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واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

مبادئ توجيهية بشأن تقييم أثر اإلصالحات االقتصادية يف حقوق اإلنسان
تقرير اخلبري املستقل املعين آباثر الديون اخلارجيةة للةدو ومةا يتصةل مةا مةز التزامةات
مالي ةةة دولي ةةة أت ةةرل يف التمت ةةع الإلام ةةل امي ةةع حق ةةوق اإلنس ةةان ،وتاص ةةة احلق ةةوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

موجز
يعرض اخلبري املستقل املعين آباثر الديون اخلارجية للدول وما يتصلل الا ملن التزاملا
ماليللة يوليللة ا للرع ا التمت ل ال امللل جمي ل ققللوا ا وسللانحل وااا للة ايقللوا ا تص للايية
وا جتماعيللة والاقافيللةحل ا التقريللر الللمب دمللج مبللايأ وجيييللة اللالن قيللي للر ا ا ل قا
ا تصلايية ا ققللوا ا وسللانحل ودلم اللدي مبللايأ ومعلايري ققللوا ا وسللان الل ن بل علل
الدول واملؤسسا املالية الدولية والدائنني عند وض إال قا ا تصلايية و الو يا و ا هاقيلا
ود للممل املب للايأ التوجييي للةحل ال ل س للتند إس ا لتزام للا واملس للؤوليا القائم للة لل للدول وا ي للا
الفاعلة األارع ا جمال ققوا ا وسلانحل الدي علل يلة التقيلي املنلت أل لر ا ال قا
ا تصللايية ا التمت ل جمي ل ققللوا ا وسللان بللل ا للاذ الق لرارا لتنفيللم دللممل ا ا ل قا حل
وكللمل نللان نفيللمدا و عللدمل وعللس لللدع وض ل السياسللا ا تصللايية ا ر للا عل ل معللايري
ققللوا ا وسللان املوضللوعية وا جرائيللة وا سهشللاي اللاحل ويثعللد قيللي األ للر ا ققللوا ا وسللان
عملية قامسة األ ية مت ّ ن الدول وا يا الفاعلة األارع ملن ضلمان ن قلوي ا ال قا
ا تصايية إس متت ا مي حبقوا ا وسان ن عو يا
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الديباجة
 -0طلللس جملللس ققللوا ا وسللانحل ا راريللج  13/3٤و00/37حل إس اخلبللري املسللتقل املعللين
آباثر الللديون اخلارجيللة ومللا يتصللل اللا مللن التزامللا ماليللة يوليللة اللرع ا التمت ل ال امللل جمي ل
ققوا ا وسانحل واااة ايقوا ا تصايية وا جتماعية والاقافيةحل اوان اب لو ودوس فس محل
ن يض مبايأ وجييية لتقيي ر سياسا ا ا ح ا تصايب ا ققوا ا وسانحل ابلتااور
مل الللدول وسللائر ا يللا املعنيللة اللاقبة املصلللحةحل مللن جللل قللدايا إس ا لللس ا يور للج األر عللني
ودممل املبايأ التوجييية دم مثرة عامني وويلف ملن البحلا والعملل ا ملاعم والتالاركم مل ركيلز
اللاص عل ل آاثر ا ا ل قا ا تصللايية ا ققللوا ا وسللان مل يللني الباللر قللول العللا وعل ل
()0
الدروس املستفاية عل مر العقوي
 -5ينبغللم عنللد وضل السياسللا ا تصللايية و نفيللمدا ا دتللدان اب لتزامللا املقللررة وجللس
القاوون الدويل يقوا ا وسان وينبغم ن ي ون ا تصاي ا ادمة الناسحل الع س
 -3وإذا كاوت سياسا ا ا ح ا تصايب ال ا ن ن لؤ ر سللب ا ا ققلوا ا وسلان
يا للي اللج للون إليي للا ا س للياا التص للدب ل م للا ا تص للايية واملالي للةحل فم للن امل قل ل ن د للممل
بَّ يضا ا ظروف ا تصايية ل العو ةا وذلما السلبسحل ملن امليل للغايلة معرفلة
ا ا قا
ملدع اايللة ققلوا ا وسللان واقهاميلا فعليل احل سلوانا ا و للا األ ملا ا تصللايية و ا ريدللا
من ال روف
 -٤وليس للت مجي ل سياس للا ا ا ل ح ا تص للايب ال ل يؤا للم ا للا ا التص للدب ل م للا
ا تصايية سياسا متعارضة ا جودردا مل ققلوا ا وسلانحل لل إن ا ال قا ا تصلايية
املوضللوعة لله نو اسللتنايا إس ققللوا ا وسللان ا للن ن سللي ا اسللني قالللة ققللوا ا وسللان
والوا ل ن التصللدب ل مللا ا تصللايية كالريا مللا يت لللس مللن اي ومللا ا للاذ إجلرانا متلييللا
قاجللة ملحللة إس اايللة امل لواري واألاللول ال ل ستثسللتودمحل ا األجللل ال ويلللحل ا اايللة ققللوا
ا وسللان وإعماذللا وعل ل اي ومللا حل بللل كللل شللمنحل ن فللل ا للاذ للدا ري للؤيب إس اقي ل
التعاا ا تصايب ملصلحة الس ان مجيعا وفر ليل مني فحسس
 -2وإعملال ققلوا ا وسللان كالريا ملا يتللال ر نلدرة امللواريإ ومللن تحل فلالن سياسلا ا ال ح
ا تصللايب ال ل للؤ ر ا لوافر امل لواري م لن شللالأا ن لح ل لرا سلللبيا وعميق لا ا مجي ل ققللوا
ا وسان وملا كاوت ققوا ا وسان مها لة و لري ا للة للتجزئلةحل وجلس ن يلوفر القلاوون اللدويل
يقوا ا وسان ريا متسق ا وشام ا عل سياسا ا ا ح ا تصايب ل
 -6وا لتزامللا التعا ديللة اللدا ا ف لراغ فالع للا للني الللدول الدائنللة والللدول املدينللة
والع للا للني الللدول وسل اأا ين بل علييللا مجيعل ا ا طللار الللمب للديمل القللاوون الللدويل يقللوا
ا وسان( )5و قيي األ لر ا ققلوا ا وسلان عمليلة من ملة يلراي الا اديلد اباثر السللبية احملتمللة
__________

()0

()5
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اخلبري املستقل ن يعرب عن قديرمل مي ا سياما ا دممل العملية
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و الفعلي للة لسياس للا ا ال ل ح ا تص للايب وفيمي للا و قييمي للا ومعا تي للاحل وكفال للة وافل ل د للممل
السياسا م القاوون الدويل يقوا ا وسان و ستتب عمليا قيلي األ لر ا ققلوا ا وسلان
للدرا كب لريا مللن املاللاركة والاللفافية واملسللانلةحل و سللاعد يض ل ا عل ل إضللفان طللا ياقراطللم عل ل
سياسا قاد املواري وا وفاا
 -7وياار اديدا إس ن قيي األ ر ا ققوا ا وسلان ا نلجحل ملن جيلةحل ن يلدع اي وملا
واملؤسس للا املالي للة الدولي للة وال للدائنني م للن الق للاع اخل للاص م للن ا ل ل للوفري إط للار وعملي للة واض للحني
وحمديين لتقيي ما إذا كاوت عل سياسلا ا ال ح ا تصلايب توافل مل القلاوون اللدويل يقلوا
ا وس للان وم للن جي للة ا للرعحل اا للل د للما التقي للي إج لران ساس للي ا للمراجع للة واملس للانلة م للن ج للل وض ل
سياسلا ا ال ح ا تصللايب ورالددا و نفيللمدا ويثسللي ا وضل سياسللا شللفافة اب سللتناي إس
يلللة مللن قيللا إوللج يتلليل ساس لا اليلي لا لتقللدير اباثر احملتملللة ا ققللوا ا وسللان عنللد املفاضلللة للني
اخليللارا السياسللا ية ويسللاعد اسللتودام قييمللا األ للر ا ققللوا ا وسللان عل ل اديللد التغي لريا
املؤسس للية ال م للة ملنل ل اباثر الض للارة ا قق للوا ا وس للان امله ب للة علل ل ا ال ل قا ا تص للايية ا
األجل القصري/ال ويل ولمل ينبغم للدول ن عز دراهتا عل إجران دممل التقييما
 -8وهتللدف دللممل املبللايأ التوجيييللة إس اديللد التزامللا ققللوا ا وسللان القائمللة و ر يبيللا
منيجي ل احل وإس شللرح بعاهتللا ومللن ت قللدم دللممل املبللايأ إس الللدول و ريدللا مللن ا يللا اللاقبة
املصلللحة إرشللايا لضللمان اق لهام ل ل ا لتزامللا والوفللان اللا و سللتند املبللايأ التوجيييللة إس
مجي ل الصل ل ول الدولي للة األساس للية يق للوا ا وس للانحل و س لليما العي للد ال للدويل اخل للاص ابيق للوا
ا تصللايية وا جتماعيللة والاقافيللةحل والعيللد الللدويل اخلللاص ابيقللوا املدويللة والسياسلليةحل وا فا يللة
القضان عل مجي ش ال التمييز ضد املر ةحل وا فا ية ققوا األشواص ذوب ا عا ةحل و فسريدا
املو وا من جاوس آليلا رالد اذيالا املنالالة وجلس معادلدا حل وكلمل حل قسلس ا تضلانحل
مسا ة امل لفني و اي ا إطار ا جرانا اخلااة و مل دممل املبايأ التوجييية ا لتزاما
املناسبة املتصلة ابلتنميلة و ر لز علييلاحل و سليما ا لة التنميلة املسلتدامة لعلام  5131وا عل ن
املتعل ابي ا التنمية وليس ا دممل املبايأ ما يثقصد منج ايد ملن ا لتزاملا القائملة لللدول
و ا يا الفاعلة األارع ا جمال ققوا ا وسان و قويضيا
 -2و ر ز املبلايأ التوجيييلة يضل ا علل ا لتزاملا ذا الصللةحل و سليما ا لتزاملا الل
ايل إس األعمال التجارية وققوا ا وسان()3حل والديون اخلارجية وققوا ا وسان()٤حل و قييملا
()6
للر ا فا للا التجللارة وا سللتامار عل ل ققللوا ا وسللان()2حل والفقللر املللد وققللوا ا وسللان
ومجي دممل املبايأ ينبغم الن ر فييا و بيقيا ابلتنسي وا هان فيما ينيا

__________

()3
()٤
()2
()6
4
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أوالا -النطاق والغرض
املبدأ  -١نطاق املبادئ التوجيهية والغرض منها
تقةةدذ ةةاد املبةةادئ ورعةةادات لواةةع السياسةةات االقتصةةادية ،امتثةةاالا لاللتزامةةات
الدولية حلقةوق اإلنسةان الةق تقابةرت محةياذ مجيةع حقةوق اإلنسةان ومحايتهةا ووعما ةا و ةرت
تنطب ةةق الم ةةا ا ةةان متوقعة ة ا أن ت ةةحدا سياس ةةات اإلص ةةالق االقتص ةةادا و وا ةةعا حق ةةوق
يرجح أن تإلون اد املبادئ وجيهة بشإلل تاص يف سياق األزمات االقتصةادية
اإلنسان و َّ
واملاليةةة احلةةادة فو يسةةة اسةةتلابية ولإلنهةةا سةةتإلون وجيهةةة أياب ة ا يف ةةرو اقتصةةادية أقةةل
صةعوبةا عنةةد واةةع و/أو تنسيةةا سياسةةات اإلصةالق االقتصةةادا يف املةةدل القصةةري واملتوسة
والطويل فو يسة وقائية

الارح
ع ل ل السياسل للا ا تصل للاييةحل مال للل ضل للبط وضل للاع املاليل للة العامل للةحل
0-0
()7
والت يف اذي لم/ا ا قا اذي ليةحل واخلصوصة حل وإلغان الضوا ط التن يمية
ا األسواا املالية و سواا العملحل وافل معلايري اايلة البيالةحل ا لن ن لون ذلا
عوا س وايمة عل التمت حبقوا ا وسان
وينبغللم بي ل املبللايأ التوجيييللة عل ل اتلللف األوضللاع ا تصللايية
5-0
ال ل ل ثبحل للا و /و ثعتم للد فييل للا سياس للا ا ا ل ل ح ا تص للايب و ال للمل دل للممل
األوضاع وجج ااص ما يلم ( ) األ ما ا تصايية واملالية اياية ( ن وب علل
راج واأيار ا تصايب مفلاج و متلدرل لقلي األالول املاليلة العاملة و اخلاالة)حل
الل اللتد فييللا اللاطر اباثر الضللارة ا ققللوا ا وسللان للا يسللتدعم ا للاذ للدا ري
عاجل للةإ و(ب) ا ال ل قا ا تص للايية ا امل للدع املتوس للطحل الل ل للد ات للد فيي للا
ضللبط وضللاع املاليللة العامللة إس عمليللا سللتغرا سللنوا عللدة و تجللاو التللدا ري
الفورية ملعا ة األ ما ا تصايية واملالية و بعا دلممل األ ملا إ و(ل) العمليلا
األطللول ج ل احل م للن بي للل ا س للتعراض املنللت للميزاوي للا العام للة و ق للدير و يعي للاحل
و اباثر الهاكميللة وال ويلللة األجللل لتللدا ري ضللبط وضللاع املاليللة العامللة ا ققللوا
ا وسانحل و آاثر إا قا سوا العمل

اثنيا -التزامات الدو
املبدأ  -٢التزامات الدو فيما يتعلق ملسياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان
الةةدو ملزمةةة شدارة عةةحو ا املاليةةة واعتمةةاد سياسةةات اقتصةةادية عل ة ةةو يإلسةةل
اح ةياذ مجيةةع حقةةوق اإلنسةةان ومحايتهةةا ووعما ةةا واخليةةارات االقتصةةادية الةةق تقةةدذ عليهةةا
الدو  ،منسرد اة أو بوصسها أعاباء يف محسسات مالية دولية ،جيب أن متتثل التزاماهتا الدولية
يف جما حقوق اإلنسان يف مجيع األوقات ،مبا يف ذلك يف أوقات األزمات االقتصادية
__________

