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  موجز

ن اخلارجية على التمتع الكامل جبميع  اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديويقوم  
بالتركيز اآلونة األخرية  بريناردز مودهو يف هذا التقرير بوصف األنشطة اليت اضطلع هبا يف         دالسيحقوق اإلنسان،   

على التحديات اليت واجهها أثناء إعداد املبادئ التوجيهية العامة اليت طلبتها جلنة حقوق اإلنـسان يف قراريهـا                  
التقيد هبا يف هناية األمـر عنـد اختـاذ          لدول واملؤسسات املالية اخلاصة     ينبغي ل اليت  و،  ٢٠٠٥/١٩ و ٢٠٠٤/١٨

تخفيف عبء الـديون    مبا يف ذلك الربامج ذات الصلة ب      اهليكلي،   سداد الديون واإلصالح  القرارات وتنفيذ برامج    
إىل مات الناشئة عن الديون اخلارجية      التقيد بااللتزا يؤدي  ضمانُ أالّ    هي   والغاية من املبادئ التوجيهية   . اخلارجية
  .التزاماهتا بإعمال حقوق اإلنسان األساسية إعماالً تاماًالوفاء بقدرةَ الدول على إضعاف 

فيما يتعلق   ٢٠٠٧األنشطة اليت أُجنزت خالل عام      إىل   اخلبري املستقل باقتضاب     يشريويف مقدمة التقرير،      
يوليه يف جنيف إىل جانـب      / متوز ١٠ و ٩رباء يومي   اخل ةتنظيم مشاور بإعداد مشروع املبادئ التوجيهية العامة ك     

 نوفمرب يف واشـنطن،   / تشرين الثاين  ٢٩ و ٢٨مشاورات سنوية مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف          إجراء  
 اجلمعيـة  البعثة القُطرية اليت قام هبا إىل بوركينا فاسو والتقرير الذي قدمـه إىل إىل أيضاً وترد اإلشارة    .العاصمة

  .٢٠٠٧العامة والتقرير السنوي املقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 

ة اليت يتضمنها مشروع املبـادئ      ياملبادئ الرئيس ما جيب أن تكون عليه      اجلزء األول من التقرير     ويصف    
ل احلقوق  وضع مؤشرات حمددة تعكس درجة إعما     وصعوبة  بلد وآخر   بني  ظروف  تفاوت ال إىل  ونظراً  . التوجيهية

على حنو يشجع البلدان على وضـع معـايري         تصميم املبادئ التوجيهية    ينبغي  فاالقتصادية واالجتماعية والثقافية،    
  اصـر األساسـية أو املعـايري الـدنيا        تراعي خصائص كل بلد وتستند إىل العن      ومؤشرات مرنة   ومعامل مرجعية   

  .اإلنسانحلقوق 

اً يف املناقشات اليت تتناول آثار يدرة على حتمل الديون دوراً رئيسفهوم وتعريف القأن ملباإلضافة إىل هذا   
بالقدرة على حتمل   فيما يتعلق   ويصف اخلبري املستقل بعض األطر املقترحة       . الديون اخلارجية على حقوق اإلنسان    

 . اتباعهاقوة وضعف مشرياً إىل بعض االجتاهات اليت ميكن  ما تنطوي عليه من أوجه      الديون ويتطرق باختصار إىل     
على املستويني صاحبة الصلة ة اليت حيددها التقرير تكمن يف تعريف مسؤولية والتزامات األطراف يالصعوبة الرئيسو

البـارامترات  وجيب أن جتمع تلك األدوات بني       . الوطين والدويل فيما يتعلق بوضع جمموعة من األدوات التحليلية        
 احلد من الفقر، مع التركيز على األهـداف         وأهدافل حقوق اإلنسان    املالية واالحتياجات القابلة للقياس يف جما     

  .اإلمنائية لأللفية

وختاماً، يورد اخلبري املستقل عرضاً موجزاً آلخر التطورات املتعلقة بالوالية ويقدم بعض التوصيات بشأن         
مكوِّنات استراتيجيات احلد  شيئاً فشيئاً من اخلارجيةولقد أصبحت تدابري اإلصالح االقتصادي والديون . مستقبلها

على موضوع  مرة أخرى    الوالية   بأن تركز لذلك فإنه يوصي    . من الفقر ممَّا حيتِّم اعتماد هنج جديد متعدد األبعاد        
مع الفريق املكلف تعاوناً وثيقاً يف العمل   الوالية اجلديد   يتعاون ب كما يوصي بأن    ". حقوق اإلنسان واملالية العامة   "

  . بني أنشطتهماتآزر الضمان التابعة له لق يف التنمية ومع فرقة العمل رفيعة املستوى العامل املعين باحل
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ٩- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٦  ٣٣- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . املبادئ الرئيسية اليت يتضمنها مشروع املبادئ التوجيهية  - ثانياً 
  ٦  ١٦- ١٠  . . . . . . . . . . جلوهريةاملعايري الدنيا والعناصر األساسية وااللتزامات ا  - ألف   
  ٧  ٢٣- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القدرة على حتمل الديون  - باء   
  ٩  ٢٨- ٢٤  . . . . . . . . . . . . دور األهداف اإلمنائية لأللفية بوصفها غايات مؤقتة  - جيم   
  ٩  ٣٠- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية املؤسسات املالية الدولية  - دال   
 ١٠  ٣٣- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات تقييم األثر على حقوق اإلنسان  - هاء   

  ١٠  ٤١- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ااستعراض الوالية ومستقبله  - ثالثاً 

  ١٣  ٤٧- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
  

  



A/HRC/7/9 
Page 4 

 

  مقدمة - أوالً 
 الذي أنشأت جلنة حقوق اإلنسان مبوجبه واليةَ اخلبري املستقل ووفقاً للقـرار             ٢٠٠٠/٨٢عمالً بالقرار     - ١
 بآثار سياسات نطاق تلك الوالية، يقدم اخلبري املستقل املعينمبقتضاه بتوسيع جملس حقوق اإلنسان قام  الذي ٥/١

  .اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، تقريره اخلتامي

  :، إىل اخلبري املستقل إيالء اهتمام خاص ملا يلي٢٠٠٠/٨٢يف قرارها وقد طلبت اللجنة،   - ٢

