظر           

                                             ص أداء مدفوعات خدمة الديون يف حاالت استثنائية؛               يف منح تأجيل خبصو

                                  بإقامة شراكة جديدة بني البلدان       ) A/CONF.198/11 (                                           االلـتزام الوارد يف توافق آراء مونتريي          ) د ( 
                                                                                                     املتقدمة والبلدان النامية؛ واعتماد سياسات سليمة، وأسلوب حكم رشيد على مجيع الصعد وسيادة القانون؛ وتعبئة 

                                                                                                   وجذب التدفقات الدولية، وتشجيع التجارة الدولية كمحرك من حمركات التنمية، وزيادة التعاون                           املوارد احمللية، 
                                                                                                           الـدويل املايل والتقين ألغراض التنمية، ومتويل الديون اليت ميكن حتملها وختفيف عبء الديون اخلارجية؛ وحتسني                

  .                                                    متاسك واتساق األنظمة الدولية النقدية واملالية والتجارية

               ، أال وهو أن      ٨٢ /    ٢٠٠٠                                                                          ك اعتـبار هام أكدته جلنة حقوق اإلنسان، على حنو ما ورد يف القرار                     وهـنا  -  ٣٦
                                                                                                             ممارسـة احلقـوق األساسـية لسكان البلدان املدينة يف احلصول على الغذاء واملسكن وامللبس والعمل والتعليم                  "

               يكلي واإلصالحات                                                                                          واخلدمـات الصـحية والتمـتع ببيئة صحية ال جيوز أن ختضع لتطبيق سياسات التكيف اهل               
                                                                          وقد شددت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفة مستمرة على            ".                                 االقتصـادية الناشئة عن الديون    

                             املتعلق بالتدابري الدولية     ٢                          ففي تعليقها العام رقم       .  ) ٩ (                                                              هـذه الـنقطة يف عـدد من التعليقات العامة اليت اعتمدهتا           
     ِّ                                                                   ، تذكِّر اللجنة الدول األطراف يف العهد ووكاالت األمم املتحدة املختصة            )    لعهد        من ا    ٢٢       املادة   (                   للمساعدة التقنية   

                                                                                                   بضرورة بذل جهود خاصة حلماية أهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند تنفيذ برامج التكيف اهليكلي، 
                وجيب محاية الربامج   .    ادي                                                      ً       ً               وبأن هدف محاية حقوق الفقراء والضعفاء ينبغي أن يصبح هدفاً أساسياً للتكيف االقتص

                                                                                                              والنفقات االجتماعية األساسية، وال سيما الربامج والنفقات اليت ختدم فئات اجملتمع الفقرية والضعيفة، من ختفيض               
   .                        أو احلاجة إىل سداد الديون /                                        امليزانية الناجم عن برامج التكيف اهليكلي و

                                                     ولية اخلاصة مبعاجلة أزمة الديون ينبغي أن تأخذ يف                                                                  ويف التعليق العام نفسه، أكدت اللجنة أن التدابري الد         -  ٣٧
  .              ً                                                                                        اعتبارها متاماً احلاجة إىل محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق مجلة أمور منها التعاون الدويل

    جات                                                                                                               وينـبغي أال تضـر اتفاقـات القـروض اجلديدة بالقدرة املؤسسية واملالية للدول املدينة على تلبية االحتيا                 
  .                                                                    االجتماعية لشعوهبا أو على االستجابة بفعالية ألي كوارث أو أزمات قد تصيبها

  عناصر املبادئ التوجيهية للعمل على املستوى الوطين�باء 

       َّ          ً                                                                                        مـن املسلَّم به عموماً أنه ال ميكن حتقيق القدرة على حتمل الديون إال باالستناد إىل مستوى معقول من                    -  ٣٨
                                                             ولذا ميكن أن تؤكد املبادئ التوجيهية العامة من جديد ما            .                           ة االجتماعية بشكل مستدام                           النمو االقتصادي والتنمي  

                                 ً      ً                                        البيئة الداخلية املؤاتية تؤدي دوراً حيوياً يف تعبئة املوارد احمللية، وزيادة            " ُ                                          أُعلـن يف توافـق آراء مونتريي من أن          
                             ستثمارات واملساعدات الدولية                                                                              اإلنتاجـية واحلـد من هروب رأس املال، وتشجيع القطاع اخلاص واجتذاب اال            

