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 املوجز

يعـرض اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل               
 يف هذا التقرير املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان مبوجب قرار جلنة حقوق              برناردز مودهو،  إلنسان،جبميع حقوق ا  

 السنوات املاضية   خاللف هبا   لّ، تطور الوالية اليت كُ    ١/١٠٢ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٥/١٩اإلنسـان   
 .ها هذه الواليةص النتائج الرئيسية اليت حققتويلّخ

لتقرير املبادرات األخرية للتخفيف من عبء الديون وأثرها على احلد من الفقر            اجلزء األول من ا   وحيلـل    
وخيلص إىل أن املفاهيم الراهنة اليت تستعملها مؤسسات بريتون وودز يف جمال            . وإعمـال مجـيع حقوق اإلنسان     

ملرتبطة حبقوق  القـدرة عـلى مواصلة حتمل الدين ال تعكس بالقدر الكايف األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف ا               
 علىفاألخذ باآلراء احمللية عن طريق اآلليات احمللية الستعراض األقران على سبيل املثال ميكن أن يساعد                . اإلنسان
ويشدد التقرير على أن وفورات خدمة الدين       .  عبء الديون   على حتمل  ةقدرأكمل وأكثر توازناً لل   صورة  رسـم   

رمبا  فقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديونالناجتة عن املبادرة املتعلقة بالبلدان ال
األهداف اإلمنائية لأللفية أو حتسني إعمال حقوق بلوغ  على قياسيكون هلا أثر قابل لل  ال  حبيث  كانت من الضآلة    

لية ليس فيما يتعلق بزيادة     إجياد حلول أكثر مشو   إىل  وهناك حاجة مستمرة    . ةرياإلنسـان يف الـبلدان النامية الفق      
.  وثيقاًإدارة الديون والتجارة املترابطني ارتباطاً   / يف جمايل اإلدارة املالية    ختفـيف عبء الديون فحسب، وإمنا أيضاً      

عدم شرعية بعض اخلاصة هبم للبت يف عايري الشفافة املتحديد ب ،على وجه اخلصوصأن يقوموا، فعلى مجيع الدائنني 
 .مل على إلغائهافئات الديون، والع

ويربز التقرير املسؤولية اليت يشترك فيها الدائنون واملقترضون إزاء عبء الدين اخلارجي الواقع على كاهل  
 أدواتب معاًالدائنني واملقترضني على أن يسترشدوا      وهلذه الغاية، حيث التقرير     .  حاضراً ومستقبالً  البلدان الفقرية 

مع بني  جييار مزيج مناسب    تخاقرارات ويف   ما يتخذونه من    يف  ء الديون   عبتحليل القدرة على حتمل     لتطلعـية   
ويف هذا السياق، جرى اإلقرار بأن البلدان املقترضة تتحمل املسؤولية الرئيسية عن ضمان .  واِملَنحرةالقروض امليسَّ

 .استثمار القروض على حنو منتج ومبا يكفل النهوض حبقوق اإلنسان

اليت تروج هلا املتبعة عادةً وعلى سياسات اإلصالح ما قد يترتب   ه الثاين   ويسـتعرض الـتقرير يف جـزئ       
القتصاد أن يكون ا  وإذا كان التقرير يسلم بأمهية       . من آثار يف حقوق اإلنسان     املؤسسات املالية املتعددة األطراف   

لى احلاجة املهمة   حتقيق النمو والتنمية وإعمال حقوق اإلنسان، فهو يشدد ع         مستقراً بوجه عام من أجل       الكـلي 
تكون منطلقات لالستقرار وخطط لالقتصاد الكلي      اعتماد   من   إجياد حلول خاصة بكل بلد بدالً     إىل  سواء بسواء   

خصخصة مؤسسات الدولة،   املتبعة يف   صالح  اإلسياسة  التقرير   ويبحث. منـط واحـد صاحل لكل احلاالت      ذات  
نّبه إىل وجوب إمعان النظر     يى حالة حقوق اإلنسان، ولكنه      ط الضوء على ما هلذه السياسة من أثر إجيايب عل         لِّسفي

سيما فيما يتعلق باحلصول على السلع       يف مجـيع الوظائف واملقاصد اليت تسعى أي مؤسسات عامة خلدمتها، وال           
 .  يفضي إىل إعمال حقوق اإلنسان ذات الصلةمباواخلدمات 
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إىل إجراء عمليات تقييم سليمة ألثرها      وفـيما يـتعلق بسياسـات اإلصـالح التجاري، يدعو التقرير             
خطوات اإلصالح وبرجمتها بشكل دقيق، مبا يف ذلك توقع فترات انتقالية           تتيح وضع   االقتصـادي واالجتماعي،    

 عن تطبيق شروط وقائية من وحي       مالئمـة، واالسـتثناء املتوازن ملنتجات استراتيجية من عملية التحرير، فضالً          
 باختاذ تدابري لتحسني القدرة اإلنتاجية القتصاد البلد        كون التحرير التجاري مقروناً   وينبغي أن ي  . حقوق اإلنسان 

، باعتبار أن ضعف احلكمويشدد التقرير على أمهية إصالح . الفقري ولتعزيز قدرته على املنافسة يف األسواق العاملية
  يف ذلك، دون أن يكون مقصوراً      ويدخل.  حيول دون حتقيق التنمية السريعة      كبرياً مؤسسات احلكم يشكل عائقاً   

 .دور احلكومة وحجمها املناسبنيحتديد عليه، ضرورة حتديد إطار مرجعي إلصالح القطاع العام على أساس 

اليت  ةااللتزامات الدوليبإلصالحات اهليكلية يف قطاعي الصحة والتعليم  تسترشد ا  أن   ، ينبغي دائماً  وأخرياً 
أمام رسوم االستعمال عقبة    عادةً  ل  فعلى سبيل املثال، تشكّ   .  حقوق اإلنسان   يف جمال   على نفسها  لبلدانقطعتها ا 

ربامج اإلصالح ذات الصلة أن تراعي االلتزامات لوبالتايل ينبغي . التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف هذين القطاعني
 .غريها من الرسوم وأرسوم هذه ال فرض وبتحاشي بإلغاء رسوم االستعمال تدرجيياً
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 وياتاحملت

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٥ ٧-١  ...............................................................................مقدمة

 ٦ ٢٥-٨   وحقوق اإلنسان، ومبادرات التخفيف من عبء الديونة،ن اخلارجيوالدي - أوالً

 ٦ ٨    ..........................................................السياق -ألف  

 ٦ ١٣-٩  ..........لتخفيف من عبء الديونإىل االعمليات السابقة الرامية  - باء  

 ٨ ١٧-١٤ .................نويالدعبء حتمل  املفاهيم املتعلقة بالقدرة على -جيم  

على من أثر   لتخفيف من عبء الديون     إىل ا لعمليات الرامية   مـا ل   -دال  
 ٩ ٢١-١٨ .................. حقوق اإلنسانإعمالاحلد من الفقر ومساعي 

 ١٠ ٢٥-٢٢ ........................ الديونء التخفيف من عبضرورة زيادة -هاء  

 ١١ ٦٩-٢٦ ...........................سياسات اإلصالح االقتصادي وحقوق اإلنسان - ثانياً

 ١٢ ٣٤-٣٠ ..........................................اد الكلياستقرار االقتص -ألف  

 ١٣ ٣٧-٣٥ .......................................................اخلصخصة -باء  

 ١٣ ٤٧-٣٨ ...............................................اإلصالح التجاري -جيم  

 ١٦ ٥٦-٤٨ ......................................................إدارة احلكم -دال  

 ١٧ ٦٩-٥٧ ..........سياسات اإلصالح القطاعية فيما خيص التعليم والصحة -هاء  

 ٢٠ ٧٨-٧٠ ........................................................ والتوصياتالنتائج - ثالثاً
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 مقدمة

 بقرار جلنة حقوق اإلنسان      جمللس حقوق اإلنسان عمالً     السنوي يليم اخلبري املستقل هذا التقرير التحل     يقّد -١
 ةن اخلارجي وآثار الدي ) أ: (يليملا    خاصاً  أن يويل اهتماماً   ت منه  الـذي أنشئت واليته مبوجبه وطلب      ٢٠٠٠/٨٢

سيما احلقوق االقتصادية    والسياسـات املعـتمدة للتصـدي هلا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال             
والتدابري اليت اختذهتا احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية        ) ب(االجتماعية والثقافية يف البلدان النامية؛      و

والتطورات ) ج(الدولـية لتخفـيف هـذه اآلثـار يف البلدان النامية، وخاصة البلدان الفقرية واملثقلة بالديون؛                 
واملنظمات  ، وغريها من هيئات األمم املتحدة،ةات املالية الدوليواإلجراءات واملبادرات املستجدة اليت تعكف املؤسس 

 . على اختاذها فيما يتعلق بسياسات التكّيف اهليكلي وحقوق اإلنسانغري احلكوميةاحلكومية الدولية واملنظمات 

، من اخلبري املستقل أن يعمد، لدى اضطالعه        ٢٠٠٥/١٩ و ٢٠٠٤/١٨كمـا طلبت اللجنة، يف قراريها        -٢
ـ  ، اخلاصة   الدول واملؤسسات املالية الوطنية والدولية     كيما تأخذ هبا    ته، إىل صـياغة مبادئ توجيهية عامة        بوالي

عن منها  ن وتنفيذ برامج اإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك ما ينشأ           والقرارات وسداد الدي  اختاذ  يف عمليات   والعامة،  
ليت تنجر عن الدين اخلارجي إىل تقويض االلتزامات        ختفيف الدين اخلارجي، لضمان أال يؤدي امتثال االلتزامات ا        

بإعمـال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، كما هو منصوص عليه يف صكوك حقوق اإلنسان               
 . يف الدورة الثانية والستني للجنةالعامة الدولية، وتقدمي مشروع هنائي للمبادئ التوجيهية 

آراء ومقترحات الدول، واملنظمات التماس  ذاته، من اخلبري املستقل ٢٠٠٥/١٩ يف القرار، وطلبت اللجنة -٣
الدولية، ووكاالت األمم املتحدة، والصناديق والربامج، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية            

 اقتراحه عناصر ميكن دراستها عامة وبشأنالتوجيهية البادئ امل بشأن مشروع ،واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية
أن وباإلضافة إىل ذلك، طلب القرار من اخلبري املستقل .  على تلبية طلبات اخلبري هذه اجلهاتيف هذا اإلطار وحث

 التجارة والقضايا القائمة معالت الوثيقة  استكشاف الِص،، لدى حبث أثر التكّيف اهليكلي والدين اخلارجييواصل
 .يدزاإل/س نقص املناعة البشرياألخرى، مبا فيها فريو

.  اخلـبري املستقل، يف إطار واليته، مشاورات سنوية مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل              وأجـرى  -٤
وقد أتيحت للخبري   .  يف واشنطن  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ و ١٢يومي  أحدث اجللسات عهداً    وجـرت   