سان يف البلـدان الناميـة،      اآلثار السلبية للديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلن           )أ(
  ؛ملعاجلتهاوخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسياسات املعتمدة 

التدابري املتخذة من قبل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية الدولية للتخفيف من حدة   )ب(
  ثقلة بالديون؛هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقراً امل

اهليكلي  التطورات اجلديدة واإلجراءات واملبادرات اجلاري اختاذها فيما يتعلق بسياسات اإلصالح  )ج(  
وحقوق اإلنسان من جانب املؤسسات املالية الدولية وغريها من هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية 

  .واملنظمات غري احلكومية

، لدى اضـطالعه    يقوم، أن   ٢٠٠٥/١٩ و ٢٠٠٤/١٨من اخلبري املستقل، يف قراريها      كما طلبت اللجنة      - ٣
عند هبا الدول واملؤسسات املالية الوطنية والدولية، اخلاصة والعامة،         تتقيد  مبادئ توجيهية عامة    بصياغة  بواليته،  

الصلة بتخفيـف عـبء     ذات  إلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج       لسداد الديون   اختاذ القرارات وتنفيذ برامج     
الثانيـة  دورهتا  خالل انعقاد   إىل اللجنة   شروع املبادئ التوجيهية العامة     ملالديون اخلارجية، ، وتقدمي صيغة هنائية       

 إىل  التقيُد بااللتزامات الناشئة عن الديون اخلارجيـة      يؤدي  ضمان أالّ   هي  والغاية من املبادئ التوجيهية     . والستني
فاء بالتزاماهتا املتعلقة بإعمال حقوق مواطنيها االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            قدرة الدول على الو    إضعاف

  .األساسية إعماالً تاماً كما هو منصوص عليه يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية

الـسامية  األمم املتحـدة    ة  ي إىل مفوض  ٢/١٠٩ويف وقت الحق، طلب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره            - ٤
ـ   عملية  الشاورات للخرباء قصد املسامهة يف      حلقوق اإلنسان عقد م    صياغة مـشروع املبـادئ     اجلارية واملتعلقة ب

سيما البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وبنوك التنميـة          دولية، ال الالية  املؤسسات  املالتوجيهية العامة ودعوة    
  املـصلحة للمـشاركة يف    طـراف صـاحبة     األوواخلرباء الـوطنيني    املختصة  األمم املتحدة   ووكاالت  اإلقليمية  

  .تلك املشاورات

 وكانت األهداف الرئيسية املتوخاة ٢٠٠٧يوليه / متوز١٠ و٩ مشاورات اخلرباء يف جنيف يومي أجريتو  - ٥
  : كاآليتمنها

الديون اخلارجية وبرامج ختفيـف عـبء الـديون،         اليت تؤثر هبا    كيفية  التقدمي فكرة عامة عن       )أ(
  سات اإلصالح االقتصادي، على قدرة الدول على التقيد مبعايري حقوق اإلنسان؛  املختلفة من سياشكالوكذلك األ
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بشأن عناصر  واألطراف األخرى صاحبة املصلحة     توجيه توصيات إىل الدول واملنظمات الدولية         )ب(
امج تنفيذ بـر  بيف الوقت نفسه    مع القيام   حقوق اإلنسان يف البلدان النامية      اليت ميكن أن تعزز وحتمي      السياسات  

  .الديون واإلصالح االقتصاديختفيف عبء 

، العاصمةوأجرى اخلبري املستقل مشاوراته السنوية مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف واشنطن،                - ٦
فتشاور مع طائفة كبرية من احملاورين املعنيني بالقضايا املتعلقة حبقوق . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ و٢٨يومي 

التقدم احملرز يف تنفيذ برامج ختفيـف عـبء الـديون           على   اخلبري املستقل    وقد مت إطالع  . ملؤسستنياإلنسان يف ا  
أُجريت مناقشات معمَّقة تناولت حمتوى مـشروع       و،  نياملؤسستكلتا  واستراتيجيات احلد من الفقر اليت تدعمها       

على اجملتمـع   لفقر  املتعلق بأثر ا  يل  تحلالآلراء بشأن تطبيق    ل، تبادل   خاصوجه  وجرى ب . املبادئ التوجيهية العامة  
. وبشأن األدوار اليت تؤديها هيئة التفتيش يف سياق تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي اليت يدعمها البنك الـدويل                

اجلهود املبذولة يف سبيل محاية الفقراء بشأن صندوق النقد الدويل موظفي  اخلبري املستقل مناقشات مع     أجرىكما  
نتيجة هذه املشاورات يف املشروع     رد  تو. اإلصالح االقتصادي خالل عمليات   قات االجتماعية   النفواحلفاظ على   

  .التوجيهية العامةالراهن للمبادئ 

 ٢٧ إىل ٢٣وأثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، قام اخلبري املستقل ببعثة قطرية إىل بوركينا فاسو مـن       - ٧
ويود اخلبري املستقل أن ). A/HRC/7/9/Add.1(ر ا يف إضافة مرفقة هبذا التقري ويرد التقرير املتعلق هب.أبريل/نيسان

سيما وزارة تعزيز حقوق اإلنسان على املساعدة والدعم اللذين قدمتـهما إىل             يشكر حكومة بوركينا فاسو، وال    
املتحـدة ومجيـع   كما يود أن يشكر الفريق القطري التابع لألمم       .  األساسي يف جمال التنسيق    البعثة وعلى دورها  

  .املنظمات واألفراد الذين قدموا معلومات قيِّمة

 الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان، قدم اخلبري املستقل تقريراً إىل اجلمعية العامة ٢٠٠٥/١٩وعمالً بالقرار   - ٨
)A/62/212 .(عملية العلى طالع اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة وأعرب عن امتنانه للفرصة اليت أتيحت له ال

ختفيف عبء تصميم سياسات اإلصالح االقتصادي وبرامج بشأن صياغة املبادئ التوجيهية العامة اجلارية واملتعلقة ب
اليت بوجه خاص على نتيجة مشاورات اخلرباء       تقريره  وركّز  . حقوق اإلنسان يتفق و الديون اخلارجية وتنفيذها مبا     

