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  مقدمة  -أوالً  

ظلت قضية الديون اخلارجية وتأثريها على حقوق اإلنسان والتنميـة، وخاصـة يف               -١
الرغم من القيام على مـر       وعلى   ،البلدان النامية، تشغل اجملتمع الدويل ألكثر من ثالثة عقود        

يف أخفقـت  هذه املبادرات  فإن  السنني بتنفيذ عدد من املبادرات الرمسية ملعاجلة هذه القضية،          
حل منصف ودائم يتمشى مع االلتزامات السياسية املعرب عنها يف قرارات وإعالنـات             إجياد  

ـ  عن   آراء مونتريي الصادر  ق   وتواف )١(سيما اإلعالن املتعلق باأللفية    شىت وال   الـدويل   ؤمترامل
وعالوة على ذلك، استمرت ديون هذه البلدان يف التزايد كما اسـتمرت            . )٢(لتمويل التنمية 

آفاقها اإلمنائية ولكن أيضاً يف تقييد قدرهتا على هتيئة األوضاع اليت           من  ليس فقط يف التضييق     
  .لثقافيةن من إعمال حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وامتكّ
الناميـة  االقتـصادات   وارتفع جمموع الديون اخلارجية لالقتـصادات الناشـئة و          -٢
 ٥ ٤١٤,٦ إىل   ٢٠٠٣ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عـام           ٢ ٦٧٨,٤ من

 ومـن املتوقـع أن يرتفـع        ٢٠١٠مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام           
وارتفعـت  . )٣(٢٠١٢والرات الواليات املتحدة يف عـام        مليار دوالر من د    ٦ ٤٤٦,٣ إىل

 مليار دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف           ٧٩٥,٢مدفوعات خدمة الديون من     
، ومن ٢٠١٠ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام ١ ٧٤٣,٧ إىل ٢٠٠٣ عام

 ٢ ٢٦٥,٥يات املتحدة و   دوالر من دوالرات الوال    ات مليار ٢ ٠١٠,٨املتوقع أن ترتفع إىل     
ويف .  علـى التـوايل    ٢٠١٢ و ٢٠١١مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عامي         

 أي البلدان اليت    -جمموع الديون اخلارجية للبلدان الفقرية املثقلة بالديون        وصل  ،  ٢٠٠٣ عام
 مليار  ١٧٢  إىل -يرى صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أهنا غري قادرة على حتمل ديوهنا             

، اخنفض هذا اجملموع اخنفاضاً هامشياً ٢٠١٠ويف عام . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  
عزى حسب الظـاهر إىل      مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وهو ما يُ         ١٤٧,٩إىل  

 ١٦٣,٣إىل هذا اجملموع وكان من املتوقع مع ذلك أن يرتفع . لديونعبء االتخفيف الدويل ل
 مليـار دوالر مـن      ١٧٨إىل   و ٢٠١١مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         

 وهو ما يرجع بقدر كبري إىل القروض اجلديـدة          ٢٠١٢دوالرات الواليات املتحدة يف عام      
وباإلضافة إىل ذلك فإن مـشاكل      . املتعاقد عليها للتخفيف من تأثريات األزمة املالية العاملية       

__________ 
 .١٦-١١، الفقرات ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )١(
ــر املــ )٢( ــة، مــونتتقري ــل التنمي ــدويل لتموي ــارس / آذار٢٢-١٨ريي، املكــسيك، ؤمتر ال  ٢٠٠٢م

)A/CONF.198/11(٦٠ و٥١ و٤٧ألول، الفقرات ، الفصل ا. 
)٣( International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook)   ،ــدويل ــد ال ــندوق النق ص

ــاق ــة اآلف ــصادية العاملي ــول)االقت ــبتمرب /، أيل ــشبكية ٢٠١١س ــصفحة ال ــى ال ــاح عل : ، مت
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/tblpartb.pdf. 
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علـى  ري إىل ذلك األحداث اليت وقعت مؤخراً يف أوروبا، ليست حكـراً             الديون، كما تش  
  .)٤(البلدان النامية

ويسلم اخلبري املستقل بأنه ميكن لتمويل الديون أن يسهم يف التنميـة االقتـصادية                -٣
إلعمال حقوق اإلنسان هبا، وهو ما يعتمد على جمموعة متنوعـة           األوضاع  للبلدان ويف هتيئة    
ل اإلقراض واالقتراض املتسمني باملسؤولية، وأحكام وشـروط القـروض،          من العوامل، مث  

ومع ذلك، تـشري األدلـة      . )٥(واالستخدام احلصيف للقروض، وإدارة الديون إدارة سليمة      
التجريبية إىل أن الوفاء بالتزامات خدمة الديون كثرياً ما ُيضطلع به، يف كثري من أفقر البلدان،                

اعي، مبا يف ذلك االستثمار يف اخلدمات اليت تسهم يف إعمال           على حساب االستثمار االجتم   
وباإلضافة إىل ذلك، فإن األعباء املفرطة خلدمة الديون والشروط الضارة          . )٦(حقوق اإلنسان 

ـ     املرتبطة بالقروض وبالتخفيف من الديون كثرياً ما حتدّ        دمات العامـة    من االستثمار يف اخل
  .خلدمات تقدمي هذه ااملتاحة للجميع وتقّوض

ض االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتـصادية  وإىل جانب أن أعباء الديون املفرطة تقوّ        -٤
واالجتماعية والثقافية فإهنا تشكل عقبات كبرية أمام بعض البلدان من حيث حتقيق األهداف             

البلدان ، بينما أفاد البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن ٢٠١١ويف عام . )٧(اإلمنائية لأللفية
الحظ أن هـذه    الرامي إىل احلد من الفقر، فإنه يُ      الفقرية املثقلة بالديون قد زادت من إنفاقها        

قد حققت تقدماً متبايناً، ويف بعض احلـاالت حمـدوداً، يف اجتـاه حتقيـق هـذه                 "البلدان  
ـ   ةوكان ُربع البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت وصلت إىل نقط          )٨("األهداف سري  اإلكمال ت

__________ 
يف السنوات األخرية، شهدت أوروبا سلسلة من أزمات الديون اليت أثّرت على آيسلندا وآيرلندا واليونـان                 )٤(

 .وإسبانيا والربتغال
ى املعنية بإعمال احلق    جملس حقوق اإلنسان، دمج النتائج اليت توصلت إليها فرقة العمل الرفيعة املستو           : انظر )٥(

 .٥٢، الفقرة )A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1(يف التنمية 
مليـار دوالر مـن دوالرات      ١٦,٩ كانت الديون اخلارجية إلكوادور      ٢٠٠٤على سبيل املثال، ففي عام       )٦(

 مليارات دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة         ٣,٧الواليات املتحدة وبلغت مدفوعات خدمة ديوهنا       
، أنفقت كينيا على خدمـة      ٢٠٠٦؛ ويف عام    )ر من ستة أمثال حجم إنفاقها على الرعاية الصحية        أكث أي(

 املائـة مـن     يف ٣٢ أنفقت الفلـبني أكثـر مـن         ٢٠٠٦الديون أكثر من إنفاقها على الصحة؛ ويف عام         
 يف املائـة  ١,٣ يف املائة على التعلـيم و   ١٤السنوية على خدمة مدفوعات الفائدة باملقارنة مع حنو          ميزانيتها

  Jubilee Debt Campaign, Debt and Health, Briefing (2007), available from: انظر. الصحة على
www.jubileedebtcampaign.org.uk/Debt3720and3720Health+3795.twl; Jubilee Debt Campaign, 

Debt and Education, Briefing (2007), available from 
www.jubileedebtcampaign.org.uk/Debt3720and3720Education+3198.twl; and Jubilee Debt 

Campaign, Debt and Public Services, Briefing (October 2007), available from 
www.jubileedebtcampaign.org.uk/Debt3720and3720PublicServices+3704.twl. 

 .٥٤قرة ، الفA/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1انظر الوثيقة  )٧(
)٨( International Development Association (IDA) and IMF, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 

Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) - Status of Implementation and Proposals 
for the Future of the HIPC Initiative, 8 November 2011, para. 5. 
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م حنو تقّد ال، وكان)القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١على الطريق املؤدي إىل حتقيق اهلدف 
وفضالً عن ذلك، فإن قلة فقط من البلدان        . )٩(أقل حتققاً ) حتسني صحة األم   (٥حتقيق اهلدف   

عاملية بناء شراكة    (٨ الفقرية املثقلة بالديون كانت تسري يف الطريق املؤدي إىل حتقيق اهلدف          
  .)١٠()من أجل التنمية

م حنو حتقيق هذه األهداف يف تقرير صدر مـؤخراً          وأُشري أيضاً إىل االفتقار إىل التقدّ       -٥
 بلـداً   ٦٨، يغطي   )اليونيسيف(عن منظمة الصحة العاملية وعن منظمة األمم املتحدة للطفولة          

 ٤٩ظهر التقرير أن    وُي.  يف املائة من مجيع وفيات األمهات واألطفال       ٩٥حيدث فيها أكثر من     
خفض معـدل    (٤بلداً من البلدان املشمولة بالدراسة االستقصائية بعيدة عن حتقيق اهلدفني           

حيدد التقرير    ال ومن اجلدير باملالحظة أنه بينما    . )١١()حتسني صحة األم   (٥و) وفيات األطفال 
 من البلدان املشمولة     بلداً ٣٣، فإن   )١٢(العبء اخلارجي باعتباره سبب هذا االفتقار إىل التقدم       

 بلداً منها وصـل إىل      ٢٧مبا يف ذلك    ( مثقلة بالديون    فقريةبالدراسة االستقصائية هي بلدان     
  ).نقطة اإلكمال

مـن  هـذه   ويف احلاالت اليت جرى فيها إعفاء بلدان من ديوهنا اخلارجية، متكنت              -٦
عليم والتنميـة والـصرف     االستثمار بقدر أكرب يف اخلدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والت         

اليت كان قد ُعمل هبـا      (الصحي ومن إلغاء رسوم االستعمال خبصوص بعض هذه اخلدمات          
مما زاد مـن    )  من جانب املؤسسات املالية الدولية     ةسابقاً كجزء من تدابري التقشف املفروض     

  .)١٣(الصرف الصحيخدمات التمتع باحلق يف أمور من بينها الصحة والتعليم واملياه و
ومن املؤسف له أن اجلهود الرامية إىل معاجلة قضية الديون اخلارجية من منظور قائم                -٧

على حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة قد استحثت نقاشاً مثرياً لالنقسام العميق يف كل مـن                
جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، إذ دفعت بعض الدول بأن هاتني اهليئتني ليستا              

لتناول هذه القضية، بينما طالبت دول أخرى باتباع هنج كلي بشأن حقوق       " اسباملن"املكان  
اإلنسان يركز على أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك على السياق الذي حتدث فيه             

__________ 
 .املرجع نفسه )٩(
 .املرجع نفسه )١٠(
)١١( World Health Organization and United Nations Children’s Fund, Countdown to 2015 decade 

report: Taking stock of maternal, newborn and child survival (2010), p. 1. 
ة مـستويات املـساعدة اإلمنائيـة       يذكر التقرير رسوم االستعمال وعدم كفاي     . ٢املرجع نفسه، الصفحة     )١٢(

 .باعتبارمها العائقني املاليني الرئيسيني الرمسية
قد خفّض بدرجة كـبرية    "وفقاً للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، فإن التخفيف يف إطار هذه املبادرات              )١٣(

