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حتقيوووت التعووواون الووودو  ت حووول  يتمثووول تعلووو  أن أحووود مقاحووود األموووم املتحووودة  وإذ يرووود  
  أو ااجتماعي أو الثقات أو اإلنساين، كل الدولية ذات الطام  اادتصا ياملرا 

عل  أن املؤمتر العاملي حلقووق اإلنسوان دود ا فوت علو   عووة اجملتمو  الودو  إ   وإذ يؤكد 
أجول املسواعدة علو  ففيو  عودي الوديون اخلارجيوة الوادو  علو  عوا ت م ل كل موا ت ولوعم مون 

البلدان النامية، مغيوة  كملوة اقدوو  الوت  بو هلا حكوموات  و ه البلودان مون أجول حتقيوت اإلعموال 
 الكامل للحقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافية لرعوهبا، 

، وإذ يؤكود ت 2030ة لعوا  عل  ألبقية ولائل  نفي  خطة التنمية املسوتدام وإذ يرد  
   ا الصد  عل  املبوا   األلالوية للتعواون الودو  الوت  تسوم وريوة لوريوة للتحقيوت العملوي أل ودا 

 التنمية املستدامة، 
موون عوو    2030علوو  مووا أ عووريف عنووم ت خطووة التنميووة املسووتدامة لعووا   وإذ يروود  أيضووا   

لو  حتموول الووديون ت األجول الطويوول، عوون  ريووت علو  مسوواعدة البلوودان الناميوة ت حتقيووت القوودرة ع
 دوووا،تعبئدوووا وإعوووا ة  يكلا بووواي ليالوووات منسوووقة ةووود  إ   عوووم متويووول الوووديون والت فيووو  مووون 

معاقووة الووديون اخلارجيووة للبلووودان كوو لك موووا أعووريف عنووم موون عوو   علووو  حسووبما يكووون منالووبا ، و 
 الفقرة املر فعة املديونية من أجل احلد من حالة املديونية احلرجة، 

ابالت اموووات املتعدووود هبوووا ت خطوووة عمووول أ يوووس أاباب، وإذ يالحووو  أن ملووودا     وإذ يسووولم 
زمووة كثوورة، علوو  الوورغم موون اقدووو  الدوليووة املب ولووة للت فيوو  موون الووديون، مووا زالوو   رووة أمووا  أ

الديون ومعضدا يوجد ت خضوم أزموة، مبوا ت ذلوك عود  مون أدول البلودان  ووا  ومون الودول اق ريوة 
 الصغرة النامية ومعض البلدان املتقدمة، 

 ور ووايووة وأنرووطة الوكوواات والصوونا يت والووربام  األخوورى التامعووة  وإذ يضوو  ت اعتبوواره 
 ارجية واالت امات املالية الدولية، لألمم املتحدة ت التعامل م  مسيلت الديون اخل

الووو ي  واجدوووم أشووود البلووودان الناميوووة مي انوو  ايووود اإلدووورار ون عووودي الوووديون املت وإذ يوودرك 
مديونيووة، وخاحووة أدوول البلوودان  وووا ،  ووو عوودي ا ىتموول ويرووكل إحوودى العقبووات الرئيسووية الووت 

ت القضاي عل  الفقر، وأن  كلفة حتول  ون إحراز  قد  ت حتقيت  نمية مستدامة لور ا الناس و 
خدمة الديون البا ظة حتد مردة مون دودرة كثور مون البلودان الناميوة ومعوض البلودان املتقدموة علو  
الندوووول ابلتنميوووة ااجتماعيووووة و قووودس اخلوووودمات األلالوووية موووون أجووول ةيئووووة األو ووواي الضوووورورية 

 إلعمال احلقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافية، 
وا مورارا   يف عن دلقموإذ يعر   من أن البلودان الناميوة ا  و ال، علو  الورغم مون إعوا ة جدولوة  يًو