  .وعلى ما خرجت به من توصياتجرت يف جنيف ووردت اإلشارة إليها أعاله، 

املقدَّم إىل اجمللس، تطور الوالية     ) A/HRC/4/10( ٢٠٠٧ عامليف تقريره السنوي    عرض اخلبري املستقل،    و  - ٩
تخفيف عبء الديون على األخرية لبادرات املعلى مدى السنوات املاضية وخلّص أهم االستنتاجات فيما يتصل بأثر 

القدرة على حتمل الديون وسياسات اإلصالح االقتصادي اليت كثرياً ما ستند إليها تحقوق اإلنسان، واملفاهيم اليت 
شروع املبادئ التوجيهيـة    ملوقد اسُتقَيت من هذا العمل الصيغةُ األوىل        . ُتستخدم يف استراتيجيات احلد من الفقر     

.  كأسـاس للمناقـشة  ٢٠٠٧ه يولي/ن يف مشاورات اخلرباء اآلنفة الذكر يف متوز      واملشاركأطلع عليها   العامة اليت   
ة اليت  ي فهو يتضمن على وجه اخلصوص صيغة حمدَّثة للمبادئ الرئيس         .هذه األعمال األولية  إىل  هذا التقرير   يستند  و

 والتعليقـات   ،اسُتلهم منها مشروع املبادئ التوجيهية واليت مشلت أهم ما خلُصت إليه الوالية من اسـتنتاجات              
يف اجلزء الثاين   يقدم اخلبري املستقل    و. د مشاورات اخلرباء لكي ينظر اجمللس فيها      اليت قُدمت خالل انعقا   األساسية  

 إطار العمـل     عليه من التقرير، مالحظات عامة بشأن طبيعة الوالية نفسها ومقترحات بشأن ما ميكن أن يكون             
  .املتعلق هبا يف املستقبل
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  يهيةمشروع املبادئ التوجاليت يتضمنها ة ي املبادئ الرئيس- ثانياً 
   وااللتزامات اجلوهريةوالعناصر األساسيةاملعايري الدنيا  -  ألف

اخلبري املستقل يف تقـدمي بعـض       الذي أعده    من مشروع املبادئ التوجيهية العامة       ييتمثل اهلدف الرئيس    - ١٠
دم لعالديون اخلارجية ختفيف عبء وبرامج سياسات اإلصالح االقتصادي تصميم وتنفيذ التوجيهات بشأن طريقة 

ضمان إعمال حقوق مواطنيها االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         على الوفاء بالتزاماهتا ب   الدول  إضعاف قدرة   
العناصـر  وضع سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية بناًء على         وعليه، ينبغي   . األساسية إعماالً تاماً  

  . حلقوق اإلنسان األساسية تلكةاألساسي

احلقوق االقتصادية واالجتماعية   ملموسة أو قابلة للقياس تعكس مدى إعمال        عتبات  ائماً  هناك د وليست    - ١١
. يف هذا الصدداإلشارات لجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعض ل وتقدِّم التعليقات العامة .والثقافية

ألحكام الصكوك السليم  ذلك التفسري للحقوق ذات الصلة منالعناصر األساسية بيد أنه كثرياً ما يصعب استقراء 
وما قائمة العقاقري األساسية اليت أصدرهتا منظمة الصحة العامليـة أو           . ذات الصلة على حنو ملموس وقابل للقياس      

تساعد يف حتديد املعايري األساسية     ملموسة  الشروط املتعلقة بالتعليم االبتدائي العام واجملاين واإلجباري سوى أمثلة          
لوفاء بااللتزامات  اتيسري اإلصالحات االقتصادية أو     اعاهتا يف أية تدابري تتخذ يف جمال السياسة العامة ل         الواجب مر 

ويف جماالت أخرى، كاملأوى األساسي أو احلصول على املاء الصاحل للشرب، ليس من اليـسري               . املتصلة بالديون 
لى حالة كل بلد، منها على سبيل املثال اختالف         ألهنا تتوقف يف حاالت كثرية ع     تعيني املعايري الدنيا بشكل عام      

  .الظروف املناخية

العهـد الـدويل    وتفسري  بحث التعليقات العامة    ب  مثالً  مواصلة تعزيز القواعد الدولية    وإذا كان من املهم     - ١٢
 نقـص   فريوس(التطور  اليت يثريها    ضوء التحديات اجلديدة     يفاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

أيضاً اإلقرار بـأن    من املهم   ف،  )والعوملة، على سبيل املثال   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 
 حلقوق اإلنـسان    يةاألساسالعناصر  املعايري الدنيا أو    شدة اختالف الظروف الوطنية جتعل من الصعب التعبري عن          

  .عياراً دولياً عاّماًبأهنا تشكِّل ية وأعباء الديون  من آثار اإلصالحات االقتصادامحايتهالواجب 

 أو حتديد بعـض   يةاألساسللعناصر  تعريف شامل   ال يتوخى وضع    مشروع املبادئ التوجيهية    فإن  لذلك،    - ١٣
تشجيع كل بلد علـى  تستهدف يف الواقع   املبادئ التوجيهية   ف. املعايري الدنيا اليت جيب االلتزام هبا يف مجيع البلدان        

مع متطلبات العهد الدويل هذا وينبغي أن تتمشى هذه العملية .  هباواملؤشرات اخلاصةواملعامل املرجعية املعايري وضع 
أن تأخذ يف احلسبان اجلهوَد املتواصلة اليت تبذهلا جلنة احلقوق          واخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  . وتفسريهاتوضيح شروط العهدلاحلايل االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الوقت 

إجراء عمليـات اسـتعراض   وسيلزم . عملية دينامية ينبغي أن يكون حتديد املعايري اخلاصة بكل بلد     كما    - ١٤
إرشادات مفيدة أخرى تـضعها هيئـات       تطرأ على وضع البلد والنظر يف       منتظمة على حنو يعكس التغريات اليت       

 حتديد القواعد الدنيا على الصعيد القطري ضمن إطار عمل يتسم بقدر ال بأس وهبذا املعىن، ميكن. حقوق اإلنسان
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، بصرف النظر عن  هذاغري أنه ينبغي حتديد تلك املعايري الدنيا الوطنية، ضمن إطار العمل الدينامي         . به من املرونة  
  .ياًتوفر املوارد واإلقرار بوجوب إنفاذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدرجي

فستربز  وخاصة بكل بلد،     ومبا أنه سيتم حتديد املعايري الدنيا والعناصر األساسية كمعامل مرجعية دينامية            - ١٥
وجتدر اإلشارة . املبادئ التوجيهية أيضاً اخلطوات اليت ال بد من اختاذها من أجل إعمال حقوق اإلنسان إعماالً تاّماً

عمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     إلكفي  ية للمعايري الدنيا ال     االلتزامات املقابل الوفاء ب أيضاً إىل أن    
  .على حنو تام

مشروع املبادئ التوجيهية العامة كأساس     بضرورة استخدام   ويف هذا الشأن، يوصي اخلبري املستقل أيضاً          - ١٦
أو املعـايري   ع العناصر األساسية    امللموسة لوض عايري  دراسة امل الدول يف   بقدر أكرب ملساعدة    لوضع إرشادات عملية    

  .الدنيا على الصعيد الوطين

  القدرة على حتمل الديون -  باء

يف املناقشات اليت تتناول آثار الديون اخلارجية       وتعريفها دوراً حامساً    ملفهوم القدرة على حتمل الديون      إن    - ١٧
 تدابري يف جمال السياسة العامة      ؤدي إىل اختاذ  فاالعتراف حبالة الدين اليت ال حتتمل غالباً ما ي        . على حقوق اإلنسان  

مايل أكرب للنفقات ممَّـا     لتأمني هامش   عبء الديون وزيادة حجم اِملنح يف إطار املساعدة اإلمنائية          من  تخفيف  كال
  .حيسِّن مباشرة ظروف احلياة ووسائل كسب العيش

القدرة بشأن جهما التحليلي احملسَّن منوذبوضع  البنك الدويل وصندوق النقد الدويل قام، ٢٠٠٥ويف عام   - ١٨
ضمان الكشف املبكر عن خطر هي طار هذا اإلوالغاية من . بزيادة تكييفه مع خصائص كل بلدعلى حتمل الديون 

  :وبعبارة أدق، ينطوي التحليل اجلديد على ما يلي. التخلف عن السداد وعبء الديون املفرط

بالنسبة بلد ما مع مرور الوقت على  حالة الديون املستحقة توقع الكيفية اليت يرجَّح أن تتطور هبا  )أ(
  وأداء املؤسسات احلكومية ذات الصلة خبدمة الدين؛الديون دارة إلقدرته على السداد، مع مراعاة سياسات البلد ل

  ، كارتفاع أسعار النفط؛املرتقبة يف حالة حدوث صدماتحبث كيفية تغري التوقعات   )ب(

 أعاله تشري إىل احتمال حدوث حالة عجز         الوارد إذا كانت نتيجة التحليل   وضع حساب هنائي،      )ج(
  .عن حتمل عبء الديون

يركِّز على الديون إذ إنه ولكن النموذج املعروض أعاله ال يتجاوز مع ذلك حتليل القدرة املالية على حتمل   - ١٩
 مبفرده قاصراً عن تقييم قدرة البلد على وبعبارة أخرى، يكون هذا النموذج  . حتليل القدرة املالية على سداد الدين     

خبدمة فيه  يف احلد من الفقر أو الوفاء بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان يف الوقت الذي يقوم               املتمثلة بلوغ أهدافه 
  .ديونه اخلارجية

اليـة  العديد من اخلرباء أن عمليات تقييم القدرة على حتمل الديون اليت جتريها املؤسـسات امل              ويف رأي     - ٢٠
  خطـر التخلـف عـن سـداد الـدين         ون  يف بعض األحيان على القدرة على خدمة الدي       تركز حصراً   الدولية  
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، وهي اعتبارات ال متلك هذه املؤسسات اخلـربة         العمليةاعتبارات حقوق اإلنسان يف تلك      وال تراعي بالضرورة    
النفقات الالزمة للحفاظ على املعايري الـدنيا       املوارد الكافية لتمويل    ما  بلد  لتقييم ما إذا كان     ف. إزائهاالضرورية  

على أن إطـار    .  توفَُّر جمموعة منفصلة من األدوات التحليلية       إمنا يتطلب، من وجهة النظر هذه،      حلقوق اإلنسان 
ال سيما  ،يف حتديد مقدار االحتياجات من اِملنحميكن أن يساعد العمل التحليلي املتعلق بالقدرة على حتمل الديون 

ولو كان باإلمكان حتديد كلفة االحتياجات املتعلقة حبقوق اإلنـسان، ألمكـن            . ملساعدة اإلمنائية الرمسية   ا لتقدمي
 ومبلغ املساعدة اإلمنائية الدولية املقدمة يف شكل - احمللية طرح املوارد الضريبية بالالزمة وذلك حساب مقدار املنح 

يف ال تتـاح  املطلوبة  باملبالغ  املنح  أن  در اإلشارة إىل    جتومع ذلك،   .  من تكاليف إعمال حقوق اإلنسان     -  قروض
  .أغلب احلاالت

ومـا ينبغـي    ؛  اًيمالية أساس بارامترات  القدرة على سداد الديون استناداً فقط إىل        تقييم  ينبغي  ال  لذلك    - ٢١
ملتعلق بالقدرة على   إطار العمل ا  ف. كلفة جتنب انتهاك االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       مراعاته أيضاً هو    

إمكانية تربير مستوى لن يشري إىل مدى حتمل الديون الذي ال يأخذ يف احلسبان االلتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان 
  . ضوء اإلطار القانوين الدويليفمعني من الديون، خاصةً على املدى الطويل، 

. رتكز على األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ي الًوقد اقترح عدٌد من املنظمات غري احلكومية إطار عمل بدي           - ٢٢
 الذي ينبين عليه هذا اإلطار هو صايف اإليرادات املتوفرة، وهو مبلغ مقدَّر لإليرادات اليت مـن                 يواملفهوم الرئيس 

السكان أفقر قطاعات وفيما ال ُيحتسب دخل .  يف املائة من الدخل القومي٢٠مثالً احملتمل أن تسجلها احلكومة، 
ـ . يرادات احلكومة، يتم احتساب اِملنح اليت تقدَّم يف شكل من أشكال التعاون اإلمنائي            إلكمصدر ممكن     يويراع