    ).   ١٠       الفقرة    " (                   ً     ً  واستخدامها استخداماً فعاالً
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                                                                                           وأكد عدد كبري من نتائج املؤمترات العاملية والقرارات األخرية للجنة حقوق اإلنسان من جديد أن احلكم     -  ٣٩
            ية السليمة                 السياسات الوطن  "                                      فقد اعترف توافق آراء مونتريي بأن         .                                            السـديد شـرط أساسـي للتنمية املستدامة       

ّ              ً                             واملؤسسات الدميقراطية القوية املستجيبة الحتياجات الناس والبىن التحتية احملّسنة تشكل أساساً للنمو االقتصادي                                                                                 
                                                 كما أن حتقيق احلرية والسالم واألمن واالستقرار الداخلي   .                                                املسـتدام والقضـاء عـلى الفقر وخلق فرص العمل    

                                                                   التنمية، وسيادة القانون واملساواة بني اجلنسني والسياسات السوقية                                                    واحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف         
    ومن    ).   ١١       الفقرة    " (                                                               ُ                      املنحى وااللتزام العام بإقامة جمتمعات عادلة ودميقراطية أمور أساسية ُيعزز الواحد منها اآلخر

           ميزة للحكم                      ، اخلصائص الرئيسية امل   ٦٤ /    ٢٠٠٠                   ُ                                             زاويـة حقـوق اإلنسان، ُتحدد جلنة حقوق اإلنسان، يف القرار            
        ُ                            وميكن أن ُتراعي املبادئ التوجيهية       .                                                                         السـديد بالشفافية واملسؤولية واملساءلة واملشاركة واالستجابة لالحتياجات       

                                                                                                               العامـة هذه العناصر وأن تعوض بالتفصيل اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها لتعزيز خصائص احلكم السديد هذه يف                 
  .                        سياق سداد الديون وإدارهتا

                                                                                     ر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية وتساوي فرص احلصول على اخلدمات                      وجيـب إقرا   -  ٤٠
  .                                            ً                                                                  االجتماعية األساسية، يف التشريع واملمارسة، وفقاً ملا تقضي به صكوك حقوق اإلنسان الدولية الواجبة التطبيق              

           تتخذ الدول  "                       عية والثقافية تقضي بأن                                               من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما ٢           من املادة  ١        فالفقرة 
                                                                                                         األطراف، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى           
                                                                                                                   ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف العهد،                  

ُ                   ً                                  يع الُسبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية                        سالكة إىل ذلك مج                                      وميكن أن توفر املبادئ التوجيهية        ".      
ُ                                        بعـض التوجيه بشأن الُسبل اليت تكفل استخدام البلدان                                                                املوارد املفرج عنها عند ختفيف عبء الديون واملوارد         "                   

                                       على حنو ما هو وارد يف برنامج عمل العقد  ، "                                  ُ          ً                        األخـرى اخلاصة بتمويل التنمية بطريقة ُتراعي متاماً مصاحل الفقراء         
    )). ب (̀  ١̀   ٨٧         ، الفقرة (E/CONF.191/11                       لصاحل أقل البلدان منوا     ٢٠١٠-    ٢٠٠١

ّ                               فإن االستراتيجيات الوطنية الشاملة املُعّدة لرصد وإدارة الديون         "                                      وكمـا يؤكـد توافق آراء مونتريي،         -  ٤١  ُ                                   
                                                      على حتمل الديون، مبا يف ذلك سياسات االقتصاد الكلي                                ً                                اخلارجية، واليت تشكل جزءاً من الشروط احمللية للقدرة         

     وهذا    ).   ٤٧        الفقرة     " (                                                                                         السـليمة وإدارة املـوارد العامة، عنصر أساسي من عناصر احلد من أوجه الضعف الوطين              
                                                                                              سياسيات واستراتيجيات إمنائية من صنع البلد، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، ورقات استراتيجية              "           ً   سيتطلب أيضاً   

         ويف الوقت     )).  ج (̀  ١̀   ٨٧         ، الفقرة (E/CONF.191/11  "                                      فقر، مبشاركة كاملة من مجيع أصحاب املصلحة         احلد من ال
                                       يف مجلة أمور، تكافؤ الفرص للجميع يف        "             ُ                                                             نفسه، ميكن أن ُتربز املبادئ التوجيهية العامة واجب الدول بأن تكفل،            
                                       غذاء، واإلسكان، والعمل، والتوزيع العادل                                                               إمكانية وصوهلم إىل املوارد األساسية، والتعليم، واخلدمات الصحية، وال

