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الدورة الستون 
البند ٧١ (ب) من جدول األعمال 

مسائل حقوق اإلنســان: مســائل حقــوق اإلنســان، 
مبا يف ذلك النــهج البديلــة لتحســني التمتــع الفعلــي 

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
 

آثـار سياسـات اإلصـــالح االقتصــادي والديــون اخلارجيــة علــى التمتــع 
الكامل جبميع حقوق اإلنسان 

مذكرة من األمني العام* 
 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تقرير اخلبـري املسـتقل يف جلنـة 
ـــع  حقـوق اإلنسـان املعـين بآثـار سياسـات اإلصـالح االقتصـادي والديـون اخلارجيـة علـى التمت
الكامل حبقوق اإلنسان، بريناردز أ. ن. مودهو، املقدم وفقا لقرار اللجنـة ١٩/٢٠٠٥ ومقـرر 

الس االقتصادي واالجتماعي ٢٦٠/٢٠٠٥. 
 
 
 
 
 

 
 

قُدم هذا التقرير بعد املوعد الذي تنص عليه قرارات اجلمعية العامة ذات الصلـة، نظـرا للحاجـة إىل تضمينـه أحـدث  *
املعلومات املتوفرة. 
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ـــتقل يف جلنــة حقــوق اإلنســان املعــين بآثــار سياســات  تقريـر اخلبـري املس
ـــى التمتــع الكــامل حبقــوق  اإلصـالح االقتصـادي والديـون اخلارجيـة عل

اإلنسان، بريناردز أ. ن. مودهو 
 

موجز 
يتنـاول هـذا التقريـر، املقـدم عمـال بقـرار جلنـة حقـــوق اإلنســان ١٩/٢٠٠٥ ومقــرر 
الس االقتصادي واالجتماعي ٢٦٠/٢٠٠٥، قضايـا راهنـة ذات صلـة خاصـة بواليـة اخلبـري 
املستقل يف جلنة حقوق اإلنسان املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديـون اخلارجيـة 

على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان. 
منـذ عقـود والبلـدان الناميـة املثقلـة بـالديون تسـدد مبـالغ كبـرية مـــن عائداــا خلدمــة 
ديوا اخلارجية، وذلك على حسـاب مـا تنفقـه مـن أجـل تزويـد شـعوا مبزيـد مـن اخلدمـات 
األساسية واحلماية متكيناً هلا من إعمال حقوق اإلنسان وتعزيزها. وقد تضــاعف حجـم ديـون 
البلدان النامية، مبا فيها البلدان املتوسطة الدخل، أربع مرات خالل العقدين األخريين رغـم مـا 
سدد من مبالغ. وأفضى هذا الوضع إىل استرتاف املـوارد املاليـة للبلـدان الناميـة بشـكل مقلـق، 
رغم حاجتها املاسة إليها، وما فتئ هـذا االجتـاه يتفـاقم منـذ عـام ١٩٩٧. ويسـتعرض التقريـر 
بإجياز السياق التارخيي ملشاكل الديـون الـيت تواجهـها البلـدان الناميـة ومـا يـترتب علـى ختلـف 
البلدان املتضررة عن تسديد ديوا وبرامج التكيـف اهليكلـي مـن أثـر سـليب علـى قدرـا علـى 

النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها لفائدة مواطنيها. 
ولقد وضع اتمع الدويل العديد من املبادرات وبـذل الكثـري مـن اجلـهود إبـان العقـد 
األخري سعياً منه إىل إجيـاد حـل حملنـة الديـون الـيت تعانيـها البلـدان الناميـة أو إىل التخفيـف مـن 
وطأا مؤقتا على األقل. ويرحب اخلبري املسـتقل بـاالقتراح الـذي قدمـه قـادة جمموعـة البلـدان 
الثمانية واملتعلق بإتاحة برامج للتخفيف الكامل من عبء الديون بالنسـبة للبلـدان الـيت تكمـل 
ـــتراح  تنفيـذ مبـادرات البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون. ورغـم أن التفـاصيل العمليـة لذلـك االق
ما زالت قيد املناقشة لـدى جملسـي احملـافظني التـابعني للبنـك الـدويل وصنـدوق النقـد الـدويل، 
واللذين من املقرر أن جيتمعا يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥، فمن الواضح فعـال أن االقـتراح حيتـاج 
إىل دعـم تـام مـن لـدن سـائر البلـدان املاحنـة. ومـن الضـروري أيضـا العمـل علـى إجيـاد آليـــات 
متويلية جديدة ومبتكرة أخرى، من قبيل املرفق الدويل للتمويل الذي اقترحت إنشاؤه اململكـة 

