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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2017
 -3/34والية ةةة الخبية ةةر المسة ةةتق المع ة ةةي باثة ةةار الة ةةديون الخار ية ةةة للة ةةدو
ومةةا يتص ة ب ةةا مةةا التمامةةاد ماليةةة وليةةة فيةةرت علي ةةا فةةي التمت ة
الكامة ة ة بجمية ة ة حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان ويا ة ةةة ال ق ة ةةوق االقتص ة ةةا ية
واال تماعية والثقافية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبثيااق األم اتمحدد ،،وباإلعالن العاتمي حلقووق اإلنسوان ،وبوإعالن وبرنوام
عمل فثيثينا ،وبالصكوك الدولثية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد مجثيع القرارات واتمقررات اليت اعحمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملوس
حقوووق اإلنسووان فثيمووا يحصوول بساووار كثياكووات الحكثيووح االثيكلووي واإلدووال ا حصووا والووديون
اخلارجثيووة ل الحمحووع الكاموول مثيووع حقوووق اإلنسووان ،وخادووة احلقوووق ا حصووا ية وا جحماعثيووة
والاقافثية ،وآخرها رار اجمللس  11/31اتمؤرخ  23آذار/مارس ،2016
وإذ يؤك وود م وون جدي وود أيض ووا و ورارإ إ 1/10-اتم ووؤرخ  23ش ووباط/فرباير  2009اتمحعلو و
بحأاري األزمحني ا حصا ية واتمالثية العاتمثيحني علو إعموال حقووق اإلنسوان والحمحوع ال علوي هبوا علو
الصعثيد العاتمي،
وإذ يشووري إىل ورار جملووس حقوووق اإلنسووان  1/5بشووأن بنوواس مؤكسووات اجمللووس ،و ورارإ 2/5
بش ووأن مدون ووة واع وود الس ولوك ألد وودا الو ي ووات ل إ ووار اإلج وراسات اخلاد ووة جملل ووس حق وووق
اإلنسان ،اتمؤرخني  18حزيران/يونثيه  ،2007وإذ يشود علو أن علو اتمكلوح بو يوة أن يوؤ
واجباته وفقا الذين القرارين ومرفقثيهما،
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وإذ يض ووع ل اعحب ووارإ ال ق وور 6 ،م وون و ورار اجلمعثي ووة العام ووة  251/60اتم ووؤرخ  15آذار/
مارس ،2006
وإذ يش وود علو و أن أح وود مقاد وود األمو و اتمحد وود ،ه ووو قثيو و الحع وواون ال وودو ل ح وول
اتمشاكل الدولثية ذات الطابع ا حصا أو ا جحماعي أو الاقال أو اإلنساين،
وإذ يؤكد عل أن اتمؤمتر العاتمي حلقووق اإلنسوان ود ات و علو عوو ،اجملحموع الودو إىل
بذل كل موا ل وكوعه مون أجول اتمسواعد ،علو ثيوح عويس الوديون اخلارجثيوة الوا وع علو عوات
البلدان النامثية ،بغثية تكملوة اجلهوو الويت تبوذالا حكوموات هوذإ البلودان مون أجول قثيو اإلعموال
الكامل للدقوق ا حصا ية وا جحماعثية والاقافثية لشعوهبا،
وإذ يشدّ عل أكبقثية وكائل تن ثيذ خطة الحنمثية اتمسوحدامة لعوا  ،2030وإذ يؤّكود ل
هووذا الصوود عل و اتمبووا ت األكاك وثية للحعوواون الوودو الوويت تحس و بأ ثيووة وريووة للحدقثي و العملووي
ألهداف الحنمثية اتمسحدامة،
وإذ يشوود أيضووا عل و مووا أعوور عنووه ل خطووة الحنمثيووة اتمسووحدامة لعووا  2030موون عووز
علو مسوواعد ،البلوودان النامثيووة ل قثيو القوودر ،عل و موول الووديون ل األجوول الطويوول عوون ريو
اتب وواي كثياك ووات من فس ووقة هت وودف إىل ع و متوي وول ال ووديون والح ثي ووح م وون ال ووديون وإع ووا  ،هثيكل ووة