   ).  ٣٢                     ، املرفق األول، الفقرة (E/CN.4/1997/20  "      للدخل

                                                    ً                                                   وتشـكل املشـاركة والشفافية التامة يف اختاذ القرارات عنصراً آخر بالغ األمهية من عناصر اإلجراءات                 -  ٤٢
          ُ         من العهد ُتقر      ٢٥            فإن املادة    "   ،    ٢٥                                                                    وكمـا أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم              .          الوطنـية 

                      ُ                                                ُ                 ُ        وحتمي حق كل مواطن يف أن ُيشارك يف إدارة الشؤون العامة، وحقه يف أن ينتخب أو ُينتخب، وحقه يف أن ُتتاح 
                                       هو مفهوم واسع يتعلق مبمارسة السلطة          ...                                ومفهوم إدارة الشؤون العامة           . ...                                 لـه فرصة تقلد الوظائف العامة    
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               وميكن أن تؤكد      ).  ٥    و  ١          الفقرتان   (                                               وص، السلطات التشريعية والتنفيذية واإلدارية                                 السياسـية، وعلى وجه اخلص    
                                                                                                    املبادئ التوجيهية العامة أنه يف أي عملية للتفاوض وإبرام االتفاقات لتخفيف عبء الديون ويف االتفاقات اجلديدة 

ُ               للقروض، جيب أن تتم الصياغة بعلم اجلمهور وبشفافية، مع حتديد اُألطر التشريعية،                              والترتيبات واآلليات املؤسسية                                                          
                                                                            ً                                للتشـاور بغـية ضمان املشاركة الفعالة جلميع عناصر اجملتمع، وخباصة أشد القطاعات تأثراً بسياسات اإلصالح                
               ً                                                                                             اهليكـلي أو تضـرراً بسببها، يف صياغة وتطبيق وتقييم االستراتيجيات والسياسات والربامج، وكذلك يف متابعة              

       ُ                                   وجيب أن ُتتاح للجمهور فرصة إبداء الرأي قبل   .                                بشكل منهجي على املستوى الوطين                                    تنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ     
  .                            ُ                 اختاذ القرارات النهائية، وأن ُيسمح بتعديل اخلطط

                                                                                                        وقبل إجراء أي تعديل نتيجة التفاقات أو برامج سداد الديون، جيب دراسة اآلثار االجتماعية وحتديدها،                -  ٤٣
                                                                       ذ التدابري املالئمة حلمايتهم من البطالة أو فقدان األهلية أو غري ذلك من اآلثار                                  بالتعاون والتشاور مع العمال، واختا

                                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ميكن أن            ٩                     وكما يرد يف املادة       .          املعاكسـة 
                       املة للضمان االجتماعي   ُ                                                                                    ُتراعي املبادئ التوجيهية العامة ضرورة وجود مؤسسات وسياسات وبرامج مستدامة وش          

  .                           والرفاه، يف التشريع واملمارسة

  عناصر املبادئ التوجيهية للعمل على املستوى الدويل�جيم 

                                                                                                      يشـكل الـتعاون واملساعدة على املستوى الدويل من أجل التنمية وبالتايل من أجل احلقوق االقتصادية                 -  ٤٤
                            من ميثاق األمم املتحدة،       ٥٦    و   ٥٥                        ملا تنص عليه املادتان                                 ً                    ً          واالجتماعـية والثقافية التزاماً على مجيع الدول، وفقاً         

                                                                                                           باإلضـافة إىل مـبادئ القانون الدويل الراسخة وأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               
 ُ   ّ                                                                                       وُيشكّل تقاسم املسؤولية بني املدينني والدائنني لتجنب ومعاجلة حاالت عدم القدرة على حتمل                .   )  ١٠ (           والثقافـية 

                                   ً      ً                     وميكن أن توفر املبادئ التوجيهية إطاراً مفيداً حلقوق اإلنسان           .           ً       ً     ً                           لديون ركناً أساسياً أيضاً يف توافق آراء مونتريي        ا
                                                                                                                  يسـمح للـبلدان الصناعية واملؤسسات الدولية باملسامهة يف هتيئة بيئة دولية مؤاتية، وخباصة عن طريق الشفافية                 

                                                                 ؤسسات املعنية بالتجارة، والتمويل، والسياسات النقدية، وامللكية                                                      والدميقراطـية يف اختاذ القرارات يف اهليئات وامل       
  .                                                                                  الفكرية، واملساعدة اإلمنائية، وبزيادة التعاون الدويل يف جماالت املساعدة والتمويل واالستثمار