 اليت بلغـت  ٣٦  ان الكما أنه حدث، يف حالة البلد  " الديون الواقعة على البلدان الفقرية املثقلة بالديون       أعباء
نقطة ما بعد البت، أن ازداد اإلنفاق على احلد من الفقر بأكثر من ثالث نقاط مئوية مـن النـاتج احمللـي          

، بينما اخنفضت مدفوعات خدمة الـديون       ٢٠١٠ و ٢٠٠١املتوسط، يف الفترة ما بني عامي        اإلمجايل، يف 
 IDA & IMF, HIPC Initiative and MDRI – Status of Implementation and: انظر". مببلغ أصغر نوعاً ما

Proposals for the Future of the HIPC Initiative, 8 November 2011, para. 5. 
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يود اخلبري املستقل إعادة إشعال النقاش، فإنه يـود توجيـه             ال وبينما. )١٤(هذه االنتهاكات 
أوالها أن القواعد األخرى غري املتعلقة بقانون حقوق اإلنـسان      . االنتباه إىل عدد من املسائل    

فترض أهنا مهيأة بشكل أفضل لتناول مـسائل الـديون          اليت يُ (هي واحملافل الدولية األخرى     
قد أخفقت حىت اآلن يف تقدمي حل منصف ودائم ملشكلة الديون السيادية يتمشى             ) اخلارجية

توجد لـدى هـذه       ال وباإلضافة إىل ذلك،  . تمع الدويل مع شىت االلتزامات اليت التزم هبا اجمل      
احملافل األخرى والية صرحية تقضي بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كما أهنا مل تدرج حقوق              
اإلنسان ضمن سياساهتا وبراجمها مبا يتمشى مع هنج حتقيق التنمية القائم على حقوق اإلنسان              

امج عمل فيينا باتباع هنج كلي بشأن تعزيز ومحايـة          ثانياً، ينادي إعالن وبرن   . واملقبول دولياً 
. )١٥( أسباب وسياق انتهاكات حقوق اإلنـسان حقوق اإلنسان ينطوي أساساً على النظر يف     

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على     ب من العهد الدويل اخلاص      ٢٢ثالثاً، تنص املادة    
 هيئات األمم املتحدة األخرى وهيئاهتـا       استرعاء نظر "أن للمجلس االقتصادي واالجتماعي     

الفرعية والوكاالت املتخصصة املعنية بتقدمي املساعدة التقنية إىل أية مسائل تنشأ عن التقارير             
 يف جمـال     واليت ميكن أن تساعد تلك اهليئات، كالً       )اليت تقدمها الدول األطراف يف العهد     (

حتمل أن تسهم يف التنفيـذ التـدرجيي        اختصاصه، على البت يف مدى مالئمة تدابري دولية يُ        
ووفقاً للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن هـذا          ." الفعال هلذا العهد  

مجيع أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املشاركة يف أي وجه من أوجه التعاون            "احلكم يشمل   
لس حقوق اإلنسان تناول مسألة     ولذلك فمما يدخل ضمن اختصاص جم     . )١٦("اإلمنائي الدويل 

رابعاً، من الواضح أن التزام الدول بشأن حقوق اإلنسان         . الديون اخلارجية وحقوق اإلنسان   
وهكذا فإن اللجنة املعينـة بـاحلقوق       . وثيق الصلة بسياق الترتيبات املتعلقة بديوهنا اخلارجية      

 ما حثت الدول املقترضة علـى أن   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على سبيل املثال، كثرياً      
تأخذ يف احلسبان التزاماهتا مبوجب العهد يف مجيع جوانب مفاوضاهتا مع املؤسسات املاليـة              
الدولية من أجل ضمان عدم تقويض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وخاصـة             

كـل مـا يف   كما أهنا شجعت الدول الدائنة على أن تفعل       . حقوق أضعف قطاعات اجملتمع   
وسعها لضمان أن تكون سياسات وقرارات املؤسسات املالية الدولية اليت تكون أعضاء فيها             

سيما االلتزامـات املتعلقـة باملـساعدة     متوافقة مع التزامات الدول األطراف يف العهد، وال    

__________ 
 الـذي   ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٨انظر، على سبيل املثال، قرار جلنة حقوق اإلنسان          )١٤(

أعضاء عن التصويت؛ ومقـرر جملـس حقـوق          ١٠ صوتاً مع امتناع     ١٤ صوتاً مقابل    ٢٩اعُتمد بأغلبية   
 صـوتاً   ١٣ صوتاً مقابل    ٣١ بأغلبية   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ يف   الذي اعُتمد ،  ١٢/١١٩اإلنسان  

 .مع امتناع عضوين عن التصويت
 اليت  العقبات، فضالً عن    وأسباهباالقضاء على مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان       " الدول إىل    ١٣تدعو الفقرة    )١٥(

 ).مضاف للتوكيد("  التمتع هبذه احلقوقحتول دون
 .٢التعليق العام رقم  )١٦(
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 وحقوق اإلنسان والتنميـة     الديونخامساً، فإن الصلة بني     . )١٧(والتعاون على الصعيد الدويل   
قد أكدهتا اإلعالنات والقرارات واملقررات الصادرة عن مؤمترات رئيسية وهيئات تابعة لألمم            

  .)١٨(املتحدة كما أكدهتا املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات شىت

__________ 
؛ )إيطاليا (٢٠، الفقرة   E/C.12/1/Add.43؛ والوثيقة   )بلجيكا (٣١الفقرة  ،  E/C.12/1/Add.54انظر الوثيقة    )١٧(

؛ )الـسويد  (٢٤، الفقـرة  E/C.12/1/Add.70الوثيقـة   و؛)أملانيا (٣١، الفقرة  E/C.12/1/Add.68والوثيقة  
؛ )آيرلنـدا  (٣٧، الفقـرة    E/C.12/1/Add.77؛ والوثيقة   )فرنسا (٣٢، الفقرة   E/C.12/1/Add.72 والوثيقة

ومن اجلـدير باملالحظـة أيـضاً أن مبـادئ          ). اململكة املتحدة  (٢٦، الفقرة   E/C.12/1/Add.79والوثيقة  
عدم أخذ الدولة يف    "رب  ماسترخيت التوجيهية املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعت        

احلسبان التزاماهتا القانونية الدولية يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عنـد الـدخول يف          
انتـهاكاً  " أو متعددة األطراف مع دول أخرى أو منظمات دولية أو شركات متعددة اجلنسية  اتفاقات ثنائية 

 )).ط(١٥الفقرة " (حلقوق اإلنسان عن طريق اإلغفال
 ١٦ اإلعالن العاملي اخلاص باستئصال اجلوع وسوء التغذية، الـذي اعتمـده يف              :انظر، على سبيل املثال    )١٨(

 كـانون   ١٧،  )٢٩-د(٣٣٤٧ املؤمتر العاملي للغذاء، وفقاً لقرار اجلمعية العامة         ١٩٧٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
 يف  ، الذي اعتمدته اجلمعية العامـة     ٢١؛ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ١٩٧٤ديسمرب  /األول

 ٢٠، الفقرتـان    ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٨-٢٣االستثنائية التاسعة عشرة،     أثناء دورهتا " ٥+ قمة األرض   "
؛ وإعالن كوبنهاغن املتعلق بالتنمية االجتماعية، املتعمد يف مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة،               ٨٢و

؛ وإعالن وبرنامج عمل فيينـا، اللـذان        )ج-٧ك و -١االلتزامان  ( ١٩٩٥مارس  / آذار ١٢-٦كوبنهاغن،  
؛ وإعالن ومنهاج   ١٢، الفقرة   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥-١٤اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فيينا،       

، ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤عمل بيجني، املعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة، بـيجني،             
؛ وتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة،         ٢٨ و ١٥واإلعالن املتعلق باأللفية، الفقرتان     ؛  ١٣ الفقرة

A/CONF.199/20 و Corr.1 املرفـق،   ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول  ٤أغسطس إىل   / آب ٢٦غ،  ري، جوهانسب 
: جتماعية والثقافية انظر أيضاً املالحظات اخلتامية التالية، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال         . ٨٩ الفقرة

 E/C.12/1/Add.71؛ والوثيقـة    )بـنن  (E/C.12/1/Add.78 والوثيقة   ؛)زامبيا (E/C.12/1/Add.106الوثيقة  
؛ )اجلمهورية العربية الـسورية    (E/C.12/1/Add.63؛ والوثيقة   )نيبال (E/C.12/1/Add.66؛ والوثيقة   )اجلزائر(
؛ )دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات      (E/C.12/1/Add.60؛ والوثيقة   )السنغال (E/C.12/1/Add.62الوثيقة  و

ــة  ــدوراس (E/C.12/1/Add.57والوثيق ــة )هن ــرب (E/C.12/1/Add.55؛ والوثيق ــة )املغ ؛ والوثيق
E/C.12/1/Add.49) قريغيزستان(   ؛ والوثيقةE/C.12/1/Add.48) الوثيقـة  : ؛ وجلنة حقوق الطفل   )السودان

CRC/C/15/Add.218) مدغشقر( ة؛ والوثيق CRC/C/15/Add.204 )؛ والوثيقة   )إريترياCRC/C/15/Add.207 
 CRC/C/15/Add.193؛ والوثيقـة    )مجهوريـة كوريـا    (CRC/C/15/Add.197؛ والوثيقـة    )النكا سري(
جـزر  /هولندا (CRC/C/15/Add.186؛ الوثيقة   )السودان (CRC/C/15/Add.190؛ والوثيقة   )فاسو بوركينا(
؛ )مـالوي  (CRC/C/15/Add.174؛ والوثيقـة    )النيجر (CRC/C/15/Add.179 ؛ والوثيقة )تيل اهلولندية ناأل

ــة  ــق (CRC/C/15/Add.172والوثيق ــة ؛)موزامبي ــا (CRC/C/15/Add.160 والوثيق ــة )كيني ؛ والوثيق
CRC/C/15/Add.152) تركيا(   ؛ والوثيقةCRC/C/15/Add.138)     ؛ والوثيقـة   )مجهورية أفريقيـا الوسـطى
CRC/C/15/Add.130) مســـورينا( ؛ والوثيقـــةCRC/C/15/Add.124) ؛ والوثيقـــة )جورجيـــا
CRC/C/15/Add.115) الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة    ؛ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،  )اهلند

 ١٥٥و) أوغنـدا  (١٤٩، الفقرتـان    )A/57/38( ٣٨العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحـق رقـم         
، اجلزء األول،   )A/56/38 (٣٨ الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم    ع نفسه،   ؛ املرج )وتوباغو ترينيداد(

الـدورة  ؛ املرجـع نفـسه،   )هولندا (٢٢٧و) غيانا( ١٦١ واجلزء الثاين، الفقرتان ) جامايكا (٢٢٧الفقرة  
 ).الكامريون (٤٤، الفقرة )A/55/38 (٣٨اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم 
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 فإن الدول، مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل، تتحمل املسؤولية الرئيسية عـن             ،وأخرياً
. األشخاص الذين يعيشون يف إقليمها واملشمولني بواليتها    ضمان مجيع حقوق اإلنسان جلميع      

 الوفاء هبذا االلتزام بـسبب وجـود        معهتستطيع    ال وهكذا فال ينبغي وضع الدول يف وضع      
  .التزامات مفرطة تتعلق خبدمة الديون

واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان، املعروضـة يف هـذا              -٨
يتمشى فقط    ال ثل حماولة لإلسهام يف البحث عن حل منصف ودائم ألزمة الديون          التقرير، مت 

مع االلتزامات السياسية اليت التزم هبا اجملتمع الدويل بل يتسق أيضاً مع التزامات مجيع الدول               
  . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

  خلفية موضوع املبادئ التوجيهية  -ثانياً  
 بآثـار ، إىل اخلبري املستقل املعين    ٢٠٠٤/١٨قرارها  طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف        -٩

سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان،             
وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يضع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول            

اختاذ القرارات وتنفيذ بـرامج       ا والدولية، يف  واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية منه     
تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيف عـبء الـديون               

إىل تقـويض   اخلارجية، لضمان أال يؤدي االمتثال لاللتزامات املترتبة على الديون اخلارجية           
ية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها     عمال احلقوق األساسية االقتصاد   االلتزامات املتعلقة بإ  

 بشأن هذه املسألة إىل اللجنـة       اً أولي اًيف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وأن يقدم مشروع       
  . يف دورهتا احلادية والستني ومشروعاً هنائياً إليها يف دورهتا الثانية والستني

حـدة  األمـم املت ، إىل مفوضـية  ٢/١٠٩وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -١٠
 إىل عقد مشاورة للخرباء للمسامهة يف عملية وضع مـشروع     السامية حلقوق اإلنسان الدعوة   

عيـدت تـسميته    الذي أُ ( قام اخلبري املستقل     ،وعقب هذه املشاورة  . املبادئ التوجيهية العامة  
لـى  اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجيـة ع          "ليصبح  

) قتصادية واالجتماعية والثقافيـة   سيما احلقوق اال   التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال     
. ٢٠٠٨مارس  /تقدمي مشروع أويل للمبادئ التوجيهية إىل اجمللس يف دورته املعقودة يف آذار           ب

يهية إىل أن هذه املبادئ التوج    ) A/HRC/7/9(وأشار اخلبري املستقل يف تقريره املقدم إىل اجمللس         
  .تتطلب مزيداً من التشاور والعمل

، إىل اخلبري املستقل املعين بآثـار الـديون         ١١/٥ و ٧/٤وطلب اجمللس، يف قراريه       -١١
اخلارجية للدول والتزاماهتا املالية الدولية األخرى املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق             

فية، أن يواصل العمل بشأن املبـادئ  اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا  
آراء واقتراحات الـدول، واملنظمـات الدوليـة،       "التوجيهية، مبا يف ذلك عن طريق التماس        
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وطلب اجمللس،  ". ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمية       
اخلـبري  أن تساعد   نسان  ، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل       ١٢/١١٩يف مقرره   

  .املستقل يف تنظيم عقد املشاورات اإلقليمية املتعلقة باملبادئ التوجيهية
وقام اخلبري املستقل، بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بعقد              -١٢

 أمريكا (٢٠١١يونيه / وحزيران٢٠١٠يونيه /أربع مشاورات إقليمية يف الفترة ما بني حزيران
؛ وآسيا  ٢٠١٠نوفمرب  /؛ وأفريقيا يف تشرين الثاين    ٢٠١٠يونيه  /الالتينية والكارييب يف حزيران   

        /؛ وأوروبا الغربية وجمموعات أخـرى يف حزيـران        ٢٠١١فرباير  /واحمليط اهلادئ يف شباط   
 على صعيد واحد بني ممثلني حكـوميني،        مجعتوهذه املشاورات، اليت    . )١٩()٢٠١١يونيه  

، وجلان اقتصادية إقليمية، ومؤسسات مالية دولية، ومنظمات جمتمع مدين، وخرباء           وبرملانيني
أفراد، وأصحاب مصلحة آخرين، قد ولدت أفكاراً ترتكز على اخلربات واملناظري اإلقليميـة،       
بشأن كيف ميكن للمبادئ التوجيهية أن تساعد الدول على أفضل حنو يف االمتثال اللتزاماهتا              

  .اإلنسان مع الوفاء يف الوقت نفسه بالتزاماهتا مبوجب الترتيبات املتعلقة بديوهنااملتعلقة حبقوق 
، عقد اخلبري املستقل اجتماع خـرباء السـتعراض        ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١٣

ويف . املشروع اجلديد الذي أعده باالستناد إىل اإلسهامات املستمدة من املشاورات اإلقليمية          
ث  عقد اخلبري املستقل مشاورة عامة يف جنيف بـشأن الـنص احملـدَّ             ،٢٠١٢فرباير  /شباط

 يف هـذه    توقد شـارك  . اجتماع اخلرباء املذكور آنفاً   ب  للمبادئ التوجيهية الذي أُعد عق    
ووضع أيضاً نص املبادئ التوجيهية على الصفحة       . املشاورة عدة دول ومنظمات جمتمع مدين     

وقُدمت تعليقـات علـى     . تقدمي تعليقات عامة  ىل  ة للخبري املستقل إىل جانب دعوة إ      الشبكي
املشروع اجلديد من جانب عدة جهات صاحبة مصلحة، مبا يف ذلك دول ومؤسسات مالية              

  .)٢٠(دولية وجلان اقتصادية إقليمية ومنظمات جمتمع مدين وأفراد
وقد جاء النص النهائي للمبادئ التوجيهية املعروض اآلن على اجمللس نتيجة عمليـة               -١٤
ويعترف اخلبري املستقل باإلسهامات القيمة     . تشاور الواسعة النطاق والشاملة املعروضة أعاله     ال

املقدمة من اجملموعة الواسعة من أصحاب املصلحة املسامهني يف صياغة إطار ميكـن تطبيقـه          
عاملياً بشأن الديون اخلارجية وحقوق اإلنسان يرمي إىل ضمان أال تؤدي االلتزامـات الـيت               

ا الدول مبوجب ترتيبات الديون والترتيبات املالية الدولية األخرى إىل تقويض قـدرهت           تقبلها  
عمال مجيع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتـصادية        على هتيئة األوضاع اليت تسمح بإ     

  .واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية

__________ 
         / األوىل إىل جملس حقوق اإلنـسان يف نيـسان         عن املشاورات اإلقليمية الثالث   اً  قدم اخلبري املستقل تقرير    )١٩(

 ). A/HRC/17/37 (٢٠١١أبريل 
وبنـاء  . مل يتسن لألمانة العامة لألمم املتحدة تقدمي ترمجة حتريرية كاملة للتعليقات الواردة بلغات أخـرى               )٢٠(

ري الرمسية املقدمة من مـوظفي مفوضـية األمـم    عليه، تعني على اخلبري املستقل االعتماد على الترمجات غ      
 .يستطيع أن يضمن دقة حمتواها  الاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان وهو
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  استعراض املبادئ التوجيهية  -ثالثاً  
 انبثقت عنها املشاورات اإلقليمية ومراعاة للمعايري اليت وضـعها          متشياً مع اآلراء اليت     -١٥

أصحاب واليات أخرى يف إطار اإلجراءات اخلاصة، اقترح اخلبري املستقل إعـادة تـسمية              
  ".املبادئ التوجيهية املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان"املبادئ التوجيهية لتصبح 

أما املقدمة فتوجـه االنتبـاه إىل       . ة فروع رئيسية  ويتضمن نص املبادئ مقدمة وثالث      -١٦
 وتسلط األضـواء علـى      ،عباء الديون املفرطة على حقوق اإلنسان والتنمية      ألالضار   التأثري

احلاجة إىل إقامة توازن مالئم بني التزامات الدولة الناشئة عن الترتيبـات املتعلقـة بـديوهنا                
ويعرض الفرع األول نطاق املبادئ . سان الدويلاخلارجية والتزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلن

يعرض الفرع الثاين املبادئ األساسية املستمدة من املعايري الدولية القائمة           والغرض منها؛ بينما  
املتعلقة حبقوق اإلنسان ومعايري أخرى تستند إليها هذه املبادئ؛ وحيتوي الفرع الثالث علـى              

  .املبادئ التنفيذية

  بادئ التوجيهيةتنفيذ امل  -رابعاً  
ال تسعى املبادئ التوجيهية إىل إنشاء حقوق أو التزامات جديدة يف القانون الـدويل                -١٧
. مة لتناول جوانب مشكلة الديون الـسيادية  هي تسعى إىل احللول حمل آليات أخرى مصمَّ        وال
 الـيت  معايري حقوق اإلنسان األساسية القائمـة حتديد يكمن إسهامها املعياري باألحرى يف     بل

على الديون السيادية والسياسات املتصلة هبا، كما يكمن يف بيان اآلثار املترتبة على هذه               تنطبق
وفضالً عن ذلك، ينبغي النظر إىل املبادئ التوجيهية باعتبارها تكملة ملبادرات أخـرى             . املعايري

ـ   مثل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باألعمال التجار        سان؛ ومـشروع   ية وحقوق اإلن
تشجيع اإلقراض واالقتراض السياديني املتسمني باملسؤولية، وهو املشروع الذي وضـعه       مبادئ  

  .؛ واآلليات الدولية للتخفيف من الديون)األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
ن لكي ويتشرف اخلبري املستقل بتقدمي هذه املبادئ التوجيهية إىل جملس حقوق اإلنسا        -١٨

وهو حيث اجمللس ومجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة علـى الربهنـة علـى               . ينظر فيها 
ا بإجياد حل منصف ودائم ألزمة الديون، وخاصة تلك اليت تواجهها البلدان النامية،             مالتزامه

ر عنه يف مجلة صكوك من بينها اإلعـالن املتعلـق باأللفيـة وتوافـق آراء     وهو االلتزام املعبَّ 
  .ونتريي، وذلك بإقرار هذه املبادئ التوجيهيةم

ومن أجل مساعدة الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة على تنفيـذ املبـادئ               -١٩
ويوافق اخلبري املستقل على هـذا املقتـرح        . رح وضع تعليق على هذه املبادئ     التوجيهية، اقتُ 

قدمه إىل اجمللس من أجـل      يستطيع، إذا وافق اجمللس على ذلك، أن يعد هذا التعليق وي           وهو
  .النظر فيه
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  املرفق

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنسان    

  مقدمة    
حتقيـق التعـاون   "  بيعرب ميثاق األمم املتحدة عن التزام مشترك على الصعيد العاملي             

ثقافيـة واإلنـسانية   والالدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية       
وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلـك             

وينعكس هذا االلتزام أيضاً يف العديد مـن        ". إطالقاً بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين        
 من اإلعالن ٢٨وفضالً عن ذلك، تنص املادة . املعاهدات واإلعالنات املتعلقة حبقوق اإلنسان  

اجتماعي دويل تتحقق مبقتضاه    نظام  العاملي حلقوق اإلنسان على أن لكل فرد احلق يف التمتع ب          
  .احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققاً تاماً

ويتطلب التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان ختصيص موارد كافية هلذا الغرض من              
تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محايـة حقـوق اإلنـسان          لدول  نظراً إىل أن ا   جانب الدول   

ومع ذلك فكثرياً ما تكون املواد املتاحة حمدودة وتكون عملية ختـصيص املـوارد             . وتعزيزها
مات خدمة الـديون اخلارجيـة     ادة بفعل جمموعة واسعة من العوامل من بينها الوفاء بالتز         مقيَّ