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وغريها من اجلهات املاحنة. 
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ويؤكد التقرير ضرورة إجياد ج بديلة لتقييم قدرة البلدان النامية على حتمل الديـون، 
واختاذ القرارات املتعلقة مبنح إمكانية التخفيف من عبء الديون أو منح قـروض جديـدة علـى 
أساسـها. ذلـك أن التجربـة قـد بينـت أنـه ليـس مثـة جـواب جـاهز أو وحيـد للمســـألة املتعلقــة 
مبعرفة مدى قدرة بلد ما علـى حتمـل الديـون. فقـد ثبـت بوضـوح عـدم جـدوى النـهج احلـايل 
ـــون، وينبغــي  املعتمـد علـى معطيـات االقتصـاد الكلـي يف حتليـل مـدى القـدرة علـى حتمـل الدي
بالتـايل النظـر يف إجيـاد ـج بديلـة تـأخذ بعـني االعتبـار االحتياجـات املتباينـــة وامللحــة للبلــدان 
النامية يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومـا يقابلـها مـن التزامـات واقعـة علـى كـاهل 
احلكومـات املعنيـة فيمـا يتعلـق حبمايـة حقـوق اإلنسـان لصـاحل شـعوا. ويتيـــح إطــار حقــوق 
اإلنسان أيضا مبادئ توجيهية مهمة من أجـل تعزيـز االتسـاق املنـهجي علـى مسـتوى البلـدان 

املدينة واجلهات الدائنة وعلى مستوى العالقات القائمة فيما بينهما أيضا. 
وخيلص التقرير إىل التوصيات التالية: (أ) التمويل الكامل من جـانب املـاحنني القـتراح 
جمموعة البلدان الثمانية فيما يتعلق بتخفيف عبء الديـون؛ (ب) وزيـادة دعـم البلـدان الناميـة 
لتطوير قدرا على إجراء التقييمات واختاذ القرارات املتعلقة مبدى قدرـا علـى حتمـل الديـون 
يف جو من الشفافية وعلى أساس التشارك؛ (ج) ووضـع ـج أوسـع نطاقـا فيمـا خيـص حتديـد 
القدرة على حتمل الديون، يف ضوء مراعاة حاجة البلدان الناميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة 
لأللفيـة وإعمـال حقـوق اإلنسـان؛ (د) والزيـادة بقـدر ملمــوس يف املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 
وتعزيز املساعدة املقدمة يف شكل منح؛ (هـ) وإصـالح نـادي بـاريس وإنشـاء آليـة ذات طـابع 
رمسـي معـزز، يكـون مـن شـأا أن تعـاجل علـى حنـو شـامل حمنـة الديـــون الــيت تعانيــها البلــدان 
املنخفضة الدخل، على أن تشمل وسيلة نزيهة وشفافة للتحكيـم لتسـوية مشـكلة الديـون الـيت 

باتت تتسم بصبغة جائرة وغري مشروعة. 
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احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٥-٩أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق مشكلة الديون وأثرها على حقوق اإلنسان ١٠٨-٢٨ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . مبادرات جديدة لتخفيف عبء الديون وزيادة املعونة ٢٩١٥-٣٢ثالثا -