الديون ،حسبما يكون مناكبا ،وإىل معاجلة الديون اخلارجثية للبلودان ال قوري ،اتمرت عوة اتمديونثيوة مون
أجل احلد من حالة اتمديونثية احلرجة،
وإذ يس ولّ با لحزامووات اتمحعهوود هبووا ل خطووة عموول أ يووس أبابووا ،وإذ يالح و أن بلوودانا
كاووري ،،علو الوورا موون اجلهووو الدولثيووة اتمبذولووة للح ثيووح موون الووديون ،مووا زالو هشووة أمووا أزمووة
الديون وبعضها يوجد ل خض أزموة ،مبوا ل ذلوع عود مون أ ول البلودان مووا ومون الودول اجلزريوة
الصغري ،النامثية وبعض البلدان اتمحقدمة،
وإذ يضووع ل اعحبووارإ ور وو يووة وأنشووطة الوكووا ت والصوونا ي والوربام األخوورى الحابعووة
لألم اتمحدد ،ل الحعامل مع مسأليت الديون اخلارجثية وا لحزامات اتمالثية الدولثية،
وإذ يوودرك تزايوود اإل ورار بووأن عوويس الووديون اتمحزايوود الووذ تواجهووه أشوود البلوودان النامثيووة
مديونثيووة ،وخادووة أ وول البلوودان مووا ،هووو عوويس ُيحموول ويشووكل إحوودى العقبووات الرئثيسوثية الوويت
ووول ون إح وراز تق وود ل قثي و تنمثي ووة مس ووحدامة وره ووا الن وواس ول القض وواس عل و ال ق وور ،وأن
خدمة الديون الباهظة ّد بشد ،مون ودر ،كاوري مون البلودان النامثيوة وبعوض البلودان اتمحقدموة علو
النه وووا بالحنمثي ووة ا جحماعثي ووة وتق وودس اخل وودمات األكاكو وثية م وون أج وول هتثي ووة األوض وواي الض وورورية
إلعمال احلقوق ا حصا ية وا جحماعثية والاقافثية،
وإذ يعر عن لقه من أن البلدان النامثية توزال ،علو الورا مون إعوا  ،جدولوة يو وا
مرارا وتكرارا ،تسد كنويا مبلغا أكرب من اتمبلغ ال علي الذ تحلقاإ كمساعد ،إمائثية رمسثية،
وإذ يووذكر باتمبووا ت األكاك وثية اتمحعلقووة بعملثيووات إعووا  ،هثيكلووة الووديون الس وثيا ية( )1الوويت
تؤّكوود عل و أن أعمووال إعووا  ،هثيكلووة الووديون الس وثيا ية ينبغووي ا نحهوواس منهووا ل الو و اتمناكووي
وبك اس ،وأن تؤ هذإ األعمال إىل إجيا حالة يون مسحقر ،ل الدولوة اتمدينوة ،علو يوو يقلّول
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إىل أ ىن حد من الحكالثيح ا حصا ية وا جحماعثية ويك ل قثي ا كحقرار للنظوا اتموا الودو
وُيرت حقوق اإلنسان،
وإذ يسلّ باحل السثيا لكل ولوة ل إعوا  ،هثيكلوة يو وا السوثيا ية ،وهوو حو ينبغوي
أ يعطله أو يعو ه أ إجراس دا ر عن ولة أخرى،
الحهر الضوري مون جانوي
وإذ يسلّ أيضا بأن الحدفقات اتمالثية اري اتمشروعة ،مبا فثيها ّ
األف ورا ذو األردوود ،اتمالثيووة الض و مة والحهو يبور الض وري الحيووار عوون ري و الحالعووي بووال واتري
الحيارية وجتني فع الضرائي من جاني الشركات عرب الو نثيوة ،تسوه ل توراك يوون كون
ّملها بالنظر إىل أن احلكومات اتم حقر ،إىل اإليرا ات احمللثية د تليأ إىل ا رتاا اخلارجي،

وإذ يؤك وود أن ع وويس ال ووديون يزي وود م وون تعقثي وود اتمش وواكل العدي وود ،ال وويت تواجهه ووا البل وودان
النامثيووة ،ويسووه ل انحشووار ال قوور اتموود ع ،ويشووكل عقبووة أمووا الحنمثيووة البشورية اتمسووحدامة ،وموون
فإنه عائ خطري يعرتا كبثيل إعمال مجثيع حقوق اإلنسان،