ن حتويل املوارد الوطنية النادرة من اخلدمات العامة        وتوجد أدلة واسعة على أ    . الشديدة الوطأة 
األساسية املتعلقة بالتعليم والصحة واملياه والصرف الصحي واإلسكان واهلياكل األساسـية           

، على  خدمة الديون خيفض بدرجة كبرية من قدرة البلدان املدينة، وخاصة البلدان الفقرية            إىل
نسان وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      عمال حقوق اإل  هتيئة األوضاع اليت تسمح بإ    

ومن اجلدير باملالحظة يف هذا الصدد أن شىت هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم             . والثقافية
املتحدة قد الحظت باستمرار أن مدفوعات خدمة الديون املفرطة تشكل عقبة أمام النهوض             

ويف احلاالت اليت ُخفِّضت . )١(الناميةحبقوق اإلنسان وإعمال هذه احلقوق يف كثري من البلدان 
__________ 

: انظر على سبيل املثال املالحظات اخلتامية التالية، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة              )١(
 E/C.12/Add.71؛ والوثيقـة    )بـنن  (E/C.12/1/Add.78؛ والوثيقـة    )زامبيا (E/C.12/1/Add.106الوثيقة  

؛ )اجلمهورية العربية الـسورية    (E/C.12/1/Add.63؛ والوثيقة   )نيبال (E/C.12/1/Add.66؛ والوثيقة   )اجلزائر(
؛ )دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات      (E/C.12/1/Add.60؛ والوثيقة   )السنغال (E/C.12/1/Add.62والوثيقة  

ــة  ــدوراس (E/C.12/1/Add.57والوثيق ــة )هن ــرب (E/C.12/1/Add.55؛ والوثيق ــة )املغ ؛ والوثيق
E/C.12/1/Add.49) قريغيزستان(   ؛ والوثيقةE/C.12/1/Add.48) الوثيقـة  : ؛ وجلنة حقوق الطفل   )السودان

CRC/C/15/Add.218) مدغشقر(   ؛ والوثيقةCRC/C/15/Add.204) ؛ والوثيقـة    )إريترياCRC/C/Add.207 
 CRC/C/15/Add.193؛ والوثيقـة    )مجهوريـة كوريـا    (CRC/C/15/Add.197والوثيقـة   ؛  )النكا سري(
جزر /هولندا (CRC/C/15/Add.186؛ والوثيقة   )السودان (CRC/C/15/Add.190؛ والوثيقة   )فاسو بوركينا(
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فيها أعباء الديون ختفيضاً ُيعتد به نتيجة، مثالً، لإلعفاء من الديون استطاعت البلدان أن تزيد               
  . من إنفاقها على احلد من الفقر وأن تزيد من االستثمار االجتماعي

هو ما يعتمد على    ومن املسلَّم به أن متويل الديون ميكن أن يسهم يف تنمية البلدان، و              
 واالستخدام احلـصيف ألمـوال      ،جمموعة متنوعة من العوامل مثل أحكام وشروط القروض       

ومن املسلّم به أيضاً أن املبادرات املتعـددة األطـراف          .  وإدارة الديون إدارة فعالة    ،القروض
ـ  املتعلقة بتخفيف الديون قد أتاحت للبلدان الفقرية املثقلة بالديون قدراً من احليز ا             ن ملايل ميكِّ

بيد أن هذه املبادرات حمفوفة باملشاكل، مبـا يف ذلـك           . من تنفيذ بعض الربامج االجتماعية    
تقوض ليس فقط أهداف ختفيـف الـديون        (متطلبات مطولة بشأن مشروطيات السياسات      

واستبعاد ) احلد من الفقر ولكن أيضاً امتالك البلد لزمام استراتيجيات التنمية الوطنية           خبصوص
وفضالً عـن   .  من البلدان اليت حتتاج إىل ختفيف أعباء الديون أو تستحق هذا التخفيف            كثري
ظهـر ذلـك   يبدو أن هذه املبادرات قد أتاحت حالً دائماً ملشكلة الديون كمـا تُ            ال ذلك،

تقييمات املؤسسات املالية الدولية اليت تشري إىل أن بعض البلدان اليت أكملت عمليات ختفيف              
  . خطر الوقوع يف حمنة ديونالديون تواجه

عن  حتقق توازناً مالئماً بني التزامات الدول الناشئة         وتتطلب هذه التحديات استجابةً     
وال ميكن  . الترتيبات املتعلقة بديوهنا اخلارجية والتزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل         

ة على صعيد الـسياسات  حتقيق هذا التوازن فقط عن طريق إجراءات انفرادية وتوجهات حملي 
بروح التعاون الـدويل    ُتتخذ   عليها   اًمن جانب آحاد الدول بل يتطلب إجراءات دولية متفق        

وبنـاء علـى    . واملساعدة الدولية كما ُيفهمان من ميثاق األمم املتحدة وغريه من الصكوك          
شكلة ذلك، طالب عدد من اجتماعات القمة الرفيعة املستوى لقادة العامل بوضع حل شامل مل             

وثيقة إعالن وبرنـامج    ويف هذا الصدد فإن     . الديون اخلارجية، وخاصة ديون البلدان النامية     
إىل اجملتمع الدويل أن يبذل كل ما يف وسعه من أجل املـساعدة         " تطلب   )١٩٩٣(عمل فيينا   

ن اخلارجي امللقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة اجلهود الـيت            على ختفيف عبء الديْ   
ذهلا حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إىل اإلعمـال التـام للحقـوق االقتـصادية       تب

__________ 

؛ )مـالوي  (CRC/C/15/Add.174؛ والوثيقـة    )النيجر (CRC/C/15/Add.179؛ والوثيقة   )األنتيل اهلولندية 
ــة والوث ــق (CRC/C/15/Add.172يق ــة )موزامبي ــا (CRC/C/15/Add.160؛ والوثيق ــة )كيني ؛ والوثيق

CRC/C/15/Add.152) تركيا(   ؛ والوثيقةCRC/C/15/Add.138)     ؛ والوثيقـة   )مجهورية أفريقيـا الوسـطى
CRC/C/15/Add.130) سورينام(   ؛ والوثيقةCRC/C/Add.124) ؛ والوثيقة   )جورجياCRC/C/15/Add.115 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة        ؛ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،         )داهلن(
؛ املرجع نفسه،   )ترينيداد وتوباغو  (١٥٥و) أوغندا (١٤٩الفقرتان  ) A/57/38 (٣٨واخلمسون، امللحق رقم    

، واجلـزء  )جامايكـا  (٢٢٧فقرة اجلزء األول، ال) A/56/38 (٣٨، امللحق رقم   واخلمسون الدورة السادسة 
 ٣٨الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم      ؛ املرجع نفسه،    )هولندا (٢٢٧و) غيانا (١٦١الثاين، الفقرتان   

)A/55/38(   ٤٤، الفقرة) انظر أيضاً جملس حقوق اإلنسان، دمج النتائج اليت توصـلت إليهـا            ). الكامريون
ــة ــة بإعمــا فرق ــة، العمــل الرفيعــة املــستوى املعني ، ٢٠١٠مــارس / آذار٢٥ل احلــق يف التنمي

A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 ٥٤، الفقرة. 
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ستقى  الذي ُت)٢٠٠٠(اإلعالن املتعلق باأللفية    وباملثل فإن    .)٢("واالجتماعية والثقافية لشعوهبا  
م باحلاجة إىل إصالح النظام املايل الدويل من أجل جعلـه           منه األهداف اإلمنائية لأللفية، يسلّ    

وهذا اهلدف حيدد احلاجـة إىل      . )٣(وغري متييزي به  وحاً وقائماً على القواعد وقابالً للتنبؤ       مفت
معاجلة مشاكل الديون اليت تواجه البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل بطريقة شاملة             "

ل وفعالة عن طريق اختاذ تدابري خمتلفة على الصعيدين الوطين والدويل لتحسني قدرهتا على حتم            
مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل      آراء  توافق  وأخرياً، فإن   . ديوهنا على املدى الطويل   

 املتعلقة بالديون   يؤكد على املسؤولية املتبادلة للدائنني واملدينني عن قراراهتم       ) ٢٠٠٢ (التنمية
فضالً " ة شاملة آليات مبتكرة ملعاجلة مشاكل ديون البلدان النامية معاجل       " حبث   اخلارجية وحيبذ 

 إجياد آلية دولية لتسوية      مسألة النظر من جانب مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف        "عن  
الديون، يف احملافل املناسبة، تنطوي على التزام املدينني والدائنني بالعمل معاً بطريقـة تتـسم               

  .)٤("ميكن حتملها  البالكفاءة وحسن التوقيت من أجل إعادة هيكلة الديون اليت
 ١٦ اعتمـدت جلنـة حقـوق اإلنـسان، يف      ،واستجابة للتحديات املذكورة آنفاً     
تقل املعـين بآثـار      الذي طلبت فيه إىل اخلبري املس      ٢٠٠٤/١٨، القرار   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

اهليكلي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان،           سياسات التكيف   
أن يضع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول "الجتماعية والثقافية وخباصة احلقوق االقتصادية وا

واملؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، يف اختاذ القرارات وتنفيذ بـرامج             
ف عـبء الـديون     تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفي          

ثال لاللتزامات املترتبة على الديون اخلارجية إىل تقـويض         ال يؤدي االمت  اخلارجية، لضمان أ  
االلتزامات املتعلقة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنـصوص عليهـا يف            

وطلبت اللجنة هي وجملس حقـوق اإلنـسان، يف   . الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   
 املستقل أن يلتمس آراء واقتراحات جمموعة واسـعة         قراراهتما ومقرراهتما الالحقة، إىل اخلبري    

 ووكاالت وصناديق وبـرامج     ، واملنظمات الدولية  ،من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول      
األمم املتحدة، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، واملنظمات   

  .ذه املبادئ إىل اجمللسهية وأن يقدم مشروعاً هبادئ التوجيغري احلكومية، بشأن مشروع املب
وقد جاءت هذه املبادئ التوجيهية نتيجة لعملية تشاور واسـعة النطـاق وشـاملة          
وترتكز هذه املبادئ على اعتراف الدول بالتزاماهتا القائمة باحترام حقوق اإلنـسان    . للجميع

لية والشركات اخلاصة باحترام حقوق     ومحايتها والوفاء هبا، وبالتزامات املؤسسات املالية الدو      

__________ 
، ١٩٩٣يونيـه   / حزيران ٢٥إعالن وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف             )٢(

A/CONF.157/23 ،)١٢، اجلزء األول، الفقرة )١٩٩٣. 
 .١٦-١١، الفقرات )٢٠٠٠ (A/RES/55/2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )٣(
منشورات األمـم    (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨مونتريي، املكسيك،   : تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية     )٤(

 .٦٠ و٥١ و٤٧، املرفق، الفقرات ١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبيع
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اإلنسان، كما ترتكز على احلاجة إىل إجياد حل شامل ملشاكل الديون السيادية اليت تواجهها              
  .البلدان النامية يستند إىل إطار قائم على حقوق اإلنسان

   الفرع أوالً     
  نطاق املبادئ التوجيهية والغرض منها    

 مساعدة الدول ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة،        ترمي هذه املبادئ التوجيهية إىل      -١
واملقرِضون الثنـائيون،   والدولية،  منها  مبا يف ذلك املؤسسات املالية اخلاصة والعامة، الوطنية         

أنشطة كلٍ منها ويف سعيها إىل حتقيق مصاحلها        ممارسة   يف   ،مة حلملة األسهم  واجلماعات املنظَّ 
  .املتعلقة بالديون اخلارجية