()7
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الارح
الللدول مسللؤولة عللن حبللا اتلللف اخليللارا السياسللا ية حبالا متالويلا ا
0-5
كل األو ا وعلن اديلد وسلس التلدا ري ا ضلون ظروفيلا ووفقل ا لتزاماهتلا الدوليلة
والوطنية ا جمال ققوا ا وسان
وا اذ دا ري مناسبة التو يت وفعالة وو ائية مر قاس األ ية ل فالة
5-5
مجي ققوا ا وسان نان األ ما ا تصايية واملالية
وا و للا األ مللا ا تصللايية واملاليللةحل كا لريا مللا للون ا يللوي ال ل
3-5
بمذا الدول موجية حنو ابيت ا تصلاي ويهافل ذلل مل اقتملال اادلل التزاماهتلا
ا جمللال ققللوا ا وسللان قيللال الللمين يعللاوون شللد املعللاصة مللن األ مللة ا تصللايية
وا ي للوي الل ل ب للمذا اي وم للا لتابي للت ا تص للاي ا للن ن للؤيب يضل لا إس ف للا
اوتياكللا ققللوا ا وسللان ويفضللم دللما الللنيك إس وتللائك ع سللية ألن الس ل ان ا
د للممل الفل لها ابل للما  -و س لليما الفا للا احملروم للة و الل ل ع للاك الفق للر و للون
معرضة للج الدة  -دل قلول ملا ي وولون إس امتالال اللدول التزاماهتلا ابقلهام ققلوا
()8
ا وسان واايتيا وإعماذا
و ن ب ل د للممل ا لتزام للا عل ل مجي ل ف للروع الدول للة (التنفي للمب والقض للائم
٤-5
والتالريعم) وعلل مجيل مسلتواي اي ل (اللوطين ويون اللوطين واحملللم)حل ك الل ا جمللال
املسؤوليا املوكلة إليج
وا لتزاما املتعلقة سياسا ا وضباط املايلحل سلوانا وري ا الدسلا ري
2-5
الوطني للة و ا ا فا للا إ ليمي للة و يولي للةحل ع للس فض للم إس التض للحية اب لتزام للا
الدوليلة ا جملال ققللوا ا وسلان وينبغلم للللدول ن الرب قييملا كاملللة مللا ا للن ن
يه للس عل ل سياس للا ا وض للباط امل للايل م للن آاثر ا اتل للف الس لليا ا الوطني للة ويون
الوطنية بل األام اممل السياسا

املبدأ  -٣عبء اإلثبات وااللتزاذ شجراء تقييمات األثر يف حقوق اإلنسان
ينبغرت للدو ولللهات الدائنة األترل ،مبا يف ذلك املحسسةات املاليةة الدوليةة ،أن
تثبةةأ أن تةةدابري اإلصةةالق االقتصةةادا املقيحةةة سةةت قق التزامةةات الةةدو يف جمةةا حقةةوق
اإلنسةان ولةز تقواةها و ةاا ينطةةوا علة واجةب تقيةيم األثةةر يف حقةوق اإلنسةان مةز أجةةل
تقةةدير ومعاجلةةة أا ماثر متوقعةةة لسياسةةاهتا االقتصةةادية يف حقةةوق اإلنسةةان والتشةةاور بشةةأن
نتةةائت تقييمةةات األثةةر يف حقةةوق اإلنسةةان وتعريةةس النةةاغ مةةا بصةةير مناسةةبة عنصةةر مهةةم مةةز
عناصر امتثا اا االلتزاذ

الارح

__________

()8

6

ع للس علل ل ال للدول وا ي للا الدائن للة األا للرعحل للا ا ذلل ل املؤسس للا
0-3
املاليللة الدوليللة ماللل املصللارف ا نائيللةحل ن اللرب قييم لا ل للر ا ققللوا ا وسللان بللل
التواللية سياسللا ا ا ل ح ا تصللايب و نفيللمدا إذا كللان يثتو ل ن قللوض التمت ل

اللجنللة املعنيللة ابيقللوا ا تصللايية وا جتماعيللة والاقافيللةحل التعليل العللام ر ل  )0221(5اللالن التللدا ري الدوليللة
للمساعدة التقنيةحل الفقرة 2
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حبقللوا ا وسللان ويتعللني علل الللدول ن ابللتحل مللن ال ل اخل لوا املبينللة ا املبللايأ
التوجييية واملتعلقة جمل املعلوملا ذا الصللة و قامسيلا ومنا التيا ا و لت مناسلسحل
ن للدا ري ا سللتجا ة الل ااتارهتللا لللن للؤيب إس اوتياكللا و اللاو ا يقللوا ا وسللانحل
و إس راج ري جائز ا ققوا ا وسان
وإذا كاو للت قييم للا األ للر ا قق للوا ا وس للان ينبغ للم ن راع للم يل للة
5-3
ا تم ل املللدك واخل لربان واللارا حل ف لالن الدولللة مسللؤولة ا أايللة امل للاف عللن إ بللا ن
سياسللاهتا نتي ل ققللوا ا وسللان وشللرط ا بللا دللما يعللين ن الللدول ينبغللم ن
تناول إجران قييما األ ر وواردا ت اديايا ابوفتاح عل األيلة واخلربا املتاقة

املبدأ  -٤التزامات احلإلومات احمللية ودون الوطنية
ال ينبغةةرت اختةةاذ األزمةةات االقتصةةادية واملاليةةة مةةارا لتقلةةيا احليةةز السياسةةايل واملةةا
ال ةةالزذ علة ة مس ةةتومت احلإل ةةم احملل ةةرت ودون ال ةةوطين لاب ةةمان محاي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان ويف
املقابةةل ،عل ة الةةرأم مةةز أن مجيةةع مسةةتومت احلإلةةم تقةةع عليهةةا التزام ةات يف جمةةا حقةةوق
اإلنسان ،ال جيوز لل إلومة املرازية يف أا حا مز األحةوا أن تتنصةل مةز مسةحولياهتا عةز
اآلاثر امليتبةةة علة سياسةةاهتا يف حقةةوق اإلنسةةان بتسةةويو الصةةالحيات أو الو ةةائس املتصةةلة
مإلصالحات االقتصادية و احلإلومات احمللية

الارح
ل للن يت للال ا عم للال الفعل للم يق للوا ا وس للان يون ما للاركة اس للتبا ية
0-٤
للح وم للا احمللي للة ويون الوطني للة فالق للاوون ال للدويل يق للوا ا وس للان مل للزم ميل ل
مسللتواي اي ل حل و يللر يللة ذل ل وجللج اللاص إذا اللمص ا ا عتبللار نللامم
ظادرة ال مركزية عل املستوع العاملم ا العقوي األارية وا ا قا ا تصايية
عل ل املسللتوع املركللزب ينبغللم يض لا ن راعللم املسللؤوليا املسللندة و املفوضللة إس
اي وما احمللية ويون الوطنية ا جما ا اتصاص الداالم
وال مركزيللة ليسللت يائم لا موا يللة لتنفيللم للاوون ققللوا ا وسللانحل للل
5-٤
ا للن ن للون عبالا قللي ا إن قللهن لواري كافيللة و حبيللز سياسللايت كللاف (علل
املسللتوع الللداالم ومللن ا ل ل يسللري ماللاركة ا تمعللا احملليللة) مللن جللل إعمللال
ققللوا ا وسللان ومللن املي ل للغايللة ا ع لهاف حب ل متعللدي املسللتواي ا جمللا
مال اصيل ا يرايا والسياسة الضريبية وا ا قا اخلااة ابلعماللة والتضلامن
للني املنللاط و للل اي ومللة الوطنيللة مسللؤولة عللن ضللمان وجللوي آليللا وعمليللا
مناسبة للتنسي ني مستواي اي وعن زويد اي وما يون الوطنية ا يلزميا
من مواري للوفان ابلتزاماهتا ا جمال ققوا ا وسان
ويق ل ل ل ل عل ل ل ل ل اي ومل ل ل للا احملليل ل ل للة ويون الوطنيل ل ل للةحل عنل ل ل للد اض ل ل ل ل عيا
3-٤
اب ا قا ا تصايية صلفة مسلتقلةحل ملا يقل علل اللدول ملن التزاملا فيملا يتعلل
إبجران قييما األ ر ا ققوا ا وسان
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اثلث ا -معايري حقوق اإلنسان املنطبقة
املبدأ  -٥معايري حقوق اإلنسان والقانون ذو الصلة
جيب عل احلإلومات واجلهات الدائنة ،سواءٌ اختات وجةراءات اقتصةادية أو مثةرت
عةةدذ اختاذ ةةا ،أن تسيعةةد مألحإلةةاذ القائمةةة مةةز القةةانون الةةدو حلقةةوق اإلنسةةان املتعلقةةة
محلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

الارح
يامل ذل املعاددا الدولية األساسلية يقلوا ا وسلانحل و فسلريدا
0-2
املو للوا ا التعليقللا العامللة والبيللاص والرسللائل املفتوقللة والق لرارا وامل ق للا
اخلتامية والتوايا الصايرة عن دياا راد املعاددا ويالمل يضل ا لري ذلل
مللن األيوا التفسلريية واملبللايأ التوجيييللة والتوالليا الل ضللعيا ابليللا العامليللة
وا ليمية يقوا ا وسان
ومتاشليا مل مبلد غليلس مصللحة ا وسلان ()pro homineحل ينبغلم ن
5-2
سهشللد الللدول وا يللا الدائنللة ا سياسللا ا ال ح ا تصللايب ملكاللر املعللايري
اايةا يقوا ا وسان (سوانا كاوت وطنية و يولية)

املبدأ  -6تراب مجيع حقوق اإلنسان وعدذ قابليتها للتلزئة
سياس ةةات اإلص ةةالق االقتص ةةادا رإل ةةز أن ت ةةحثر س ةةلبا يف مجي ةةع حق ةةوق اإلنس ةةان
فاملدنيةةة والثقافيةةة واالقتصةةادية والسياسةةية واالجتماعيةةة لةةاا ،ينبغةةرت للةةدو  ،وللله ةةات
الدائنة عند االقتاباء ،أن تإلسل اختاذ مجيع التدابري الحةياذ مجيةع حقةوق اإلنسةان ومحايتهةا
ووعما ا ،وخباصة يف أوقات الياجع االقتصادا

الارح
إذا كاول للت الا ل لوا ل املتعلق ل للة مل ل للر ل للدا ري السياسل للا ا تص ل للايية ا
0-6
ققللوا ا وسللان البلا مللا ركللز علل ايقللوا ا تصللايية وا جتماعيللة والاقافيللةحل فمللن
املي ل للغايللة ن فللل الللدول يض لا للؤ ر السياسللا ا تصللايية سلللبا ا ايقللوا
املدويللة والسياسللية فعل ل سللبيل املاللالحل للد للؤيب التوفيضللا ا ميزاويللة اخلللدما
العاملةحل مالل إوفللاذ القلاوون واملسللاعدة القاووويلة والتعللي واخلللدما الصلحية و الرعايللة
ا جتماعيةحل إس عدم ضمان ايقوا املدوية ا احملاكمة العايلة واييلاة األسلرية وعلدم
التمييز وعلدم التعلرض للتعلميس وللمعامللة القاسلية وال إوسلاوية وامليينلة و قل ايل
ا ايي ل للاة وايل ل ل ا املا ل للاركة السياس ل للية ل للد قوض ل للج يضل ل لا سياس ل للا ا ال ل ل ح
ا تصللايب إذا اعتثمللد يون ماللاركة جمديللة مللن الس ل ان املتضللررين وا املمارسللة
العمليل للةحل مل للن ش ل لالن ال ل للا املتعل للدي األ عل للاي لسياسل للا ا ا ل ل ح ا تصل للايب ن
يضعض ل طائفللة واسللعة مللن ققللوا ا وسللان وق ل إذا للدا ن سياسللة مللا للؤ ر ا
للؤ ر ا
املقللام األول ري لريا ااا ل ا ا ق ل عينللجحل فقللد ل ل سلسلللةا مللن التفللاع
ققوا ا وسان األارع ابلن ر إس را يا وعدم ا ليتيا للتجزئة
8
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و للد تللمرع الللدول للنق امل لواري لتربيللر عللدم كفالللة ققللوا ا وسللان
5-6
فعل سبيل املاالحل ا قالة األشواص املسلو ة قريتي حل يق عل الدول األطراف
التزام ابقهام الس مة ا سدية ذؤ ن األشواصحل و عو ذا التمرع نق املواري
( )2
املالية للتحلل من دما ا لتزام
ومللن ابلللمه األ يللة التاللديد عل ل ن ع ل التللدا ري ا تصللايية  -ماللل
3-6
شللروط ا لراض التقييدي للة و املعو للا ال ل فرضلليا ا فا للا ااري للة غلّللس مص للا
الاركا  -دا ري مر ب ة ار باطا واضحا ومباشرا قدرا الدول عل معا لة ظلوادر
ا ل اوتياكا جلية يقوا إوسان متعديةحل مال التلوا و فام األملراض القا للةحل
واوتاار ا وع وسون التغميةحل والفقر املد حل واوعدام املالوعحل ا مجلة مور

املبدأ  -7املساواة ومإلاف ة التمييز املتعدد واملتداتل
عل سياسات وتدابري اإلصالق االقتصادا أال تإلون متييزية ،وجيةب أن تسةع و
اسالةةة املسةةاواة وعةةدذ التمييةةز لللميةةع وضقيق ةا ةةاا الغةةرض ،يتع ة تقيةةيم مةةا لسياسةةات
اإلصالق االقتصادا مز أثر متييزا مباعر وأري مباعةر يف أعةد األفةراد حرمةاوا أو هتميشة ا،
ويتع النظر يف تدابري بديلة
والةةزء مةةز االع ةيال املتمثةةل يف منةةع اإلصةةالحات االقتصةةادية مةةز وحةةدا ماثر
متييزية ،ينبغرت أن تسع تقييمات األثةر يف حقةوق اإلنسةان و ضديةد ومعاجلةة اآلاثر احملتملةة
والياامية للتدابري يف أفراد ومجاعات بعينهم حلمايتهم مز تلك اآلاثر ولدل القيةاذ بةالك،
ينبغةةرت أن يواةةع يف االعتبةةار أن النسةةاء معراةةات بوجةةز تةةاص للتمييةةز املتعةةدد واملتةةداتل
ويتعة بةةا العنايةةة يف تقيةةيم ودرء أيةةال التمييةةز املباعةةر وأةةري املباعةةر واملتعةةدد واملتةةداتل،
وال سيما جتاد السئات احملرومة أو املهمشة يف اجملتمع