                                                                                                  وسيشكل وضع واعتماد مبادئ توجيهية، كالتزام قانوين أساسي، آلية مالئمة هتدف إىل ضمان مساءلة               -  ٤٥
ـ                                                وبدون هذه اآللية، اليت ستسمح مبشاركة مجيع         .                                                   دول واملؤسسات الدولية املشاركة يف التعاون الدويل                 مجـيع ال

                                                                                                      أصـحاب املصلحة مشاركة فعالة يف حتديد األهداف اخلاصة بتدفقات املوارد ورصد اإلنفاق على ختفيف عبء                
      ُ   ً                            ذاته أُسساً معيارية ألصحاب املصلحة،                                                                               الديون والتعاون يف اخلطط املتعلقة باإلقراض يف املستقبل وتوفر يف الوقت            

                                                                                                                    ستظل مبادرات ختفيف عبء الديون مبا فيها مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون حمدودة الفائدة لعدد كبري من                 
                                                                                                      وينبغي أن تدعو املبادئ التوجيهية العامة املقترحة إىل إبرام اتفاق دويل يتيح إنشاء آلية إلعادة                 .                   الـبلدان النامية  

                                                   وآلية للتحكيم الدويل يشمل اختصاصها الديون السابقة �                                   صاحلة جلميع أنواع الديون والدائنني  �           ة الديون       هيكل
  .                                                   مبا يف ذلك الديون املرهقة املتراكمة على البلدان النامية
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      تقدمة                                                                                                         وميكن أن توفر املبادئ التوجيهية العامة، باستنادها إىل املمارسات احلالية، أمثلة لتشجيع البلدان امل              -  ٤٦
                                                                                                          الغنية واملؤسسات املالية الدولية هنوج التعاون اإلمنائي املرنة اليت تؤدي إىل ملكية البلدان الفقرية للسياسات اإلمنائية 
                                                                                                         وامتـناعها عن فرض مشروطية صارمة يف سياق اتفاقات إعادة التفاوض بشأن الديون أو مبادرات ختفيف عبء             

                                                              سة أسلوب اإلقراض اجلديد املوجه إىل السياسات اإلمنائية، الذي                                             ويف هـذا السياق، ميكن مواصلة درا        .         الديـون 
                        ً                                                                                          اعتمده البنك الدويل مؤخراً لكي حيل حمل أدواته احلالية لإلقراض املوجه إىل التكيف اهليكلي، بالرغم من أنه من                  

                                                              السابق ألوانه تقييم جممل آثاره وفوائده بالنسبة للبلدان النامية 

                     ً                                                                      التوجيهية العامة أيضاً دعوة البلدان املتقدمة واملؤسسات املالية الدولية إىل تقدمي مزيد                                      وميكـن أن تشمل املبادئ       -  ٤٧
                              ً                                           ً                                      مـن املساعدات على هيئة منح، منعاً لتعرض حالة القدرة على حتمل الديون احلرجة فعالً للخطر يف عدد كبري من البلدان          

                                                               ضوح عن ممارسة تعترب فيها البلدان املتقدمة واملؤسسات املالية                    ُ                           وينبغي أن ُتثين املبادئ التوجيهية بو       .                        الفقرية املثقلة بالديون  
             وميكن أن توصي   .                                                   ً                                                        الدولية إلغاء الديون أو ختفيف عبئها املتفق عليه جزءاً من املبالغ اليت ختصصها للمساعدة اإلمنائية الرمسية            

                  تيسري شروط إقراض    "                       مليدان االجتماعي، ب                           ً                                                             املـبادئ التوجيهية أيضاً، كما هو وارد يف اإلعالن املتعلق بالتقدم واإلمناء يف ا             
                     ً     ً                                                                                              البلدان النامية تيسرياً عاماً خبفض معدالت الفائدة على القرض ومبنح مهل طويلة لسدادها، وكفالة ارتكاز اإلقراض على                 

    )). ب (  ٢٣      املادة    " (                                                             أساس معايري اجتماعية اقتصادية حبتة بريئة من أية اعتبارات سياسية

               ً     ً                                                             التوجيهية أيضاً حكماً أو توصية بربط اتفاقات القروض خبدمات الدعم التقين،                                  وميكن أن تشمل املبادئ    -  ٤٨
             وميكن أن توصي   .                         ُ                                                          حبسب االقتضاء والطلب، حبيث ُتيسر تدعيم عمليات امليزنة الوطنية والقدرة على إدارة الديون