 و كرارا ،  سد  لنواي  مبلغا  أكرب من املبلغ الفعلي ال ي  تلقاه ت شكل مساعدة إ ائية رمسية، 
علو   ابملبا   األلالية املتعلقوة معمليوات إعوا ة  يكلوة الوديون السويا ية الوت  ؤكود وإذ ي ّكر 
 يكلووة الووديون السوويا ية ينبغووي اانتدوواي مندووا ت الودوو  املنالوود ومكفوواية  خمططووات  سووويةأن أعمووال 

إ  حالة  يون مستقرة ت الدولة املدينة، عل  حنو يقلول إ  أ   حود مون التكوالي  جيد أن  فضي و 
 نسان، لنظا  املا  الدو  وىرت  حقوق اإلااادتصا ية وااجتماعية ويكفل التقرار 

وا السويا ية، و وو حوت ينبغوي  وإذ يسلم  ابحلت السيالي لكل  ولة ت إعوا ة  يكلوة  يًو
 أا يعطلم أو يعودم أي إجراي حا ر عن  ولة أخرى، 
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ون التدفقات املالية غر املرروعة، مبا فيدا التدوريف الضوريم مون جانود  وإذ يسلم أيضا   
لفوووا ر لتالعوود ابادووريف الضووريم الت وواري عوون  ريووت األفوورا  ذوي األرحوودة املاليووة الضوو مة والت

 ميكون اكم  يوون الت ارية وجتند  ف  الضرائد من جاند الروركات عورب الو نيوة،  سودم ت  ورا 
 ، درتال اخلارجيي إ  ااحتملدا ابلنظر إ  أن احلكومات املفتقرة إ  اإليرا ات احمللية دد  ل 

مساواة ا   ال ت ار فاي وأًا كثرا  ما  سودم ت االوتبعا  ااجتمواعي العل  أن ال وإذ يؤكد 
 لفئات وأفرا  معينني وةميردم، 

ابلتووي ر الرووديد لألزمووة املاليووة األخوورة علوو  حقوووق اإلنسووان، وإذ يسوولم أيضووا  ون  وإذ يسوولم 
 مة. دي لألز صحقوق اإلنسان مل  ؤخ  معني ااعتبار ت مجي  األحوال لدى و   ليالات الت

أن عوودي الووديون ي يوود موون  عقيوود املروواكل العديوودة الووت  واجددووا البلوودان الناميووة،  وإذ يؤكوود 
ر  فإنوم عوائت خطومثمة، ومون ويسدم ت انترار الفقر املدد ، ويركل عقبة أما  التنمية البررية املستدا

 يعرتل لبيل إعمال مجي  حقوق اإلنسان، 
اخلبوور املسووتقل املعووا دتر الووديون اخلارجيووة للوودول،  قريوورموو  التقوودير مت ىوويع علمووا   -1 

، ت التمتوو  الكاموول  ميوو  حقوووق اإلنسووان، وخاحووة ا موون الت امووات ماليووة  وليووة أخوورىومووا يتصوول هبوو
 ، ويرحد وعمال اخلبر املستقل وإلداما م؛ (1)احلقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافية

مو و  أ وات  قيويم األ ور علو  حقووق اإلنسوان،  أيضوا  ىيع علما  مو  التقودير  -2 
، ويطلود إليوم مواحولة و و  مبوا    وجيديوة لتقيويم أ ور ليالوات (2)ال ي دوا  موم اخلبور املسوتقل

، ابلترووواور مووو  الووودول ولوووائر أحوووحايف املصووولحة علووو  حقووووق اإلنسوووان اإلحوووالق اادتصوووا ي
 املعنيني، و قدس املبا   التوجيدية إ  جملس حقوق اإلنسان ت  ور م األرمعني؛ 

 ولوووة  تحمووول ت املقوووا  األول املسوووؤولية عووون الندوووول ابلتنميوووة كووول ون   يووو ّكر -3 
تيوووار ولوووائلدا ية ت اخولأًوووا هلوووا احلوووت واملسوووؤ علووو  اادتصوووا ية وااجتماعيوووة والثقافيوووة لروووعبدا، و 