الارح
ا مع األقيانحل ي ون الضرر شد ما ي لون للدع اجتملاع و لراك
0-7
ل لرارا ا تص للايية فريي للةحل م للن بي للل اجتم للاع للدا ري ض للبط وض للاع املالي للة العام للة
وإال ح سللوا العمللل والضلرائس والنفقللا العامللةحل إذا و عللت آاثر دللممل القلرارا
عل ل وف للس الفا للا السل ل اويةحل ا آن واق للد و عل ل م للر ال للزمن و قي للي األ للر ا
ققللوا ا وسللان ا للن ن يسللاعد علل معرفللة كيللف يتللال ر النللاس ا مواجيللة وجللج
عدم املساواة املهاكمة و /و املتداالة وكيف ا ن اايتي من األ ر التمييزب
واديد األفلراي والفالا األشلد عرضلة للتيمليت والتمييلز ا يوللة معينلة
5-7
وا ظللروف حمللدية يت لللس فيم لا عميق لا وي يق لا ملوتلللف الفاللا الس ل اوية وللسللياا
المب يتعني فيج ا اذ لد ري عينلج و المل الفالا الل تعلرض للتمييلز صلفة متلوا رة
النسانإ واملاليلا واملاليلني ومزيوجلم امليلل ا نسلم ومغلايرب اذويلة ا نسلاوية وقلاملم
ال للفا ا نسل للنيإ وذوب ا عا ل للةإ واألطفل للالإ وكبل للار السل للنإ والال للعوب األال للليةإ
__________

()2
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واملياجرينإ وال جانيإ واملاريين يااليلاإ والفقلرانإ والعلاطلني علن العملل و الحاب
الوظللائف للري املسللتقرةإ واألسللر الوقيللدة الوالللدإ واأل ليللا ا نيللة والقوميللة واللغويللة
والدينية و ريدا من األ ليا
وينبغم ضمان مااركة مجي الحاب املصللحة املعنيلني ومجيل املتلال رين
3-7
مللن ف لراي ومجاعللا حل للا ا ذل ل الفاللا املعرضللة لعوامللل الضللعف وا صللان لللدع
ا لليا ة سياس للا ا ال ل ح ا تص للايب و نفي للمدا واستعراض للياحل ما للاركةا جمديل لةا ا
مجي مراقل التقييما حل ا ا ذل قييما األ ر وينبغلمحل عنلد ا تضلانحل إيالال
ع للدي مناس للبة لتيس للري ما للاركة د للممل الفا للا وم للن املي ل يض لا ض للمان ما للاركة
اللحاب املصلللحة املعنيللني ا مللرقل الراللد والتقيللي ملعرفللة مللا إذا كاوللت النتللائك للد
اسهشد اا صورة كافية ا نفيم التدا ري السياسا ية و نقيحيا
ث

املبدأ  -٨عةةدذ التمييةةز عل ة أسةةاغ ن ةومل اجلةةنس وضقيةةق املسةةاواة السعليةةة ب ة
اجلنس
ينبغرت أن متنع اإلصالحات االقتصادية أا عإلل مةز أعةإلا التمييةز املباعةر وأةري
املباعر عل أساغ نومل اجلنس ،قانووا أو ممارسةا ،وينبغرت أن تعزز املساواة السعلية والت ولية
ب ة اجلنس ة وينبغةةرت أن تتابةةمز تقييمةةات األثةةر يف حقةةوق اإلنسةةان دائم ةا ضلةةيالا عةةامالا
للشحون اجلنسانية

الارح
يقللوم الن للام ا تصللايب السللائد اليللومحل ا البللج األع ل حل عل ل عللدم
0-8
املسللاواة والتمييللز للني ا نسللني ا سللوا العمللل ويللداياحل ودللما مللا يللؤيب إس فللا
اباثر الضارة احملتملة ا ققوا ا وسان الواجبة للمر ة وياار وجج ااص إس ن
عم للال الرعاي للة للري املدفوع للة األج للر (ما للل رعاي للة األطف للال وكب للار الس للن و للريد )
ؤييي للا النسل للان ص للفة ساسل للية ود للم ائبل للة ا كا للري مل للن األقي للان عل للن التحليل للل
ا تصايب الرادن يضاف إس ذل ن النسلان وجلج علام اللاَّ متالي ا مفرطل ا ا
وظائف الق اع العام وا الوظائف ري املستقرة و ري الرمسية ومنوفضة األجر
ومللن تحل ف لالن ا ا ل قا ا تصللايية ال ل اللج حل ا مجلللة مللورحل
5-8
عل بي املرووة ا سوا العمل و في غ ية استحقا ا ايماية ا جتماعيلة
وا للدماهتا و قل للي ع للدي الوظ للائف ا الق للاع الع للام واصوص للة اخل للدما البل ل ا
م للا ي للون ذ للا ري للري س لللة ا متتل ل امل للر ة حبق للوا ا وس للان( )01وينبغ للم ن ييل لدف
ا ا ح ا تصايب إس من التمييز عل ساس ووع ا نس وإس غيري وجج علدم
املساواة القائمة إس إعاي مال دممل األوضاع

__________

( )01او ر
10

والسياسل للا ال ل ل ا ل للن ن اسل للن املؤش ل لرا ا جتماعيل للة إمجل للا ا ل للد
3-8
ي ون ذا دلما األ لر ابلنسلبة للملرةحل و ابلنسلبة لفالا معينلة ملن النسلان وملن شلالن
قييمللا األ للر ا ققللوا ا وسللانحل إذا مللا ضللمنت ركي لزا واضللح ا عل ل املسللاواة للني
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ا نسللني وماللاركةا حموريللة للمللرة ا عمليللة التقيللي حل ن للدع إعمللال ققللوا ا وسللان
الواجبللة للمللرة ا املمارسللة العمليللة مللن ا ل ل اليللل سلليا م ييللدف إس اديللد التمييللز
املباشل للر و ل للري املباشل للر ومنعل للجإ ومعا ل للة اي ل لواجز اذي ليل للة ا جتماعيل للة  -ا تصل للايية
وا جتماعيللة  -الاقافيللةإ و صللحيل اخللللل ايللايل والتللارةمإ ومنادضللة الوال والتحامللل
والتص لوير النم للم والعن للفإ واوي للل اذياك للل ا جتماعي للة واملؤسس لليةإ و يس للري املا للاركة
السياسية وا يمال ا جتماعم للمرة
وا و للا األ مللا ا تصللاييةحل ا للن سللتامار األم لوال العامللة ا
٤-8
رعاية األطفال وكبار السن ن ث دا قلقا مامرة تليل فقلط التصلدب للنق
الرعاية عن طري قدمي ادما الرعاية ايامسة األ يلة لل لؤيب يضلا إس إطل ا
ر مضاعف ا ال فرص العمل و /و إقداا آاثر ارع

املبدأ  -9اإلعما التدرجيرت وأقص املوارد املتاحة
فيمةةا يتعلةةق محلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة بوجةةز تةةاص ،تلتةةزذ الةةدو
مإلعما التدرجيرت اد احلقوق اميع الوسائل املناسبة ،األمر الاا يقتابرت منها ما يلرت
واع وتنسيا السياسات املالية والابريبية والتلاريةة والنقديةة والبيئيةة والسياسةات
()
توجز بصةورة مدروسةة ةو وعمةا
املتعلقة ملديون واملعونة مالقيان مع تدابري أترل ،حبيث َّ
حقوق اإلنسان؛
(ب) التدليل عل أن قصارل اجلهود بُالأ مز أجل تعبئة مجيع املوارد املتاحة،
حىت يف أوقات األزمات االقتصادية وجيب عل الدو  ،بوجز تاص ،أن تولةد املةوارد وختصةا
ما يإلسرت منهةا وتسةتخدذ أقصة مةا ةو متةاق منهةا لالنتقةا أسةرمل وأكةع ةو ممإلةز صةو
()00
اإلعما الإلامل لل قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الارح
عن للد قي للي السياس للا ا تص للايية احملتمل للة ا ض للون د للممل ا لتزام للا حل
0-2
ينبغ للم للل للدول ن ن ل للر ا العناال للر التوجيييل للة التالي للة مل للدع كل للون التل للدا ري مدروسل للة
وملموسللة ودايفللة إس إعمللال ايقللوا ا تصللايية وا جتماعيللة والاقافيللةإ ومللا إذا كاوللت
الدولللة ال للرف متللارس سللل تيا التقديريللة ريقلة للري متييزيللة و للري عسللفيةإ ومللا إذا كللان
لرار الدولللة ال للرف املقللرر صللي (عللدم صللي ) امل لواري املتاقللة متوافق لا م ل املعللايري
الدوليللة يقللوا ا وسللانإ وعنللد وجللوي عللدة ايللارا سياسللا يةحل مللا إذا كاوللت الدولللة
ال للرف عتمللد اخليللار األ للل قييللدا للتمت ل ابيقللواإ وا طللار الللزمين خل لوا الدولللةإ
ومللا إذا كاوللت التللدا ري رياللم ا ا عتبللار الوض ل اذللت للمحللرومني وامليماللنيحل ف لرايا
كاووا و مجاعا إ وما إذا كاوت التدا ري ع لم األولويلة للحلا اخل لرية و ايلا
()05
ال ن وب عل ااطر
__________

( )00اللجنللة املعنيللة ابيقللوا ا تصللايية وا جتماعيللة والاقافيللةحل التعليل العللام ر ل  )0221(3اللالن طبيعللة التزامللا
ال للدول األطل لرافحل الفقل لرا 05-2إ والتعليل ل الع للام ر ل ل  )5107(5٤ا للالن التزام للا ال للدول وج للس العي للد
الدويل اخلاص ابيقوا ا تصايية وا جتماعية والاقافية ا سياا األوا ة التجاريةحل الفقرة 53
(E/C.12/2007/1 )05حل الفقرة 8
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وعلل الللدول ن سللتودم امللواري املتاقللة للوفللان الما ا لتلزام فحسللسحل
5-2
ر
للل علييللا يض لا ن وجللد ملواري حمتملللة عل ل حنللو مسللتدام عنللدما ي للون املتللاح منيللا
كافيا لضمان إعمال دممل ايقوا ودما يت لسحل علل سلبيل املالالحل التملاس املسلاعدة
والتعللاون الللدولينيحل و عباللة امل لواري احملليللة سللبل تف ل م ل ا سللتدامة البيايللة وم ل ققللوا
املتضررين من الصناعا ا ستوراجيةحل وكمل ن ي الق اع املايل
وياللمل التلزام الللدول تعباللة امللواري مللا يلللم التصللدب للتيللرب مللن يف ل
3-2
الضرائس وانبياإ وكفالة وجوي و ام الضريبة التصاعديةحل سلبل منيلا وسلي القاعلدة
الض لريبية فيمللا يتعل ل ابلاللركا املتعللدية ا نسلليا والاللر ة األ ل مللن الس ل انإ
وانللس التنللافس الض لرية الللدويلإ واسللني كفللانة اصلليل الض لرائسإ وإعللاية ر يللس
ولواي ا وفاا لضمان التمويل ال اا للودما العامةحل ا مجلة مور
وعللس يض ل ا يللاس امل لواري املتاقللة ا ضللون التعللاون الللدويل امل لللوب مللن
٤-2
ال للدول ا اي للا الل ل يتع للمر فيي للا عل ل ال للدول ن ض للمن التمتل ل حبق للوا ا وس للان
وجج طلبا التعاون الدويل دممل ا ر و ت ال ن
ا لدييا من مواريحل عل ن َّ
و عباللة امل لواري ال مللة لضللمان ا عمللال التللدرعم للحقللوا مللر قاس ل
2-2
األ ية يضا لتحقي املضلمون األساسلم األيم ملن ايقلوا ا تصلايية وا جتماعيلة
والاقافيلة ابعتبللارمل قللدا يم يسللتوجس ايمايللة و ا لن ن عللزو الللدول لفيللا عللن
الوفللان ابلتزاماهتللا األساسللية الللدويا إس وق ل امل لواري املتاقللةحل مللا ابللت أللا للملت
صللارع جيللددا سللتودام مجيل امللواري املتاقللة لللدييا( )03وضللمان اقيل املضللمون
األساس للم األيم م للن ش لالوج ن يفي للد ا معا للة س للو األوض للاع املا للينةحل ما للل الفق للر
امل للد واوع للدام امل ل لالوع و س للون التغمي للة اي للاي للري ن املض للمون األساس للم األيم
ينبغم فسريمل ملوج يعين عيني قد ص للجيوي امل لو ة من الدول

املبدأ  -١١حظر التدابري الياجعية
ا ةةل وص ةةالق اقتص ةةادا مق ةةيق ُُيتم ةةل أن ي ةةحدا و تراج ةةع أ ةةري ج ةةائز يف وعم ةةا
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد انتهااا ا ر الوجا ة ةاد احلقةوق وال جيةوز
اختةةاذ تةةدابري مةةز عةةأ ا أن تةةحدا و تطةةوات ةةو الةةوراء يف وعمةةا ةةاد احلق ةةوق وال وذا
استطاعأ الدو أن تثبأ أن اد التدابري الياجعية(:)0٤
()

محقتة يف طبيعتها وأثر ا ،ومقصورة عل مدة األزمة؛

(ب)

مشروعة ،مز حيث ون ا د النهائرت منها و محاية حقوق اإلنسان اافةا؛

(ل)
ا د املشرومل؛

معقول ةةة ،مبع ةةل أن الوس ةةائل املخت ةةارة ةةرت األنس ةةب واألق ةةدر علة ة ضقي ةةق