 هناك يف الوقـت     تغري أنه ليس  . لوفاء بااللتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان    لإطار العمل هذا أيضاً الكلفة املقدرة       
سوى عدد هذا النموذج يتناول تقدير كلفة حقوق اإلنسان وال معترف هبا عموماً لاحلاضر، كما أسلفنا، منهجية 

وُتضاف إىل ذلك املبلغ    . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املختارة يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية         من  
يف  ميكن حساب صـا    ،وهكذا. اهلياكل األساسية ووخدمات الشرطة   العامة  اإلدارة  كنفقات  نفقات ثابتة أخرى،    

اإليرادات املتوفرة بطرح املبلغ اإلمجايل لتلك التكاليف النامجة عن احملافظة على معايري حقوق اإلنسان من املبلـغ                 
إىل أنه النسبة اليت ميكن أن تستخدم منطقياً إطار العمل هذا ويشري . املتوفرةاإلمجالية اإلمجايل لإليرادات احملتملة أو 

ووفقاً هلذا اإلطار، ميكن اعتبار الـديون اخلارجيـة         .  يف املائة  ٥٠ و ٢٠اوح بني   من صايف اإليرادات املتوفرة تتر    
 وهو ما سيقلِّص عدد البلدان املقترضـة إىل حنـو    .املستحقة على سبعني بلداً ديوناً مفرطة وينبغي من مث إلغاؤها         

  .أربعني بلداً

 نظام ية على املديني املتوسط والطويل ملراعاةوال بد من زيادة تطوير القواعد واآلليات املالية العاملة الدول  - ٢٣
عندئذ، ينبغي أن تكون    و. حقوق اإلنسان الدويل واألدوات التحليلية املبتكرة املتعلقة بالقدرة على حتمل الديون          

، وكـذلك   واجلهات املاحنة اخلاصـة    احلكومات   ا املصلحة، مبن فيه   األطراف صاحبة تلك الشروط ملزمة جلميع     
  .ضةالبلدان املقتر
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  دور األهداف اإلمنائية لأللفية بوصفها غايات مؤقتة -  جيم

 فائدة األهداف اإلمنائية إعداد مشروع املبادئ التوجيهية العامةتناولت املناقشات اليت دارت أثناء كثرياً ما   - ٢٤
  . مرجعية أو عتبات لتنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي وإدارة الديونمعامللأللفية بوصفها 

فاألهداف اإلمنائية أهـداف     .األهداف اإلمنائية لأللفية وحقوق اإلنسان    هناك اختالف واضح يف طبيعة      و  - ٢٥
 وفئات السكان أو التمييز والتهميش احملتمل وجودمها يف    شاملة إىل حد كبري ال تراعي أوجه التفاوت بني األقاليم         

فيما  كما أهنا تفتقر إىل الوضوح الكايف .لوقتوهي حبكم طبيعتها أهداف ميكن إرجاؤها أو تعديلها مع ا. بلد ما
عالوة على ذلك، فإهنا تشدد على النتائج اإلمنائية و. يتعلق مبساءلة احلكومات بشأن التزاماهتا جتاه أصحاب احلقوق

تِّباع هنج شفاف وقائم على املشاركة، وهو أمر يف غاية األمهية   اولكنها ال تويل نفس القدر من االهتمام لضرورة         
  .استراتيجية عملية لتحقيق نتائج إمنائيةوكمن منظور حقوق اإلنسان 

بني االلتزامات املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة وبـني املـسائل           مع ذلك روابط قوية     هناك  و  - ٢٦
ر اإلطـار   األهداف اإلمنائية يف الوقت احلاض    تشكل  و. واملؤشرات اإلمنائية اليت هي حمور األهداف اإلمنائية لأللفية       

معترف املشاكل؛ فهي حتدد غايات ومؤشرات وهياكل رصد هذه  املرجعي العملي األكثر قبوالً فيما يتعلق ببعض        
   تتيح، يف بعض اجملاالت، قياَس إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية بوجه عام وتقـديَر التكـاليف               اًدوليهبا  

  .املتصلة بذلك

طوة اخلوتتمثل . ضرورة اعتماد هنج تدرجييإىل مشروع املبادئ التوجيهية  يشريوانطالقاً من هذه اخللفية،   - ٢٧
وميكن للبلدان وهي تقوم    . كل بلد بالنسبة ل اآلنفة الذكر   والعناصر األساسية   يف حماولة بلورة املعايري الدنيا      األوىل  

مدى متاسك  بتحليل  البلدان  قيام  يف  وتتمثل اخلطوة الثانية    . بذلك أن تعترب األهداف اإلمنائية لأللفية عتبة انتقالية       
  .ةاألساسيوالعناصر سياسات اإلصالح االقتصادي وإدارة الديون اليت تتبعها يف ضوء تلك املعايري الدنيا 

ومن بني  .  القدرة على حتمل الديون    دراسةوبناًء على ذلك التحليل، ينبغي لكل من الدائنني واملقترضني            - ٢٨
وخدمة ُم قدرة بلد من البلدان على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف الوقت احملدد              املداخل إىل هذا النقاش تقيي    

عـادة  إلتقومي هذا الوضـع     وفقاً للمبادئ التوجيهية،    لماحنني والدائنني   لينبغي  عندئذ،  . يف الوقت نفسه  الديون  
اون اإلمنائي من قروض إىل     الدين أو حتويل التع   ختفيف عبء   التفاوض بشأن شروط القرض، مبا يف ذلك إمكانية         

مـساعدة البلـدان    هو  املبادرة املتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون        وقد كان اهلدف الصريح من      . منح
  .الفقرية املثقلة بالديون على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  مسؤولية املؤسسات املالية الدولية -  دال

تتبعها الـدول   ل ملستقل وضع مشروع مبادئ توجيهية      ن اخلبري ا  كانت جلنة حقوق اإلنسان قد طلبت م        - ٢٩
بيد أن مناقشة االلتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان اليت        .  والعامة، الوطنية منها والدولية    واملؤسسات املالية اخلاصة  