دف األمسى هلذه املبادئ التوجيهية هو حتقيق توازن بني االلتزامـات التعاقديـة             واهل  -٢
متعلقة بالديون اخلارجية والعمل علـى أن       وللدولة الدائنة الناشئة عن ترتيبات      للدولة املدينة   

احترام مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها     للمدينني والدائنني   تتضمن االلتزامات القانونية الدولية     
  .ء هبا، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالوفا

وتنطبق هذه املبادئ على قرارات اإلقراض واالقتراض اليت تتخذها الـدول واجلهـات               -٣
 حسب احلالة، والتفاوض على     ،الفاعلة األخرى مثل املؤسسات املالية الدولية واملؤسسات اخلاصة       

وتنفيذها، واستخدام أموال القـروض اخلارجيـة،       اتفاقات القروض أو صكوك الديون األخرى       
ة وإعادة هيكلتها، وتقـدمي ختفيـف       ومدفوعات الديون، وإعادة التفاوض على الديون اخلارجي      

عندما يكون ذلك مناسباً، كما تنطبق على مجيـع الـسياسات واالسـتراتيجيات             الديون   أعباء
زامات احملتملة اليت ميكن أن تترتب علـى        وتسلم املبادئ التوجيهية بااللت   . واألنشطة املتصلة بذلك  

  .الدولة بسبب االقتراض واإلقراض اخلارجيني بني اجلهات الفاعلة التابعة للقطاع اخلاص
مبا يف ذلك التزام    (ن اخلارجي إىل التزام     وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، يشري الديْ       -٤

ضة غري مقيمة قـد     جهة مقرِ  يقع على عاتق دولة جتاه    وناشئ مبوجب اتفاق تعاقدي     ) نقدي
متعددة األطراف، أو مؤسـسة ماليـة       أو   ثنائية   مقرِضةتكون مؤسسة مالية دولية، أو جهة       

ويشمل االلتـزام   .  لقانون أجنيب  اًخاصة، أو حامل سندات أو قد يكون هذا الطرف خاضع         
 يـسدد    القروض أي األموال اليت ُيسلفها الدائن للمدين على أساس تعهد بأن           ،‘١‘: يلي ما

مبا يف ذلك الودائع والسندات املضمونة (األموال املقَترضة املقترض يف تاريخ معني يف املستقبل     
ائتمانات املوردين، ‘ ٢‘؛ و)والسندات غري املضمونة، والقروض التجارية، وائتمانات املشترين

م سلَّخ الذي تُ  ما بعد التاري  إىل  أي العقود اليت يسمح مبوجبها املورد للمستهلك بتأجيل الدفع          
ويشار إىل اجملموع الكلي للديون اخلارجية املستقلة علـى         . م فيه اخلدمات  فيه السلع أو تقدَّ   

  ".لديون اخلارجيةالرصيد الكلي ل"الدولة بعبارة 
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وهـي  . ق اإلنسان الدولية وتتفق معها    وتعرب هذه املبادئ التوجيهية عن معايري حقو        -٥
قة حبقوق اإلنسان بقدر صلتها باملسائل أو القضايا الناشـئة عـن            بق املعايري القائمة املتعل   طُِّت

  .املديونية اخلارجية للدول وما يتصل هبا من سياسات

  الفرع ثانياً    
  املبادئ األساسية    

  أسبقية حقوق اإلنسانضمان     
مبا يف ذلك عن طريق     (تقع على مجيع الدول، سواًء كانت تتصرف فردياً أو مجاعياً             -٦

احترام حقوق اإلنـسان ومحايتـها      ب التزامات   ،)لية وإقليمية تكون أعضاًء فيها    منظمات دو 
عدم اخلروج عن هـذه االلتزامـات، يف أيٍ مـن          هذه الدول   ينبغي أن تكفل    و. والوفاء هبا 

أنشطتها، ويف مجيع هذه األنشطة، املتعلقة بقراراهتا اخلاصة باإلقراض واالقتراض وقـرارات            
، الدولية أو الوطنية، اليت تنتمي إليها أو اليت تكون هلـا مـصلحة              املؤسسات العامة واخلاصة  

التفاوض على اتفاقات القروض أو صكوك الديون األخرى وتنفيذها، واسـتخدام          يف  فيها، و 
أموال القروض، وعمليات تسديد مدفوعات الديون، وإعادة التفاوض على الديون اخلارجية           

  .الديون، حسب احلالةوإعادة هيكلتها، وتقدمي مدفوعات ختفيف 
ينبغي أن تنتهج مجيع الدول سياسات وتدابري فعالة هتدف إىل هتيئة األوضاع الـيت              و  -٧

تكفل اإلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان، على أن تضع يف اعتبارها أن مجيـع حقـوق          
ذي ميكن اإلنسان غري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن تأخذ يف احلسبان التأثري السليب ال

أن يلحق بالتمتع حبقوق اإلنسان بسبب خدمة الديون اخلارجية واعتماد ما يتصل هبـا مـن           
  .سياسات بشأن اإلصالح االقتصادي

مة لعدم عرقلة حتسني    وجيب يف أي استراتيجية خلدمة الديون اخلارجية أن تكون مصمَّ           -٨
هة، يف مجلة أمـور، إىل      جَّقوق اإلنسان كما جيب أن تكون مو      األوضاع اليت تضمن التمتع حب    

ضمان أن حتقق الدول املدينة مستوى مالئماً من النمو جيعلها تفي باحتياجاهتـا االجتماعيـة               
  .واالقتصادية واحتياجات تنميتها، فضالً عن الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

ترام حقـوق  ويقع على املنظمات املالية الدولية والشركات اخلاصـة التـزام بـاح        -٩
وهذا ينطوي على واجب االمتناع عن وضع واعتماد ومتويل وتنفيذ سياسـات            . )٥(اإلنسان

  .غري مباشرة مع التمتع حبقوق اإلنسان وأوبرامج تتعارض بصورة مباشرة 

__________ 
 العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب        جملس حقوق اإلنسان، تقرير املمثل اخلاص لألمني      : انظر )٥(

املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجاريـة      : الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، جون روغي، املرفق       
 .(A/HRC/17/31)" احلماية واالحترام واإلنصاف"تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون : وحقوق اإلنسان
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  املساواة وعدم التمييز    
يقع على الدول التزام بضمان مجيع حقوق اإلنسان للجميع دون متييز من أي نوع،                -١٠
 أو الرأي السياسي أو أي      ، أو الدين  ، أو اللغة  ، أو اجلنس  ، أو اللون  ،ثل التمييز بسبب العرق   م

 أو امليالد أو أي وضع آخـر، علـى   ، أو الثروة  ،رأي آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي      
  . النحو املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 برامج لدعم تقدمي اخلدمات األساسية الـيت      وجيب أن تضع الدول وتنفذ سياسات و        -١١
بد منها للتمتع جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            ال

  .بطريقة تتفق مع مبدأ املساواة وعدم التمييز
السياسات والربامج، مبا يف ذلك تلـك املتعلقـة بالـديون           وينبغي أن حتلل الدول       -١٢

ستقرار االقتصاد الكلي، واإلصالح اهليكلي، واالستثمار، ملعرفة مدى تأثريهـا           وا ،اخلارجية
على الفقر وعدم املساواة والتنمية االجتماعية والتمتع حبقوق اإلنسان، فضالً عـن آثارهـا              

ل هذه السياسات والربامج على النحو املناسب لضمان توزيع فوائد النمو           اجلنسانية، وأن تعدّ  
  . أكثر إنصافاً وأكثر اتساماً بعدم التمييزواخلدمات توزيعاً

وينبغي أن يوىل يف حتليالت التأثري هذه اهتمام خاص لفئات معينة يف اجملتمـع قـد                  -١٣
استقرار بلسياسات والربامج املتعلقة بالديون اخلارجية، وعلى حنو خاص باتكون شديدة التأثر 

الـسياسات   واالستثمار، مبا يف ذلك      االقتصاد الكلي، واإلصالح اهليكلي، وحترير التجارة،     
والربامج املتعلقة باألطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واألشخاص املنتمني إىل           

  .ن وأفراد أسرهمأقليات والعمال املهاجري
وينبغي أن تويل الدول اهتماماً خاصاً للتأثري اجلنساين للتخفيضات اليت ُتجـرى يف               -١٤

 ويف  ، ويف مرافـق رعايـة الطفولـة       ،ويف استحقاقات الضمان االجتماعي    ،اخلدمات العامة 
تدابري ملنع زيـادة    الدول   وينبغي أن تتخذ     ، ويف نصيب املرأة من زيادة البطالة      ،العامة العمالة

  .إفقار النساء

  اإلعمال التدرجيي    
ق االلتزام الواقع على الدول بأن حتقق بصورة تدرجيية اإلعمـال الكامـل للحقـو               -١٥

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب منها أن تتحرك بأكرب قدر من السرعة والفعالية حنو             
  .اإلعمال الكامل هلذه احلقوق

وينبغي أن تكفل الدول أال تؤدي حقوقها والتزاماهتا الناشـئة عـن االتفاقـات أو           -١٦
ول أو مفرط بتسديد الديون     اخلارجية، وخاصة قبول التزام غري معق     بالديون  الترتيبات املتعلقة   
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ويقـع  . ، إىل عرقلة اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        )٦(اخلارجية
ضة غري التابعة للدولة التزام بضمان أن تنطوي عقود الديون الـيت تكـون     على اجلهات املقرِ  

  .املطرفاً فيها أو أي سياسات متصلة هبا على احترام حقوق اإلنسان بالك

  االلتزامات األساسية الدنيا    
يقع على عاتق كل دولة التزام بضمان الوفاء، على أقل تقدير، باملستويات األساسية               -١٧

وينبغي النظر إىل املـستويات     .  والثقافية الدنيا لكل حق من احلقوق االقتصادية واالجتماعية      
ساسي الذي ينبغـي للـدول      األساسية الدنيا لكل حق من هذه احلقوق على أنه املستوى األ          

  . انطالقاً منه أن تسعى إىل حتسني التمتع هبذا احلق
ينبغي أن تكفل الدول أال تؤدي حقوقها والتزاماهتا الناشئة عن اتفاق أو ترتيـب              و  -١٨

يتعلق بالديون اخلارجية، وخاصة االلتزام بتسديد الديون اخلارجية، إىل االنتقاص من التزاماهتا            
  . فيما يتعلق هبذه احلقوقاألساسية الدنيا

  عدم التراجع    
يقع على الدول التزام بتجنب اختاذ تدابري تراجعية أي جتنب أي إجراء متعمد يترتب                -١٩

عليه إضعاف التقدم يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ومـن مث عرقلـة               
  .اإلعمال املتواصل هلذه احلقوق

ال تؤدي حقوقها والتزاماهتا الناشئة عن الديون اخلارجيـة،         وينبغي أن تكفل الدول أ      -٢٠
  .وخاصة االلتزام بتسديد هذه الديون، إىل اعتماد تدابري تراجعية على حنو متعمد

  واجب التعاون الدويل فيما بني الدول    
 من ميثاق األمم املتحدة مها ومعاهدات وإعالنات شىت متعلقة ٥٦ و٥٥تعرب املادتان   -٢١