__________

( )03اللجنة املعنية ابيقوا ا تصايية وا جتماعية والاقافيةحل التعلي العام ر 3حل الفقرة 01
( )0٤او للرحل علل ل س للبيل ا قال للة املرجعي للةحل وال للديلن الع للامحل و للدا ري التقا للفحل والعي للد ال للدويل اخل للاص ابيق للوا ا تص للايية
وا جتماعي للة والاقافي للة ي للان اللجن للة املعني للة ابيق للوا ا تص للايية وا جتماعي للة والاقافي للةو ()E/C.12/2016/1إ واللجن للة
املعنية ابيقوا ا تصايية وا جتماعية والاقافيةحل التعليل العلام ر ل  )5117(02الالن ايل ا الضلمان ا جتملاعمحل
موجيللة مللن رئلليس اللجنللة املعنيللة ابيقللوا ا تصللايية وا جتماعيللة
الفقللرة ٤5إ وورسللالة مؤراللة  06اير/مللايو َّ 5105
والاقافية إس الدول األطراف ا العيد الدويل اخلاص ابيقوا ا تصايية وا جتماعية والاقافيةو
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(ي) ارورية ،مبعل أن اعتماد أا بدائل سياساتية أترل أو االمتنةامل عةز اختةاذ
أا وجراء مز عأنز أن يإلون أاثر وارارا ملتمتع محلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة،
وال سيما وذا اانأ توجد مليات متويل بديلة أقل اررا؛
(دل) متناسةبة ،مبعةةل أن التةةدابري املختةارة ال تقيةةد حقةةوق اإلنسةان تقييةةدا ال موجةةب
لز وأن تإلاليسها ال تسوق فوائد ا؛

(و) أةةري متييزيةةة ،و ةةا القةةدرة علة منةةع أوجةةز التسةةاوت الةةق رإلةةز أن تظهةةر يف
وقأ األزمات واحلد منها ،وتابمز عةدذ اإلاةرار حبقةوق احملةروم واملهمشة  ،أفةرادا اةانوا
أو مجاعات ،عل و أري متناسب؛
()
يف مجيع األوقات؛

ضمةةرت املابةةمون األساسةةرت األد لل قةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة

(ح) تقةةوذ علة الشةةسافية واملشةةاراة احلقيقيةةة للسئةةات املتابةةررة يف حبةةث التةةدابري
املقيحة؛
والبدائل َ
(ط)
حقوق اإلنسان

مر ونةة شجةراءات مراجعةةة ومسةةاءلة جمديةة ،مبةةا يف ذلةةك تقييمةةات األثةةر يف

رابع ا -صوغ السياسات
املبدأ  -١١اتساق السياسات
ينبغرت للدو أن تابمز مراعاة اإلدارات والوااالت احلإلومية وأري ا مز محسسات
الدولة الق تشارك يف واع و/أو تنسيا سياسةات اإلصةالق االقتصةادا التزامةات الةدو يف
جما حقوق اإلنسان عند وفاء ال منها بواليتها ،وأن تإلسةل اتسةاق السياسةات يف اإلصةالحات
االقتصادية عل املةدل القصةري واملتوسة والطويةل ،مةز أجةل محايةة مجيةع حقةوق اإلنسةان
وينبغرت بوجز تاص ما يلرت:
ختصيا موارد مالية اافيةة مةز أجةل التنسيةا السعةا للسياسةة االجتماعيةة،
()
مع املراعاة التامة لواع السإلان االقتصةادا وينبغةرت واةع السياسةة االجتماعيةة علة ةو
يتيح معاجلة ماثر الياجع االقتصادا وقلبها ،مع اسالة احياذ حقوق اإلنسانإ
(ب) استخداذ السياسة املاليةة ملواجهةة التقلبةات الدوريةة ومنةع األزمةات و/أو ودارهتةا،
واالك لت قيق تإلافح السرص ،ووعما أقص ما رإلز مز حقوق اإلنسانإ
(ل) تنسيق السياسات النقدية واةمان توافقهةا مةع السياسةات األتةرل مةد
احياذ حقوق اإلنسان ومحايتها ووعما اإ
(ي) اةب القطةامل املةةا لت ديةد املخةةاطر املتعلقةة حبقةوق اإلنسةةان النامجةة عةةز
عدذ االستقرار املا والتدفقات املاليةة أةري املشةروعة ومنةع تلةك املخةاطر وودارهتةا وتوزيعهةا
عل و منصس؛
(دل) اةةمان توافةةق السياسةةات املتعلقةةة ملةةديون مةةع األ ةةدا العامةةة املتصةةلة
ملتنمية االقتصادية املستدامة ووعما حقوق اإلنسان؛
GE.18-22303
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(و) اسيعاد تدابري اإلصالق االقتصادا املقيحة مبا تتخاد الةدو مةز تةدابري
فردية ومجاعيةة مةز أجةل تيسةري محايةة البيئةة علة املسةتوي الةوطين والعةاملرت ومتاعةيها معهةا،
()02
وقرارا ملياب القائم ب حقوق اإلنسان والبيئة الص ية

الارح
امل السياسة ا جتماعية طائفة واسعة من السياسا حل لدنا ابلضلمان
0-00
ا جتمل للاعم (التقاعد/املعاشل للا التقاعديل للة والتالمينل للا حل ل للا ا ذل ل ل ريمل للني الب الل للة)
واوتيللانا ابلعمللل( )06والتعلللي والصللحة و ت لال ر جمللا اللرع ا كاللري مللن األقيللان -
صفة مباشرة و لري مباشلرة  -خبصوصلة اخللدما الل يرجلت علل وفريدلا الدوللةحل
مال للل ال للدما امليل للامل والصل للرف الصل للحمحل والس ل ل ن ا جتمل للاعمحل والسل للجون ومراكل للز
ا قتج للا حل وإيارة ش للؤون اذج للرة و عل ل السياس للا ا جتماعي للة موجي للة إس فا للا
معينة من الس انحل مال ذوب ا عا لة و ال جالني وملتمسلم اللجلون و الفقلران ومجيل
دلممل السياسللا يتعللني ن تضلمن عنصلرا جنسللاوي ا واضللح ا لتجنلس ا سللاع الفجللوة للني
ا نسللني ا ايصللول علل امللواري (التعلللي واخلللدما الصللحية والسل ن وسللوا العملللحل
وما إس ذل )
وا ل ل للن ن ل ل للؤيب السياسل ل للة املاليل ل للة يورا رئيسل ل للي ا ا اقي ل ل ل املسل ل للاواة
5-00
والتصدب للتمييز و عزيز ايوكمة واملسانلةحل فض ا عن م افحلة الفقلر ومتويلل التنميلة
وللسياس للة املالي للة يض لا للر واض للل ومو ل جي للدا ا النم للو ا تص للايب ف لالذا كاو للت
السياسا املالية ا و ماشية املسايرة للدورا ا تصايية اد ملن النملو ا تصلايب
فلالن السياسلة املاليلة التوسللعية ال ل فلها الركلوي زيللد النملو وملن امللرجل ن ي للون
للتغيل لريا ا عا ي للة والس لللبية ا ا وف للاا اي للومم ري للري للري متناس للس ش للد وا
املقا ل لللحل س ل للي ون للتغي ل ل لريا ا النم ل للو ا تص ل للايب ري ل للري ا ا ي ل ل لرايا الضل ل للريبية
للح وما و عباة املواري احمللية ا ن ن ون ياة لضمان إعمال ققلوا ا وسلان
و عزيز النمو الاامل للجميل و تو لف ايية ا يلرايا اي وميلة صلفة مباشلرة علل
بيل ل وث ل ل متين للة ع للاية التو يل ل وف للرض الضل لرائس التص للاعدية وينبغ للم قي للي للر
التغريا ا ا يرايا والنفقا ملن قيلا ملا يلر بط الا ملن وتلائك ابلنسلبة إس النملو
ا تصايب وققوا ا وسان والقدرة عل امل الدين ا املدع ال ويل
و ينبغللم ن للؤيب الق لرارا املتعلقللة ابلسياسللة املاليللة إس فيضللا ا
3-00
النفقل للا نل للال مل للن ضل للمان ايقل للواحل و سل لليما ا اعل للا مال للل التعلل للي والصل للحة
والضلمان ا جتملاعم  -تسل مل يللة ااالة للنسلان واألطفلال وذوب ا عا للة  -و إس
عمي ل عللدم املسللاواة ا جتماعيللة و ا تصللايية والفقللر عللن طري ل فللرض ض لرائس للري
مباشرة و نا ليةحل مال ضريبة القيمة املضافة

__________

وينبغم إي ن األولوية للضرائس املباشلرة والتصلاعدية وينبغلم ن علز
٤-00
السياسللة الضلريبية إعللاية و ي ل الاللروة مللن جللل التغلللس عل ل ايرمللان الللمب يعاويللج

(A/HRC/37/59 )02حل الفقرة 00وما يلييا
( )06او ر A/HRC/34/57
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الس ان المين يعياون ا وضاع من الضعف ا جتماعم (مال الفقلران واأل ليلا
والنسان) و ريد من الفالا الل اتلال إس الرعايلة علل سلبيل األولويلةحل و سليما
كبار السن واألطفال وذوو ا عا ة
و اللمل للدا ري ا ال ح الضلريةحل علل سللبيل املاللالحل فللرض ضلرائس
2-00
عل ل عل ل ش لرائل الللدال العليللا و اللحاب الاللروا إ وفللرض ض لرائس عل ل ع ل
املعام املاليةإ و دعي الوعان الضريةإ واسني اصيل الضلرائسحل و عزيلز كفلانة
إيارة الضلرائسحل وم افحللة التيللرب مللن يفل الضلرائس وانبيللا ووضل ضلوا ط ن يميللة
علل املسللتوع الللدويل و الانللائم و ا ليمللم مللر ابلللمه األ يللة لتحقيل ال فللانة ا
م افحلة التيللرب مللن يفل الضلرائس وانبيللا والتحايللل علييللا والتللدفقا املاليللة للري
املاروعة وينبغم مي الدول ن دع القواعد وا فا ا العاملية ملن انس يف
الض لرائس والتي للرب مني للا عل ل املس للتوع ال للدويل وا د للما الص للديحل للد م للن ض للمان
فعاليللة ا فا للا التبللايل التلقللائم للمعلومللا عللن ايسللااب املاليللة لرار املسللتفيد
النيلائم ملن معامللة ااريللة واديلد املسلؤوليا ا قاللة فقللدان ملواري مفيلدة و مللة
لض للمان ايق للوا وينبغ للم كفال للة املا للاركة ال امل للة وا طل ل ع ال ام للل علل ل لل ل
()07
املعلوما مي البلدان
ويتع للني ن للون عملي للا ا للن القل لرار املتعلق للة ابلسياس للا املالي للة
6-00
والضريبية مفتوقة لنقاش عام ققيقم يقوم علل قلوار اجتملاعم الاورب وشلفاف
واس ل الن للاا وشللامل للجمي ل حل وينبغللم ن يتضللمن جمموعللة واسللعة مللن الن لراي
والا لوادد ا تصللاييةحل مع لرابا عنيللا لغللة مفيومللة للجميللور و ن ب ل دللممل الاللروط
يضلا عل ل ا عفللانا الض لريبية ( للا ا ذل ل ا سللتانانا الض لريبية والتوفيضللا
وا ئتم للاص وا متي للا ا حل واملع للد التفض لليلية و ريجي للل ا لتزام للا الض لريبية)حل
ال اد من ا يرايا العامة ال ا ن اصيليا من الضرائس
واملص للارف املركزي للة د للم م للن مؤسس للا الدول للةحل ود للم للمل ملزم للة
7-00
ابمتاال القواوني واملعايري الدولية يقوا ا وسان ويلزم ن لون األدلداف املتعلقلة
ابلتضللو والعمالللةحل ا مجلللة دللداف اللرعحل متوافقللة مل التزامللا الدولللة ا جمللال
ققوا ا وسان من جل فايب ب دا ري راجعية ري جائزة
وعل ل السللل ا ال ل نس ل للدا ري واسللعة الن للاا مللن جللل ابيللت
8-00
استقرار الق اع املايل وكمل السل ا ال تار فعل شياا يثمكر ملعا لة ملة
الديون السيايية ن بلني ملا إذا كلان ملن شلالن اسلها يجياهتا ن سلاعد علل اايلة
ققوا ا وسان واقهاميا ومدع جناقيا ا ذل

__________

( )07او ر
GE.18-22303

وكا ل لريا م للا ع للد مراكم للة اقتياطي للا النق للد األجن للة وف للرض ي للوي عل ل ل
2-00
للدفقا رسوس املللال القصللرية األجللل الداالللة واخلارجللة سياسللا وقديللة فعالللة للري ن
مراكم للة اقتياطي للا ض للومة م للن النق للد األجن للة تج للاو لل ل املوال ل ا للا ا واع للد
املؤسسل للا املاليل للة الدوليل للةحل ل للا يل للؤيب إس ل لراك اقتياطيل للا كبل للرية ل للري مسل للتودمة

A/HRC/31/61

15

A/HRC/40/57

ا املص للارف املركزي للةحل م للر نبغ للم موا وت للج مل ل ا قتياج للا الفوري للة للدول للةحل و س لليما
م للن من للور ا س للتامار ا جتم للاعم وقق للوا ا وس للان وم للن صقي للة ا للرعحل ا للن ن
يفسلل ايللد مللن اركللا املضللار ة املاليللة جمللا ا بللاع سياسللا رمللم إس يسللري إعمللال
ققوا ا وسان
 01-00وينبغللم ن ي للون لللدع الللدول و للام ليوقللاذ املللايل و ا ل يل سللعار
الفائلدة ةضل لنقللاش ياقراطلم ويتسل ابلالفافية وراسل للاووصا وينبغلم للللدول ن
ستودم مزعا من األيوا لضمان التن ي املناسس ل سواا املالية العامليلة واحملليلة
اللدف كللبل النمللو ا ئتمللاك املفللرط وينبغللم ن ياللمل دللما امل لزيك للدا ري اوطيللة
()08
والي ا للقدرة عل امل الديون وضوا ط عل رسوس األموال
 00-00وينبغ للم لل للدول ن ن للر ا اقتم للال ري للري ا ال ل قا ا تص للايية
املقهقللة ري لريا مباشلرا ا للدرة الدولللة علل التصللدب ل وضللاع ا ي ولوجيللة الوطنيللة
والعتبللا البياي للة العامليللة امليم للة ال ل متللس إعم للال ققللوا ا وس للان و ا اقتم للال
قليصيا ل القدرة