. . . . . . . . حنو ج قائم على حقوق اإلنسان يف جمال اإلدارة املستدامة للديون ٣٣١٨-٤٨رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات ٤٩٢٤خامسا -
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مقدمة  أوال -
يف القـرار ١٩/٢٠٠٥، طلبـت جلنـة حقـوق اإلنسـان إىل اخلبـري املسـتقل املعـــين بآثــار  - ١
سياسـات اإلصـالح االقتصـــادي والديــون اخلارجيــة علــى التمتــع الكــامل حبقــوق اإلنســان، 
ـــة  وخباصــة احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، أن يقـدم عـن واليتـه تقريـرا إىل اجلمعي
العامة يف دورا الستني. وما انفكت والية اخلبري املستقل تتطور يف إطـار اللجنـة، ال سـيما يف 
غضون السنوات القليلة املاضية. وكانت اللجنة أنشأت واليـة اخلبـري املسـتقل مبوجـب قرارهـا 
٨٢/٢٠٠٠، وذلك بأن حولت إىل والية واحدة واليتني كانتا مستقلتني عن بعضـهما، وبـدأ 
تنفيذمها يف عام ١٩٩٨، لالهتمام كل علـى حـدة بآثـار سياسـات التكيـف اهليكلـي والديـون 

اخلارجية. ويف القرار ذاته، طلبت اللجنة إىل اخلبري املستقل أن يويل اهتماما خاصا ملا يلي: 
اآلثار السلبية للديـون اخلارجيـة والسياسـات املعتمـدة ملواجهتـها علـى التمتـع  (أ)
الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة يف البلـدان 

النامية؛ 
التدابـري املتخـذة مـن قبــل احلكومــات والقطــاع اخلــاص واملؤسســات املاليــة  (ب)
الدولية للتخفيف من حدة هذه اآلثار يف البلدان النامية، وال سيما البلدان األشد فقـرًا واملثقلـة 

بالديون؛ 
ـــق  التطــورات اجلديــدة واإلجــراءات واملبــادرات اجلــاري اختاذهــا فيمــا يتعل (ج)
بسياسات التكيف اهليكلي وحقوق اإلنسان من جانب املؤسسات املاليـة الدوليـة وغريهـا مـن 

هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية. 
وعـالوة علـى مـا سـبق، طلبـت اللجنـة يف قرارهـا ١٨/٢٠٠٤ إىل اخلبـــري املســتقل أن  - ٢
يواصل، يف تقريره السنوي التحليلي إىل اللجنة، استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغريهـا 
من القضايا، ومنها فـريوس نقـص املناعـة البشـري/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، 
عند حبــث أثـر التكيـف اهليكلـي والديـون اخلارجيـة، وأن يسـاهم أيضـاً، حسـب االقتضـاء، يف 
عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، دف توجيه انتبـاه املؤمتـر إىل مسـألة آثـار التكيـف 
ــــع حبقـــوق اإلنســـان، وال ســـيما احلقـــوق االقتصاديـــة  اهليكلــي والديــون اخلارجيــة يف التمت

واالجتماعية والثقافية. 
ويف القرار ذاته، طلبت اللجنة أيضا إىل اخلبري املستقل أن يضع، يف إطـار أداء واليتـه،  - ٣
مبادئ توجيهية عامة تتبعها الـدول واملؤسسـات املاليـة اخلاصـة والعامـة، الوطنيـة والدوليـة، يف 
تقرير وتنفيذ برامج تسديد الديون واإلصالح اهليكلي، مبا يف ذلك الربامج الناشئة عن ختفيـف 
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عبء الديون اخلارجية، لضمان أال يؤدي االمتثـال لاللتزامـات املترتبـة علـى الديـون اخلارجيـة 
إىل تقويض االلتزامات املتعلقـة بإعمـال احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة األساسـية، 
املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وأن يقدم إىل اللجنـة مسـودة أوليـة عـن 

هذه املسألة يف دورا احلادية والستني ومسودة ائية يف دورا الثانية والستني. 
ووفقا هلذه الواليات، أبرز اخلبري املستقل يف تقاريره السنوية املتتالية وتقـارير البعثـات  - ٤
ذات الصلة اليت قام ا، أثر عدم استطاعة البلدان الفقرية حتمل عبء الديون على قدرا فيمـا 
يتعلق باعتماد سياسات وبرامج متكن مواطنيـها مـن التمتـع بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافية. كما سعى إىل إبراز املستجدات واملبادرات املهمة اليت جرى وضعـها علـى كـل مـن 