 ندوا فيموا يتعلوترجيوة معيوأ دافدا اإل ائية لبلوغ  و ه الغايوة، وينبغوي أا فضو  ألي إمواليات خا
 ابلسيالة اادتصا ية؛ 

ون أكثور موون  لثوي البلوودان ت مجيو  أحنواي العووامل  قلوا حاليووا  خ انتدوا العامووة  يسولم -4 
 و قيد حي  ا املا  عو ا  عن  وليعم؛ 

أن عمليوووات التصووودي لألزموووات املاليوووة واادتصوووا ية العامليوووة  يؤكووود مووون جديووود -5 
يعووة مليووات ذر ينبغووي أا  ووؤ ي إ   قلوويا جدووو  ففيوو  عوودي الووديون، وأا  سووت د   وو ه الع
لو  لولبية ع لود   ودامر ففيو  عودي الوديون، ألن مون شوين ذلوك أن يوؤ ي إ  إحودا  آتر

 ن املتي رة؛ التمت  حبقوق اإلنسان ت البلدا
 ون الت فيو  مون عوودي الوديون ميكون أن يلعوود  ورا  رئيسويا  ت حتريور موووار  يسولم -6 

ينبغووي فصيصوودا لألنرووطة الووت  نسوو م موو  حتقيووت  ووو و نميووة مسووتدامني، مبووا ت ذلووك احلوود موون 
 ،2030  الفقر وملوغ األ ودا  اإل ائيوة، مبوا يرومل األ ودا  احملود ة ت خطوة التنميوة املسوتدامة لعوا

وأنم ل لك يتعني املضي حب   ومسرعة ت افاذ  ودامر للت فيو  مون عودي الوديون، حيثموا يكوون 
ذلك منالبا ، مو   ومان أا حتول  و ه التودامر لول مصوا ر التمويول البديلوة وأن  قورتن مو اي ة ت 

 املساعدة اإل ائية الرمسية؛ 
__________ 

(1) A/HRC/37/54 . 

 . A/HRC/37/54انظر الو يقة  (2)



A/HRC/37/L.22 

GE.18-04141 4 

مضوورة  ااإلنفوواق العوا  ليسوو  كلدو ون مجيوو  اقدوو  املب ولووة للحود مون يسولم أيضوا   -7 
حبقوووق اإلنسووان، ويوودعو إ  و وو  ليالووات متسووقة مرووين اإلنفوواق العووا   كفوول امتثووال الوودول 
امتثاا  كامال  الت اماةا املتعلقة حبقووق اإلنسوان، وأن أتخو   و ه السيالوات ت احلسوبان وجوويف 

 دا؛  مان احرتا  ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان ألفقر الفئات وأ عف
ابلنوداي املوّجوم إ  البلودان الصوناعية لكوي  نفو   ون م يود مون  ي ّكر مرة أخرى -8 

اإلمطوواي الوورب م  املعوو ز لت فيوو  الووديون، ولكووي  وافووت علوو  شووطد مجيوو  الووديون الرمسيووة الثنائيووة 
 الوادعة عل    ه البلدان مقامل  قدميدا الت امات ابحلد من الفقر ميكن إ باةا؛ 

اجملتم  الدو ، مبا ت ذلك منظومة األمم املتحودة ومؤلسوات مريتوون وو ز  ىث -9 
والقطواي اخلوا ، علو  افواذ التودامر واإلجورايات املالئموة لتنفيو  التعدودات واالت اموات واا فادووات 
ة والقوورارات املنبثقووة عوون املووؤمترات الرئيسووية ومووؤمترات القمووة الووت عقوودةا األمووم املتحوودة، مبووا فيدووا دموو

األلفيوووة، واملوووؤمتر العووواملي حلقووووق اإلنسوووان، واملوووؤمتر العووواملي ملكافحوووة العنصووورية والتمييووو  العنصوووري وكوووره 
لتمويول  األجاند وما يتصل م لك من  عصد، ومؤمتر القمة العاملي للتنميوة املسوتدامة، واملوؤمتر الودو 