املبدأ  -١٢القدرة عل ضمل الديون وختسيس عبء الديون ووعادة يإللتها
ينبغةةرت أن يشةةمل الت ليةةل املسةةتقل للقةةدرة عل ة ضمةةل الةةديون تقييمةةات لألثةةر يف
حق ةةوق اإلنس ةةان وينبغ ةةرت اس ةةتخداذ نت ةةائت تقييم ةةات األث ةةر يف حق ةةوق اإلنس ةةان يف توجي ةةز
اسياتيليات الديون وبرامت ختسيس عبئها ومساواةات وعةادة يإللتهةا ،حبيةث رإلةز وطةالق
اد املساواات عند الوقو عل ماثر اارة فعليةة أو تتملةة ورإلةز أن تسةا م عمليةات
مراجعة حسامت الديون مبعلومات قيّمة يف وجراء اد التقييمات

الارح
الب ل ا م للا للون لرامك الت ي للف اذي ل للم موجي للة قص لرا حن للو اقي ل
0-05
دداف مالية صرية األجل ملن جلل اسلتعاية القلدرة علل املل اللديون و يلزال
اليللل القللدرة عل ل امللل الللديون يسللتند إس في ل ضللي للقللدرة عل ل التح ّم للحل إذ
ينصس ركيزمل ساسا عل درة البلد عل سديد يينج العلام يون اياجلة إس متويلل
استانائم و إس عدي رئيسية ا السياسة العامة
ويه س عل ذل ا ع األقيان ن رايدا من الدين العام ا لن
5-05
اعتبارمل وحمتم او ق لو كاوت ادمتج ستتب عدم امتاال الدولة التزاماهتا ا جمال
ققوا ا وسان ألن املواري ال مة خلدمة ييوأا ارميا من األموال ال مة عمال
ققل للوا ا وسل للان فمل للدفوعا ادمل للة الل للديون ينبغل للم ن متل للس تعزيل للز ققل للوا
ا وسان وإعماذا عل مر الزمن

__________

( )08او ر
16

ويتضللمن عريللف قللل للقللدرة عل ل امللل عللسن الللديون ا سللتدامة
3-05
ا تصللايية وا جتماعيللة والبيايللةحل مللا يعللين ن القللدرة علل امللل الللديون تحقل
إ إذا كاو للت ادم للة ال للديون للؤيب إس اوتياك للا يق للوا ا وس للان وكرامت للجحل
وكاوت اول يون اقي األدداف ا نائية الدولية
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و ا للن واللف الللدين ملوللج وحمتملللو إذا ث لللت األ عللاي ا جتماعيللة
٤-05
وايقو ية للقدرة عل امل الديون وعند قدير درة الدول املقهضة علل سلديد
ييوأللا يتعللني ضللمان مت للن دللممل الللدول مللن الوفللان فعلي ل ا ابلتزاماهتللا تعزيللز دللداف
التنمية املستدامة وا عمال التدرعم للحقوا ا تصايية وا جتماعية والاقافية
ويسللاعد اديللد اباثر الضللارة الفعليللة و احملتملللة علل ا للاذ القلرارا
2-05
املتعلقلة تنقلليل شللروط سللديد الللديونحل و قلدار التوفيللف مللن عللسن الللديون الل م
ل فالللة وفللان الللدول ابلتزاماهت للا ابق لهام مجي ل قق للوا ا وسللان واايتيللا وإعماذ للاحل
وحبج و و ي اخلسائر ال ت بددا فاا الدائنني املوتلفة
ومن شالن إجران قييما منيجية ومستقلة ل ر ا ققوا ا وسلان
6-05
ا إطللار األوا ل ة العاييللة يارة الللديون و قييمللا القللدرة عل ل امللل الللديون ن
يللدع يض ل ا ال اللف املب للر عللن ايللا ال ل للؤيب فييللا العوائ ل املفروض لة عل ل
ايي للز امل للايل س للبس ادم للة ال للديون إس ق للوي التزام للا ال للدول ا جم للال قق للوا
ا وسللانحل و سلليما ققللوا النسللان و ريدللا مللن الفاللا الضللعيفة ومللن ت ا للن ن
سللاد النتللائك ا إعللاية دي لللة الللديون ا الو للت املناسللسحل والتوفيللف مللن شللدة
اباثر الضارة ل ما ا تصايية ا ققوا ا وسان ومنعيا
وعللدر ابمل ق للة وجللج اللاصحل ا سللياا عمليللا اخلصوصللة علل
7-05
سللبيل الللمكر ايصللرحل ن الللدول ملزمللة ملن فللل مراعللاة املوللاطر املاليللة مي ل
الللديون علل النحللو الواجللس وإيرايدللا ا امليزاويللة العموميللة و ن الللدائنني مللن الق للاع
اخلاص ملزمون د يضا ضمان عدم قوي دما ا لتزام الوا عل ب و ري ذ
ا الق للاع الع للام وينبغ للم ن للون العملي للة واملع للايري ال ل س للري عليي للا ال للدول ا
قساب التال ري املايل للبع مالاري اخلصوصلة متوافقلة مل فضلل املمارسلا املعلهف
اا ا دما ا ال
وينبغ للم يضل ل ا ن يتف للاوض ال للدائنون وامل للدينون عل ل ل في للف ع للسن
8-05
الديون وإعاية دي لتيا ادف يعل لوفري قيلز ملايل كلم افل اللدول لدرهتا علل
الوفان ابلتزاماهتا ا جمال ققوا ا وسان
وض للمان مراع للاة وت للائك قييم للا األ للر ص للفة منيجي للة ا إع للاية دي ل للة
2-05
الديون يع س املسؤولية املاهكة للدائنني واملدينني عن امل عبان الديون السيايية
 01-05وين للوب التقي للي البيا للم عل ل ل الي للل م للدع إل ل لزام م ل لواري البل للد ال بيعي للةحل
و سلليما ملواريمل ا سلها يجية ماللل املعللاين وامليللامل وعللس اديللد مللدع التلال ري ا جتمللاعم
وا ا ح البيام و غري املنلا ا قلال وجلوي ملدفوعا لللدين العلام اسلتنايا إس اسلتورال
املواري ال بيعية
 00-05ويق ل عل ل املقرضللني واجللس مسللتقل ملن يضللمنواحل للدر اسللت اعتي حل ن
يؤذَن للمسؤولني اي وميني إ رام ا فا ا وجلس القلاوون اللداالم املن بل حل و ن ي لون
دما اله يسحل إن عمر ذل حل متسقا م ذل القاوون
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تامس ا -االلتزامات األترل للدو واملحسسات املالية الدولية واجلهات اخلاصة
املادة  -١٣املساعدة والتعاون الدوليان
يقع عل الدو التزاذ بتقدمي املساعدة والتعاون الدولي مز أجل تسهيل اإلعمةا
الإلامةةل جلميةةع احلقةةوق ويشةةمل ةةاا االلتةزاذ احةياذ حقةةوق النةةاغ تةةار حةةدود ا ومحايةةة
متتعهم ما ويتطلب ذلك جتنةب أا سةلوك يُتوقةع منةز أن رةس بتمتةع النةاغ الةايز يعيشةون
تةةار حةةدود ا حبقةةوق اإلنسةةان ،واإلسةةهاذ يف هتيئةةة بيئةةة دوليةةة تسابةةرت و وعمةةا حقةةوق
اإلنسان( ،)02فابالا عز وجراء تقييمات ملا للقوان والسياسات واملمارسات مةز ماثر تةار
()51
احلدود الوطنية

املبدأ  -١٤النسوذ اخلارجرت واحليز السياسايل
ال ينبغرت للدو واملحسسات املالية الدولية أو اإلقليمية وسائر اجلهةات الساعلةة مةز
الدو وأري الدو أن متارغ نسوذا تارجي ا ال مار لز عل الدو األترل حبيث تتمإلز مز
اختاذ تطوات لواع وتنسيا برامت اقتصادية مستخداذ حيز ا السياسايل( )50وفقة ا اللتزاماهتةا
يف جما حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك عند تاولة التعامل مع األزمات االقتصةادية أو املاليةة
ومةةز عةةأن االسةةتخداذ املنهلةةرت لتقييمةةات األثةةر يف حقةةوق اإلنسةةان القائمةةة عل ة الشةةسافية
واملشاراة يف واع برامت اإلصالق االقتصادا املل قة ملقروض الدولية أن يسةهم يف دعةم
تنسيةةا الةةدو املدينةةة بروجم ة ا للتعةةاطرت مةةع األزمةةات مبنةةأل عةةز اةةغول تارجيةةة ال مةةار ةةا
وو هةةار امتالاهةةا زمةةاذ األمةةور وطني ةا عل ة ةةو يتةةيح ةةا ملوفةةاء ملتزاماهتةةا يف جمةةا حقةةوق
اإلنسان والبيئة

الارح
يثقص للد ابلنف للوذ اخل للارجم ال للمب م للربر ل للج ك للل للدال مباش للر و للري
0-0٤
مباشللر ا الاللؤون ا تصللايية للللدول ابسللتودام للدا ري ا تصللايية و /و سياسللية يلراي اللا
اللل دللممل الللدول عل ل اعتمللاي سياسللا ا تصللايية معينللة و اوت لزاع م لزااي منيللا قللوض
للدرهتا عل ل الوف للان ابلتزاماهت للا ابق لهام قق للوا ا وس للان واايتي للا وإعماذ للا وا للن ن
امل التلدا ري ا تصلايية شلروطا مر ب لة لربامك املسلاعدة املاليلة وشلروطا ضلمنية الا
علييا صفة ري رمسية مؤسسا يولية و إ ليمية
والدول الل واجلج العواب ا عقلاب ملة ييلون و لري ذلل ملن
5-0٤
األوضلاع ا تصلايية السلياة لد يتعلمر علييلا مؤ تل ا ا سلتفاية ملن عل مصلاير األملوال
__________

( )02اللجن ل للة املعني ل للة ابيق ل للوا ا تص ل للايية وا جتماعي ل للة والاقافي ل للةحل التعلي ل ل الع ل للام ر ل ل )5107(5٤حل الفق ل للرة 37إ
ومبللايأ ماسللهات اللالن التزامللا الللدول اللارل قللدويدا الوطنيللة ا جمللال ايقللوا ا تصللايية وا جتماعيللة
والاقافية ()5100
( )51املبايأ التوجييية املتعلقة ابلفقر املد وققوا ا وسان ()A/HRC/21/39حل الفقرة 25
( )50او ر الغاية  02-07من دداف التنميلة املسلتدامةإ وا لة عملل ييلس اباب الصلايرة علن امللؤمتر اللدويل الااللا
لتمويل التنميةحل املرف حل الفرع األولحل الفقرة 2إ و رار ا معية العامة 5652/52
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وا دممل ايا حل ق عل عا املقرضني املتبقني مسؤولية عدم استودام درهت
التفاوض للية املع للز ة ملمارس للة وف للوذ علل ل املق للهض للا ي للؤيب إس اوتياك للا يق للوا
ا وسللان للل قل علل املقرضللني ا وا ل األمللر مسللؤولية إضللافية فيمللا ةل ري للري
روضي وشروطيا ا ققوا ا وسان
وينبغل للم ن ل للون الل للدول ل للايرة يض ل ل ا عل ل ل وض ل ل و نفيل للم سياس ل للا
3-0٤
ا تصللاييةحل للا ا ذلل التصللدب ل مللا املاليللة وا تصللاييةحل وفقلا لتزاماهتللا ا جمللال
ققوا ا وسان وعند اضل عيا لمل حل ينبغلم تعلرض ألب وفلوذ ملربر للج ملن
الالركا و مللن ا يللا الل عمللل لتلدعي مصللاييا والل سللع إس غليللس املصللا
ا تص للايية للا للركا علل ل إعم للال قق للوا ا وس للان و عل ل السل ل مة البياي للة ال م للة
عماذلاحل و إس ع يللل لل ايقللوا وعلس ن توللم اللدول إجلرانا لتحديلد ومنل
ضارب املصا عن طريل وضل إطلار ن يملم ي فللحل ا مجللة ملورحل شلفافية
قا
التعللام ذا الصلللة واملسللانلة عنيللا وا للن ن ياللمل دللما ا طللار التن يمللم للوائل
ن يمية االن متويل األقزاب السياسية ومن الفساي
وينبغ للم ن س للن ال للدول املض لليفة لواوني ااا للة اب س للتامارا األجنبي للة
٤-0٤
امل التزام املستامرين إبجران قييما ل ر ا ققوا ا وسلان يثعيلد الا إس كيلاص
حمايدة ريقة شلفافة وشلاملة وينبغلم ن تعيلد اللدول املضليفة واملسلتامرون ابسلتودام
دممل التقييما وسيلةا لتعزيز اسلتدامة ا سلتامارا وري ريدلا ا نلائم حبيلا علوي ابلنفل
عل مجي ا يا ااقبة املصلحةحل ن ا ذل املستامرون

املبدأ  -١٥التزامات اجلهات الدائنة واملا ة مز القطامل العاذ
ينبغةةرت للمحسسةةات املاليةةة الدوليةةة واجلهةةات املقراةةة الثنائيةةة واجلهةةات املا ةةة مةةز
القطةةامل العةةاذ أن تسةةل أال تةةحدا أحإلةةاذ معامالهتةةا ومقيحاهتةةا لسياسةةات اإلصةةالق وعةةروطها
لتقدمي الدعم املا و تقويو قدرة الدولة املقياة/املستسيدة عل الوفاء ملتزاماهتا محياذ
()55
حقوق اإلنسان ومحايتها ووعما ا
وينبغ ةةرت لل ةةدو  ،س ةةواءٌ تص ةةرفأ منس ةةردة أو يف وط ةةار املحسس ةةات املالي ةةة الدولي ةةة،
واةةالك ينبغةةرت للمحسسةةات املاليةةة الدوليةةة نسسةةها ،أال جتةةا الةةدو املقياة/املسةةتسيدة علة
التهةةاون يف الوفةةاء ملتزاماهتةةا الدوليةةة يف جمةةا حقةةوق اإلنسةةان أو اإلسةةهاذ يف ةةاا التهةةاون،
بصةةسة مباعةةرة أو أةةري مباعةةرة ونتيل ةةا لةةالك ،يقةةع عل ة املحسسةةات املاليةةة الدوليةةة وعل ة
اجلهةةات املقراةةة الثنائيةةة وأري ةةا مةةز اجلهةةات املا ةةة مةةز القطةةامل العةةاذ ،عنةةد مةةنح قةةرض
أو تقةةدمي مشةةورة سياسةةاتية يف سةةياق تةةدابري اإلصةةالق االقتصةةادا ،الت ةز ٌاذ بتقيةةيم أثةةر تلةةك
التدابري يف حقوق اإلنسان