وركّزت .  الذين حتدث إليهم من خمتلف إدارات املؤسستني       املناسبات الفرصة لتبادل الرؤى مع    تلك  املسـتقل يف    
 يف التنفيذ فضالً  احملرز  والتقدم  ) ب(زيادة إدراج مفاهيم حقوق اإلنسان يف عمل املؤسستني؛         ) أ(املناقشات على   

والعناصر اليت  ) ج(حقوق اإلنسان؛   من آثار يف    لمبادرات األخرية لتخفيف عبء الديون      وللحد من الفقر    عما ل 
مبا يتمشى مع صياغة وتنفيذ اإلصالح االقتصادي ومع        قوق اإلنسان   حلكـن تضـمينها يف املـبادئ التوجيهية         مي

 املؤسستني على تعاوهنما وعلى احلوار الصريح الذي مّيز         رويود اخلبري املستقل أن يشك    . بالديونالعمليات املتصلة   
 . مجيع اللقاءات اليت مجعته هبما

 ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥م اخلبري املستقل يف     ، قدّ ٢٠٠٥/١٩ق اإلنسان    بقرار جلنة حقو   وعمالً -٥
موافاة  ذه الفرصة اليت مكّنته منهل مغتبطاًوكان .  إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة يف دورهتا احلادية والستنيتقريراً

ملبادرة املتعددة األطراف للتخفيف    اجلمعية العامة بآخر ما استجد من معلومات عن التطورات األخرية املتعلقة با           
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 بشأن مفهوم هذه املبادرة وتنفيذها وأثرها على حتقيق         سيما فيما خيص احلوار الدائر حالياً      من عبء الديون، وال   
 .األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال مجيع حقوق اإلنسان

، بعض )E/CN.4/2006/46(ة حقوق اإلنسان م إىل جلن املقّد٢٠٠٦وأبرز اخلبري املستقل، يف تقريره السنوي لعام    -٦
 ٢٠٠٤/١٨ العراقـيل والـتحديات الـيت ووجهـت خبصوص وضع املبادئ التوجيهية املطلوبة مبوجب قراري اللجنة               

صياغة املبادئ التوجيهية، وباألخص إعادة إطالق العملية بتمديد فترة أوصى اخلبري املستقل وعليه، . ٢٠٠٥/١٩و
مت قّدسبق أن ويود اخلبري املستقل أن يشكر البلدان واملؤسسات اليت  .لحة مجيعاًالتشـاورية مـع أصحاب املص  

م بعد آراءها ومقترحاهتا    الدول األعضاء اليت مل تقدّ    يناشد جمدداً    أن   ذاتهويود يف الوقت    . إسهاماهتا يف هذا العمل   
 . على حنو ما طلبه منها مراراً وتكراراً  ذلك،أن تفعل

ص االستنتاجات الرئيسية اليت مت لّخمث يرير تطور الوالية على مدى السنوات األخرية، هذا التقويستعرض  -٧
حتمل  لقدرة علىلالتوصل إليها بشأن املبادرات األخرية للتخفيف من عبء الديون، مبا يف ذلك املفاهيم األساسية 

وحيدد التقرير  .  حقوق اإلنسان   عن أثر هذه املبادرات على احلد من الفقر وعلى إعمال مجيع           ن، فضالً والديعبء  
ل ستعَم ما ُتاليت تروج هلا املؤسسات املتعددة األطراف واليت كثرياًاملَوحَّدة يف جزئه الثاين بعض سياسات اإلصالح 

 على التمتع جبميع    ممكنةآثار  من  العناصر  ما هلذه   ويتناول التقرير بالتحليل    . ضـمن استراتيجيات احلد من الفقر     
توصيات بشأن املسائل املذكورة    وُيخَتتم ب . وخاصةً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    حقـوق اإلنسان،    

 .أعاله واليت ميكن إدراجها يف املبادئ التوجيهية العامة

  وحقوق اإلنسان، ومبادرات التخفيف من عبء الديونة،ن اخلارجيو الدي- أوالً

  السياق-ألف 

 ٤٢٦ حنو   أن إمجايل حجم ديون البلدان ذات الدخل املنخفض يبلغ حالياً         تبّين إحصائيات البنك الدويل      -٨
أرقام أما  .  مليار دوالر  ٣٢,٦ب    ويقدر املبلغ السنوي خلدمة الدين املترتب عن إمجايل هذا الدين           . ملـيار دوالر  

 تريليون دوالر ٢,٣يها إمجايل دين بقيمة عل تراكم فهي أعلى بكثري، إذلبلدان ذات الدخل املتوسط   ان  وإمجايل دي 
 .)١( مليار دوالر٤١٥ مببلغ قدره  والتزامات خبدمة الدين سنوياًتقريباً

 لتخفيف من عبء الديونإىل االرامية  العمليات السابقة -باء 

النمو االقتصادي، واهنيار أسعار السلع األساسية، والصدمات االقتصادية يف فترة السبعينات           إن انعـدام     -٩
يف تراكم متسارع للديون اخلارجية يف العديد من البلدان الفقرية، لتصل إىل مستويات             امهت  قد س والثمانيـنات   

" نادي باريس  "أطلقها اليتبادرات التخفيف من عبء الديون      م  وكانت ".ال حتتمل "اعتـربت بوجـه عام أهنا       
نات عندما قُلِّص إمجايل الديون  الثمانينات والتسعيخالل يف السبعينات واكتسبت زمخاً قد بدأت للدائنني الثنائيني،

، ١٩٨٨لبلدان ذات الدخل املنخفض يف عام       ا لدى يف املائة مبوجب بنود اتفاق تورونتو        ٣٣ بنسبة   الثنائية الحقاً 
لي يف  يف املائة مبوجب بنود اتفاق نابُّ      ٦٧، وبنسبة   ١٩٩١ يف املائة مبوجب بنود اتفاق لندن يف عام          ٥٠وبنسـبة   

على . ١٩٩٩نوفمرب / يف املائة مبوجب بنود اتفاق كولن يف تشرين الثاين         ٩٠بنسبة  وأخرياً  ،  ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول 
لتقليص ال يكفي   أنه بات من الواضح أكثر فأكثر أثناء التسعينات أن تقليص الديون على املستوى الثنائي وحده                
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 إطالق مبادرة جديدة للتخفيف من عبء الديون        األمرَتطَلَّب   وبالتايل   ،ديـون الـبلدان الفقرية إىل عتبات ميكن حتملها        
 .)٢( اإلقليمية التنميةومصارف مقرضون متعددو األطراف مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ًيشترك فيها أيضا

حتمل   هبدف إعادة القدرة على    ١٩٩٦طلقـت املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون يف عام           وأُ -١٠
وكانت املبادرة شاملة وتدعو إىل التخفيف الطوعي من عبء الديون من قبل مجيع الدائنني، سواء               . نويالدعبء  

 يف إطار هذه املبادرة، من التخفيف       ،و تستفيد البلدان املؤهلة   . كـانوا مـتعددي األطراف أو ثنائيني أو جتاريني        
السياسة العامة حددهتا مؤسسات بريتون     املؤقـت مـن عبء الديون حاملا تستويف معايري أداء معينة على صعيد              

يكلية واستقرار اهلصالحات انتهاج سياسة مستدامة يف جمال اإلوضع سجل ملدة ثالث سنوات لتتبع      : وودز، وهي 
 ال رجعة فيه لعبء ديونه بشرط أن يكون         منح البلد ختفيفاً  ُيويف وقت الحق،    "). نقطة القرار ("االقتصاد الكلي   

 يف قد بقي هو اآلخر أداؤه على صعيد السياسة العامة أن يكونية احلد من الفقر قيد التنفيذ وستراتيجالللبلد ورقة 
 لالستفادة من املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة         مؤهالً  بلداً ٤٠ ويوجد حالياً . ")نقطـة اإلجناز  ("مسـاره   

 ١١ وال يزال بوسع ،دان أخرى نقطة القرار عشرة بلتووصل"). نقطة اإلجناز(" منها إىل  بلدا١٩ًبالديون، وصل 
 .)٣(")شرط املوعد النهائي(" التأهل لالستفادة من هذه املبادرة، بسبب إلغاء املوعد النهائي األصلي للدخول بلداً

البلدان جمموعة الثمانية، باعتبارها    بلدان  ويف سـياق املناقشات بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، قدمت           -١١
 بأن يقوم صندوق النقد     ٢٠٠٥ يف صيف عام      املتعددة األطراف، اقتراحاً   مصارف التنمية  يف   الرئيسيةاملسـامهة   

 ،الدويل، واملؤسسة اإلمنائية الدولية التابعة للبنك الدويل، وصندوق التنمية األفريقي التابع ملصرف التنمية األفريقي
وكان من الواضح أن اهلدف من .  يف العاملمديونيةالفقرية  من الديون جتاه أكثر البلدان اهتابالتخلي كلية عن مطالب

إطالق املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون هو تقدمي دعم إضايف للبلدان الفقرية املثقلة بالديون                
ن، تكون  بموجب املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديو       ف .ليتسىن هلا حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

البلدان الفقرية املثقلة بالديون مؤهلة لالستفادة من ختفيف كامل وال رجعة فيه من عبء الديون حاملا تكون قد                  
وسيكون إلغاء .  للمبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون إىل نقطة اإلجناز وفقاً   - تصل    حاملا  أو -وصلت  

 إىل التخفيف من عبء الديون الذي       مضافاًف للتخفيف من عبء الديون      الديون مبوجب املبادرة املتعددة األطرا    
جرى االلتزام به مبوجب املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، لكن املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف               

ختفيف مواز من عبء     للمبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، ال تتوخى أي           مـن عبء الديون، خالفاً    
الديـون الثنائـية أو اخلاصة، وال من الديون املستحقة للمؤسسات املتعددة األطراف غري صندوق النقد الدويل،                 

 .واملؤسسة اإلمنائية الدولية، وصندوق التنمية األفريقي

مؤسسات ثالث ومـع أن املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون هي مبادرة مشتركة بني              -١٢
فعلى سبيل املثال،   . يف عدة نقاط  من مؤسسة إىل أخرى      ختتلف   هامالـية دولـية، فـإن األحكام املتعلقة بتنفيذ        

 من طاجيكستان وكمبوديا، ومها ليستا من بلدان املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، من كٍلستستفيد 
د الدويل، على اعتبار أن نصيب الفرد فيهما من الدخل يقل           عبء الديون الذي مينحه صندوق النق     من  التخفيف  

وعالوة على ذلك، . ، ولكنهما لن تستفيدا من إلغاء الديون الذي متنحه املؤسسة اإلمنائية الدوليةاً دوالر٣٨٠عن 
 .ة فقطاخلاص باملؤسس" تاريخ األجل النهائي" قبل تفإن الديون اليت تلغى هي اليت تراكم
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 أن يستخدم صندوق النقد الدويل املوارد اخلاصة به لتغطية التخفيف من عبء الديون، فإن َرضُيفَتوبينما  -١٣
، ٢٠٠٦مارس /ويف آذار. يتم تعويضهاملؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي التخفيف الذي ُيمَنح من 