 -1ي ووذكر بو ووأن كو وول ولو ووة هو ووي اتمسو ووؤولة ل اتمقو ووا األول عو وون النهو وووا بالحنمثيو ووة
ا حصو و ووا ية وا جحماعثيو و ووة والاقافثيو و ووة لشو و ووعبها ،وأن الو و ووا احل و و و واتمسو و ووؤولثية ل اخحثيو و ووار وكو و ووائلها
وأهدافها اإلمائثية لبلوغ هوذإ الغايوة ،وينبغوي أ ضوع أل إموالسات خارجثيوة بعثينهوا فثيموا يحعلو
بالسثياكة ا حصا ية؛
 -2يسوول بووأن ب ورام اإلدووال ل جم وال الحكثيووح االثيكلووي واتمشوورو ثيات اتمحعلقووة
بالسثياكووات العامووة و ّد موون اإلن وواق العووا وت وورا حوودو ا صوووى اابحووة علو اإلن وواق ،و تووو
اهحمامووا كافثيووا لحوووفري اخلوودمات ا جحماعثيووة ،وأنووه يووحمكن كوووى عوود لثيوول موون البلوودان موون
قثي مو مسحدا أعل ل ظل هذإ الربام ؛
 -3يس ول أيضووا بووأن ثيووح عوويس الووديون كوون أن يووؤ ورا رئثيس وثيا ل ريوور
موار ينبغي صثيصها لألنشطة اليت تنسي مع قثيو موو وتنمثيوة مسوحدامني ،مبوا ل ذلوع احلود
م وون ال ق وور وبل وووغ األه ووداف اإلمائثي ووة ،مب ووا يش وومل األه ووداف احمل وود  ،ل خط ووة الحنمثي ووة اتمس ووحدامة
لع ووا  ،2030وأن ووه ل ووذلع يحع ووني اتمض ووي علو و ي ووو يحسو و بالحصو ومثي والس وورعة ل ا وواذ ت وودابري
للح ثيوح موون عويس الووديون ،حثيامووا يكوون ذلووع مناكووبا ،موع ضوومان أ وول هوذإ الحوودابري وول
مصا ر الحمويل البديلة وأن تقرتن بزيا  ،ل اتمساعد ،اإلمائثية الرمسثية؛
ُ -4يو و و اجملحم و ووع ال و وودو  ،مب و ووا ل ذل و ووع منظوم و ووة األمو و و اتمحد و وود ،ومؤكس و ووات
بريح و ووون وو ز والقط و وواي اخل و وواد ،علو و و ا و وواذ الح و وودابري واإلجو و وراسات اتمالئم و ووة لحن ثي و ووذ الحعه و وودات
وا لحزامات وا ت ا ات والقرارات اتمنباقة عن اتمؤمترات الرئثيسثية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األم
اتمحدد ،،مبا فثيها موة األل ثيوة ،واتموؤمتر العواتمي حلقووق اإلنسوان ،واتموؤمتر العواتمي تمكافدوة العنصورية
والحمثيثيووز العنصوور وكوورإ األجانووي ومووا يحصوول بووذلع موون تعصووي ،وم وؤمتر القمووة العوواتمي للحنمثيووة
اتمسحدامة ،واتمؤمتر الدو لحمويل الحنمثية ،وخادة ما يحعلو منهوا مبسوألة مشوكلة الوديون اخلارجثيوة
للبلدان النامثية ،كثيما البلدان اتماقلة بالديون من بني البلدان ال قوري ،وأ ول البلودان مووا والبلودان
اليت متر ا حصا اهتا مبرحلة انحقالثية؛
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 -5يكوورر لبووه إىل م وووا األمو اتمحدوود ،السووامي حلقوووق اإلنسووان أن يوو مزيوودا
موون ا هحمووا تمشووكلة أعبوواس الووديون الوويت تاقوول كاهوول البلوودان النامثيووة ،و كوثيما أ وول البلوودان مووا،
وخادة تما يرتتي عل الحدابري الناش ة عن الديون اخلارجثية من آاار اجحماعثية؛
 -6يك ورر الحأكثيوود أيضووا ل هووذا الصوود أن أنشووطة دوونا ي ا كووحامار ا نحهازيووة
تسوولا الضوووس علو بعووض مووا يعوورت النظووا اتمووا العوواتمي موون مشوواكل وتوودل علو الطووابع اجلووائر