__________

( )55او ر E/C.12/2016/1حل الفقرة 8
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الارح
ينبغ للم ن للون قييم للا األ للر ا قق للوا ا وس للان عنصل لرا إلزاميل لا ا
0-02
صللمي مجيل لرامك الت يللف وا ال ح ا تصللايب لتفللايب اوتياكللا ققللوا ا وسللان
وين ب ل ذل ل يض ل ا عل ل ال لربامك ال ل وض ل اب ش لهال م ل املؤسسللا املاليللة الدوليللة
وا يللا املقرضللة الانائيللة وا يللا املاحنللة مللن الق للاع العللام ا سللياا وال ة إيارة الللديون
واملسللاعدة املاليللة وينبغللم إاضللاع مجيل التللدا ري املقهقللة وشللروط القللروض لتقيللي ردللا
ا ققوا ا وسان وينبغم إعداي دممل التقييما بلل إ لرام ا فا لا وا و لت مناسلس
للتال ري ا وتائك املفاوضا حل وينبغم ن امل الي ا أل لر السياسلا ا الفالا امليمالة
عللايةا وا ايللا العاجلللة عل ل األ لللحل ينبغللم الن للر ا يوا مروللة تلليل قي لزا كافي ل ا
لوضل لدا ري يلف م ئمللة الهم ققلوا ا وسللان وينبغلم إضلافة نللوي الّلل فيملا يتعلل
اروط معينة ا ايا ال َّ
ادَّي فييا آاثر ضارة فعلية و حمتملة ا ققوا ا وسان
و ال للمل ا لتزام ل للا امل ل للمكورة ا الفق ل للرة السل للا قةحل عل ل ل س ل للبيل املا ل للالحل
5-02
املاللاركة ا لرامك فيللف عللسن الللديون ومفاوضللا إعللاية دي لتيللا حبسللن ويللة عللن
طريل ل عملي للة رمسي للة م للن الت للداول ا شل لالن السياس للا وايل لوار ا جتم للاعم( )53ود للم
ا للمل يض ل ا الس للعم اياي للا إس إ لرام ا فا للا ا لالن ال للديون للون مس للتدامة ماليل ل ا
واللهم ققللوا ا وسللان وينبغ للم ن اتن ل الللدائنون ع للن ب سلللول افهاسللم و مع ل ّلوا
ا للن ن عللرب الللدول عل ل التصللرف للا ةللالف التزاماهتللا املتعلقللة حبقللوا ا وسللان مللن
جل سديد ييوأا و يؤ ر ري ريا مباشرا ا درة الدول عل الوفان اممل ا لتزاما
و سللت ي الللدول ن تنصللل مللن املسللؤولية عللن األفعللال و الارسللة
3-02
الوظائف ال فوضتيا إس مؤسسا يولية و جيا اااة ( ب التمويل املوتلط
واخلصوصللة) عللو التللمرع ابلتفللوي للتولللف عللن ا متاللال لتزامللا ققللوا
ا وسانحل وإو ار امتداي دممل ا لتزاما اارل ايدوي ا ليمية
و قل علل املقرضللني الانللائيني و للريد مللن املللاحنني مللن الق للاع العللامحل
٤-02
للا ا ذل ل املؤسسللا املاليللة املضللمووة مللن اي ومللة و املؤسسللا اخلااللة ال ل
ق للدمي الق للروض ض للماص ق ومي للة التزام للا ا جم للال قق للوا ا وس للان تج للاو
ايدوي ا ليمية و ن راراهتا ا سياا دا ري ا ا ح ا تصايب للدول املعنية

املبدأ  -١6التزامات الدائن مز القطامل اخلاص
ال ينبغةةرت للةةدائن مةةز القطةةامل اخلةةاص ،عنةةد التسةةاوض عل ة املعةةامالت مةةع الةةدو
أو الإلياوت العامة األترل ،مبا يف ذلك اختاذ القةرارات يف سةياق اإلصةالحات االقتصةادية،
أن يقواةةوا قةةدرة الدولةةة علة الوفةةاء ملتزاماهتةةا محةياذ حقةةوق اإلنسةةان ومحايتهةةا ووعما ةا
وينبغرت أن يعمد حالء الدائنون ،يف مجلة أمور ،و تقييم أتثري أفعا م واالك األنشطة الةق
رولو ا يف حقةوق اإلنسةان ،مةا ي يتثبتةوا مةز أن الةدو املدينةة أو املحسسةات املاليةة الدوليةة
واإلقليمية أجرت تقييمات فعالة ،مبا يف ذلك فيما يتعلق مملساواة ب اجلنس والتأثري البيئرت

__________

( )53رار ا معية العامة 302/62
20

GE.18-22303

A/HRC/40/57

الارح
م للن ج للل ادي للد اباثر الض للارة حبق للوا ا وس للان امله ب للة عل ل فع للال
0-06
معينللة و علل ا متنللاع عللن فعللال معينللة ومنعيللا والتوفيللف منيللاحل ينبغللم ن عللرب
الدائنون من الق اع اخلاص قييما ل لر ا ققلوا ا وسلان وينبغلم التوسل ا
()5٤
دما الارط ا ا ط العمل الوطنية املتعلقة ؤسسا األعمال وققوا ا وسان
وفيما يتعل ابملبد  03والفقلرة  3-02ملن الالرححل ت للس التزاملا
5-06
الللدول املضلليفة ويول املناللال املتعلقللة حبمايللة ققللوا ا وسللانحل للا ا ذلل التزاماهتللا
اارل ايدوي الوطنيةحل وض ضماص كافية ضد اباثر السلبية ا ققوا ا وسان
النامجة عن سلول الاركا اخلااة
و اللمل التزامللا الللدائنني مللن الق للاع اخلللاص التلزام التصللرف حبسللن
3-06
ويلةحل شلالأ ا ذلل شلالن اللدائنني مللن الق لاع العلام( )52واب ضلافة إس ذلل حل للد
نتيل مبللدَ قسللن النيللة دللما ا يللا ث اخلااللة الل قللدم م البللا امضللة ائمللة
عل معاددا استامار ضد يول عاجزة علن سلديد ييوألاحل و سليما إذا ثلدمت
ل ل امل البللا م ل ا ا اوت لزاع سللواي كاللر م لؤاأة مللن قيللة الللدائنني و /و املسللتامرين
()56
و قصد ذل

سادسا -تقييمات األثر يف حقوق اإلنسان
املبدأ  -١7أساغ وأأراض تقييم األثر يف حقوق اإلنسان
ينبغة ةةرت أن جتة ةةرا الة ةةدو واجلهة ةةات الدائنة ةةة تقييمة ةةات ألثة ةةر سياسة ةةات اإلصة ةةالق
ةرجح أن
االقتصادا املدروسة واملتخاة يف مواجهة األزمات االقتصادية واملالية احلادة الق ي َ
ضةةد ماثرا اةةارة حبقةةوق اإلنسةان وينبغةةرت أن جتةةرا الةةدو أيابةا تقييمةةات منتظمةةة ودوريةةة
ملا ييتب عل عمليات اإلصةالق االقتصةادا يف املةدل القصةري واملتوسة والطويةل مةز أثةر
يف حق ةةوق اإلنس ةةان يف األط ةةوار االقتص ةةادية األق ةةل ص ةةعوبة وينبغ ةةرت لتقي ةةيم أث ةةر سياس ةةات
اإلصالق االقتصادا يف حقوق اإلنسان أن
ُيسةةز عل ة ضةةرا وضليةةل مةةدل مسةةا ة التةةدابري املقيحةةة ،مالق ةيان مةةع
()
التةةدابري والسياسةةات االقتصةةادية األتةةرل اجلةةارا أو امل ةراد تنسيةةا ا ،يف الوفةةاء ملتزامةةات
الدولة يف جما حقوق اإلنسان أو احتما تقويابها وم ا؛
__________

( )5٤او ر املبايأ التوجييية املتعلقلة ابألعملال التجاريلة وققلوا ا وسلان ()A/HRC/17/31إ واللجنلة املعنيلة ابيقلوا
ا تصللايية وا جتماعيللة والاقافيللةحل التعلي ل العللام ر ل 5٤حل الفقللرة  2وياللمل والللدائنون مللن الق للاع اخلللاصو
قل للاملم السل للندا مل للن الق ل للاع اخلل للاص واملصل للارف اخلاال للة واملؤسسل للا املاليل للة اخلاال للة األال للرعحل واملصل للنعني
واملصدرين وموريب السل ابارين المين لديي م البا مالية
( )52م لؤمتر األم ل املتحللدة للتجللارة والتنميللةحل املبللايأ املتعلقللة تاللجي ا لراض وا لهاض السللياييني املسللؤولنيحل  01كللاوون
الااك/يناير 5105حل املبد ر 7
( )56او ر  A/72/153وCorr.1
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(ب) يب ة ة اية ةةس رإلة ةةز أن تة ةةحثر التة ةةدابري املقيحة ةةة ،مالع ة ةياك مة ةةع التة ةةدابري
والسياسات االقتصادية األتةرل اجلةارا أو املةراد تنسيةا ا ،يف حقةوق اإلنسةان للسةإلان عمومةا،
وال سيما أاثر األفراد والسئات حرماوا أو عراةا للخطر؛
(ل) ُيةةدد أا تةةدابري تراجعيةةة ةةا رة الوجا ةةة ،فابةالا عةةز تيةةارات السياسةةات
االقتصادية البديلة األقل تقييدا حلقوق اإلنسان وتسادا أا تراجع أري جائز؛
(ي) يابةع قائمةة فأةري عةاملة بتةدابري الوقايةة والتخسيةس لابةمان اتسةاق سياسةةات
اإلصالق االقتصادا املدروسة مع التزامات الدولة يف جما حقوق اإلنسان

الارح
قي للي األ للر ا قق للوا ا وس للان مس للبقا عملي للة من م للة س للتعراض
0-07
()57
اخليللارا السياسللا ية البديلللة واليللل آاثر التللدا ري املقهقللة ا ققللوا ا وسللان
و سللي العمليللة ا وضل سياسللا ائملة علل األيلللة مللن ال ل وضلليل اباثر ا
قق للوا ا وس للان اس للتنايا إس التجر للة التارةي للةحل و للوفر ساسل ل ا مل ل للتنب للؤ ابباثر
احملتملة و قيي آاثر دا ري الو اية والتوفيف والتعوي املقهقة
و قييما األ ر ا ققوا ا وسان ا ن ن وفر يلة اريبيلة جلران
5-07
قيي سلي ملدع ناسلس وشلرعية التلدا ري ا تصلايية ملن من لور ققلوا ا وسلانحل
وضمان مراعلاة ققلوا امللر ة وملن تحل ينبغلم ميل اللدول ن علد قييملا ل لر
ا ققوا ا وسان ملعرفة ما إذا كاوت ا ا قا ا تصايية يد الن ر تف مل
التزاماهت ل للا ا جم ل للال قق ل للوا ا وس ل للان وينبغ ل للم ن ل للون ل ل لرارا ال ل للدول ا ل للالن
السياسا ا تصايية متسقة م وتائك قييما األ ر ا ققوا ا وسان وينبغم
وار دممل التقييما عل و اا واس ملش ال يسيل ا طل ع علييلاحل ومنا التيا
م الناس املتال رينحل وينبغم ن تضمن اخليارا ال وو ات وا ثف علييا
و ا للمل س للبل من ل األ م للا ا تص للايية و معا تي للاحل م للا احل للدا ري
3-07
مواجيللة التقلبللا الدوريللةحل و فيللف عللسن الللديون فيفلا كللام ا و جزئيلاحل و عليل
سديد مدفوعا الدائنني ا األجل املتوسط و ال ويلحل ومراجعة السياسة الضريبية
وينبغ للم ن يا للمل التحلي للل اتل للف اخلي للارا السياس للا يةحل للا ا ذلل ل
٤-07
التوفيض للا ا امليزاوي للة والت للدا ري الضل لريبية ا دي للدة والسياس للا النقدي للة و ريد للا م للن
دا ري الت يف من بيل إلغان الضوا ط ا سوا العملحل ودلم لدا ري ملن شلالأا ن لؤ ر
ا الس ل ل انحل و س ل لليما األش ل للواص ال ل للمين ع ل للاووا و يثتو ل ل ن يع ل للاووا م ل للن ل للر وقي ل للد
و راكمم للتلدا ري وكلمل شلد الفالا ضلعفا وينبغلم ن ثسلتودم ا التحليلل جمموعلة
متنوع للة م للن األيوا واألس للاليس ال مي للة والنوعي للةحل للا ا ذلل ل األيوا واألس للاليس
القائمللة علل املاللاركةحل و ن ثاللرع مقاروللة متالويللة ل للر امله للس ا ققللوا ا وسللان علل
السيناريودا املوتلفلةحل لا ا ذلل التوفيضلا ا امليزاويلة واللزاييا الضلريبية و لدا ري
م افحة التيرب من يف الضرائس وانبياحل واستعراض النفقا الضريبية
__________