 على مدى فترة زمنية حمددة      احننياملمن  إضافية  اتفـق املـاحنون على جمموعة إجراءات متويلية تتطلب مسامهات           
لتخفيف من عبء   لأنفق  " دوالر لكل دوالر  "لتعويض املؤسسة اإلمنائية الدولية، وصندوق التنمية األفريقي مبعدل         

لمؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي على لواهلدف من هذه العملية هو صون القدرة املالية . الديون
 .)٥) (٤(املدى الطويل

 نوالديعبء حتمل   املفاهيم املتعلقة بالقدرة على-جيم 

للنقد على نطاق واسع الستعماهلا معايري      قد تعرضت   العملـيات السابقة للتخفيف من عبء الديون        إن   -١٤
ة  مبا ال ميكنها من تقدير قدر- يف املائة ١٥٠ بلغت نسبة الدين إىل التصدير -حتليلـية غري مالئمة وغري متمايزة   

، قامت مؤسسات بريتون وودز بتحسني مفهومها عن القدرة         ٢٠٠٥ويف عام    . الديون  عبء حتمله بلـد ما على   
، هبدف الكشف املبكر    "تطلعية" و ختص البلد املعين،   وذلك بإضافة عناصر أخرى      ،الديونعبء  حتمل   الثابتة على 

) أ: (وينطوي التحليل اجلديد على ما يلي. ها ومن مث تفادي،عن احلاالت املستقبلية لعدم القدرة على حتمل الديون    
 قدرته على السداد، مقابلد ما مع مرور الوقت لالديون املستحقة لبحالة توقع الكيفية اليت يرجح أن تتطور وفقها 

وحبث كيفية تغري توقعات يف ظل صدمات ) ب( باملديونية؛ ذات الصلةمع مراعاة نوعية سياسات البلد ومؤسساته 
وتقدير ما إذا كانت النتائج قد تؤدي إىل حالة من عدم القدرة         ) ج(االرتفاع يف أسعار النفط؛     كا،  يرجح وقوعه 

 . الديونعبء على حتمل 

 لكل من املقرضني والدائنني     ، بفضل األداة اجلديدة   ،وتشدد مؤسسات بريتون وودز على الفرص املتاحة       -١٥
لبلدان املقترضة باملعلومات   اؤسسات أن النظام اجلديد يزّود      ن هذه امل  وتبّي. من أجل حسن إدارة الديون اخلارجية     

اليت حتتاج إليها لإلبقاء على الديون يف مستوى ميكن حتمله، ولتنمية قدرهتا على إدارة الديون وتعزيز هذه القدرة، وتقليص  
 تقدمي منح   إمكانية الدائنون واملاحنون بدورهم إشارات واضحة للنظر يف         يتلقىو. مـدى تعرضـها للصدمات اخلارجية     

 .)٦( خطر حدوث ضائقة مديونية شديدةوجودإضافية أو قروض ميسرة إىل حد كبري إذا ما كشفت األداة 

ذلك عرضة  مع   مقارنة باملفهوم السابق، ولكن يبقى        كبرياً حتسناًوال شـك يف أن اإلطار اجلديد يشكل          -١٦
 اعتماداًالنهج من اجملتمع املدين، يعتمد فئات  ذلك حبق عدة ، وكما أشارت إىلأوالً: للنقد لألسباب املتنوعة التالية

 ما كانت مغرقة يف التفاؤل فيما  عـلى األدوات التحليلية الذاتية للبنك الدويل وعلى التوقعات اليت كثرياً         كـبرياً 
 يف  ياً أساس اًار ومعي ياًرئيسهدفاً  يعترب القدرة على خدمة الدين      اإلطار اجلديد   واألهم من ذلك، ال يزال      . )٧(مضي

لخبري املستقل، فهو ينادي باألحرى بوضع      سابقة ل يف تقارير   ورد  وكما  . الديونعبء  جمـال القدرة على حتمل      
لحد من الفقر   ل ه قدرة البلد على حتقيق أهداف     تعـريف ملفهـوم القدرة على حتمل الديون يأخذ يف االعتبار أيضاً           

من هذا القبيل النظر بكل وضوح      ويف هذا السياق، ينبغي لدى وضع حتليل        . والوفاء بااللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان     
 .األهداف اإلمنائية لأللفيةبينما يبلغ يف الوقت ذاته الديون اليت يستطيع البلد حتملها تسديد مستوى دفعات يف 

صندوق / الدويل مه اإلطار اخلاص بالقدرة على حتمل الديون التابع للبنك        وباإلضافة إىل التحليل الذي قدّ     -١٧
، ميكن وضع آلية الستعراض األقران يف جمال الديون اخلارجية من أجل تقدمي رؤى              وتكميالً لـه الـنقد الدويل    
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وميكن أن تتيح هذه اآللية نظرة شاملة للجهات أصحاب املصلحة عن املديونية            . بديلـة عن حالة مديونية بلد ما      
وميكن ملشاركة مؤسسات حقوق    . ت واقتراح احللول لألزمات   املـتاحة وأن تقـوم مقام منتدى ملناقشة السياسا        

 اخلارجية على حقوق اإلنسان، وبشأن املتطلبات       الديونمة بشأن أثر    اإلنسـان احمللـية أن تقـدم إسهامات قيّ        
القائم ومن شأن هذا النهج     . والشروط املالية الالزمة لكفالة محاية احلد األدىن من معايري حقوق اإلنسان يف البلد            

 والدائنني املعنيني،    املعنية  الشفافية واملساءلة خبصوص سياسات التمويل اخلارجي للبلدان       عزز أن ي  عـلى املشاركة  
يف سيتطلب  وإنشاء هذه اآلليات    .  مع املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان     أكثر انسجاماً ومن شأنه بالتايل أن يكون      

فيما يتعلق بقدرة القطاع العام واجملتمع املدين على القيام         سيما   أغلـب احلـاالت اختاذ تدابري بناء القدرات، ال        
 ). E/CN.4/2006/46نظر ا(الديون عبء حتمل   بشأن مدى القدرة علىمتقديرات اخلاصة هبالب

مساعي على  من أثر   لتخفيف من عبء الديون     إىل ا لعمليات الرامية   مـا ل   -دال 
 حقوق اإلنسان  إعمالاحلد من الفقر و

رات التالية بعض املالحظات العامة بشأن جممل آثار التخفيف من عبء الديون على التمتع              توضـح الفق   -١٨
يف األهداف اإلمنائية لأللفية باعتبارها جمموعة فرعية من احلقوق االقتصادية بصفة خاصة  مع النظر ،حبقوق اإلنسان

 .  والقابلة للقياساًواالجتماعية والثقافية احملددة جيد

ة من املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف           توقع الكاملة امل  إن املنفعة  -١٩
 مليار ١٠٠ حنو بلغ يف هناية املطاف، ست   سيشطبللتخفيف من عبء الديون، أي املبلغ اإلمجايل من الديون الذي           

 ٤٠كبري من املوارد قد سدد للدائنني على مدى فترة ويف حال مل توجد هاتني املبادرتني، لكان هذا املبلغ ال. دوالر
 مليار  ٢,٢٥ ميكن أن تقدر بنحو      ، وهو ما يعين أن وفورات البلدان املشاركة من خدمة الدين سنوياً            تقريباً عاماً

ل شك يف   ة ومباشر على أن هذا الكم اهلائل من املوارد ال يترجم تلقائياً         . دوالر يف املتوسط على مدى الفترة ذاهتا      
بل إن عمليات التخفيف من عبء الديون إمنا تعزز من . عمال حقوق اإلنسانإللحد من الفقر أو خمصص لفاق إن
 الذي ميكن بدوره، فيما لو اختذت القرارات املالئمة يف جمال السياسات، أن ،للحكومات املعنية " احلـيز املـايل   "

 اجملاالت املتعلقة بالوفاء بااللتزامات ذات الصلة حبقوق  لزيادة اإلنفاق العام يف-  أو أن يستخدم جزئياً-يستخدم 
وبالتايل فإن أثر التخفيف من عبء الديون على اإلنفاق املرتبط حبقوق اإلنسان ال يتوقف على مبلغ                . اإلنسـان 

الوفـورات من خدمة الدين فحسب وإمنا على وجود سياسات حكومية توّجه اإلنفاق صوب حتقيق األهداف يف         
 العهد  يفبد أن يعترب تنفيذ هذه السياسات كجزء من التزام مجيع الدول األطراف              وال.  اإلنسان جمـال حقـوق   

 املوارد االدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باختاذ خطوات، يف احلدود القصوى اليت تسمح هب
وعالوة على ذلك، يتعني    . تدرجيياً اعية والثقافية املتاحة، لتحقيق التمتع الكامل جبميع احلقوق االقتصادية واالجتم       

التخفيف من  املتأتية من   النظر إىل قضايا احلكم الرشيد واملساءلة والشفافية على أهنا مسائل حيوية لتحقيق املنافع              
 .عبء الديون

إعمال مجيع  ناهيك عن - للتقديرات املتعلقة بتكلفة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         ونظراً ،عـلى أنـه    -٢٠
 مليار ١٠٠ما يناهز و مليار دوالر إضافية ٣٠ واليت تتراوح ما بني      -احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 للتخفيف من عبء الديون على إعمال مجيع حقوق اإلنسان ، فإن أثر العمليات اليت نفذت مؤخراً)٨(دوالر سنوياً
 .يف البلدان املستفيدةوافية ة تطبيق سياسة ال ينبغي املبالغة يف تقديرها، حىت يف حال
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عادت ففـي العديد من البلدان الفقرية املثقلة بالديون، تفوق الزيادات يف اإلنفاق االجتماعي املبالغ اليت      -٢١
ىل حد كبري إىل األولويات إ ما يعزى     كثرياً  عمليات التخفيف من عبء الديون، وهو      عـلى هـذه الـبلدان من      

أو التزام املاحنني املتزايد يف مشاريع القطاع       /واستراتيجية وطنية للحد من الفقر      تنفيذ   يف إطار    احلكومية اجلديدة 
ن البيانات التجريبية اليت مجعها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف سياق العمليات          وبالفعل تبيّ . االجـتماعي 

 أن إنفاق البلدان النامية على احلد من الفقر قد زاد عقب التنفيذية للمبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون
اإلنفاق االجتماعي يف جمايل    فإن  ويف البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت نقطة اإلجناز،          . إلغاء الديون عليها  

قد زاد  اإلنسان،   بااللتزامات األساسية يف جمال حقوق        ارتباطاً وثيقاً  الصـحة والتعليم، وهو األمر املرتبط عادةً      
التخفيف من عبء الديون يف مقابل هذه الزيادة يف         الناجتة عن    الوفورات   ومبقارنة .)٩( يف املائة  ٥٠ إىل   ٢٠بنسبة  

 من  ،اإلنفاق احلكومي يف إطار ورقات استراتيجية احلد من الفقر والتزام املاحنني الكبري يف القطاعات االجتماعية              
يف  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أو       يف للقياس    قابالً صغر من أن تؤثر تأثرياً    املـرجح أن تكون هذه الوفورات أ      