للنظا القائ الذ يؤار تأاريا مباشرا ل الحمحع حبقوق اإلنسان ل الدول اتمدينة ،ويهثيوي بالودول
أن تنظ وور ل تن ثي ووذ أ وور انونثي ووة لحقلو وثي أنش ووطة د وونا ي ا ك ووحامار ا نحهازي ووة اجلش ووعة اخ وول
و ياهتا القضائثية؛
ُ -7يو وثيا علم ووا م ووع الحق وودير ب ووالحقرير اتمرحل ووي للين ووة ا كحش ووارية بش ووأن أنش ووطة
الصوونا ي ا نحهازيووة وتأاريهووا عل و حقوووق اإلنسووان( ،)2ويطلووي إىل اللينووة أن تقوود تقري ورا ائثيووا
عن اتموضوي إىل جملس حقوق اإلنسان ل ورته الحاكعة والاالاني كثيما ينظر فثيه؛
 -8يرحي بأعمال وإكهامات اخلبري اتمسحقل اتمعين بساار الديون اخلارجثيوة للودول،
وما يحصل هبا من الحزامات مالثية ولثيوة أخورى علثيهوا ،ل الحمحوع الكامول مثيوع حقووق اإلنسوان،
وخادة احلقوق ا حصا ية وا جحماعثية والاقافثية ،وُيثيا علموا موع الحقودير بحقريورإ األخوري اتمقو فد
إىل جملس حقوق اإلنسان()3؛
 -9يقرر متديد و ية اخلبري اتمسحقل اتمعين بساار الديون اخلارجثية للدول ،وما يحصل
هبووا موون الحزامووات مالثيووة ولثيووة أخوورى علثيهووا ،ل الحمحووع الكاموول مثيووع حقوووق اإلنسووان ،وخادووة
احلقوووق ا حصووا ية وا جحماعثيووة والاقافثيووة ،ل وورت ،اووالل كوونوات ،ويطلووي إىل اخلبووري اتمسووحقل أن
يو اهحماما خادا تما يلي:
آا ووار ال ووديون اخلارجثي ووة والسثياك ووات اتمعحم وود ،للحعام وول م ووع ه ووذإ ال ووديون علو و
(أ)
الحمحع الكامل مثيع حقوق اإلنسان ،وخبادة احلقوق ا حصا ية وا جحماعثية والاقافثية؛
( ) تووأاري الووديون اخلارجثيووة واريهووا موون ا لحزامووات اتمالثيووة الدولثيووة اتمحصوولة هبووا عل و
ودر ،الوودول علو وضووع وتن ثيووذ كثياكوواهتا وبراجمهوا ،مبووا ل ذلووع اتمثيزانثيووات الو نثيووة الوويت تسووحيثيي
للمحطلبات احلثيوية لحعزيز إعمال احلقوق ا جحماعثية؛
(ج) الح وودابري اتمح ووذ ،م وون جان ووي احلكوم ووات والقط وواي اخل وواد واتمؤكس ووات اتمالثي ووة
الدولثيووة للح ثيووح موون حوود ،هووذإ الاووار ل البلوودان النامثيووة ،و كوثيما أشوود البلوودان فقورا والبلوودان
اتماقلة بالديون؛
( ) الحط و ووورات اجلدي و وود ،واإلجو و وراسات واتمب و ووا رات اجل و ووار ا اذه و ووا ،فثيم و ووا يحعلو و و
بسثياكات اإلدال ا حصا وحقوق اإلنسان ،من جاني اتمؤكسات اتمالثية الدولثية ،وهثي ات
األم اتمحدد ،األخرى ،واتمنظمات احلكومثية الدولثية ،واتمنظمات اري احلكومثية؛
عل

(ه) آاووار كوول موون الووديون العامووة واإلدووال ا حصووا
قثي أهداف الحنمثية اتمسحدامة؛

وكثياكووات الحوحثيوود اتمووا
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(و)

الحأاري السل للحدفقات اتمالثية اري اتمشروعة عل الحمحع حبقوق اإلنسان؛

(ز) العملثية اليت عهد إلثيها مبحابعة اتمؤمتر الدو لحمويل الحنمثية ،بغثية توجثيه انحباهها
إىل مسألة آاار الحكثيح االثيكلي والديون اخلارجثية عل الحمحوع حبقووق اإلنسوان ،وخادوة احلقووق
ا حصا ية وا جحماعثية والاقافثية؛
( )

تعزيز الحشاور مع مجثيع اجلهات اتمعنثية داحبة اتمصلدة بغثية إجناز هذإ الو ية؛

 -10يهثيي مثيع احلكومات أن تحعاون مع اخلبري اتمسحقل وأن تساعدإ ل أ اس مهوا