( )57او لر
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وإجلران اليللل يبحللا ا و يل اباثر احملتمللل (والهاكمللم) مللر للد
2-07
منج لضمان عدم ضرر شد الفاا ضعف ا كالر ملن ريدلا ابأل ملة سلبس ظلروف
سل لليا ية و /و عاملي ل للة حم ل للديةحل ل للل لض ل للمان اايتي ل للا مل للن ل ل ل اباثرحل إس ص ل ل
ما سمل ج املواري املتاقة من الدولة وا تم الدويل
ويقتضم ا اذ دا ري ا و لا األ ملا ا تصلايية ن لوا ن اللدول
6-07
مناسلبة ا ظلل ظلروف ملن الضلغط امللايل
ني ولواي متنافسة و ن قلدم نلا
والسياس للم وال للزمين ث تم للل ن للون ش للديدة وم للن ش للالن قي للي األ للر ا قق للوا
ا وس للان ن يس للاعد ال للدول عل ل ربي للر اخلي للارا الص للعبة إذا كاو للت متماش للية م ل
التوجيج املعيارب يقوا ا وسان وكاوت هتلدف إس ل ا التلدا ري التمييزيلة والتقليلل
إس يم قد من إقداا آاثر ري متناسبة ني الس ان
وينبغم ن المل العمليلة يضل ا وضل سياسلا ا تصلايية متنل اباثر
7-07
و فللف مللن قللدهتا و للوفر ش ل ا ا مللن جللرب الضللرر (منيللا التعللوي مللا ا) إذا
عل ل ّمر ان للس لل ل اباثرحل مل ل املراع للاة الا للاملة ميل ل الت للدا ري املتو للمة للتص للدب
ل م للا و للد ين للوب التص للدب ل م للا علل ل جمموع للة م للن الت للدا ري الل ل للؤ ر
هاكميا واجتماعيا ا السل ان اطبلةا وينبغلم ن لؤيب التلدا ري السياسلا ية فعل ا
إس ااية مجي ققوا ا وسان ل ل الناسحل و سيما شد الفاا ضعفا
ويتعللني ن تضللمن قييمللا للر ا ال قا ا تصللايية ا ققللوا
8-07
ميلية مصممة اصيصا ا ذا الة ومنفمة فييا وا لن
ا وسان يوا
ن يامل قيي األ لر ا ققلوا ا وسلانحل إذا ملا ثجلرب علل حنلو الحيلحل قييملا
لآلاثر التن يمية والبياية وا جتماعيةحل وينبغم ن يتضمن الي ا للميزاوية ائم ا عل
ققللوا ا وسللان فعل ل سللبيل املاللالحل عنللد إج لران قيللي ل للر ا ققللوا ا وسللان
عمل ا الممل املبلايأ التوجيييلةحل علس إيرال ا سلتدامة املاليلة وا تصلايية فا لا
التجللارة و /و ا سللتامار وي َق ل وجللج اللاص ن ا متاللال ل لتزامللا املفروضللة
وجللس ا فا للا التجللارة و /و ا سللتامار ملر ي فلللج عللايةا التيديللد عقللواب ا تصللايية
و تعويض للا ريذن ا للا و متنحي للا آلي للة لتس للوية املنا ع للا اخلاا للة اب ف للاا مع للني
د من إي ن ا دتملام ل لر اللمب ا لن ن اد لج
و دياة ا ي يوليةحل ولمل
()58
التزاما ا وفاذ دمملحل ا ا ذل ردا الهاكمم احملتملحل ا امليزاويا العامة

املبدأ  -١٨التقييمات املسبقة والالحقة
ينبغرت أن تشإلل تقييمات األثر يف حقوق اإلنسان جزءا اعتيادما مز عمليات صنع
القرار فيما يتعلق بسياسات اإلصةالق االقتصةادا أو عةرول اإلقةراض ،وينبغةرت االاةطالمل
مةةا عل ة ف ةيات منتظم ةة وينبغةةرت وجة ةراء ةةاد التقييمةةات مسةةبقا  -لتقيةةيم اآلاثر املتوقع ةةة
للتغية ةريات املقيح ةةة يف السياس ةةات -والحقة ةا  -أا النظ ةةر و ال ةةوراء لتقي ةةيم اآلاثر السعلي ةةة
امليتبة عل تغيري السياسات وعل تنسيا ا
__________

(A/HRC/19/59/Add.5 )58حل التمييلحل الفقرة 3-0
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الارح
ينبغم ن ون قييما األ ر ا ققوا ا وسان عنصلرا اعتيلايايا ا
0-08
سياسللا ا ا ل ح ا تصللايب وينبغ للم إيراجيللا ا اس للتمرارية السياسللا حل م للن
التصللمي إس الراللد إس التنفيللم وينبغللم البللدن اللا ا للر و للت ال للن ا عمليللة
اللن السياسللا حبيللا ا للن ن للؤ ر ا ااتيللار السياسللا البديلللةحل و بللل إ لرام
ا فا ا الالن اللربامك مل اللدائنني ا و لت مناسلس للتلال ري ا وتلائك املفاوضلا
وينبغلم اسللتوداميا ا الن للر إس الللوران و قيللي التلدا ري القصللرية األجللل الل ا ث للم
فع احل وا هاح التعدي ال مةحل فضل ا علن قلدمي يللة للمضلم ا التو ليط علل
املدع املتوسط وال ويل
وا سللياا م للة مالي للة و ا تص للايية ق للاية ض ل ر فيي للا اي وم للة إس
5-08
ا اذ رارا ات ضلغوط منيلة شلديدةحل لد يتعلمر علل الدوللة إجلران قيلي ي يل
ل ر ا ققوا ا وسلان بلل البلت ا طريقلة صلدييا ل ملة وا دلممل ايلا حل
ض ل ر اي وم للة إس إمت للام قيللي األ للر ا قق للوا ا وسللان ووا لرمل إس ص ل ق للد
ال ن ا ظل ال روف القائمة بل ا اذ ب رارا و إجرانا سياسا ية وينبغلم
للح ومللة يض ل ا ( ) ن اللرح علن ل ا سللباب عللدم للدرهتا عل ل إج لران قيللي مسللب
كامل للل ل ل للرإ (ب) و ن ال للرب قييم ل لا قق ل لا كامل للل ا متال للال ل ل للر ا ققل للوا
ا وسان قاملا سمل ال روف مل إ (ل) و ن توم ا وا ملعا ة مجيل اباثر
الضارة حبقوا ا وسان احملدية ا ب من قييمم األ ر ا ر و ت ال ن
وفيمللا ة ل ا ا ل قا عل ل املللدع املتوسللط وال ويلللحل مللن شللالن
3-08
قيللي األ للر ا ققللوا ا وسللان ن يسللاعد الللدول واملؤسسللا املاليللة الدولي لة عل ل
إعلاي لدرا للت يللف مل التغيلريا ال ملة ا ا تصللايحل غيلة التصللدب علل حنللو
فضللل ل مللة ا تصللايية واملاليللة التاليللة وضللمان إقسللاس للوب اب يمللال ا جتمللاعم
ودللما مللر مي ل جللدا للمللر ة ا ايللا ال ل ثسللتبعد فييللا عللايةا مللن اللن الق لرار
وسيسي التد ي املتعم واملو جيدا يضل ا ا ا لاذ الدوللة وفسليا و يول الرع
رارا ائمة عل األيلة ا ما املستقبل
وط لوال الللدورة السياسللا يةحل ينبغللم قيللي لرامك ا ا ل ح ا تصللايب
٤-08
وف ل مللا إذا كاوللت للد كفلللت و يع ل ا عللاي ا ومنصللف ا ألعبللان الت يللف ا جتمللاعمحل
وللليس فقللط وف ل مللا إذا كاو لت للد افضللت العجللز ا امليزاويللة واسللتعاي القللدرة
عل ل امللل الللديون و النمللو ا تصللايب ودللممل التقييمللا ينبغللم ن قللي مقللدار
ايماي للة ال ل وفرهت للا لرامك ا ا ل ح يق للوا ا وس للانحل و س لليما قق للوا الفا للا
الضعيفة و املعرضة باثر شدحل و ن ادي الاغرا ال ينبغم معا تيا
و ينبغللم ن قتصللر قييمللا األ للر ا ققللوا ا وسللان عل ل الن للر ا
2-08
اباثر الضللارة احملتملللة و الفعليللة ا ققللوا ا وسللانحل للل ينبغللم يض لا ن ثسللتودم ا
اديللد اخل لوا ال مللة للنيللوض ابلتمت ل حبقللوا ا وسللان والفللرص املتاقللة للجيللا
املسؤولة لتدعي إعمال ققوا ا وسان ا إطار نفيم ا ا قا ا تصايية
ويتسل ل ن للان الق للدرا علل ل إجل لران قييم للا قق للوا ا وس للان مل ي للة
6-08
لفتلجحل
قامسة ألوج سيقلل الو ت المب يستغر ج التقيلي ويزيلد ا ليتلج للتنبلؤ وةفل
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وسيسللاعد عل ل جعلللج يا و قللل وينبغللم للح ومللا ن بللين الللن نللانا يضللمن
إعداي البياص واملعلوما ال مة وواردا والعمل الو ي م عضان ا تمل امللدك ا
واألو للا ا يللدةو لتجييللزد للماللاركة س لريع ا ا قييمللا األ للر ا ققللوا ا وسللان
عند اللزومحل سوانا عل ساس منت و استانائم

املبدأ  -١9املشاراة
ينبغةةرت أن يإلةةون احلةةق يف املشةةاراة جةةزءا ال يتلةزأ مةةز عمليةةة تقيةةيم األثةةر يف حقةةوق
اإلنسان وينبغرت أيابة ا أن يإلةون ةاا احلةق تةورما لةدل النظةر يف اخليةارات السياسةاتية ،ويف
الوثيقة فالواثئق اخلتامية فنشر املعلومات ونتائت التقييم واإلبالغ عنها  ،ويف تنسيا التدابري
السياساتية ،ويف رصد أثر تلك التدابري

الارح
عنللد الليا ة التللدا ري ال ل سللتدعم قيللي األ للر ا ققللوا ا وسللانحل
0-02
علس علل الللدول واملؤسسلا املاليللة الدوليللة ن تللوا و للتمس قلوارا وطنيلا علل
وس ل ل و ل للاا ال ل للنحل ال للاركة فعالل للة ومناسل للبة التو يل للت وجمديل للة مل للن كل للل األف ل لراي
وا ماعللا حل للا ا ذل ل الفاللا امليماللة والفاللا املعرضللة وجللج اللاص لعوامللل
الضللعف سللبس دللممل السياسللا وملللا كنللت النسللان واألطفللال وذوو ا عا للة للري
الاَلني متاي ا كافيا وجج عام ا ا الني السياسلم وا تصلايب كلييملاحل وجلس لمل
جيللوي اااللة لضللمان للدرهت عل ل املاللاركة ا قريللر التللدا ري ال مللة ابسللتودام
س للاليس مبت للرة للما للاركة وينبغ للم ن ثت للاح ملن م للا ا تم ل ل امل للدك وا ي للا
الفاعلة ملوس معاوييا نوا كافية ومناسبة التو يت للمااركة
وينبغم يض ا إع م اتلف مستواي اي ومة والتااور معيلا ال ل
5-02
كافحل وينبغلم ا بلاع نلوا ا صلال وا عل م املناسلبةحل لا ا ذلل ياالل الفلروع
التا لريعية وابليللا ا ياريللة القائمللة للتفاعللل للني اتلللف مسللتواي اي ل احملليللة
ويون الوطنية
ول للن ت للال املا للاركة ايقيقي للة إ إذا للدمت اي وم للا ا الو للت
3-02
املناسللس معلومللا شللاملة يسلليل ا طل ع علييللا عللن مجيل جواوللس املاليللة العامللةحل
للا ا ذل ل امليزاويللا واأليان عل ل اللعيد ا تصللاي ال لللم وينبغللم للح ومللا
يضلا ن قلدم ملا ي فلم ملن امللربرا خلياراهتلا السياسلا ية إس السل ان وجلج علامحل
واديدا إس الفاا ال يثرجل ن تال ر اب ا ح
وينبغ للم اايل لة ع للدي م للن قق للوا ا وس للان لض للمان املا للاركة الفعال للة
٤-02
وا ديةحل ا ا ذل قرية التعبري وا ط ع عل املعلوملا وقريلة الصلحافة وايل
ا التجم السلمم وقرية وين ا معيا
وينبغ للم ن عتم للد اذيا للا املوتص للة للدا ري ا ا ل ح ا تص للايب وفقل لا
2-02
ليجلرانا الل يللن علييللا القللاوون الللوطين وينبغللم للربملللان ن يفحل وينللا ت دللممل
التدا ري ليتس اقي املااركة السياسية الفعالة وإعمال الضوا ط واملوا ين ال مة
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وعند التف ري ا إا قا سوا العمللحل ينبغلم لمل جيلوي ااالة
6-02
من جل التااورحل ا ر و ت ال نحل م النقااب ورا ا رابب العمل احمللية
والوطنيللةحل اب سللتعاوة اببليللا الوطنيللة للح لوار ا جتمللاعمحل إن ثوجللد وملللا كللان
ب إا ح لسوا العملل علس ن يالمل جيلويا للتغللس علل الفصلل ا نسلاك األفقلم
والرسمحل ف د يض ا من إشرال الا عن النسان ا دما ايوار ا جتماعم

وينبغم ن يبد النقاش وا شراف العاملان الالن السياسلا ا لر
7-02
و ت ال ن وينبغم ن ين بقا عل السياسا واملبايرا ال ض ل اا الدوللة
فحسللسحل للل يضل ا علل ا فا للا مل املؤسسللا و /و ا يللا املقرضللة فللوا الوطنيللة
وينبغم منا اة جمموعة الاروط املر ب ة لربامك املسلاعدة املاليلة منا الةا مستفيضلةحل
وضمان مااركة الس انحل وإاضاعيا لر ا ة الربملان ومنا اتج إايدا

املبدأ  -٢١احلصو عل املعلومات والشسافية
بغي ةةة ا ةةمان احل ةةق يف حري ةةة نق ةةل املعلوم ةةات والتماس ةةها وتلقيه ةةا ،بطريق ةةة ع ةةسافة،
يتطلةةب تقيةةيم أثةةر اإلصةةالحات االقتصةةادية يف حقةةوق اإلنسةةان طائسةةة متنوعةةة مةةز البيةةاوت
الإلميةةة والنوعيةةة عل ة السةةوان وينبغةةرت للةةدو أن تسةةع و اةةمان تةةوافر تلةةك املعلومةةات
وسةهولة االطةالمل عليهةا وتوصةةيلها يف الوقةأ املناسةب وبطريقةةة عةسافة ،واةمان أن يسةةاعد
ضليلها عل فهم تبعات وماثر سياسات اإلصالق االقتصادا