ان الناميووة، ا لوويما البلوودان لة مرووكلة الووديون اخلارجيووة للبلووديالتنميووة، وخاحووة مووا يتعلووت مندووا مبسوو
 املثقلة ابلديون من مني البلدان الفقرة وأدل البلدان  وا  والبلدان الت متر ادتصا اةا مبرحلة انتقالية؛ 

عل  أن مرام  اإلحالق اادتصا ي الناشئة عن الديون اخلارجيوة ينبغوي  يرد  -10 
بووودان الناميوووة ت لوووياق موووا  ب لوووم مووون أن  ولووو  إ  أدصووو  حووود حيووو  السيالوووات العاموووة املتووواق لل

جدووو  إ ائيووة و نيووة، موو  مراعوواة آراي أحووحايف املصوولحة املعنيووني علوو  حنووو يكفوول  نميووة متوازنووة 
  فضي إ  إعمال مجي  حقوق اإلنسان إعماا  شامال ؛ 

علووو  أن الوووربام  اادتصوووا ية الناشوووئة عووون ففيووو  عووودي الوووديون أيضوووا  يرووود   -11 
ليالووات التكيوو  اهليكلووي السووامقة الووت مل حتقووت املوورا  مندووا،  كوورر د أا  جيوووشووطبدا اخلارجيووة 

 كاملطالبات املترد ة ابخلص صة و قليا اخلدمات العامة؛ 
 الية العامة واإلحوالق اادتصوا يو اي املاألعل  أن  دامر  بع  يرد  ك لك -12 

 ادتصوا ية وااجتماعيوة والثقافيوة،ينبغي أا  نتدك أمدا  احلد األ   مون املضومون األلالوي للحقووق ا
وأا  كوون متيي يوة مصوورة مباشورة أو غور مباشورة وأا  وؤ ي إ  اعتموا   ودامر  راجعيوة غور مسووموق 

 هبا من حيث التمت  ابحلقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافية أو من حيث إعماهلا؛ 
ن الو يت مون و احلة التعاابلدول وحندوق النقد الدو  والبنك الدو  مو  يديد -13 

أجووول  ووومان  ووووفر مووووار  إ وووافية مووون خوووالل املبوووا رة املتعلقوووة ابلبلووودان الفقووورة املثقلوووة ابلوووديون 
والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالراي وغر ا من املبا رات اقديدة، والوتيعايف  و ه 

 ام  اقارية؛ املوار  اإل افية ت البلدان املتلقية  ون التي ر عل  الرب 
الوووودول واملؤلسوووات املاليووووة الدوليووووة والقطووواي اخلووووا  علووو  افوووواذ  وووودامر  ىوووث -14 

عاجلووة لت فيوو  مرووكلة عوودي الووديون عوون البلوودان الناميووة الووت  عوواين موجووم خووا  موون فووروس 
نقووا املناعووة البروورية/متالزمة نقووا املناعووة املكتسوود )اإليوودز(، وذلووك لكووي يتسوو  حتريوور امل يوود 

الصحية و وفر العالج للسوكان  البحو وار  املالية والت دامدا ألغرال الرعاية الصحية و من امل
 ت البلدان املتي رة؛ 
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رأيووم الوو ي أو ووأ فيووم أن إجيووا  حوول  ائووم ملرووكلة الووديون والنظوور ت أيووة  يكوورر -15 
آليوووة جديووودة حللدوووا، يتطلبوووان إجوووراي حووووار ليالوووي والووو  موووني البلووودان الدائنوووة والبلووودان املدينوووة 
واملؤلسات املالية املتعد ة األ ورا ، ت نطواق منظوموة األموم املتحودة، علو  ألواس مبودأ  قالوم 