نسان عن متطلبات واضحة بأن تتعاون الدول كلٌ منها مع األخرى وأن تـساعد              حبقوق اإل 
كلٌ منها األخرى من أجل حتقيق أهداف معينة، من بينها ضمان حتقيـق التنميـة وإزالـة                 

اليت تعترض حتقيق التنمية، وإجياد حلول للمشاكل الدولية ذات الصبغة االقتـصادية             العقبات
ز احترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية علـى           وتعزي ،واالجتماعية والصحية 

  .نطاق العامل

__________ 
 ٣-٢كما جيري التأكيد عليه يف الفـرعني     ( االلتزام املتعلق بتسديد الديون اخلارجية       جيري التأكيد هنا على    )٦(

ألن املبالغ اليت ختصصها الدولة املدينة ملدفوعات تسديد ديوهنا ختصم علـى هـذا النحـو مـن                  ) ٤-٢و
ة واالجتماعية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي     ) ١(٢اليت ينبغي، عمالً باملادة     " املتاحة مواردها"

 .تكرسها على النحو األمثل إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأن والثقافية، 
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ويفرض واجب املساعدة والتعاون الدوليني على الـدول أن تكفـل أال تـشكل                -٢٢
 انتهاكاً حلقوق اإلنسان ،أنشطتها، وأنشطة األشخاص املقيمني فيها والشركات املوجودة فيها

قوم الدول، فردياً أو عـن طريـق العـضوية يف       لألشخاص الذين يعيشون يف اخلارج وأال ت      
ض التمتع حبقوق اإلنسان أو تزيـد مـن         مؤسسات دولية، باعتماد أو انتهاج سياسات تقوّ      

  .إحداث تباينات بني الدول وداخل كل دولة يف هذا الصدد

  املسؤولية املشتركة للدائنني واملدينني    
ن منع وحل املشاكل املتعلقة بالديون      تقع على الدائنني واملدينني مسؤولية مشتركة ع        -٢٣

وفيما يتعلق بالدائنني، فإن هذا يشمل االلتـزام بـأداء العنايـة            . )٧(غري املقدور على حتملها   
الواجبة بشأن اجلدارة االئتمانية للمقترض وقدرته على تسديد القرض، فضالً عـن واجـب         

ستخدم ضة ستُ  األموال املقرَ  ض أن االمتناع عن تقدمي قرض يف الظروف اليت يدرك فيها املقرِ         
وفيما يتعلق بالدول املدينة، ينطـوي      . ألغراض غري عامة أو ملشروع ليس له مقومات البقاء        

ذلك على التزام بالتعاقد على القروض واستخدام أموال القروض بطرق ختدم املصلحة العامة             
  .دداحملوقت الوبتسديد الديون يف 

مسبقاً هاماً إلقامة شرطاً  -ائنني واملدينني عن قراراهتما وتشكل املسؤولية املتبادلة للد  -٢٤
  .نظام مايل عاملي منصف

  ضمان وجود عملية مستقلة للتنمية الوطنية    
لكل دولة احلق السيادي غري القابل للتصرف يف تنفيذ عملية تنمية وطنية على حنـو                 -٢٥

ل من جهات فاعلة خارجية، مبـا يف ذلـك          مستقل ومتحرر من أي ضغط أو تأثري أو تدخّ        
والعملية املستقلة للتنمية الوطنية تعين أن تكـون        . الدول األخرى واملؤسسات املالية الدولية    

وينبغي أن تتسم هذه . للشعب سيطرة فعالة على اجتاه التنمية االقتصادية للبلد  الشرعية  للقيادة  
  .بالعملية بالشفافية واملشاركة واملساءلة والتجاو

ويتطلب احلق يف تقرير املصري أن تكون للسلطات الشرعية للدولة سيطرة مـستقلة               -٢٦
ل فعال يف التخطيط االقتصادي     وتدّخ) أي أين يتجه هذا االقتصاد    (على اجتاه اقتصاد الدولة     

  ).أي كيفية الوصول إىل اهلدف(
 أن متتلـك مجيـع      ومبدأ السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية ينطوي على احلق يف           -٢٧

الدول ثرواهتا ومواردها الطبيعية وتستخدمها وتتصرف فيها على النحو الذي تراه مالئمـاً،             
 يف ذلك من أي ضغط أو تأثري أو تدخل من جهات فاعلة خارجية، مبـا يف ذلـك                   متحررةً

__________ 
منشورات األمـم    (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨ تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،       )٧(

 .٤٧الفقرة ، املرفق، ١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
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وجيب ممارسة سيادة الدولـة يف ظـل االمتثـال          . الدول األخرى واملؤسسات املالية الدولية    
  .حترام الكاملني حلقوق اإلنسان، مع إيالء اهتمام خاص ألضعف الفئات يف اجملتمعواال

  الشفافية واملشاركة واملساءلة    
الشفافية واملشاركة واملساءلة هي القيم األساسية اليت ينبغي التقيد هبـا يف قـرارات        -٢٨

هات الفاعلة األخرى،   اإلقراض واالقتراض اليت تتخذها الدول واملؤسسات املالية الدولية واجل        
على النحو املناسب، ويف التفاوض على اتفاقات القروض أو صكوك الديون األخـرى ويف              
تنفيذها، ويف استخدام أموال القروض، ويف تسديد مدفوعات الديون، ويف إعادة التفـاوض             
ا على الديون اخلارجية وإعادة هيكلتها، ويف تنفيذ تدابري التخفيف من أعباء الـديون عنـدم     

  .يكون ذلك مناسباً
وتتطلب الشفافية الكشف الكامل عن مجيع املعلومات ذات الصلة بشأن اتفاقـات              -٢٩

 ، ونتائج عمليات مراجعة الديون العامـة      ، وإدارة الديون  ، وعمليات تسديد الديون   ،القروض
  .واملسائل األخرى املتصلة بذلك

مبـن يف  (يع أصحاب املـصلحة  من مجمغزى أما املشاركة فتتطلب إسهاماً فعاالً ذا    -٣٠
  .يف سياسة القروض وقرارات استخدام املوارد) ذلك املستفيدون من املشاريع

 القرارات موضـع     أن يكون صانعو   وأما املساءلة فتتطلب اختاذ تدابري عالجية تكفل        -٣١
لذلك، عن اإلجراءات اليت يتخـذوهنا بـشأن االتفاقـات أو           مّربرات  جدت  مساءلة، إذا وُ  

ذه بات املتعلقة بالديون اخلارجية، وكذلك بشأن السياسات واالستراتيجيات املتعلقة هب         الترتي
  .الديون
وفضالً عن ذلك، تتطلب الشفافية واملشاركة ممارسة الرقابة من جانـب اهليئـات               -٣٢

  .النيابية ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدين

  الفرع ثالثاً    
  املبادئ التنفيذية    

  ارجيةالديون اخل  -ألف  

  اإلطار القانوين واملؤسسي العام    

 املقترضة إطار قانوين ومؤسسي شامل يعـزز ويكفـل          الدولينبغي أن يكون لدى       -٣٣
الشفافية واملساءلة يف التفاوض والتعاقد على القروض وكذلك يف عمليـات إدارة الـديون              

يف جمـال التفـاوض     ح هذا اإلطار أيضاً أدوار املؤسسات املختلفـة         وينبغي أن يوضّ  . العامة
  .والتعاقد على القروض وإدارة ومراقبة الديون
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 حدوداً للقروض الدولية عن طريق األخذ بتشريعات        املقترضةوينبغي أن تضع الدول       -٣٤
وينبغي أن ُيشترط إلجراء أي تغيريات على هذه احلدود العليا موافقـة  . مالئمة بشأن امليزانية  

  .خرى مشكلة تشكيالً دميقراطياًالربملان أو هيئة تشريعية وطنية أ
ضة وينبغي أن يوجد لدى الدول واملؤسسات املالية الدولية واملؤسسات اخلاصة املقرِ            -٣٥

إطار قانوين ومؤسسي شامل يعزز ويكفل الشفافية واملساءلة يف التفاوض والتعاقـد علـى              
  .القروض

  قرار االقتراض أو اإلقراض    
جري تقييماً الحتياجاهتا يتسم بالشفافية واملـشاركة،       ينبغي لكل دولة ُمقترِضة أن تُ       -٣٦

كجزء من استراتيجيتها السنوية املتعلقة بالديون، من أجل التأكد مما إذا كانت لديها حاجة              
 على أن   ويقع على عاتق كل دولة ُمقترضة الربهنة      . حقيقية إىل احلصول على قروض جديدة     

لمبـادئ األساسـية    وأنه يتسم باالمتثال التام ل    و  ر فيه على أدق حن    قرارها باالقتراض قد ُنظ   
  .املُحددة يف الفرع ثانياً أعاله، وخاصة احلاجة إىل ضمان األسبقية حلقوق اإلنسان

وينبغي للدولة املُقترِضة، قبل احلصول على قرض جديد، أن ُتقّيم التخصيص احلايل              -٣٧
ميكن تلبيتها عن طريق إعادة توجيه  ال ملواردها املالية وأن تقتنع بأن حاجتها إىل أموال إضافية  

يعكـس    ال  فإذا كان هذا التخـصيص     ،وباإلضافة إىل ذلك  . املخصصات احلالية يف امليزانية   
أولوية عالية لإلنفاق على التنمية البشرية وزيادة محاية التمتع حبقوق اإلنـسان واحلريـات              

  . األساسية، فإنه ينبغي تعديله تبعاً لذلك
تنع مجيع اجلهات املُقرِضة بأن الدولة املقترضة قـد اختـذت قرارهـا             وينبغي أن تق    -٣٨

وينبغي أن تبذل هذه اجلهات العناية      . باالقتراض عن بّينة وبأن القرض سُيستخَدم لغرض عام       
الواجبة أو حتصل على ضمانات من الدولة املُقترِضة لضمان أال جيري تبديد أموال القـرض               

اإلدارة االقتصادية أو االستخدامات األخرى غري املُنتجة يف        عن طريق الفساد الرمسي أو سوء       
وإذا كان أي احتمال من هذا القبيل متوقعاً على حنـو معقـول يف ظـل                . الدولة املُقترِضة 

الظروف القائمة، تعّين على اجلهات املُقرِضة أال ُتقدم القرض أو أال تستمر يف دفع أمـوال                
  .القرض
هات املُقرِضة العناية الواجبة لضمان أال يـؤدي القـرض       وينبغي أن متارس مجيع اجل      -٣٩

ميكن حتّمله    ال املُقترح إىل زيادة الرصيد الكلي للديون اخلارجية للدولة املُقترِضة إىل مستوى          
جيعل من تسديد الديون أمراً صعباً ويعوق هتيئة األوضاع اليت متكّن مـن إعمـال حقـوق                 

قرِضة بأن الدولة املُقترِضة، حىت يف ظل القرض اجلديد،         وينبغي أن تقتنع اجلهات املُ    . اإلنسان
ما زالت قادرة على خدمة ديوهنا اخلارجية دون النيل من قدرهتا على أداء التزاماهتا الدوليـة                

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان، على النحو املذكور يف الفرع ثانياً
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ريع اليت تشكّل انتهاكاً، أو ُيتوقع      وينبغي أال متوِّل اجلهات املُقترِضة األنشطة أو املشا         -٤٠
تمال، يقع على عاتق    وجتنباً هلذا االح  . أن تشكّل انتهاكاً، حلقوق اإلنسان يف الدول املُقترِضة       