 . زيادة التمتع حبقوق اإلنسان

  الديونء التخفيف من عبضرورة زيادة -هاء 

ففي اجملموع،  . ونة ال تزال تنوء بعبء ثقيل بسبب الدي       ري بأن البلدان النامية الفق    ينـبغي التذكري دائماً    -٢٢
أضعاف يفوق بأربعة إىل مخس ما  مليار دوالر، وهو ٤٠٠د على يمبا يز الدخلاملنخفضة ديون البلدان لياً حاتقدر 

املبلغ الذي شطب يف إطار املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من 
البلدان الفقرية،  الديون اليت تعاين منها     حللول الشاملة ملشاكل    زيد من ا  جياد امل وبالتايل، مثة حاجة إل   . عبء الديون 

مبـا يف ذلـك زيادة التخفيف من عبء الديون من قبل مؤسسات أخرى متعددة األطراف وإجياد حلول دائمة                   
 ، شىت أشكاالًمستقبالً  عمليات التعاون الدويل    أن تتخذ   وميكن  . للمشـاكل النامجة عن الديون الثنائية والتجارية      

عرضه وعلى غرار ما جرى . الديونلعمليات مقايضة وعليها أن تتوخى تقنيات مبتكرة من قبيل األشكال املختلفة 
وإلحداث أثر  . يف تقارير سابقة، فإن زيادة املوارد أمر حاسم يف سياق مجيع عمليات التخفيف من عبء الديون               

إضافة إىل املعونة اليت جيري تقدميها      كون مبثابة   ينبغي أن ي  تنفيذ عمليات التخفيف من عبء الديون       فإن  إجيـايب،   
 إىل إحصائيات منظمة    واستناداً. وجيـب أال يقابلها ختفيض يف برامج املعونة التقليدية الثنائية واملتعددة األطراف           

ترم التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مثة لألسف شكوك حقيقية حتوم حول القول بأن هذا املبدأ اهلام قد اح                 
  .)١٠(دائماً يف السابق

 مبادرات التخفيف من عبء الديون      ضمن، ينبغي أن خيصص،     ويف ضـوء االعتـبارات املذكورة آنفاً       -٢٣
ألهنا نامجة عن اإلقراض     ، وضع خاص للديون املستحقة على البلدان النامية واليت اعتربت غري مشروعة           مسـتقبالً 

نظمات غري حكومية بإنشاء آلية للتحكيم تتسم       ة م اق، نادت عد  ويف هذا السي  . واالقتراض على حنو غري مسؤول    
القرارات تكون مستقلة الختاذ  واقترحت إجياد هيئة حمايدة ،باإلنصاف والشفافية فيما خيص هذا النوع من الديون

 أن  غري.  واليت يتساوى أمامها مجيع أصحاب املصلحة يف احلق يف النظر يف شكاواهم            ةًعن األطراف املعنية مباشر   
اخلبري املستقل يدرك أنه ال مفر من أن يواجه هذا النظام التحكيمي املستقل مشاكل مفاهيمية وعملية كربى، ليس 

 .تحديد معايري واضحة للديون غري املشروعة يقبل هبا مجيع الدائننيالسبيل لأقلها 
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يناشد اخلبري املستقل مجيع    ورغـم هذه الصعوبات املتوقعة يف التوصل إىل تعريف متفق عليه بوجه عام،               -٢٤
 واعتبار مسألة حتديد معايري مناسبة      الدائنني املتعددي األطراف والثنائيني والتجاريني التصدي هلذه املشكلة طوعاً        

 وبدون  وينبغي عندئذ شطب هذه الديون فوراً     . وشـفافة فـيما خيص الديون غري املشروعة مبثابة التزام أخالقي          
ل الذي ضربته النرويج، اليت أعلنت باملثَترحيباً حاراً ويشيد د، يرحب اخلبري املستقل يف هذا الصدو. شروط مسبقة

أن هذه القروض ب اإلقرارفقرية مبجرد نامية  مليون دوالر من الديون املستحقة على مخسة بلدان ٨٠ شطب مؤخراً
 ،طربة يف البلدضة بناء السفن املرى عن محلة لدعم صناعح رئيسي لتعزيز التنمية بل كانت ناجتة باألبشكلمل متنح 

 . )١١( سفينة ومعدات شحن لبلدان فقرية١٥٦وذلك ببيع 

 لنتائج املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون أن مؤشرات القدرة وقد كشف تقييم أجري مؤخراً -٢٥
 وأن معدالت ،٢٠٠٣رت منذ عام حثت حالتها قد تدهوُبالديون اخلارجية يف معظم البلدان اليت عبء حتمل  على

. ملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديونا اليت قررهتاالديون يف العديد من البلدان تتجاوز مرة أخرى العتبات 
عبء العجز عن حتمل  تزايدوقد تبّين أن تدهور القدرات على إدارة املديونية هو أحد أهم العوامل اليت تؤدي إىل 

 أن تقليص الديون وحده ليس أداة كافية إلحداث أثر على العناصر املتعددة اليت تدفع وتبّين الدراسة أيضاً. الديون
ومن احليوي اختاذ تدابري تكميلية يف جماالت من قبيل تنويع          . الديونعبء  إىل مـزيد من عدم القدرة على حتمل         

 .)١٢( للحصول على قروض جديدةوافيةروط  عن وضع شالصادرات، واإلدارة املالية، وإدارة الديون، فضالً

 سياسات اإلصالح االقتصادي وحقوق اإلنسان - ثانياً

استعاضت املؤسسات املالية الدولية منذ أواخر التسعينات عن برامج التكّيف اهليكلي باستراتيجيات احلد         -٢٦
 تشرحعريف صندوق النقد الدويل،      لت ووفقاً.  إىل ورقات البلدان الستراتيجية احلد من الفقر       مـن الفقر استناداً   

ورقـات استراتيجية احلد من الفقر السياسات االقتصادية الكلية واهليكلية واالجتماعية للبلد وبراجمه اليت ينفذها               
عـلى مدى عدة سنوات لتعزيز النمو على نطاق واسع وللحد من الفقر، كما تبّين االحتياجات املالية اخلارجية                  

 احلكومات يف البلدان ذات الدخل املنخفض من خالل عملية          تعدهاوهذه الورقات    .طة هبا ومصادر التمويل املرتب  
 . تشمل أصحاب املصلحة احملليني والشركاء اخلارجيني يف جمال التنميةقائمة على املشاركة

عن  ن النهج الذي تقوم عليه هذه الورقات مل يكن خيتلف كثرياً          بالقول إ  العديـد من املراقبني      وجيـادل  -٢٧
 اجلديدة اليت وردت من قبل يف توافق آراء واشنطن، باستثناء بعض التفاوت يف ُنُهج السياسات                التحرريةاملبادئ  
  ال تزال  سياسات اإلصالح الرئيسية اليت انتهجت يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر          أن   ويف الواقع    .)١٣(العامة

التدابري الكمية هبدف إحداث    ) أ: (مها،  فئتنيإىل  يفها   وميكن تصن  ،تشـمل العديـد من عناصر التكّيف اهليكلي       
تشتمل لكنها  و آلخرامجن برمن  كبرياًوالتدابري اهليكلية اليت تتفاوت تفاوتاً    ) ب(اسـتقرار يف إطار االقتصاد الكلي للبلد؛        

 . دارةحسن اإل عن مسائل  فضالً،عادة على سياسات حمددة تستهدف القطاعني االقتصادي واالجتماعي

 نظراً ألن وجود سجل أداء      ،وهناك ِصالت رمسية قوية بني سياسة اإلصالح االقتصادي وختفيف الديون          -٢٨
على مستوى اإلصالح االقتصادي يعد شرطاً مسبقاً للمشاركة يف املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون               

ة لذلك، فإن األهلية للحصول على ختفيف عبء        ونتيج. واملـبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون       



A/HRC/4/10 
Page 12 

 

توقف يف هناية املطاف على احترام جمموعة شروط ال عالقة هلا بشكل مباشر باحلد من الفقر أو بالقدرة تالديون قد 
 . على سبيل املثال،الديون، وإمنا مبتطلبات حمددة تتعلق باخلصخصةعبء حتمل  على

هيم يف جمال إصالح السياسات اليت عادة ما تدرج يف استراتيجيات احلد            وحتلل الفقرات التالية بعض املفا     -٢٩
 . من الفقر

  استقرار االقتصاد الكلي�ألف 

املالية و احلساب اجلاري    باتزان االستقرار يف االقتصاد الكلي، تبعاً لتعريف صندوق النقد الدويل،           يتصف -٣٠
تضخم، وارتفاع نصيب الفرد من     ال، واخنفاض معدل    هوتناقص ديونيةامل مستوى   اخنفاضمع  العامـة مبا يتماشى     
ومن املسلم به على نطاق واسع أن حتقيق استقرار كبري يف االقتصاد الكلي يرسي أسس       . )١٤(الناتج احمللي اإلمجايل  

ومن مث ميكن القول إن . أساسياً للحد من الفقر وإلعمال حقوق اإلنسان   مسبقاً  منـو اقتصادي يعد بدوره شرطاً       
 من العهد   ٦ من املادة    ٢ االستقرار يف جمال االقتصاد الكلي منسجمة مع أحكام الفقرة           منف املنشودة   األهـدا 

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تتعهد األطراف املوقعة مبوجبها باعتماد سياسات             
 .دة وعمالة كاملة ومنتجةواختاذ تدابري لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطر

آلراء بني اخلرباء فيما يتعلق مبستوى االستقرار يف االقتصاد الكلي الذي      يف ا بـيد أنه ال يوجد توافق عام         -٣١
يف هذا معترف هبا يؤدي إىل إحداث األثر األمثل على النمو والتنمية، وال يوجد، تبعاً لذلك، أية عتبات أو معايري 

شكل مثاالً  ي سياسة االستقرار، فيمكن أن       الرئيسية يف  عناصرال أحد   و، وه  املستهدف  التضخم معدلأما  . الصدد
 .باعتبار أنه حمل اجلدل الذي دار بني املؤسسات املالية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين

 ارتفاع معدل التضخم ميكن أن يكون مضراً بالفقراء،أن وعلى العموم، يتفق مجيع أصحاب املصلحة على  -٣٢
وبالتايل ميكن أن يكون للتضخم أثر سليب       . وذلك برفع األسعار، وتآكل األجور باألرقام احلقيقية، وتثبيط النمو        

على التمتع مبجموعة كبرية من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف الوقت الذي ميكن اعتبار السياسات               
 مع الوفاء بااللتزامات يف جمال      ، من باب أوىل،   نسجمةالـيت تعمل على جتنب معدالت تضخم مرتفعة على أهنا م          

 . حقوق اإلنسان

" دون العشرة يف املائة   " مستوى التضخم    العمل على بقاء   من املفروض  هويؤكد صندوق النقد الدويل أن     -٣٣
على ويف هذا السياق، يشري الصندوق إىل دراسات تقدم أدلة          . االقتصاد الكلي يف  ستقرار  االق  يلضمان حتق وذلك  