  املصاحل واملسؤوليات؛
الوودول علوو  مواحوولة النظوور ت ا بوواي ًوو  لسوونة إلعووا ة  يكلووة الووديون  يروو   -16 

السوويا ية، علوو  أن  ؤخوو  ت احلسووبان املبووا   األلالووية املتعلقووة معمليووات إعووا ة  يكلووة الووديون 
 السيا ية والعمل ال ي  ضطل  مم املؤلسات املالية الدولية وفقا  لواية كل مندا؛ 

مفووول األمووم املتحوودة السووامي حلقوووق اإلنسووان أن يووو  م يوودا    لبووم إ  يكوورر -17 
موون اا تمووا  ملرووكلة أعبوواي الووديون الووت  ثقوول كا وول البلوودان الناميووة، وا لوويما أدوول البلوودان  وووا ، 

 وخاحة ملا يرت د عل  التدامر الناشئة عن الديون اخلارجية من آتر اجتماعية؛ 
لل نة االترارية فيموا يتعلوت ونروطة الصونا يت معمل ا ىيع علما  م  التقدير -18 

اانتدازيووووة وأت ر ووووا علوووو  حقوووووق اإلنسووووان، ويطلوووود إ  الل نووووة أن  قوووود  التقريوووور الندووووائي عوووون 
 املو وي إ  جملس حقوق اإلنسان ت  ورةا احلا ية واألرمعني؛ 

 وغر وواإ  اخلبور املسوتقل أن يواحول التكرووا  أوجوم الورتامع مو  الت وارة  يطلود -19 
مووون املسوووائل، مبوووا ت ذلوووك مسووويلة فوووروس نقوووا املناعوووة البرووورية/اإليدز، عنووود حبوووث أت ووور التكيووو  

 هبووا إليووماهليكلووي والووديون اخلارجيووة، وأن يسوودم أيضووا ، حسووبما يكووون منالووبا ، ت العمليووة الووت ع دوود 
التكيوو  اهليكلووي والووديون إ  مسوويلة آتر  انتبوواهتامعووة املووؤمتر الوودو  لتمويوول التنميووة مغيووة  وجيووم امل

  اخلارجية عل  التمت  حبقوق اإلنسان، وخاحة احلقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافية؛
اخلبر املسوتقل علو  املضوي دودما ، فيموا يقوو  موم مون عمول ووفقوا  لوايتوم،  ير   -20 

املقوررين اخلاحوني، واخلورباي ت التعاون م  الل نة املعنية ابحلقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافيوة، و 
املسووتقلني، وأعضووواي أفردووة اخلووورباي العاملووة التامعوووة جمللووس حقووووق اإلنسووان، ومووو  الل نووة االتروووارية 

 للم لس، مرين املسائل املتعلقة ابحلقوق اادتصا ية وااجتماعية والثقافية واحلت ت التنمية؛ 
ير إ  جملووس حقوووق اإلنسووان إ  اخلبوور املسووتقل أن يقوود  ابنتظووا   قووار  يطلوود -21 

 وإ  اقمعية العامة وفقا  لرب م  عمل كل مندما؛ 
إ  األمووني العووا  أن يوو و  اخلبوور املسووتقل مكوول مووا يل مووم موون مسوواعدة،  يطلوود -22 

 وخاحة ما يل مم من موظفني وموار  لال طالي مبدامم؛ 
احلكومات واملنظمات الدوليوة واملؤلسوات املاليوة الدوليوة واملنظموات غور  ىث -23 

 احلكومية والقطاي اخلا  عل  التعاون الكامل م  اخلبر املستقل ت لياق ا طالعم موايتم؛ 
إ  اخلبووور املسوووتقل أن يقووود  إ  اجمللوووس ت  ور وووم األرمعوووني  قريووورا  عووون  يطلووود -24 

  نفي    ا القرار؛ 
مواحوولة النظوور ت  وو ه املسوويلة ت  ور ووم احلا يووة واألرمعووني ت إ ووار البنوود  قوورري -25 

 نفسم من منو  جدول األعمال.
    