إجـراء  واجب  ضة اليت تعتزم متويل أنشطة ومشاريع حمددة يف الدول املُقترِضة           رِِاجلهات املُق 
 ى حقوق اإلنسان، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً      تقييم معقول لتأثري هذه األنشطة أو املشاريع عل       

 ميكن للجهات املُقرِضة أن تطلب إىل املؤسسة الوطنيـة   وبدالً من ذلك،  . لتقدمي قرض جديد  
  .جراء هذا التقييملدولة املُقترِضة، إن ُوجدت، إحلقوق اإلنسان يف ا

سان على أنـه    وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، ُيفهم تقييم التأثري على حقوق اإلن           -٤١
من جانب اجملتمعـات احملليـة      ومستنرية  عملية منهجية ُتجريها هيئة مستقلة مبشاركة كاملة        

املتأثرة، باالستناد إىل اإلطار املعياري لقانون حقوق اإلنسان الدويل، هتدف إىل قياس تـأثري              
  .النشاط أو املشروع املعين على إعمال حقوق اإلنسان

  قروضالتفاوض والتعاقد على ال    
اجملمَّعة سابقاً من املشاورات الـيت      اإلسهامات  ينبغي أن تستند عملية التفاوض إىل         -٤٢

أُجريت مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية املتأثرة ومنظمات اجملتمع املـدين،        
  . من جانب املُقترضني واملُقرضني على النحو املناسب

 األحكـام   عنالسواء  عن  نب املقترضني واملُقرضني     من جا  وينبغي اإلفصاح عالنيةً    -٤٣
  .والشروط الرئيسية التفاقات القروض

وينبغي للجهات املُقرِضة اليت تتفاوض مع املسؤولني يف دولة ُمقترِضة التسليم بأنـه               -٤٤
لهم، أي الدولـة    يقع على عاتق هؤالء واجب ائتماين بالتصرف مبا حيقق أفضل مصاحل موكِّ           

وباملثل، ينبغي للمقترضني االعتراف    . يت متثل هي بدورها شعبها يف النظام الدويل       املُقترِضة، ال 
وعادة . بأن املسؤولني الذين يتصرفون باسم اجلهة املُقرِضة تربطهم عالقة ائتمانية هبذه اجلهة           

ما خيضع االضطالع هبذا الواجب االئتماين ملتطلبات رمسية وموضوعية تقررها قوانني الدولة            
  .ضةاملُقترِ

  السلطة القانونية للتعاقد    
ينبغي أن خيضع التعاقد على القروض أو على التزامات الديون األخرى للمتطلبـات               -٤٥

الرمسية واملوضوعية املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة الوطنية املنطبقة لدى الدولة املُقترِضة           
الية قضائية على جهـات ُمقرِضـة       أو، حسب احلالة، الدولة اليت متارس و      (والدولة املُقرِضة   

نظامها األساسـي أو وثيقـة      يف  أو، يف حالة مؤسسة من املؤسسات املالية الدولية،         ) خاصة
موافقـة ُمـسبقة   اشتراطات وينبغي بصورة خاصة االمتثال متاماً ألي     . تأسيسية مماثلة أخرى  

  .إذن مسبق تتطلبه القوانني أو األنظمة الداخلية أو
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   القروضاستخدام أموال    
فيما عدا حالة االقتراض ألغراض عامة، ينبغي أن يقتصر استخدام التمويل اإلضايف              -٤٦

املتاح عن طريق القروض اخلارجية على النشاط أو املشروع الذي مت التعاقد أصـالً علـى                
  .القرض من أجله

روض وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي عدم استخدام األموال املتحّصل عليها عن طريق الق           -٤٧
اخلارجية لتمويل أي نشاط أو مشروع ُيسهم يف ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، وخاصة 

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو يزيد من تفاقم هذه االنتهاكات

  خدمة أو تسديد الديون    
 غـري   ينبغي أن تكفل الدول املَدينة أال يكون مستوى خدمة الديون لديها ُمفرطاً أو              -٤٨

يصل األمر إىل حد حتويل مواردها بعيداً   المتناسب مع قدرهتا املالية ومواردها األخرى حبيث
عن تقدمي اخلدمات االجتماعية إىل مجيع األشخاص الذين يعيشون يف إقليمها وحتت واليتها،             

  .مبا يف ذلك تلك املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ستخدم الدول املَدينة مواردها املالية استخداماً أمثل من أجـل إعمـال            وينبغي أن ت    -٤٩

فمدفوعات خدمة الديون املفرطة وغري املتناسبة اليت حتّول املوارد املالية          . مجيع حقوق اإلنسان  
الغرض املخصص له ينبغي ضبطها أو تعـديها تبعـاً          ن  املخصصة إلعمال حقوق اإلنسان ع    
وينبغي أن تعكس خمصصات امليزانية لدى الدول       . اإلنسانلذلك لكي تعكس أسبقية حقوق      

  .املَدينة األولوية اليت يتسم هبا اإلنفاق املتصل حبقوق اإلنسان
وينبغي للدول املَدينة أال تسمح بأن تصل مدفوعات تسديد ديوهنـا اخلارجيـة إىل                -٥٠

ساسية الدنيا املشار   مستوى مفرط أو غري متناسب تتوقف عنده قدرهتا على أداء التزاماهتا األ           
  .إليها يف الفرع ثانياً

وينبغي أن تتجّنب الدول املَدينة اعتماد تدابري تراجعية عمداً، كما هـي ُمعّرفـة يف              -٥١
  .الفرع ثانياً، من أجل ختصيص مزيد من املوارد املالية ملدفوعات تسديد الديون اخلارجية

  إعادة التفاوض على الديون وإعادة هيكلتها    
ب الوفاء بالتزام الدول املَدينة بتسديد الديون يف إطار اتفاق صحيح ومـشروع             جي  -٥٢

مثل وجـود  (أمراً غري ممكن تسديد الدين جتعل بيد أن الظروف اليت . بشأن الديون اخلارجية 
ميكـن أن ُتـّربر إجـراء       ) حمنة مالية شديدة لدى الدولة املُقترِضة وحدوث كوارث طبيعية        

  . ت املتباَدلة بني الدولة املَدينة ودائنيهاتغيريات يف االلتزاما
وينبغي قيام الدول املَدينة اليت تواجه صعوبة يف تسديد مدفوعات ديوهنا اخلارجية بإعادة               -٥٣

التفاوض على هذه الديون مع دائنيها هبدف التوصل إىل اتفاق إلعادة هيكلة الديون ميكّن الدولـة   
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ارجية دون تقـويض قـدرهتا علـى الوفـاء بالتزاماهتـا            املَدينة من خدمة مدفوعات ديوهنا اخل     
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان على النحو املذكور يف الفرع ثانياً أو تنفيذ أهدافها اإلمنائية الدولية
وينبغي إجراء عملية إعادة التفاوض وإعادة اهليكلة ُحبسن نية كما ينبغي أن تـشمل                -٥٤

ة املستحقة جلميع أنواع الدائنني اخلارجيني، مبـا يف         هذه العملية مجيع أنواع الديون اخلارجي     
  .ذلك املؤسسات املالية الدولية

  ختفيف عبء الديون    
ينبغي أن يكون سياق إعمال مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقـوق االقتـصادية                 -٥٥

لواقعـة  واالجتماعية والثقافية، هو السياق الذي جيري فيه ختفيف أعباء الديون وخدمة الـديون ا             
مثـل  (على البلدان املُثقلة بالديون، مبا يف ذلك ختفيفها عن طريق جهود ختفيف أعبـاء الـديون         

ض خدمة الـديون، وتأجيـل دفـع الفائـدة          فْالديون، وإعادة جدولة الديون، وخَ    اإلعفاء من   
  ).املصرفية

يض عملية تقـدمي اخلـدمات      وجيب أال تؤدي جهود ختفيف أعباء الديون إىل تقو          -٥٦
 وجيب، بصورة خاصة، جتّنب شروط ختفيف أعباء الديون اليت قد تـؤثر بـصورة               ألساسيةا

  .معاكسة على إعمال حقوق اإلنسان أو قد تقّوض التنمية يف الدولة املستفيدة
وجيب أال حيل التمويل املخصص لتخفيف أعباء الديون حمل املساعدة اإلمنائية الرمسية              -٥٧

  . هذا القبيل منوجيب عدم اعتباره مساعدةً

  تأجيل سداد الديون    
عند حدوث تغيري يف الظروف خيرج عن سيطرة الدولة املَدينـة، ينبغـي أن تتفـاوض                  -٥٨

ـ       . األطراف وتتفق على تأجيل سداد مدفوعات الديون       ل وينبغي أن ينطبق هذا التأجيل على أْص
  .قة بإعادة هيكلة الديونالدين والفائدة والعمولة واجلزاءات وأن ينطبق طوال املفاوضات املتعل

  بيع الديون يف السوق الثانوية    
ينبغي أن تفرض اتفاقات القروض قيوداً واضحة على بيع أو حتويـل الـديون إىل                 -٥٩

 عـن   أطراف ثالثة من جانب الدائنني دون موافقة الدولة املُقترِضة على ذلك موافقة مسبقةً            
  .بني الدائن واملدينَوض عليها وجيب توجيه كل جهد إىل حتقيق تسوية متفا. ِعلم
ل بعد فشل املفاوضات املتعلقـة      وِّويف احلاالت اليت يكون قد بيع فيها الدين أو حُ           -٦٠

بالتسوية بني الدائن واملدين، ينبغي أن تنطبق مجيع األحكام ذات الصلة الـواردة يف اتفـاق                
  .ر الظروفالقرض األصلي، مثل مدفوعات الفائدة وتغّي

 من أعباء الديون عن طريق آلية من اآلليات الدولية          اًحت الدولة املَدينة ختفيف   وإذا ُمن   -٦١
، ينبغـي عندئـذ     )‘البلدان الفقرية املُثقلة بالـديون      ‘  بمثل املبادرة املتعلقة    (لتخفيف الديون   
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ن الواجب استرداده من جانب الدائن املتقاضي املبلغ الـذي يـسترده            يتجاوز مبلغ الديْ   أال
  .آلخرونالدائنون ا

وينبغي عدم قيام الدائنني ببيع الديون السيادية يف السوق الثانوية إىل دائنني رفـضوا                -٦٢
  .سابقاً املشاركة يف إعادة اهليكلة املتفق عليها للديون

  تقاسم خماطر القروض    
من أجل املساعدة على موازنة خماطر أسعار الصرف، ينبغي أن يتـيح املُقرضـون                -٦٣

  .قيمة القرض كله أو بعضه بالعملة احمللية للدولة املُقترِضةإمكانية حتديد 
ومن أجل املساعدة على موازنة املخاطر املرتبطة باإلنتاج أو التجارة، ينبغي أن يعـرض                -٦٤

  . أو منو الصادرات/املُقرضون إمكانية ربط مدفوعات سداد القروض مبعدالت النمو االقتصادي و

  نالقدرة على حتّمل الديو  -باء  

  تقييم القدرة على حتّمل الديون    
فيما يتعلق بتقييمات القدرة على حتّمل الديون، جيب أال تقتصر هذه التقييمات على               -٦٥

احتماالت النمو االقتصادي للدولة املَدينة وقـدرهتا علـى خدمـة           (االعتبارات االقتصادية   
ر تأثري أعباء الديون على قـدرة       بل جيب أن تأخذ أيضاً يف االعتبا      ) التزاماهتا املتعلقة بالديون  

البلد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وعلى هتيئة األوضاع اليت متكّن من إعمال مجيـع               
  . حقوق اإلنسان