  تقريباً، يف املائة١١و ٢ تتراوح بنيأن ارتفـاع معدل التضخم، حىت وإن كان مبستويات منخفضة بعض الشيء         
) األونكتاد(وال يتفق مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        . )١٥(نموالمعدالت  ختفيض    إىل ؤدي بقوة يميكـن أن    

حيث يرون أن معدل التضخم املنخفض جداً قد يضر         وكذلك العديد من منظمات اجملتمع املدين مع هذا الرأي،          
لفقراء ل الداعمجة لتحقيق هدف اخنفاض معدل التضخم تقّيد اإلنفاق احلكومي بالفقراء إذا كانت السياسات املنتَه

 .)١٦(تسبب يف الركودتو

بغي أال تستند إىل ومن مث ميكن استنتاج أن املشورة املتعلقة بالسياسات يف جمال استقرار االقتصاد الكلي ين -٣٤
ىل حتليل فرادى التفاعالت بني تدابري االستقرار والسياسات الداعمة للفقراء يف           إمة، وإمنا   معـايري أو عتبات معمَّ    
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وميكن أن ينطوي ذلك على خيارات صعبة، ومن ذلك مثالً بني منافع زيادة اإلنفاق العام               . د للبلد السـياق احملدَّ  
 آثار النمو  حتقيق ضمانمن أجل األهداف املتواضعة يف حدود اإلنفاق العام إبقاءأو  العايل السائدبتكلفة التضخم 

 .املترتبة على استقرار االقتصاد الكلي

  اخلصخصة-باء 

املشورة يف جمال سياسات اإلصالح االقتصادي اليت تقدمها املؤسسات املالية الدولية كثرياً ما تشمل              إن   -٣٥
كانت هذه املشورة   ما  كثرياً  و.  للدولة لتسهيل هذه اخلصخصة    تابعةت جتارية   أعمال أو تدابري خصخصة مؤسسا    

من ها  تصخىل االفتراض العام أن املؤسسات واخلدمات العامة عدمية الفعالية وينبغي بالتايل خص           إ يف السابق    تستند
يف زيادة املتوخاة الف. على أن العمليات السابقة يف جمال اخلصخصة أظهرت نتائج متفاوتة     . حتسـني أدائها  أجـل   

وعالوة على .  تكاليف اخلصخصة كثرياً ما كانت أعلى من املتوقع  يف غالب األحيان، كما أن    اإلنتاجية مل تتحقق    
 يف  ، وإىل أي حد سامهت،    ذلك، ليس واضحاً، على صعيد االقتصاد الكلي، ما إذا كانت اخلصخصة قد سامهت            

 .النمو االقتصادي ويف احلد من الفقر

م من ذلك أن التركيز الضّيق على رحبية املؤسسات قد أدى يف الغالب إىل جتاهل كون املؤسسات                 واأله -٣٦
، خبدمة أهداف اجتماعية هامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بااللتزامات يف جمال فعالًالعامة تستطيع القيام، وغالباً ما تقوم 

ت ذلك أنه إذا كان   . ورحبية املؤسسات ذاهتا   فعالية   ىحقـوق اإلنسـان، حبيث ال ميكن قياس منفعتها فقط مبد          
زيد من رحبيتها، باملعىن االقتصادي الضّيق، إال أن ذلك قد يؤدي إىل إهدار منافع تهذه املرافق العامة قد خصخصة 

آثار سلبية على   من  يف هذه احلاالت    وما لوحظ   . اجتماعية خارجية هامة، ومن مث تقليص الفعالية باملعىن الواسع        
وباإلضافة إىل ذلك، غالباً .  كمياه الشرب،شمل زيادة يف سعر اخلدمات األساسية     يفقر وحقوق اإلنسان    حاليت ال 

وكثرياً ما كان العمال غري املؤهلني . ما كانت عمليات اخلصخصة مصحوبة بزيادة البطالة وانعدام األمن الوظيفي  
 وبالتايل فقد سامهت عمليات اخلصخصة يف ،همن إىل الفئات الضعيفة األخرى أول من يفقد وظائفووالعمال املنتم

 .)١٧(تفاقم انعدام املساواة

وبالـتايل ينبغي أال تكون القرارات املتعلقة باخلصخصة مستندة إىل اعتبارات اقتصادية واسعة وحساسة               -٣٧
ذلك ينبغي أن لو. حتليالت صائبة لوظائفها االقتصادية واالجتماعية من الناحية االستراتيجيةإىل فحسب، بل أيضاً 

تنظر التقديرات املفصلة املطلوبة يف مزايا أشكال امللكية املختلفة، مبا فيها امللكية العامة وامللكية اخلاصة وامللكية                 
ويف حالة اخلدمات  . اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً،كل بلدلاملختلطة، استناداً إىل جمموعة الظروف الفريدة 

ذات توفري خدمات   أفضل السبل ل   تسترشد هذه التحليالت دائماً باهلدف املتمثل يف ضمان          األساسـية، ينبغي أن   
 .ميسورة جلميع شرائح السكانجيدة وبكلفة نوعية 

  اإلصالح التجاري�جيم 

بوجه عام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باملفاوضات أو االتفاقات التجارية         تكون  اإلصـالحات الـتجارية     إن   -٣٨
ـ    وى أعلى من النمو    ت مس بلوغوتشمل أهداف هذه اإلصالحات     . راف أو اإلقليمـية أو الثنائية     املـتعددة األط

 .رخيصة باالقتران مع زيادة الصادرات غري التقليدية وتنويعهاالواردات من خالل الاالقتصادي وزيادة الرفاه 
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 االسترياد وختفيض سيما بإلغاء حصص ويتمـيز اإلصـالح الـتجاري عادة بترشيد نظُم االسترياد، وال         -٣٩
 :ويفترض أن تؤدي هذه التدابري إىل ما يلي. التعريفات اجلمركية على الواردات

متكني املنتجني احملليني من احلصول على مدخالت وسلع وخدمات استثمارية جبودة عالية وأسعار  )أ( 
 ؛ن املدخالت الرخيصة تزيد من قدرة املنتجني احملليني على املنافسةحيث إزهيدة، 

لعدم متتعها حبماية كافية  نظراً  مبزيد من الفعالية،لكي تنتجزيادة الضغوط على املؤسسات احمللية  )ب( 
 فزيادة الفعالية متكّن بدورها املنتجني من بيع منتجاهتم ليس يف األسواق احمللية فحسب، بل               -من املنافسة الدولية    

 ؛متكنهم أيضاً من زيادة صادراهتم

 .أسعار أدىن جمموعة أوسع من السلع واخلدمات بحيث ستتاحاملستهلكني وتقليص الفقر، حتسني رفاه  )ج( 

رى خالل العقدين املاضيني تطبيق التحرير التجاري على عجل شديد          جي لسـوء الطالع أنه كثرياً ما كان       -٤٠
 تطبيقه قتصادية أكثر منالاعقيدة الأحياناً بدافع هذا التحرير االقتصادي ُيطبَّق  وكان. ودون ترتيب تسلسلي سليم
 واملفاجئ يف ،فالتحرير بدون متييز .)١٨(  اقتصادية واجتماعيةملا قد يترتب عليه من آثارعلى أساس حتليل مدروس 

 العديد تكنومل .  أدى يف الكثري من احلاالت إىل تدفق مفاجئ وكثيف للسلع الرخيصة املستوردة،مجيع القطاعات
هذه املنافسة، وهو ما    ى مواجهة   علقادرة  ص املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم،      من الشركات احمللية، وباألخ   

وباإلضافة إىل ذلك، أدت الزيادة املفاجئة يف       . عدد كبري من الوظائف   تسـبب يف توقـف اإلنتاج احمللي وفقدان         
 .  هناية املطافالواردات إىل مشاكل يف ميزان املدفوعات، وختفيض قيمة العملة، وزيادة أسعار االستهالك يف

سيما فيما يتعلق باملنافسة يف السوق التصديرية،  فالزيادة املتوقعة يف القدرة التنافسية للشركات احمللية، وال -٤١
 وتعدد القيود املتعلقة باإلمداد مثل     التجارية  بيئات األعمال  كفايةمل تـتحقق يف الغالب ألسباب شىت، منها عدم          

 اخلربة التقنية،   واالفتقار إىل فاع تكاليف املعامالت للدخول إىل السوق الدولية،        ضـعف اهلياكل األساسية، وارت    
أمهية هذه املشاكل املتعلقة باإلمداد واملرتبطة بشكل مباشر         إن   .)١٩(احلصول على التمويل للتصدير   يف  وصعوبات  

 اهلياكل األساسية يف     حيث يتسبب ضعف   ، مثال أفريقيا جنويب الصحراء الكربى     االجتار تتجلى يف  بـالقدرة على    
هذه التكاليف، اليت تزيد بثالث مرات .  يف املائة من تكاليف النقل إىل أسعار املنتجات املصدرة٢٠ إىل ١٥إضافة 

 .)٢٠( من أغلب أنواع التعريفاتاً كثريكرب أمام الصادرات أعائقاً تشكلاملتوسط العاملي، 

ض فيها حقوق    تؤدي إىل حالة تقوَّ     قد ار بعني االعتبار  اإلصـالحات التجارية اليت ال تأخذ هذه اآلث       إن   -٤٢
 هديف احلد   منسجمة مع وجلعل تدابري اإلصالح التجاري     . اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف العمل، أميا تقويض        

ثرها االقتصادي  ات سليمة أل   تقدير إىلمـن الفقـر وإعمال حقوق اإلنسان، ينبغي أن تستند السياسة التجارية             
يف  و  على حدة  قطاعيف كل     االقتصادي، تحريرما لعملية ال  وينبغي أن تشمل هذه التقديرات حتليل       . تماعيواالج

حيتمل أن تترتب على قطاعات االقتصاد احمللي، وميزان املدفوعات،         من آثار   إذا لزم األمر،     على حدة    منتجكـل   
م التحرير وأن ينفذ وفقاً لترتيب تسلسلي   بغي أن ُيصمَّ  واستناداً إىل هذا التقدير لألثر، ين     . والعمالة، واملالية العامة  

 .منظم هبدف االستفادة يف منافعه يف جمايل التنمية وحقوق اإلنسان بأقصى قدر ممكن
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ينبغي منح قطاعات أخرى    فإنه   القطاعات التنافسية أن تستجيب للتحرير الفوري،        ولـئن كـان بوسع     -٤٣
 . التنافسية تدرجيياً  مني احملليني بالتكّيف مع السياق اجلديد وحتسني قدرهت       فترات انتقالية مالئمة مبا يسمح للمنتج     

وينبغي أن تتيح عملية تقدير اآلثار أيضاً معلومات عن طائفة معينة من السلع واخلدمات االستراتيجية اليت ينبغي                 
ستثناءات مىت كان من    ة مثل هذه اال   يوينبغي أن تتيح قواعد التجارة الدول     . بشكل دائم اسـتثناؤها من التحرير     

الراجح أن تعيق آليات السوق وصول السكان، أو شرحية من السكان، إىل السلع واخلدمات اليت تكفلها احلقوق                 
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية

ان النامية  وميكن أن يكون أثر اإلصالح التجاري على املالية العامة كبرياً، نظراً العتماد العديد من البلد               -٤٤
اليت حيدثها " اهلوة املالية "فاحتمال وإمكانية توسع    . ةي احلكوم لإليراداتعـلى الرسوم اجلمركية كمصدر رئيسي       

ؤثر سلباً على قدرة احلكومة     يهوة مالية ميكن بدوره أن      فوجود  . بعناية هريقدتمركية ينبغي   اجليرادات  اإلفقدان  
 بااللتزامات املقطوعة يف    الوفاء يؤثر بشكل مباشر على القدرة على        عـلى متويل اإلنفاق االجتماعي، األمر الذي      

ويف هذا السياق، ينبغي تقدير جدوى إجراء إصالحات ضريبية وجتارية يف آن واحد من              . جمـال حقوق اإلنسان   
أجـل تعويـض اآلثـار السلبية على اإليرادات والتراجع الالحق للقدرة على الوفاء بااللتزامات يف جمال حقوق              

وإذا كان اإلصالح التجاري قد صمم بعناية، فإن الثغرات الضريبية ينبغي أن تكون مع ذلك مؤقتة وأن          . اإلنسان
تعوَّض يف هناية املطاف بزيادة التدفقات التجارية، وارتفاع النمو االقتصادي، واحلد من التهرب الضرييب، وزيادة               

 .ارةفعالية إدارة اجلمارك عقب اإلصالحات املرتبطة بالتج

أن ) أو البلدان النامية املتقدمة   (وينبغي التفاقات التحرير التجاري بني البلدان الفقرية والبلدان الصناعية           -٤٥
وأن تساعد جمموعة تدابري مالئمة للمعونة مصممة للتصدي للقيود املتعلقة باإلمداد املشار إليها أعاله مثالياً تتضمن 

وينبغي أن تتضمن أيضاً .  للتحريرات احمللية أثناء الفترات االنتقالية املتفق عليه تعزيز القدرة التنافسية للقطاعاعلى
جمموعـة تدابري مالئمة للمساعدة مثل شبكات األمان واآلليات لصاحل الفئات الضعيفة اليت من احملتمل أن تتأثر                 

 .بالصدمات اليت حتدثها اإلصالحات

اخلاصة بكل قرار من    التجارية  دائماً يف االعتبار بيئة األعمال      القرارات االستثمارية والتجارية تأخذ     إن   -٤٦
 بيئة إجيادإذا كانت مسؤولية و. سيما اإلطار القانوين واإلداري الذي حددته السياسة احلكومية هذه القرارات، وال

تمع الدويل أن مستقرة وشفافة تفضي إىل تيسري االستثمار والتجارة تقع على عاتق احلكومة املضيفة كلية، فعلى اجمل
 . يدعم ترسيخها باختاذ تدابري للتعاون اإلمنائي

 تأكيد أمهية حتسني واستقرار سبل وصول البلدان الفقرية إىل أسواق البلدان الصناعية     الضـروري  ومـن  -٤٧
ى وينطبق ذلك بصفة خاصة عل.  وإن مل يكن ذلك جزءاً من سياسة اإلصالح االقتصادي،والبلدان النامية املتقدمة

وبالتايل فإن مشكلة اإلعانات الزراعية يف      . املنتجات الزراعية، حيث يتمتع العديد من البلدان النامية مبزايا نسبية         
 .ض فرص البلدان الفقرية للتصدير، مرتبطة هبذه املسألة ارتباطاً وثيقاًالبلدان الغنية، اليت تقّو
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  إدارة احلكم�دال 

لقدرة املؤسسية للمنظمات العمومية على تقدمي اخلدمات العامة وغريها         أهنا ا بميكن تعريف إدارة احلكم      -٤٨
 .)٢١(من السلع اليت يطلبها مواطنو بلد ما أو ممثلوهم بطريقة فعالة وشفافة ونزيهة وخاضعة للمساءلة

احلكم املتصف بالشفافية واملسؤولية    " بأن   ٢٠٠٠/٦٤قرارها  وقـد سـلمت جلـنة حقوق اإلنسان يف           -٤٩
واملشاركة، والذي يستجيب الحتياجات الشعب وتطلعاته، هو األساس الذي يقوم عليه احلكم السديد، واملساءلة 

 ".وبأن هذا األساس شرط أساسي لتعزيز حقوق اإلنسان

وتشـري معظم برامج اإلصالح االقتصادي وورقات استراتيجية احلد من الفقر إىل عدد كبري من جوانب                 -٥٠
بري املساءلة ومكافحة الفساد؛ واإلصالحات يف جمال اخلدمة املدنية واجملال القانوين؛            تدا  السديد، من بينها   احلكم

 . وتعزيز املؤسسات؛ وحتسني قدرات اجملتمع املدين على الرصدات وضع امليزانية؛والشفافية يف عملي

 ات وضع امليزانية  عمليالشفافية يف   ف. واإلصالحات املتعلقة بإدارة احلكم شديدة االرتباط حبقوق اإلنسان        -٥١
متكني الناس من القدرة على كما أن  .ويف غريها من العمليات احلكومية تتفق مع احلق يف احلصول على املعلومات

مسة ضرورية يف النهج القائم على حقوق اإلنسان، الذي يشمل أيضاً احلق          املشاركة يف رصد السياسات وتقييمها    
واملطلوب .  يف حال فشل السياسياتإىل مساَءلة أويل املسؤوليات   رامية  يف املشـاركة يف العمليات واإلجراءات ال      

 .إجياد ترتيبات مؤسسية مالئمة لكي تصبح هذه املشاركة ممكنة

 ويف السـياق ذاتـه، ميكـن القول إنه من غري املرجح أن يستشري الفساد حيثما وجدت فرص احلصول على                    -٥٢
لنهج ل فإنوبالتايل،  .  ومجيعها مسات رئيسية من مسات حقوق اإلنسان       -ساءلة  املعلومات، وحرية التعبري، واملشاركة، وامل    

 .)٢٢( على محاية استراتيجية احلد من الفقر من أن تقّوض بفعل آثار الفساد املدمرةالقدرةالقائم على حقوق اإلنسان 

. ن حتقيق تنمية سريعةشكل عائقاً كبرياً حيول دويومثة توافق واسع يف اآلراء على أن ضعف إدارة احلكم  -٥٣
وتتوقف عادة القرارات التجارية واالستثمارية على البيئة العامة لألعمال التجارية، اليت تتحدد إىل حد كبري مبدى    

 .  إدارة احلكمصعيداألداء على 

وميكن .  دور احلكم السديد يف حتقيق املنافع من عمليات ختفيف عبء الديون شرحيف فصل سابقمت لقد  -٥٤
ـ  ساهم يف  ت لتخفيف عبء الديون أو سياسة إصالح اقتصادي ميكن أن           اتوجد إجراء تول بوجه عام إنه ال      الق

ويتعني بالتايل النظر إىل    .  إلطار احلكم السديد   املوايتنفذ ضمن السياق    تإعمـال حقوق اإلنسان ما مل       حتسـني   
 التزامات الدولة مبوجب  منيوياإلصالحات اليت تستهدف إدخال حتسينات على أسلوب احلكم على أهنا جزء ح      

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يدعو الدول األطراف إىل األخذ ٦املادة 
 .بسياسات وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة

فهو يؤثر بشكل مباشر    . سينات املرتبطة بأسلوب احلكم   ويعد إصالح القطاع العام جزءاً أساسياً يف التح        -٥٥
من كذلك  يف التنمية من خالل حسن تقدمي اخلدمات العامة األساسية مبا ينعكس على مستويات املعيشة، ولكن                

وباإلضافة إىل ذلك، يفترض أن يؤدي إصالح القطاع        . خـالل هتيئة مناخ يفضي إىل تنمية القطاع اخلاص ومنوه         
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وعادة ما تركز إصالحات القطاع العام على أربعة . لحكم السديد واملساءلة والشفافيةمواتية ل بيئة ادإجيالعام إىل 
 : هي،جوانب

  العامة؛ كفاءة البىنبناء القدرات اإلدارية بقصد حتسني اإلدارة الداخلية وزيادة  )أ( 

 عامة رشيدة وفعالة؛وضع سياسات على تعزيز القدرات يف جمال السياسات هبدف بناء القدرة  )ب( 

 .انفتاحاً وخضوعاً للمساءلةاختاذ تدابري لإلصالح املؤسسي هبدف جعل الدولة أكثر  )ج( 

االنضباط الضرييب  جمموعة عوامل قوامها      عادةً حترِّكهتقلـيص حجـم قطـاع اخلدمة املدنية،          )د( 
 . )٢٣( السوقأكثر توجهاً حنو اقتصاد صوب يف املضي قدماًوالرغبة 

ترتب   على تقليص احلجم، وهو ما     رياً ما ركّزت برامج إصالح القطاع العام السابقة تركيزاً مفرطاً         وكث -٥٦
 حتقيق املزيد الًوينبغي أن تستهدف تدابري اإلصالح مستقب.  عواقب سلبية وخيمة بالنسبة لفعالية إدارة القطاعاعنه

وينبغي .  واالستجابة واملساَءلةريقة تتسم بالشفافية     خدمات نوعية بط   متكّنه من تقدمي  من الفعالية يف القطاع العام      
 املناسبتخذ القرارات املتعلقة بتقليص احلجم ضمن إطار مرجعي أوسع يشمل تقدمي أفكار واضحة عن الدور أن ُت

ذه األهداف، وهيكلة   هب فيما يتعلق  لتحديد أهداف األداء وقياس التقدم احملرز        اً مناسب اًلـلخدمة العامـة، ونظام    
 .)٢٤( إىل اجتذاب موظفني ذوي مؤهالت عالية وإغرائهم بالبقاء وحتفيزهمتفضيجور بعد إصالحها لأل

  سياسات اإلصالح القطاعية فيما خيص التعليم والصحة�هاء 

الغرض من املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء               -٥٧
املوارد اإلضافية اليت و.  موارد لزيادة اإلنفاق االجتماعيباإلفراج عن وذلك ،سامهة يف احلد من الفقرالديون هو امل

أتيحت عن طريق املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون كان يفترض أن ختصص لألولويات اليت حددهتا                
 .استراتيجيات البلدان املعنية للحد من الفقر

إبراز الصعوبات اليت ووجهت لدى قياس التغريات املتزايدة يف اإلنفاق احلكومي اليت تعزى إىل ويف معرض  -٥٨
 هلذه املبادرة الرامية لتخفيف     ٢٠٠٥املـبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، أظهر تقييم أجري يف عام             

 أو أقل على الصحة     مساويةتنفق مبالغ   عـبء الديون أن احلكومات قد زادت من إنفاقها على التعليم، ولكنها             
 إىل أن تركيز املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية        ٢٠٠٣وسبق أن أشار تقييم مماثل أجري يف عام         . والزراعة والنقل 

 . على التعليمخاصة و،املثقلة بالديون قد انصب على اإلنفاق يف اخلدمات االجتماعية

 من البلدان ١٨لفية املتعلقة بالتعليم والصحة، خلص التقييم ذاته إىل أن وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأل -٥٩
الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت مرحلة ما قبل نقطة اإلجناز قد أحرزت تقدماً يف تقليص معدل وفيات األطفال                  