                        إعداد امليزانيات الوطنية                      ً                                                        املبادئ التوجيهية أيضاً بإدخال مبادئ واعتبارات حقوق اإلنسان يف مجيع مراحل عمليات 
                        وينبغي أن يكون رصد أداء   .                                                                          مبا يف ذلك مشاركة أصحاب املصلحة يف اختاذ القرارات وتويل اهليئة التشريعية الرقابة

                                           ً         ويف هذا اجملال، سيكون دور املؤسسات املستقلة هاماً          .                                                       اتفاقات القروض مسؤولية مشتركة بني املدينني والدائنني      
  .                                                                العام على حقوق اإلنسان وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                  يف رصد تأثري اإلنفاق 

        ُ                          ً                                                                          وميكن أن ُتعاجل املبادئ التوجيهية أيضاً ضرورة قيام املؤسسات املالية والتجارية الدولية بتقييمات دقيقة               -  ٤٩
                                 اليت تتبعها البلدان املتقدمة                                                                                       لألنظمـة املالية للبلدان املتقدمة، وخباصة االنعكاسات احملتملة للسياسات االقتصادية         

  .                                                    واليت ميكن أن تؤثر على احلالة االقتصادية للبلدان النامية

     ً                                                                                             ُ                  ونظراً للعالقة بني التجارة والتنمية والديون اخلارجية للبلدان النامية، ينبغي أن تبحث املبادئ التوجيهية ُسبل                -  ٥٠
                                                   سني فرص الوصول إىل أسواق البلدان املتقدمة أمام                                                                         محايـة احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية من زاوية حت          

                                                                                                                     املنـتجات ذات األمهـية التصديرية للبلدان النامية وتيسري تنويع صادرات البلدان النامية واملسامهة يف حتسني معدالت                 
  .                                                                                                التبادل التجاري، وبصورة أساسية عن طريق إنعاش أسعار السلع األساسية اليت تعتمد عليها البلدان النامية

                                                                                                                    ولتقلـيل درجة التأثر واحتمال حدوث أزمات مالية، ميكن أن تراعي املبادئ التوجيهية الدعوة إىل زيادة املوارد                  -  ٥١
                                                                                                                     املخصصـة للتخفيف من حدة األزمات وتقليل مشروطية خطوط ائتمان الطوارئ املمنوحة للبلدان النامية، مثل التحرير                

  .                                                ا، وحرية تعومي أسعار الصرف وختفيض إنفاقها االجتماعي                                          الكامل حلساباهتا الرأمسالية، ورفع أسعار فائدهت
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     ً                                                                                       وأخرياً ينبغي أن تشجع املبادئ التوجيهية البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومصارف وصناديق التنمية  -  ٥٢
  .  ا                                                                                               اإلقليمية ودون اإلقليمية على إدراج قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان بصفة مستمرة يف سياساهتا وبراجمها وعملياهت

                                                                                     ً              وينبغي أن تكون تقييمات األثر االجتماعي إلزامية يف أي عملية إقراض، على حنو ما هو مزمع وفقاً ألدوات البنك 
                                                                 واجلدير باإلشارة أيضا أن مصرف التنمية اآلسيوي أصدر استراتيجية         .                                        الدويل اجلديدة إلقراض السياسات اإلمنائية    

                                                                تشجع املبادئ التوجيهية املؤسسات املالية والتجارية الدولية                  وينبغي أن   .  )  ١١ (    ٢٠٠١                            للحماية االجتماعية يف عام     
                                                                                                        عـلى إطالع اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان، بصورة دورية، على اآلثار               

  .                                                                                            االجتماعية لسياساهتا على التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلدان النامية

  االستنتاجات والتوصيات�     ً رابعا  

       ً                                                                                   استناداً إىل ما تقدم بشأن املبادرات السابقة املتصلة باملوضوع، وأحكام الصكوك احلالية وااللتزامات  -  ٥٣
                                                                                                 الدولية املتعلقة بالديون اخلارجية والتكيف اهليكلي، باإلضافة إىل اآلراء األولية اليت أعربت عنها بعض الدول 

                                                                             ملالية الدولية واإلقليمية، حاول اخلبري املستقل جتميع بعض العناصر اليت ميكن مراعاهتا يف                  األعضاء واملؤسسات ا
                                                   ومن الواضح أن هذه الصياغة ينبغي أن تستند إىل مشاركة   .                                             صياغة املشروع الكامل للمبادئ التوجيهية العامة