وجيب إجراء هذه التقييمات من جانب هيئة مستقلة علـى النحـو املتـوخى يف                 -٦٦
  .من هذه املبادئ) ب(٨٢ الفقرة

  وافظ الديون واإلقراضراجعة العامة حلاملعمليات     
ينبغي أن ُتجري الدول املُقترِضة عمليات مراجعة دورية حلـوافظ ديوهنـا تتـسم                -٦٧

وجيـب  . بالشفافية وتقوم على املشاركة، وفقاً للتشريعات الوطنية املوضوعة هلذا الغـرض          
ارة الكشف عالنية عن نتائج عمليات مراجعة احلسابات هذه لضمان الشفافية واملساءلة يف إد            

هي األساس الذي تقوم    هذه النتائج    وينبغي أن تكون     ،الرصيد الكلي للديون اخلارجية للدولة    
عليه قرارات الدولة املُقترِضة واستراتيجيتها املتعلقة بالديون وإنفاقها على التنميـة وخطـط             

  .عملها املتعلقة حبقوق اإلنسان
ّيم عملية التعاقد على القـروض،  وهذه املراجعات العامة حلوافظ الديون ينبغي أن تق       -٦٨

  .إعمال حقوق اإلنسانعلى  وقروض، وتأثري الديون على التنميةواستخدام أموال ال
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وينبغي باملثل للُمقرضني إجراء مراجعات عامة دورية حلوافظ إقراضهم بغية تقيـيم              -٦٩
اض، واالمتثـال   مدى االمتثال ألهداف تعاوهنم اإلمنائي اخلارجي أو لسياساهتم املتعلقة باإلقر         

وينبغي . لألهداف اإلمنائية للدول املُقترِضة وللمعايري املُعترف هبا عاملياً بشأن حقوق اإلنسان          
  . عن نتائج هذه املراجعاتالكشف عالنيةً

ويف حالة الدولة املُقترِضة أو الدولة املُقرِضة، ينبغي أن ُتجري عمليـات املراجعـة                -٧٠
لى النحو الذي تنص عليه التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك        العامة هذه مؤسسات أو كيانات ع     

إجراؤها من جانب اهليئات التشريعية الوطنية أو املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان أو       
  . مكاتب إدارة الديون أو أي وكالة أو جهة حكومية مستقلة أخرى

  االلتزامات املُحتملة    
مبا يف ذلـك    (رضون يف تأثري االلتزامات احملتملة      ينبغي أن تنظر الدولة املُقترِضة واملُق       -٧١

الديون املتولّدة عن ائتمانات التصدير أو عن االستثمارات اخلارجية أو املتصلة هبا، والتزامات             
على الوضع املـايل للحكومـة      ) الديون الناشئة عن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص       

ض أو اإلقراض أو عند تقييم مدى قـدرة الـدول       املُقترِضة، وذلك عند اختاذ قرارات االقترا     
  .املُقترِضة على حتّمل الديون

على النحـو  (وينبغي قيام مجيع الدول برصد وتنظيم اإلقراض واالقتراض اخلارجيْين         -٧٢
داخل القطاع اخلاص من أجل احليلولة دون نشوء أعباء متصلة بالديون اخلاصـة             ) املناسب

  .قّوض يف خامتة املطاف إعمال حقوق اإلنسانجتلب عدم االستقرار املايل وت

  استراتيجية التنمية الوطنية  -جيم  
ينبغي أن ميتلك البلد زمام استراتيجية التنمية الوطنية وأن تتضمن هذه االستراتيجية              -٧٣

وينبغي االتفاق . أهدافاً إمنائية تليب احتياجات الناس الذين هم املستفيدون النهائيون من التنمية          
ذه األهداف عن طريق عملية تشاور ذات مغزى وتشاركية تضم مجيـع أصـحاب              على ه 

  .املصلحة، وال سيما منظمات اجملتمع املدين
امتالك البلد لزمام استراتيجيات التنمية الوطنية هو األساس الذي تقوم عليه فعالية            و  -٧٤

حبريـة  وهو يعين أن تكون لدى احلكومات الوطنيـة القـدرة علـى أن ختتـار                . التنمية
االستراتيجيات اليت تضعها وتنفذها وأن تتوىل هذه احلكومـات دور الـصدارة يف وضـع               

  .)٨(السياسات وتنفيذها على السواء

__________ 
: يؤكد إعالن األمم املتحدة املتعلق باحلق يف التنمية على أمهية متلّك البلدان لزمام أمر التنميـة كمـا يلـي      )٨(

". تتحّمل الدول املسؤولية الرئيسية عن هتيئة األوضاع الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلـق يف التنميـة               "
 ).١(٣، املرفق، املادة ٤١/١٢٨اجلمعية العامة  قرار
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جيب احترام العملية املستقلة للتنمية الوطنية لدى الدولة املَدينة، على النحو املُحدد            و  -٧٥
أي يف  أو ماليـة أو تقنيـة أو        يف الفرع ثانياً، وذلك بصورة خاصة يف أي مشورة اقتصادية           

منشور تعليمات أو توصية مماثلة تصدر عن اجلهات الفاعلة اخلارجية، وخاصة املؤسـسات             
  . املالية الدولية، وُيقصد هبا تناول املشاكل املرتبطة باملديونية اخلارجية

ة وأي مشورة اقتصادية أو مالية أو تقنية أو تعليمات أو توجيهات أو توصيات مماثل               -٧٦
ينبغي إعطاؤها وزناً أو أمهية أقل من جانب الدولة املَدينة إذا كانت تتعارض مـع               هي أمور   

األهداف اإلمنائية الرئيسية املمنوح هلا األولوية واملتفق عليها أثناء عملية التشاور املشار إليها             
  ).ألف( يف الفرع ثالثاً

يف الديون تكون مشروطة بتنفيذ      أو إجراءات لتخف   اًينبغي أال ُيقدم الدائنون قروض    و  -٧٧
سياسات مثل اخلصخصة، أو حتويل املمتلكات إىل أوراق مالية، أو حترير التجارة، أو إزالـة               

  .القيود التنظيمية بشأن االستثمار، أو حترير القطاع املايل
وينبغي يف أي مشورة اقتصادية أو مالية أو تقنية، أو تعليمات، أو توجيهـات، أو                 -٧٨

اثلة أن هتدف حصراً إىل استعادة مقومات البقاء االقتصادي والنمو لدى الدولـة             توصيات مم 
املَدينة ومن مثّ استعادة قدرهتا على تسديد ديوهنا اخلارجية دون التضحية بقدرهتا على الوفاء              

وجيب جتّنب األهداف األخرى املرتبطة من بعيد أو        . بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
  . طفيف هبذا اهلدفبشكل
 أعاله إىل   ٧٤ينبغي أن تكفل الدول أال يؤدي تنفيذ السياسات املذكورة يف الفقرة            و  -٧٩

إضعاف إعمال أي من حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          
جيب اختاذ  وعندما ترى الدولة املَدينة ضرورة لألخذ هبذه السياسات، فإنه          . يف الدول املَدينة  

تدابري كافية على صعيد الضمان االجتماعي بغية التخفيف من التأثري الضار املترتب على هذه              
  .السياسات، وال سيما على الفئات الضعيفة أو املهّمشة

وجيب أال تستفيد الدول واملؤسسات املالية الدولية الدائنة من وجود أزمة اقتصادية              -٨٠
ون اخلارجية كفرصة للضغط من أجل إجراء إصالحات هيكلية         أو مالية أو أزمة تتعلق بالدي     

وينبغـي  . يف الدول املَدينة، مهما ُنظر إىل هذه اإلصالحات على أهنا مفيدة يف األجل الطويل   
أن تبادر الدول املَدينة أنفسها هبذه اإلصالحات وأن تصوغها وتنفّذها بأنفسها، إذا كانـت              

  .قيق عملية مستقلة تتعلق بالتنمية الوطنيةتراها مالئمة، يف إطار السعي إىل حت

  املواءمة مع األهداف اإلمنائية الوطنية    
جيب أن تكون اتفاقات القروض واالستثمار األجنيب متسقة مـع االسـتراتيجيات              -٨١

  . اإلمنائية اليت تضعها البلدان بأنفسها
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  اتفاقات االستثمار    
 ملتطلبات إعمال مجيع حقوق اإلنـسان يف        ينبغي امتثال اتفاقات االستثمار الدولية      -٨٢

  .أراضي الدول املتعاِقدة، يف الوقت الذي تكفل فيه هذه االتفاقات تعزيز ومحاية االستثمارات
وبقدر ما تعترب اتفاقات االستثمار الدولية الديون السيادية نوعاً من االستثمار، ينبغي              -٨٣

 بطريقة   هذه االتفاقات  رتوجيهية وأن تفسَّ  أن تكون هذه االتفاقات متسقة مع هذه املبادئ ال        
  .تكون متسقة معها

  حسم القضايا املتصلة بالديون  -دال  
جيب أن ُتحسم بآلية مستقلة املشاكل املتعلقة بسداد الـديون والرتاعـات املتـصلة                -٨٤

وينبغي يف هذا الصدد أن تنظر الدول ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلك               . بالديون
ملؤسسات املالية الدولية واجلهات املُقرِضة الثنائية أو املتعددة األطـراف واملؤسـسات املاليـة            ا

ميكـن حتّملـها     الاخلاصة، يف إنشاء آلية لتسوية الديون الدولية تتوىل إعادة هيكلة الديون اليت       
  .وحتسم منازعات الديون بطريقة تتسم باإلنصاف والشفافية والكفاءة والتوقيت املناسب

واهلدف الرئيسي هلذه اآللية هو ضمان أن تستطيع الدول املَدينة حتقيـق مقومـات                -٨٥
البقاء االقتصادي والنمو وأن تستعيد قدرهتا على خدمة ديوهنا اخلارجية دون النيل من إمكانية 

  .الوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
ذه اآللية باملبادئ األساسية املنصوص عليها يف       وينبغي االسترشاد يف إنشاء وتشغيل ه       -٨٦

  :الفرع ثانياً، وكذلك باالعتبارات املُحددة التالية
  ينبغي أن تكون اآللية الدولية إلعادة هيكلة الديون مستقلة عن الدائنني واملدينني؛  )أ(  
  ينبغي قيام هيئة حمايدة بتقييم الوضع االقتصادي أو املايل للدولة املَدينة؛  )ب(  
ينبغي أن تكفل هذه اآللية قدرة الدولة املَدينة، أثناء عملية إعادة هيكلة الديون               )ج(  

وبعدها، على الوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وعلى تنفيذ برناجمها املتعلق بالتنمية             
  يتها؛تقدمي اخلدمات األساسية إىل مجيع األشخاص الذين يعيشون يف إقليمها وحتت والو

عـدم  "أو  " بـشاعة "عى من   ينبغي أن يكون هلذه اآللية والية البت فيما ُيدَّ          )د(  
  عـدم  ق مـن بـشاعة أو     أما املعايري اليت ُتستخدم يف التحقّ     . ديون خارجية معّينة  " مشروعية

  : د يف تشريع وطين يأخذ يف احلسبان العناصر التاليةن خارجي معّين فينبغي أن ُتحدَّمشروعية دْي
  م رضا سكان الدولة املَدينة؛عد '١'
  عدم حتقّق فائدة لسكان الدولة املَدينة؛ '٢'
  .إدراك اجلهة الدائنة للحقائق املذكورة أعاله '٣'

        