كما أن  ،  األمراض املعدية ومل يطرأ أي تغيري جدير بالقياس يف جمال         . وتقدمـاً متواضعاً يف جمال التعليم االبتدائي      
 .)٢٥(شحيحة للغايةالبيانات املتوفرة فيما يتعلق بصحة األم 

ذكَر أوغندا باعتبارها أحد أكرب النجاحات اليت حققتها املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة وكثرياً ما ُت -٦٠
صندوق مكافحة " ختفيف الديون إىل   بـالديون، وذلـك لتحويل مجيع الوفورات اليت حققتها ميزانيتها من جراء           
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وأحد . ، الذي خصص هذه األموال عندئذ وفقاً لألولويات احملددة يف خطة العمل الوطنية للقضاء على الفقر"الفقر
 ٧,٣ مليون تلميذ إىل  ٢,٦املسجلني يف املدارس االبتدائية قد ارتفع من        عدد  اآلثـار املترتبة على ذلك أن إمجايل        

 ٣٥ إىل ١٩٩٢ يف املائة يف عام ٥٦وتراجعت نسبة الفقر عموماً من . ٢٠٠٢ و١٩٩٧لفترة بني مليون تلميذ يف ا
 .)٢٦(٢٠٠٠يف املائة يف عام 

عـلى أن اآلثار اإلجيابية للمبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون على القطاعات االجتماعية ال                -٦١
األثر "ن وإمنا إىل ورد اإلضافية اليت أتيحت من وفورات خدمة الديتعزى بشكل مباشر، يف معظم احلاالت، إىل املوا

املتمثل يف الطلب من البلدان، لكي تتأهل لالستفادة من املبادرة، االنتهاء من وضع استراتيجية خاصة               " الـثانوي 
اليت حتققت من  الوفورات  َتَعدَّت هذه االستراتيجيات قنوات لنقل مواردواختذت. بالبلد للحد من الفقر وتنفيذها

 . القطاعات االجتماعيةلتشملاملبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون 

ات املطلوب إدخاهلا على حات احلد من الفقر اإلصاليوعادة ما تشمل سياسة اإلصالح املبينة يف استراتيج -٦٢
والشروط . حلد من الفقرالرامية إىل اقطـاعي التعلـيم والصحة باعتبار هذين اجملالني أساسيني يف سياق املساعي      

بشأن اإلنفاق احلايل   " أرضية" تشمل يف كثري من األحيان        باتت األساسـية اليت تفرضها املؤسسات املالية الدولية      
ىل احلقوق  إال تشري بشكل مباشر     كثرياً ما   وبالرغم من أن برامج اإلصالح االقتصادي       . عـلى الصـحة والتعليم    

ية والثقافية، فإن أهدافها تتفق، جزئياً على األقل، مع التزامات الدول فيما يتعلق باحلق يف               االقتصادية واالجتماع 
 .الصحة واحلق يف التعليم

قع ت اليت   واألوضاعوميكـن تعـريف احلـق يف الصحة بأنه احلق يف التمتع مبجموعة متنوعة من املرافق                  -٦٣
 من العهد   ١٢لنصوص القانونية األساسية، مثل املادة      وتؤكد ا . توفريهـا للمواطنني على عاتق الدولة     مسـؤولية   

 ١٤الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتفسري هذه املادة الوارد يف التعليق العام رقم                 
للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة              ) ٢٠٠٠(
أدىن من  اً  د أدىن من االلتزامات األساسية، ترمي ألن تكفل للناس حد         ملزمة حب كـن بلوغـه، أن مجيع الدول        مي

 وأن  ؛ املعيشية األساسية املطلوبة حلماية صحتهم     باألوضاعتمتع  الها بكرامة؛ و   ظل  اليت ميكنهم العيش يف    األوضاع
ال ميكن االكتفاء االلتزامات األساسية  احلد األدىن من حتقيقو.  اليت ميكن جتنبهااةالوفحاالت يكونوا يف منأى عن 

 هذه   مطالبة باختاذ إجراء فوري لتنفيذ     ، أياً كان مستواها يف جمال التنمية      ،فجميع الدول . فـيه بأن يأيت متدرجاً    
  السياسات؛إنفاذوضع لوائح وخمططات وو؛ متكينية سن تشريعات ، يف مجلة ما يتطلبه،   ذلك ويتطلب. االلتزامات

فر مرافق الرعاية الصحية اويف السياق ذاته، يتعني على الدول الوفاء مبعايري معينة تتعلق بتو. وحشد املوارد الالزمة 
 . وجودة نوعيتهاإمكانية القبول هباوإمكانية الوصول إليها و

ح  كانـت زيـادة اإلنفاق العام يف القطاع الصحي تشكل عادة جزءاً من جمموعة تدابري اإلصال                لـئن و -٦٤
االقتصـادي، فـإن نطاق اخلدمات املقدمة ال تنسجم بوجه عام إال جزئياً مع احلد األدىن لاللتزامات األساسية                  

وعادة ما يستهدف اإلنفاق على الصحة مبقتضى ورقات استراتيجية احلد        . مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    
 بينما تظل الرعاية الصحية    ،)الوقاية الضرورية (ة   فرص احلصول على الرعاية الصحية األساسي      ،مـن الفقر توسيعَ   

وعلى العموم، تكون رسوم االستعمال مطلوبة بالنسبة للرعاية . العالجية اجملانية مقصورة على بضعة أمراض حمددة
 .)٢٧(ستكمل أحياناً بنظم التأمينات االجتماعية أو اخلاصةالصحية العالجية، وُت
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 من العهد الدويل ١٣ليم، فقد وردت أحكام شاملة هبذا الصدد يف املادة أمـا فـيما يتعلق باحلق يف التع      -٦٥
للجنة املعنية باحلقوق   ) ١٩٩٩(١٣اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف التعليق العام رقم            

فيما يتعلق باحلق   فعلى الدول األطراف التزامات مباشرة      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التعليم      
يف التعلـيم، مـثل ضمان ممارسة هذا احلق دون متييز من أي نوع كان، وااللتزام على األقل باختاذ خطوات حنو               

" السمات األساسية" وإجناز كل واحدة من ةوعلى الدول أيضاً التزامات باحترام ومحاي. اإلعمال الكامل هلذا احلق
التعليم من  االلتحاق ب فإمكانية  ). قابلية للتكّيف الإمكانية القبول و  ولتحاق  االفر وإمكانية   اتوال(لـلحق يف التعليم     

، فإن الدول   "جماناً للجميع "يف حني جيب توفري التعليم االبتدائي       ، ذلك أنه    موضع تباين هي  الناحـية االقتصادية    
 من العهد، على ١٤ للمادة ووفقاً. باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم الثانوي والعايلإال  مطالبة  ليسـت   األطـراف   

، أن تعمد، يف    ته، ضمان إلزامية التعليم االبتدائي وجماني      العهد البلدان اليت مل يكن بوسعها، يوم أصبحت طرفاً يف        
 .غضون سنتني، إىل اعتماد خطة عمل مفصلة عن الكيفية اليت ميكن هبا بلوغ هذا اهلدف

يم اجملاين ميكن أن يكون له أثر كبري على نظرة الناس عموماً اجلدير باملالحظة يف هذا الصدد أن التعلمن و -٦٦
وميكن للربامج احلكومية، مثل برنامج توفري التعليم االبتدائي للجميع يف . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ائها ليس جمرد امتياز أوغندا، أن حتدث تغيرياً شامالً يف طريقة تفكري األسر الفقرية، اليت أصبحت ترى أن تعليم أبن
 هذه النظرة اجلديدة أثر إجيايب على االلتحاق باملدارس    فوكما ذكر اخلبري املستقل من قبل،       . بـل هـو حـق هلم      

E/CN.4/2004/47) ١٨، الفقرة.( 

وسياسـات اإلصالح االقتصادي املعتمدة يف إطار ورقات استراتيجية احلد من الفقر ليست منسجمة يف                -٦٧
وأحد األهداف املشتركة لورقات استراتيجية احلد من الفقر هو          .لبات حقوق اإلنسان إال جزئياً    الغالب مع متط  

 هاويشمل إصالح التعليم يف العديد من البلدان إلغاء الرسوم املدرسية أو تقليص           .  التعليم االبتدائي للجميع   توفـري 
وفيما يتعلق  .  معينة لفئاتدرسية للجميع أو     معينة، فضالً عن جمانية الكتب امل      لفئاتوتقرير اإلعفاء من الرسوم     

 الرسوم  يتمدفوعمرحلتا التعليم هاتان    كون  ت معظم االستراتيجيات أنه ينبغي أن       تقرر،  واجلامعيبالتعليم الثانوي   
 .)٢٨(جزئياً على األقل

بتدائي جزءاً  بد أن تكون جمانية التعليم اال      النسجام مع االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان، ال       ل اًوضمان -٦٨
وينبغي أن تستند السياسات املقابلة اخلاصة بالقطاع إىل خطة عمل          . من مجيع ورقات استراتيجية احلد من الفقر      

.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ١٤ املادة   عـلى حنو ما تنص عليه     شـاملة،   
تعليم العايل بااللتزام جبعل التعليم الثانوي واجلامعي متاحاً بكل         وينـبغي أن تسترشـد االستراتيجيات اخلاصة بال       

وهذا االلتزام ينبغي على األقل تبيانه يف مجيع ورقات         .  مبجانية التعليم  تدرجيياًسيما باألخذ    الوسائل املناسبة، وال  
 . استراتيجية احلد من الفقر باعتباره هدفاً استراتيجياً

دمات الصحية والتعليمية عن طريق إلغاء رسوم االستعمال ميكن اعتباره يف           تسـهيل الوصول إىل اخل    إن   -٦٩
 التجريبية أن   النتائجد  وتؤكّ.  يف كل قطاع   القطـاعني عامالً أساسياً يسمح بالتمتع الكامل باحلقوق ذات الصلة         

لب عائقاً كبرياً الطلب على اخلدمات التعليمية والصحية مرن للغاية وأن رسوم االستعمال ميكن أن تشكل يف الغا            
على الدول بالتايل أن تقلّص من العبء املايل للحصول على  و.)٢٩(حيول دون إمكانية احلصول على هذه اخلدمات

آليات ب األخذوالتدابري اليت تتخذ هلذا الغرض ميكن أن تشمل         . سيما على الفقراء   الـرعاية الصحية والتعليم، وال    
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أو باالحتفاظ برسوم االستعمال ) ل التأمني الوطين أو فرض ضريبة عامةمث(أخرى بدالً من فرض رسوم االستعمال 
  النقدية مثل خمططات اإلعفاء، واإلعانات   ( غري متييزية ومنصفة وخالية من الوصم لصاحل الفقراء          بأعمالمع القيام   