فصندوق . دلجلقد أثارت اتقع على عاتق املؤسسات املالية الدولية، وخباصة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، 
  .تضمن أية إشارة إىل حقوق اإلنسانيال نظامه األساسي النقد الدويل مييل إىل اجملادلة بالقول إن 
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بصفتها حبقوق اإلنسان،   املؤسسات املالية الدولية ملزمة أم ال       إذا كانت   التساؤل عما   ويف حني أنه ميكن       - ٣٠
فاعلة تابعة لعدة دول وختضع للدول األعضاء       أهنا جهات   فليس هناك نزاع على     جزءاً من القانون الدويل العريف،      

أطرافاً موقِّعةً  باعتبارها  يف املؤسسات املالية الدولية ملزمة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان          األعضاء  فالدول  . فيها
حقوق بني املؤسسات املتعددة األطراف فيما يتعلق مببادئ فمن شأن تعزيز التناسب . على صكوك حقوق اإلنسان

بني متطلبات ومواجهة تنازالت ال ميكن قبوهلا العامة سياسية آراء متناقضة يف جمال الخطر تقدمي أن يقلل اإلنسان 
حكومات البلدان النامية يف وضـع      ومن شأنه أيضاً أن يضع      االقتصاد الكلي وااللتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان       

  .مع املاحنني والدائننيعند التفاوض ق اإلنسان التزاماهتا الدولية املتصلة حبقوملراعاة أفضل 

  عمليات تقييم األثر على حقوق اإلنسان -  هاء

اإلصـالحات  أن يكون هناك توازن بني استيفاء شـروط  يشدد مشروع املبادئ التوجيهية على ضرورة      - ٣١
إدارة االقتصاد الكلي إدارة    ف. االلتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان   واالقتصادية اليت تفرضها خدمة الديون اخلارجية       
 لتغطية النفقات العمومية واالجتماعية،     كافمايل  وتوافر هامش   سليمة، مدعمة باستقرار أسعار السلع األساسية       

  .من شأهنا أن تساعد على زيادة التمتع حبقوق اإلنسان

املتعلقة بالديون قـد    االقتصادية أو القرارات    يف جمال السياسة    صحيٌح أيضاً أن اختيارات أخرى      ومن ال   - ٣٢
توفريه هو لمبادئ التوجيهية العامة فإن ما ميكن لويف هذا الصدد، . حالة كل بلدعلى توقفاً تؤدي إىل نتائج خمتلفة 

توافقها مع حقوق اإلنسان مدى تقييم الواجب دراستها بدقة لتدابري اإلصالح لساسية األعناصر الاإلشارة إىل جمرد 
تقييم األثر علـى حقـوق   لوبالتايل فإن املبادئ التوجيهية تشدد على الدور احلاسم        . ملعين ا احملددة يف سياق البلد   

  .أداة من أدوات صنع القراركاإلنسان 

لتقيـيم  ومقبولة عموماً   وجتب اإلشارة مع ذلك إىل أنه ال توجد حىت اآلن أدوات أو منهجيات راسخة                 - ٣٣
لـذلك، ينبغـي أن     . ح االقتصادي وإدارة الديون اخلارجية    سيما يف سياق اإلصال     ال ،األثر على حقوق اإلنسان   

يتضمن العمل املستقبلي املتعلق باملبادئ التوجيهية بلورة تلك األدوات العملية اليت ميكن وضعها باالعتماد علـى                
ـ        استحدثتها  اليت  وأدوات التحليل والرصد املوجودة      ة الدول واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غـري احلكومي

  .وهيئات حقوق اإلنسان

   ومستقبلهااستعراض الوالية - ثالثاً
الـيت  سلبية اآلثار البسبب  ٢٠٠٠أبريل عام /أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية اخلبري املستقل يف نيسان          - ٣٤

ويف ذلك الوقت، كانـت  . سيما خالل عقد التسعينيات العلى حقوق اإلنسان، برامج اإلصالح اهليكلي خلفها  
 اإلصالح االقتصادي يف البلدان النامية تنفَّذ عادةً وفق الشروط االقتصادية املقترحة أو املفروضة يف بعـض                 تدابري

احلاالت من ِقبل الدائنني الدوليني، وخصوصاً البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، كشروط مسبقة للموافقة على 
  .ناتفاقات قروض أخرى أو على برامج جديدة لتخفيف عبء الديو

حلد من الفقر، امع ظهور استراتيجيات ف. يف السنوات األخريةإىل حد ما،  ،غري أن الوضع قد تغري تدرجيياً  - ٣٥
 للحد مـن    كثر مشوالً استراتيجيات أ وتسترشد  أصبحت معظم اإلصالحات االقتصادية يف البلدان النامية تصمَّم         
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األطراف وزيادة مشاركة   ويل زمام أمورها بدرجة أكرب      للبلدان ت وقد أتاح ذلك    . وطنيةالتنمية  الطط  خبالفقر أو   
اإلصالحات االقتصادية اليت تقودها احلكومات نفسها تتأثر باالعتبارات املتعلقـة          لذلك مل تعد    . املصلحةصاحبة  

ط بني عبء الـدين وشـرو     الصلة قائمة   ال تزال    ،مع ذلك و. بالديون وضغوط الدائنني إالّ بصورة غري مباشرة      
 شرطاً مهماً للموافقة على ختفيف املايل اإلجيايبسجل فعلى سبيل املثال، يظل ال؛ إلصالحات االقتصاديةاإلقراض وا
اإلصالحات االقتصادية والديون األجنبية جمموعتني اعتبار بيد أنه صار من األوضح أن هناك ميالً إىل . عبء الدين

لة عناصر أخرى كالتخطيط اإلمنائي وشـبكات   للحد من الفقر، من مج    وشاملة  فرعيتني من استراتيجيات جديدة     
األمان االجتماعي ومكافحة الفساد والالمركزية وحترير التجارة واالستثمار األجنيب املباشر يف حـني صـارت               
األسباب الدافعة إىل حبث الديون اخلارجية واإلصالحات االقتصادية من حيث أثرها على حقوق اإلنسان ضـمن       

  . وضوحاًإطار الوالية نفسها أقل

وينبغي أيضاً اإلقرار بأن أثر الديون اخلارجية وسياسات اإلصالح االقتصادي على حقوق اإلنسان صار                - ٣٦
فَِلعبء الدين وعمليات ختفيف عبء الدين، من جهة، تأثري غـري مباشـر             .  خمتلفة أبعاد وأطر زمنية  يف  ملموساً  