الارح
فل معايري ققوا ا وسان العاملية وا ليمية اي ا قريلة وقلل
0-51
املعلومللا فحسللسحل للل فللل يض ل ا اي ل ا قريللة التماسلليا و لقييللا كجللزن مللن
قرية التعبري
والعقب للا الل ل ع للهض ايص للول علل ل املعلوم للا ا للن ن ق للوض
5-51
التمت ل ابيقللوا املدويللة والسياسللية عل ل الس لوانحل اب ضللافة إس ايقللوا ا تصللايية
وا جتماعيلة والاقافيللة والالروط األساسللية للح ل الللداقراطمحل ملن بيللل الاللفافية
و مسانلة السل ا العامة و اجي التاارل ا عمليا الن القلرارحل ا لن
اقيقيا عمليا يون وفري فرص كافية للحصول عل املعلوما
ويلللزم قيللي اللحة ومصللدا ية البيللاص الل يللت مجعيللا علل ضللون معللايري
3-51
واضللحة وشللفافة ع للس مبللايأ عللدم التمييللز واملسللاواة وا شلرال واملاللاركة ومللن جللل
ضللمان ا متاللال ملللا ن للوب عليللج ققللوا ا وسللان مللن مت لبللا عللدم التمييللزحل وإي ل ن
املعرضللة للتيملليت و الضللعفحل مللن الضللرورب ن للوفر
ا دتمللام الواجللس يالللة الفاللا
َّ
املؤش لرا املس للتودمة معلوم للا مص للنفة حبس للس و للوع ا للنس وا عا للة والفا للة العمري للة
واملن قللة واألاللل ا للين وشللر ة الللدال و ب سللس اللرع عتللرب وجييللةحل اب سللتناي إس
()52
املعرضة للتيميت عل مستوع رب
اديد سيا م للفاا
َّ
__________

( )52ل سهشلاي او لرحل علل سلبيل املالالحل من ملة اللدول األمري يلةحل
Under the Protocol of San Salvador, 2015إ ومفوضلية األمل املتحلدة السلامية يقلوا ا وسلانحل مؤشلرا
ققوا ا وسان يليل للقياس والتنفيمحل 5105
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ويوج للد ع للدي مل للن ال رائ ل ل للتحليل للل ال م للم وا ل للن األا للم ل للنثيك
٤-51
مت ورة لنممجة اباثر التو يعية ابستودام التقسيما اخلمسية والعالرية ملسلتواي
الدال ومن جل ضلمان ا متالال مللا ن لوب عليلج ققلوا ا وسلان ملن مت لبلا
املعرضة للتيمليت و الضلعفحل
عدم التمييزحل وإي ن ا دتمام الواجس يالة الفاا
َّ
مللن الضللرورب ن للوفر ل ل املؤش لرا معلومللا مص للنفة تماش ل م ل م للا وري ا
الفقللرة السللا قة ودللممل املعللايري املسللتودمة ا قيللي األ للر ا ققللوا ا وسللان يتعل ّلني
ن للون ا لللة للت يعللف م ل مسللتواي حل للد تفللاو حل مللن لوافر البيللاص والقللدرة
العامللة عل ل إج لران قيللي ل للر ا ققللوا ا وسللانحل حبيللا ا للن اسللتودام دللممل
األياة ا جمموعة وس من ال روف
و تض ل للمن ا ل للة التنمي ل للة املس ل للتدامة لع ل للام  5131ع ل للديا كبل ل لريا م ل للن
2-51
املؤشلرا ويللزم وجللوي يلاص مو و لة ومصلنََّّفة غيلة عزيلز النممجللة و علل األ للل
ل ستعاوة اا ا إجران اليل كار فصلي ا وا قلني ن مؤشلرا دلداف التنميلة
ون ابلضرورة ائمة عل ايقواحل والبياص النااة عن ذلل لد
املستدامة د
للوفر و للرة عامللة شللاملة إس مجي ل جواوللس ققللوا ا وسللانحل فللالن عمليللا مج ل
ميلية مفيلد مللن يعمللون ا
البياص دممل ا ن ن ون اا ة مصدر معلوما
َ
سياا قيي األ ر ا ققوا ا وسلان لري ن ال قية البيلاص املبلغلة ملن ال ل
عمليلة دللداف التنميللة املسللتدامة ينبغللم فحصلليا فحصلا متالويلا بللل ا عتمللاي علييللا
ا ا اذ القرارا ووض السياسا ا تصايية
وفيمللا يتعلل ابلبيللاص النوعيللةحل تس ل مل يللة كبللرية الدراسللا ث اذايفللة
6-51
وا ستقصانا والايايا والن ر ا وواع ارع ملن التحليلل تعلل ململور منيلاحل
إن لوافر حل الا ل اوع ا ياري للة والس لوا القض للائية والفق للج الق للاووك ا للالن ض للااي
فريية ومجاعيةحل ألأا ع م يضا حملة عن ووع ا وتياكا وا اادلا والقيلوي الل
صايف لدع التماس املساعدة والتعوي والعدالة وق ا السيا ا ال لون
َ
فييللا البيللاص املصللنفة متاقللة سلليولةحل ينبغللم يائملا وضلليحيا بيللاص ووعيللة عللن
قا التمييز
ويتع ل ل للني ا التحل ل ل للي النوعي ل ل للة ض ل ل للمان ا عل ل ل لهاف ابلعل ل ل لوارض ا
7-51
اس للتودام النم للاذل ال مي للةحل و فاييي للا إن م للن و للد نا للال د للممل العل لوارض ع للن
ا عتماي عل ياص أرةيةحل و عن ااتيار املتغريا حل وما إس ذل
و للد ي للون التعللاون الللدويل ميمل ا للغايللة ا دللما الصللدي للبلللدان ذا
8-51
املواري احملدوية م البياص
وشللفافية املعلومللا وواللردا عل ل و للاا واس ل قاس ل األ يللة يض لا
2-51
عند إجران قيي األ رحل ويتجل ذلل سلبل منيلا والر النتلائك كامللةا وا ل غ علن
التقيي واستنتاجا ج و وايا ج

املبدأ  -٢١االحتإلاذ و القاباء واملساءلة وسبل االنتصا
عل ة الةةدو أن تإلسةةل ومإلانيةةة االحتإلةةاذ و القابةةاء واحلةةق يف سةةبيل انتصةةا فعةةا ،
ع ةةز طري ةةق اآللي ةةات القاب ةةائية وع ةةبز القاب ةةائية واإلداري ةةة والسياس ةةية ،فيم ةةا يتعل ةةق مإلجة ةراءات
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املتخاة وأري املتخاة يف واع و/أو تنسيا سياسات اإلصالق االقتصادا الةق رإلةز أن تقةوض
حقةةوق اإلنسةةان وينبغةةرت للةةدو أن تابةةمز وعةةالذ السةةإلان وعالم ةا وافي ةا مإلج ةراءات واآلليةةات
وسبل االنتصا املتاحة م وومإلانية وصو اجلميع و تلك اآلليات مادما ومالي ا

الارح
يا للمل ايل ل ا س للبيل اوتص للاف فع للال ج للرب الض للرر وض للماص ع للدم
0-50
الت لرار ووجللوي سللل ة ضللائية مسللتقلة وجيللدة التمويللل واسللتبا ية مللر ساسللم مللن
جللل من ل ا ا ل قا ا تص للايية مللن ا س للانة إس ققللوا ا وس للان و للوفري س للبل
اوتصاف فعالة ا قال و وع ضرر و قيلي األ لر ا ققلوا ا وسلان ا لن ن يسلي
ا كفالل للة وجل للوي إج ل لرانا للمسل للانلة وآليل للا ابش ل لهاط األال للم خبيل للارا سياسل للا ية
واضحة ومربرة من ا ل مااركة الفاا الس اوية ال ث تمل ن تضرر

و عللز املاللاركة الاللاملة للجمي ل واخلاضللعة للمسللانلة ا عمليللة اللن
5-50
القرار شرعية اخليارا ومل يتيا ومن املرجل يضا ن قلل من الصلراع ا جتملاعمحل
اللمب ا للن ن يقلوض املؤسسللا الداقراطيللة وسلياية القللاوون فتحقيل دللما اذللدف
مردللون وجللوي و للام فعللال مللن آليللا املسللانلة الوطنيللة وا ليميللة والدوليللة ا جمللال
قق للوا ا وس للانحل للا ا ذل ل ل مؤسس للا وطني للة يق للوا ا وس للان مس للتقلة وذا
ا قيا وينبغم للدول ن تولم مجيل التلدا ري ال ملة لتنفيلم التواليا الصلايرة
عن اذياا الوطنية وا ليمية والدولية املعنية حبقوا ا وسان
وعللس ا فللاا علل التللدا ري الل اللمليا دللممل املبللايأ التوجيييللة علل
3-50
مجي املستواي اي وميةحل م إي ن ادتمام ااص ل را و يل األعبلان وامللواري املاليلة
ني السل ا احملليةحل ال كاريا ملا لون ا يلا الرئيسلية املقدملة للولدما ا جتماعيلة
للسل ان وينبغللم ن للون دللممل التللدا ري يضلا ااضللعة للر ا للةحل للا ا ذلل التللد ي
القضائم للقاوون املن ب حل و نبغم مسلانلة امللوظفني العملوميني اللمين شلاركوا ا وضل
دممل التدا ري واعتمايدا عن ب رارا سياسا ية هتدي التمت حبقوا ا وسان
وملا كان من املم ن ن يؤيب الفسلاي يورا ا وضل سياسلا ا ال ح
٤-50
ا تص للايب و نفي للمدا ورا للدداحل وج للس وض ل ل للدا ري وآلي للا واض للحة ملن ل ل الفسل للاي
وم افحتج ادف ضمان املسانلة

املبدأ َ -٢٢مز ينبغرت أن جيرا التقييم فالتقييمات
ينبغةةرت أن تإلةةون تقييمةةات أثةةر سياسةةات اإلصةةالق االقتصةةادا يف حقةةوق اإلنسةةان
وتإلمةةة وذات مصةةداقية ومراعيةةة لالعتبةةارات اجلنسةةانية ويف ةةاا الصةةدد ،ينبغةةرت
مسةةتقلة ُ
لإلةةل بلةةد أن يقةةرر أا محسسةةة فمحسسةةات ةةرت األنسةةب لتةةو ةةاد العمليةةة ،اسةةتنادا و
املعايري املنطبقة

الارح
و تسل دللممل املبللايأ التوجيييللة رووللة كافيللة حبيللا ا للن عللديليا بعلا
0-55
ل قتياجا اخلااة لييارا اي ومية و اذياا ا ستاارية و اللجان الربملاوية
و املؤسسا الوطنية يقوا ا وسلان و احمللاك و املؤسسلا املاليلة الدوليلة و املقرضلني
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مللن الق للاع اخلللاص و ابليللا الدوليللة يقللوا ا وسللان و املؤسسللا األكايايللة
و من ما ا تم املدك
وينبغلم يللاس مللدع م نمللة املؤسسللة و الفريل امل لللف إبجلران قيللي
5-55
األ للر عللايري حمللدية مسللبق احل ينبغللم ن اللملحل كحللد يمحل ا واوللس التاليللة اسللتق ذا
عن السل ة التنفيمية وعن ب جيلة يائنلة و مؤسسلة ذا ال جيلة يائنلةإ واخللربة
املناسبةإ والتمويل ال لاا()31إ و نلوع عضلان الفريل و اذيالة امل لفلة ابلتقيلي حل و سليما
املساواة ني ا نسنيإ وإشرال ا تمعا احمللية املتضررةإ واملصلدا ية والالرعية ا علني
اتلللف ا موعللا اللاقبة املصلللحةحل ماللل الوكللا اي وميللة وا يللا الفاعلللة
الدولية وا تم املدك
وا سللتق ل عللن ب جيللة يائنللة و مؤسسللة ذا ا ل جيللة يائنللة
3-55
مسؤولة عن صمي رامك الت يف مر د منلج ا قييملا اللدول وفسلياحل ابلن لر
إس ن النت للائك ا ل لن ا سهش للاي ا للا ا وض ل ل سياس للا ا ل لهاض وإيارة ال للديونحل
وكمل ا إطل ا وال ة إعلاية دي للة اللديون ودلما انل مالاركة دلممل ا يلا
الفاعلة ا التقييما حل و ا إجران قييما ا سياا ان القرارا اخلااة اا
وينبغ للم لل للدول ن للور للدرا حملي للة ميني للة ومس للتقلة عل ل ل الي للل
٤-55
السياسا ياال الق لاع العلام لتجنلس ا عتملاي علل مقلدمم اخللدما ملن الق لاع
اخلاص وينبغم وض معلايري واضلحة وي يقلة وشلفافة مسلبقا بليلا التعيلني والتن لي
واملسللانلةحل مل وجللوي ر ا للة مسللتقلة يااللل الدولللةحل مللن جللل عيللني جيللا اااللة
جران قييما األ ر ا ققوا ا وسلان وينبغلم اعتبلار دلممل ا يلا اخلااة/الالركا
اخلااة مسؤولة قدر يقل عن مسؤولية ب كيان آار يؤيب وظيفة من وظائف
اخلدمة العامة و فوي الدوللة دلممل الصل قيا إس شلركة ااالة و طلرف اثللا
يعف للم الدول للة ملب شل ل ل م للن األشل ل ال م للن ب م للن التزاماهت للا وج للس الق للاوون
الللدويل يقللوا ا وسللان و يعفللم ا يللة اخلااللة مللن بيل مجيل املعللايري القاووويللة
املوضوعية وا جرائية املنصوص علييا ا دممل املبايأ
وينبغم للدول ن تولم ا لوا للدع لدرة ا تمعلا احملليلة املتضلررة
2-55
وا تم ل ل امل للدك عموم ل لا عل ل ل ق للدمي معلوم للا موا يل للة إس عملي للا التقي للي حل و ل للدر
ا م انحل عل إجران قييما األ ر ا ققوا ا وسان صفة مباشرة

__________

( )31او ر
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