 .)٣٠()، ونظام القسائمةاملباشر

  والتوصياتالنتائج - ثالثاً

  مواصلة هذا التقرير، غّيرت مؤسسات بريتون وودز مفهومهاً للقدرة علىهلايتناويف أثناء الفترة اليت  -٧٠
، املستخدم أساساً ألغراض التخفيف من عبء       )نسبة الدين إىل الصادرات   (حتمـل الديـن من مؤشر ثابت        

على أن اهلدف   . الديـون، إىل أداة حتليلـية تطلعية مصممة لغرض تفادي تراكم الديون اليت ال ميكن حتملها               
رئيسي هلذا اإلطار ال يزال يتمثل يف القدرة املالية على خدمة الدين وليس القدرة على حتقيق أهداف إمنائية                  ال

 على املشاركة ميكن وينبغي أن تتيح آراًء        لبلد وقائمةً تكون خاصةً با  وإن إجياد آلية الستعراض األقران       .أكرب
 وذلك بالتركيز على حتقيق األهداف اإلمنائية       ، حتمل الدين   مواصلة بديلـة وتكميلية عن مسألة القدرة على      

 .  حتمل الدين مواصلةلأللفية وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان باعتبارمها عتبتني رئيسيتني يف جمال القدرة على

لبلدان لدى ا  مسؤولية مشتركة عن حالة املديونية احلالية        اجلهات الدائنة والبلدان املستدينة   تحمل  تو -٧١
توجيه الطرفني أن تفيد يف لقدرة على حتمل الدين ينبغي لتحليل التطلعية الأدوات فإن وعليه، . ةالنامية الفقري

ويف هذا الصدد، ليس    . حرة واملنَ مع بني القروض امليسَّ   جت مناسبة   صيغة اختياررارات ويف   ق  من يتخذونهما  في
 عن ضمان استثمار القروض على حنو منتج ضة تتحمل املسؤولية الرئيسيةمن املبالغة التأكيد أن البلدان املقترِ 

 القدرة على خدمة    عادة ما يولّد  حبقوق اإلنسان؛ ذلك أن االستخدام املنتج لالئتمانات         ومبـا يكفل النهوض   
 . اهب املتصلةالديون 

ة إن املبلغ اإلمجايل من الديون املطلوب شطبها يف هناية املطاف من خالل املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقري -٧٢
هو مبلغ زهيد   )  مليار دوالر  ١٠٠(املـثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون           

)  مليار دوالر  ٤٢٦(باملقارنـة مع الكم اإلمجايل اهلائل من عبء الديون الواقع على البلدان النامية الفقرية               
 ما قيست الوفورات من خدمة الديون،       وإذا. ) تريليون دوالر  ٢,٣(وعـلى الـبلدان ذات الدخل املتوسط        

 املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء تنفيذاملتأتية من 
الديـون، يف مقابل إمجايل النفقات املرتبطة باحلد من الفقر وباألهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك املشاريع                 

، فلرمبا كانت هذه الوفورات أصغر من أن يكون هلا أثر على حتقيق األهداف اجلهات املاحنةوهلا  متة اليت   اإلمنائي
ويف ظل هذه الظروف، تظل هناك حاجة إىل إجياد .  يف مراعاة حقوق اإلنسانمنشوداإلمنائية لأللفية أو حتسني 

، ومن ذلك زيادة ختفيف عبء الديون من جانب حلول شاملة ملشاكل املديونية اليت تعاين منها البلدان الفقرية
كما أن مسألة . حلول دائمة ملشاكل الديون الثنائية والتجاريةإجياد مؤسسـات أخـرى متعددة األطراف، و     

 .بحث بعناية  الديون، جديرة بأن تُ    ملقايضة آليات للتخفيف من عبء الديون، مثل األشكال املختلفة          ابتكار
تدابري منها االتفاق على تعريف ملا يسمى أن تشمل مستقبالً  الديون ءتخفيف من عبلالتدابري لينبغي من مث، و

ويناشد اخلبري املستقل مجيع الدائنني املتعددي      . ذه الديون هلبـالديون غـري املشـروعة وإيالء اهتمام خاص          
فيما يتعلق بالديون غري ل التزام أخالقي جتاه حتديد معايري شفافة خاصة هبم األطراف والثنائيني والتجاريني حتّم

 . املشروعة واملضي قدماً يف شطب هذه الديون
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وينـبغي إعادة النظر يف الصِِالت الشرطية بني ختفيف عبء الديون وسياسات اإلصالح االقتصادي               -٧٣
فشروط ختفيف عبء الديون ينبغي أن تكون مقصورة على اإلطار االقتصادي الكلي             .وتفعيل هذه الِصالت  

ي الصلة املباشرة باألهداف الرئيسية املتوخاة من ختفيف عبء الديون، أي إعادة إحالل معايري              واهليكـلي ذ  
 . حتمل الدين واملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مواصلةحمددة بصورة شاملة للقدرة على

سي األساس للنمو   ولئن كان هناك إقرار على نطاق واسع بأن االستقرار العريض لالقتصاد الكلي ير             -٧٤
االقتصـادي، فإنه ال يوجد بعد أي توافق يف الرأي بشأن مستوى االستقرار األمثل وبشأن ما إذا كان مدى                   

كما يف حالة عتبات التضخم اليت يفرضها صندوق النقد         (االستقرار الذي تنادي به مؤسسات بريتون وودز        
 تستند برامج اإلصالح االقتصادي إىل حلول موحدة وينبغي أال. ضاراً بالنموبل وحىت ميكن أن يكون ) الدويل
 .  مبفرده بعني االعتبار املعينخذ حالة البلدأ االقتصاد الكلي بل ينبغي أن تعللجلميع 

 األحوال إىل حتسني كمية السلع واخلدمات       كثري من ؤدي يف   توميكـن خلصخصة مؤسسات الدولة أن        -٧٥
قتصادية االقوق احل حق من موضعويف حالة السلع واخلدمات اليت تكون . ، وإىل ختفيض أسعارهاتهااملتاحة ونوعي

 فإن اخلصخصة ميكن أن تؤدي إىل زيادة        ،)مثل احلصول على املياه الصاحلة للشرب     (ثقافـية   الجتماعـية و  االو
ولكن  ،إىل اعتبارات ضيقة واقتصادية حبتة    فقط  على أن القرارات املتعلقة باخلصخصة ينبغي أال تستند          .توافرها
سيما فيما   القطاع العام، والاليت تعود ملكيتها إىلىل حتليل رزين جلميع الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسات إأيضاً 

وينبغي أن ينظر مثل هذا     . يتعلق باحلصول على سلع وخدمات مبا ينجم عنه إعمال حقوق اإلنسان ذات الصلة            
لكية املختلفة، مبا فيها امللكية العامة وامللكية اخلاصة وامللكية          منها مزايا أشكال امل    ،التقييم املفصل يف مجلة أمور    

ويف حالة   .هبا كل بلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً      ينفرد  املخـتلطة، استناداً إىل جمموعة الظروف اليت        
ات نوعية ميسورة    هذه التحليالت باهلدف املتمثل يف ضمان توفري خدم        االسترشاد يف اخلدمات األساسية، ينبغي    

القرارات املتعلقة هبيكلية امللكية ينبغي أن تتخذ فإن  أية حال،  ويف .جلمـيع شـرائح السكان على أحسن وجه       
 .الشأن بأية شروط مسبقة يف هذا مربوطةاملساعدة اخلارجية /حملياً، وينبغي أال تكون القروض واملعونة

سني توافر سلع وخدمات ضرورية إلعمال حقوق       واإلصالح التجاري ميكن أن يكون أداة قوية لتح        -٧٦
بد أن تكون    ، ال املهمةوإلجناز هذه    . ولزيادة إمكانية احلصول على هذه السلع واخلدمات       اإلنسان األساسية 

تتيح توخي ، ة واجتماعية اقتصاديآثارمن عليها عملية التحرير التجاري قائمة على تقديرات سليمة ملا يترتب 
 مع استثناء   وافية،وينبغي حتديد فترات انتقالية     . جدولة اخلطوات اليت يسري عليها     و صالحاإلالدقة يف ختطيط    

 هبدف حتقيق أقصى قدر ممكن من       ،مؤقت أو دائم ملنتجات أو قطاعات فرعية استراتيجية من عملية التحرير          
 وقائية  بنوداًاقات التجارية   االتفتضمني  وينبغي النظر أيضاً يف      .املـراعاة حلقوق اإلنسان ومن املنافع اإلمنائية      

وينبغي عدم إجراء عمليات حترير جتاري يف البلدان النامية الفقرية دون وضع            . مستوحاة من حقوق اإلنسان   
وينبغي أن يكون التحرير التجاري مقروناً      .  حلماية السكان األكثر ضعفاً موضع التنفيذ      وافيةشبكات سالمة   

ولتعزيز قدرته على املنافسة يف األسواق      املعين   اإلنتاجية القتصاد البلد     دائمـاً باختـاذ تدابري لتحسني القدرة      
 يتطلب أيضاً حتسني املعونة اليت بلوهـذا ال يتطلب انتهاج البلدان املعنية سياسة مالئمة فحسب،            .العاملـية 

 .يقدمها املاحنون يف مجيع اجملاالت التجارية ذات الصلة
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قتصادية األكثر ارتباطاً بربنامج حقوق اإلنسان هو تطوير احلكم         وأحـد جماالت إصالح السياسة اال      -٧٧
وينبغي أال تكتفي اجلهود املبذولة بالتركيز على تقليص حجم القطاع العام، ولكن أيضاً على زيادة               . السديد
 اإلطار املرجعي إلصالح القطاع العام ينبغي أن يشملو .نوعيةجيدة الالقطاع الذي يقدم خدمات   هذا  فعالية  

، ونظام مناسب لتحديد أهداف األداء وقياس       املناسبنيدور احلكومة وحجمها    املتصلة ب مصفوفة من العناصر    
 إىل اجتذاب موظفني ذوي مؤهالت      وصوالًألجور  اهيكل  إصالح  التقدم احملرز باملقارنة مع هذه األهداف، و      

 .عالية وإغرائهم بالبقاء وحتفيزهم

سيما يف قطاعات مثل الصحة والتعليم، ينبغي  ر يف حقوق اإلنسان، والاإلصالحات اهليكلية اليت تؤثو -٧٨
على أن  .أن تسترشد دائماً بااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت تعهدت البلدان املعنية بالوفاء هبا 
مات إال يف   الدراسات احلالية تبّين حىت اآلن أن معظم برامج اإلصالح االقتصادي ال تنسجم مع هذه االلتزا              

فقـد استهدفت اإلصالحات يف القطاع الصحي زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية األولية،              .جـزء مـنها   
 رسوم االستعمال   بيد أن . والوقائية أساساً، بينما ركزت اإلصالحات يف قطاع التعليم على التعليم االبتدائي          

 وبالتايل ينبغي أن    ،نسان يف هذين القطاعني   شكلت، بوجه عام، عقبة حالت دون التمتع الكامل حبقوق اإل         قد  
وبتحاشي فرض رسوم االستعمال أو     اً  تدرجييهذه الرسوم   تأخذ برامج اإلصالح يف االعتبار االلتزامات بإلغاء        

 . غري ذلك من الرسوم
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