و يحووه ،وأن تووزو إ مثيووع اتمعلومووات الضوورورية الوويت يطلبهووا ،وأن تنظوور جووديا ل ا كووحيابة لطلبووات
اخلبري اتمسحقل اتمحعلقة بزيار ،بلدا ا من أجل متكثينه من ا ضطالي بواجباته عل يو فعال؛
ُ -11ي و ّ اتمنظمووات الدولثيووة واتمؤكسووات اتمالثيووة الدولثيووة واتمنظمووات اووري احلكومثيووة
والقطاي اخلاد عل الحعاون الكامل مع اخلبري اتمسحقل ل اضطالعه بو يحه؛
 -12يطلي إىل اخلبري اتمسحقل أن يشارك ل احلوارات واتمنحديات السثياكاتثية الدولثية
ذات الص وولة بحن ثي ووذ خط ووة الحنمثي ووة اتمس ووحدامة لع ووا  ،2030وأن جي ور حبوا وا مواض وثيعثية ويس وود
اتمشور ،إىل الدول واتمؤكسات اتمالثية الدولثية والقطاي اخلاد واجملحموع اتمودين بشوأن الحن ثيوذ ال عوال
خلطووة عووا  2030ل مثيوودان اإل وراا الوودو  ،والسثياكووة اتمالثيووة وحقوووق اإلنسووان ،مولثيوا اهحماموا
خادا للهدفني  10و 17من أهداف الحنمثية اتمسحدامة؛
 -13يطلي إىل اخلبري اتمسحقل أيضا أن يضع مبوا ت توجثيهثيوة بشوأن تقثيثيموات توأاري
كثياكووات اإلدووال ا حصووا عل و حقوووق اإلنسووان ،بالحشوواور مووع الوودول واتمؤكسووات اتمالثيووة
الدولثيوة واجلهوات األخوورى اتمعنثيوة دوواحبة اتمصولدة ،وأن يونظّ مشوواورات لل ورباس موون أجول وضووع
اتمبا ت الحوجثيهثية و ديد أ وات تقثيثي الحأاري اتموجو ،؛
 -14يدعو اخلبري اتمسوحقل إىل أن يقود ل كوثياق تقريورإ السونو النحوائ الويت لو
إلثيها واتمبا ت الحوجثيهثية إىل جملس حقوق اإلنسان؛
يزو اخلبري اتمسحقل مثيع اتموار البشرية واتمالثيوة
 -15يطلي إىل اتم وا السامي أن ّ
الضرورية لحأ ية مها و يحه بشكل فعال؛
 -16يطلووي إىل اخلبووري اتمسووحقل أن يقوود بانحظووا تقووارير إىل جملووس حقوووق اإلنسووان
وإىل اجلمعثية العامة وفقا لربنام عمل كل منهما؛
 -17يقوورر موادوولة النظوور ل هووذإ اتمسووألة ل ورتووه السووابعة والاالاووني ل إ ووار البنوود
ن سه من جدول األعمال.

اجللسة 56
 23آذار/مارس 2017
[اعحم وود بحص وووي مس وويل بأالبثي ووة  31د وووتا مقاب وول  ،16ومل يس وويل امحن وواي أ عض ووو ع وون
الحصوي  .وكان نحثيية الحصوي كما يلي:
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اتمؤيدون:
إاثيوبثيا ،إكوا ور ،اإلموارات العربثيوة اتمحدود ،،إندونثيسوثيا ،بوارااوا  ،بونغال ي ،
بنما ،بوتسوانا ،بوروند  ،بولثي ثيا ( ولة  -اتمحعد  ،القومثيات) ،تواوو ،توونس،
جنووو أفريقثي ووا ،روان وودا ،الس وول ا ور ،الص ووني ،الع وراق ،اان ووا ،ال لب ووني ،فن ووزويال
(مجهوريووة  -البولثي اريووة) ،طوور ،رياثيزك ووحان ،كوبووا ،كوووت ي ووار ،الكونغ ووو،
كثينثيا ،مصر ،اتمملكة العربثية السعو ية ،منغولثيا ،نثييرييا ،االند
اتمعارضون:
ألبانثيا ،أتمانثيا ،الربازيول ،الربتغوال ،بليثيكوا ،مجهوريوة كوريوا ،جورجثيوا ،كولوفثينثيا،
كويسرا ،كرواتثيا ،ت ثيا ،اتمملكوة اتمحدود ،لربيطانثيوا العظمو وآيرلنودا الشومالثية،
هنغاريا ،هولندا ،الو يات اتمحدد ،األمريكثية ،الثيابان].
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