                             واألطراف الدائنة على حد                      ً                                                          ومدخـالت أوسع نطاقاً من جانب أصحاب املصلحة املعنيني، يف البلدان املدينة           
                                                                                                      ويـود اخلبري املستقل، يف تقريره األويل، أن يتقدم بالتوصيات العامة التالية، مبا يف ذلك املقترحات                  .       سـواء 

  :                                                                                               املتعلقة باخلطوة القادمة يف صياغة املبادئ التوجيهية العامة، وهو يتطلع إىل تلقي تعليقات وتوجيه اللجنة

       ً                                                            يط علماً بالتطورات األخرية فيما يتعلق بالقدرة على حتمل الديون                                    قد ترغب اللجنة يف أن حت       ) أ ( 
                                                                 وتطور اإلقراض املوجه إىل التكيف اهليكلي يف سياسات البنك الدويل وبراجمه؛

                                                                                          قـد ترغب اللجنة يف حبث مسألة السماح بعقد مشاورة للخرباء ملناقشة املبادئ التوجيهية                ) ب ( 
                                                                      لية الدولية، وخباصة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل باإلضافة إىل                                               العامة املقترحة، ودعوة املؤسسات املا    

  .                                                                      مصارف التنمية اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة املختصة، إىل املسامهة يف املشاورات

  :                                              وقد ترغب اللجنة يف تشجيع اخلبري املستقل على ما يلي -  ٥٤

                                       قررين واملمثلني واخلرباء وأعضاء األفرقة                           ً                               أن يواصـل التعاون، وفقاً لواليته، مع غريه من امل           ) أ ( 
                                                                                             العاملة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، يف سعيه إىل 
                                                                                                           صـياغة مشـروع مـبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول يف اختاذ القرارات وأداء مدفوعات الديون وبرامج                 

                                                                          تعراض آثار عبء الديون اخلارجية والسياسات املتبعة ملواجهتها على قدرة                                      اإلصـالح اهليكلي ومواصلة اس    
                                                                                                  حكومات البلدان النامية على اعتماد السياسات والربامج الرامية إىل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  

               ال التدرجيي هلذه                                                                                                 والثقافـية، مبا يف ذلك الدور الذي ميكن أن تؤديه عملية إعداد امليزانيات الوطنية يف اإلعم               
       احلقوق؛

                          ً                                                         أن يضـع، بصـورة خاصة، أفكاراً وعناصر إضافية إلدراجها يف مشروع املبادئ التوجيهية         ) ب ( 
                                                         العامة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات الدائنني من القطاع اخلاص؛



E/CN.4/2005/42 
Page 19 

                                                                                           أن يواصـل استكشـاف أوجه الترابط مع قضايا التجارة وغريها من القضايا، مبا يف ذلك                  ) ج ( 
                                                                             اإليدز، عند حبث تأثري سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع            /                  قص املناعة البشري         فريوس ن 

                                                           حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ُ                                                                    أن يسـتمر يف استكشاف ُسبل ووسائل اإلسهام، حبسب االقتضاء، يف عملية متابعة املؤمتر                ) د (                     
                                                                                 تنمية، بغية توجيه اهتمام املؤمتر إىل قضية آثار سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية                    الـدويل لتمويل ال   

  .                                                                              على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  :     ً                                                                   وأخرياً، يود اخلبري املستقل أن يلتمس مشورة وتوجيه اللجنة بشأن املسائل التالية -  ٥٥

                                                                                          زيـادة الـتآزر إىل احلـد األقصى وضمان تكامل األعمال املتصلة مبسألة الديون اخلارجية                 ) أ ( 
                                                                                                          والتكيف اهليكلي مع والية املقرر اخلاص يف إطار جلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية، مع مراعاة األعمال                

        اإلنسان؛                                                                      اجلارية يف إطار اللجنة الفرعية إلعداد ورقة عمل بشأن آثار الديون على حقوق 

                                                        ً      ً                حتديث والية اخلبري املستقل، مبا يف ذلك تعديل عنوان الوالية تعديالً مالئماً لكي يعكس على   ) ب ( 
                                                               حنو أفضل احلالة الراهنة، وخباصة فيما يتعلق بسياسات التكيف اهليكلي؛

                                                                                       تنسـيق الوسـائل والطرائق اليت ميكن أن يتبعها مجيع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة                ) ج ( 
  .                                                                                 اء املشاورات مع اهليئات واملؤسسات احلكومية الدولية املعنية، مبا يف ذلك جلان اجلمعية العامة   إلجر
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