املوارد املالية املتاحة لتمويل النفقات املتصلة      ايل، أي   بسبب حمدودية اهلامش امل   وأطول أمداً على حقوق اإلنسان      
الشركات اليت متلكهـا    كخصخصة  ومن جهة أخرى، ميكن أن تكون اإلصالحات االقتصادية،         . حبقوق اإلنسان 

مصدر صدمات قوية لألسر املعيشية الفردية وللمجتمعات احمللية وقد         وقطع اإلعانات التجارية والزراعية،     الدولة  
يف قد سعى اخلبري املستقل     و. من احلق يف العمل والغذاء وغري ذلك، يف فترة زمنية قصرية نسبياً           حرماهنا    تؤدي إىل 

إىل مراعاة أوجه االختالف هذه     املبادئ التوجيهية العامة،    مشروع  وضع  اختاره ل النهج الذي   ويف   تقاريره األخرية 
مان احلفاظ على هامش مايل كاف علـى املـديني          وذلك بانتهاج هنج أكثر مشوالً وهنج استراتيجي مع ذلك لض         

  .القصري والطويل على السواء إلعمال حقوق اإلنسان

وهو أثـر   أال   ،اجملالنفس  إعادة تركيز الوالية على     النظر يف   اجمللس  يود  لنقاش، قد   وللمضي قدماً هبذا ا     - ٣٧
ا هذا أن اجلمع بني موضوعني منفصلني يف وتبني اخلربة املكتسبة حىت يومن. اإلدارة االقتصادية على حقوق اإلنسان

تناول جمموعـة مـن اجلوانـب    لتباع هنج عام ابدوره وحتم والية واحدة قد أحدث التباساً بشأن جمال التدخل  
مع التوجهات املقترحة يف مشروع املبادئ اليت ميكن اتباعها يف املستقبل واليت تتفق سبل ومن ال. يف الواليةالضمنية 

  .املالية العامةمسألة و حقوق اإلنسانتتناول يث حبامة، إعادةُ تعريف الوالية العالتوجيهية 

يف إطـار هـذه     بشأن مسائل الديون    بدرجة أكرب   تكوين رأي حمدد    ومن شأن هنج كهذا أن يتيح أيضاً          - ٣٨
ون اخلارجية  وضع مشروع املبادئ التوجيهية أنه ال ميكن فصل أثر عبء الدي          الذي أجنز ل  وقد بّين العمل    . الوالية

ومن . املالية العامة مسألة  جوانب أخرى من    عن  على قدرة الدول على الوفاء بااللتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان          
اجلديدة واألشد تركيزاً مع ذلك عليه      ميكن مواصلة تناول أثر الديون اخلارجية بوصفه جزءاً من هذه الوالية            مث،  
  .حقوق اإلنساندارة النفقات العامة من منظور مبادئ إل

املالية ووضع  بشؤون السياسة   اجمللس خربة واسعة    يعينه  اخلبري املستقل الذي    أن تكون لدى    ، ُيتوقع   وعليه  - ٣٩
متتعه بقدر كبري من املعرفة األساسية بالقواعد واملبادئ الدولية يف جمال حقـوق             برامج املساعدات باإلضافة إىل     

 واستراتيجيات احلد من    الزمة لبحث إمكانية حتسني آليات املالية العامة      وستكون لديه من مث املعارف ال     . اإلنسان
مـشروع املبـادئ   استعراض ومراجعة وتطـوير  وميكن للخبري على وجه اخلصوص . الفقر على الصعيد القطري   
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 إسداء بالوالية بذلك، ُيتوقع منه عالوة على ذلكاجلديد وإذ يقوم املكلف . حىت اآلنالذي ُوضع التوجيهية العامة 
تتيح اختاذ قرارات على    تيسري املناقشات العملية بشأن األدوات اليت       وذلك ب املصلحة  األطراف صاحية   املشورة إىل   

  : ما يلي ومن مجلة تلك األدوات،حقوق اإلنسانأساس 

  عمليات تقييم األثر على حقوق اإلنسان؛  )أ(

  اوز األهداف اإلمنائية لأللفية؛تجوحتديد العناصر األساسية مبا ياملعايري الدنيا قياس   )ب(

  حقوق اإلنسان؛على أساس وضع امليزانية   )ج(

وضع برامج لتوفري شبكات األمان االجتماعي كوسيلة لتخفيف األثر الـسليب النـاجم عـن                 )د(
  ؛واخلصخصةاإلصالحات 

مثالً، فرض الضرائب وفرض مكوس على اخلدمات ونسبة        (احلكومة وحقوق اإلنسان    إيرادات    )ه(
  ؛)ِملنح إىل القروضا

اليت تكون هلا   تعزيز مساءلة املؤسسات املالية الدولية بواسطة أحكام احلماية أو آليات التحقيق              )و(
  صلة باآلراء االستشارية اليت تقدمها وبقرارات اإلقراض اليت تتخذها؛

  .إشراك أصحاب املصلحة والتشاور معهم  )ز(

 مع الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية        اًوثيقيف العمل تعاوناً     ضاًأيأن يتعاون   لمكلف بالوالية   لوينبغي    - ٤٠
وقد كُلف الفريق العامل بوالية رصد واستعراض التقدم احملرز يف جمال . ومع فرقة العمل الرفيعة املستوى التابعة له

وينبغي . من نطاق املالية العامةأيضاً ضتندرج   مبا يف ذلك حبث املسائل العديدة اليت         ،تعزيز وإنفاذ احلق يف التنمية    
وجمـاالت التـدخل    خطط الفريق العامل عند وضع خطط العمل        أن يأخذ يف احلسبان     بالوالية  اجلديد  لمكلف  ل

  .لضمان أوجه التكامل بينهما

سيما الدول واملؤسسات املالية     املصلحة، وال دعوة األطراف صاحبة    بالوالية  اجلديد  لمكلف  لينبغي  كما    - ٤١
فعلى سبيل املثال،    .بقدر أكرب املشاركة   وهيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية، إىل           الدولية
ربة يف جماالت تقييم األثر االجتماعي والسياسات االجتماعية خبكل من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يتمتع 

واألفراد قد بذلت جهوداً يف حبث أثر املالية العامـة          ومن املهم اإلقرار بأن طائفة متنوعة من املنظمات         . واحلماية
وضع توصيات تلقى القبول وتكون موضع تنفيذ من والتماس احلكمة اجلماعية أمر أساسي ل. على حقوق اإلنسان
 مفيدة جداً يف التقريب     ٢٠٠٧يوليه  /ويف هذا السياق، كانت املشاورة اليت ُعقدت يف متوز        . ِقبل األطراف املعنية  

  .تلف وجهات النظر وينبغي التفكري يف إنشاء آلية مماثلة من أجل مواصلة دعم عمل الواليةبني خم
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  االستنتاجات والتوصيات -  رابعاً
 مشروَع املبادئ التوجيهية العامـة      دورتهيقدم اخلبري املستقل إىل جملس حقوق اإلنسان أثناء انعقاد            - ٤٢

القرارات وتنفيذ  عند اختاذ   الوطنية والدولية، اخلاصة والعامة،     الدول واملؤسسات املالية    الواجب أن تتقيد هبا     
 .الـدين اخلـارجي   عبء  تخفيف  الربامج ذات الصلة ب   اإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك      وسداد الديون   برامج  
ضمان أالّ يؤدي االمتثال لاللتزامات املترتبة على الديون اخلارجية إىل          من هذه املبادئ التوجيهية هي      والغاية  

التزاماهتا املتعلقة بإعمال حقوق مواطنيها االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة األساسـية            نعها من الوفاء ب   م
توصـيات  المشروع املبادئ التوجيهية العامة     ويعكس  . املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

  .ي والديون اخلارجيةاخلبري املستقل بشأن سياسات اإلصالح االقتصاداألساسية اليت يقدمها 

بكل بلـد يف    أو العناصر األساسية اخلاصة     املعايري الدنيا   تعريف  ويشجع اخلبري املستقل الدول على        - ٤٣
وجيب أن تتسق تلك املعايري مع أحكام القـانون الـدويل           . جماالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

التعليقات وأن تراعي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سيما العهد الدويل اخلاص ب حلقوق اإلنسان وال
وإنّ وجود تلـك املعـايري      . العامة ذات الصلة الصادرة عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

  .إنفاذ املبادئ التوجيهية العامةيف سبيل سيكون خطوة مهمة 

اء يف منظمات كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل        وعلى األطراف صاحبة املصلحة والدول األعض       - ٤٤
مراعاة القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن مث استعراض إجراءاهتا الداخلية وهياكلها املؤسسية، مبا يف ذلك               

فمن شأنه  . نظامها األساسي إن اقتضى األمر ذلك لتحقيق املواءمة بينها وبني القانون الدويل حلقوق اإلنسان             
لتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان يف األهداف العامة جلميع املنظمات املتعددة األطراف تقليل احتمال إدماج اال

  .إسداء آراء متضاربة ومتناقضة للبلدان النامية يف جمال السياسة العامة

االقتصادي والديون اخلارجية علـى     وفيما يتعلق باستعراض الوالية اخلاصة بآثار سياسات اإلصالح           - ٤٥
تمتع الكامل حبقوق اإلنسان، يرى اخلبري املستقل، بعد دراسة األمر، أنه يلزم إعادة تعريف وتسمية الوالية                ال

ومن مث، ستبحث الوالية اجلديدة واملعاد حتديدها أثر إدارة . لينصب تركيزها بالتحديد على اإلدارة االقتصادية
اً، جيب أن تشكل اجملاالت املواضـيعية املتعلقـة         وأساس. املالية العامة على إعمال حقوق اإلنسان األساسية      

وستكون . بالديون اخلارجية واملساعدة املالية الدولية جزءاً من املسألة األكثر مشوالً املتعلقة بإدارة املالية العامة
املسألة الرئيسية الواجب التصدي هلا من مث هي كيفية تأمني مايل كاف الحترام معايري حقوق اإلنـسان مـع      

  .من التزامات تعوق سداد الديونصول يف الوقت ذاته على مساعدة مالية خالية حلا

بالوالية الذي ستوكل إليه مهمة مساعدة اجمللس يف حبث مسألة          اجلديد  وميكن أن ُيطلب إىل املكلف        - ٤٦
وميكن أن . حقوق اإلنسان واملالية العامة ملواصلة استعراض ومراجعة وتطوير مشروع املبادئ التوجيهية العامة

تطـوير أدوات حتليليـة     يشمل العمل الواجب االضطالع به يف املستقبل بشأن املبادئ التوجيهيـة العامـة              
األدوات تقييم األثر على حقوق اإلنسان وتعـيني        وميكن أن تشمل هذه     . وإرشادات عملية لتسهيل إنفاذها   

 حقوق اإلنسان واختاذ تدابري لتعزيز مساءلة ساسعلى أ ووضع امليزانية يةاألساسالعناصر املعايري الدنيا وحتديد 
وستبقى مسألة حتديد عدد االلتزامات . الدولية املتصلة حبقوق اإلنسانالتزاماهتا املؤسسات املالية الدولية بشأن 
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حقوق وبني املالية العامة، مبا فيها خدمة الدين،        لكوهنا تشكل الصلة    ة  ياملتصلة حبقوق اإلنسان مشكلة رئيس    
إسداء املشورة وقد يلزم . عمليات التحليل هذهوستكون عمليات تقدير التكاليف جزءاً أساسياً من . اناإلنس

  . احملليةاملايل اإلضايف املطلوب أو ختفيف عبء الدين أو املساعدة اإلمنائية أو اإليراداتاهلامش خبصوص 

العمل بني  عالقات  فينبغي تقوية   . لتنميةباحلق يف ا  صلة أيضاً   من املسائل املتعلقة هبذه الوالية      ولكثري    - ٤٧
خبري للوينبغي . املكلف بالوالية والفريق العامل املعين باحلق يف التنمية وفرقة العمل الرفيعة املستوى التابعة له    

وعالوة على ذلك، ينبغي أن حتظى الوالية بـدعم         . همايأن يأخذ عملهما لتحقيق التكامل بني أنشطت      املستقل  
سيما من الدول واملؤسسات املالية الدولية وهيئات أخرى تابعة  املصلحة والاألطراف صاحبة  أكرب من خمتلف

  .لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية

 -  -  -  -  -  