الصعيد العاملي وصعيد سياقات قطرية حمددة، مثل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون. 
وعلى حنو ما طلبته اللجنة، تابع اخلبري املستقل باهتمام كذلك العملية املضطلع ـا يف  - ٥
إطـار متابعـة نتـائج املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة وحـرص علـى اإلسـهام فيـها ـــدف إطــالع 
املؤمتـر علـى القضايـا املتصلـة بواليتـــه. وشــارك يف احلــوار الرفيــع املســتوى املتعــدد أصحــاب 
املصلحة بشأن الديـون السـيادية مـن أجـل التنميـة املطـردة، الـذي نظمـه مكتـب متويـل التنميـة 
التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة يف األمانـة العامـة ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتنميـة 
والتجارة جبنيف خالل الفترة من ٢٠ إىل ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٥. ويود اخلبـري املسـتقل أن 
يتوجه بالشكر اخلاص ملدير مكتـب متويـل التنميـة علـى مـا أبـداه مـن تعـاون يف مسـاعدته مـن 

أجل أداء واليته ذا الشأن. 
كمـا تـابع اخلبـري املسـتقل إجـراء حـوارات بنـاءة مـع البنـــك الــدويل وصنــدوق النقــد  - ٦
ـــى حرصــهما طــوال مشــاوراته  الـدويل، ويـود أن يعـرب عـن شـكره اخلـالص للمؤسسـتني عل
السنوية معهما على تبـادل اآلراء بشـكل موسـع وصريـح. ويعـرب عـن أملـه يف اسـتمرار مثـل 
هـذا التبـادل املفيـد. وكـــانت املشــاورات مفيــدة علــى حنــو خــاص يف ميــدان دراســة بعــض 
املستجدات املهمة فيما يتصل باملسائل املتعلقة بالقدرة على حتمل الديـون وسياسـات التكيـف 
 (E/ CN.4/2004/47) ا الستنياهليكلي. وقد تناول يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دور
احلالـة الراهنـة ملبـادرات البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون ومسـامهتها يف حتقيـــق التمتــع الكــامل 
 (E/ CN.4/2005/42) حبقوق اإلنسان، بينما ألقى الضوء يف تقريره إىل الدورة احلادية والسـتني
على ج البنك الدويل اجلديد إزاء مسألة القدرة على حتمل الديـون ومرفـق اإلقـراض اجلديـد، 
واللذين يستندان إىل النهج القطرية احملددة يف وضع استراتيجيات مناسـبة للقـروض اخلارجيـة. 
وميثل النهج اجلديد حتوال ملموسا يف إطار عمليات البنك الدويل من األسلوب القدمي املوحــد 
ـــف اهليكلـــي إىل اســـتخدام أدوات لإلقـــراض املوجـــه إىل  يف جمــال اإلقــراض املوجــه إىل التكي

السياسات اإلمنائية تتميز بالبساطة والتركيز على أمهية امللكية القطرية. 
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ويف إطـــار واليتـــه املتعلقـــة بدراســـة أثـــر الديـــون اخلارجيــــة وسياســــات اإلصــــالح  - ٧
االقتصادي، فضال عن جتارب ومبادرات احلكومــات، مبــا فيــها تلــك الــيت أثــرت ســلبا علــى 
البلـــدان، وكـــذا جتـــارب ومبـــادرات اتمـــع الـــدويل املوضوعـــة مـــن أجــــل التغلــــب علــــى 
ـــل مـــن بوليفيـــا يف عـــام ٢٠٠٢  مشــاكل الديــون، قــام اخلبــري املســتقل ببعثــات قطريــة إىل ك
ــــــــه ٢٠٠٣  (انظــــــــر E/CN.4/2003/10، الفـــــــرع ثانيـــــــا)، وأوغنـــــــدا يف حزيـــــــران/يوني
(انظــــــر E/CN.4/2004/47/Add.1)، وقريغيزســــــتان يف حزيــــــران/يونيــــــه ٢٠٠٤ (انظــــــــر 
E/CN.4/2005/42/Add.1)، مث يف اآلونة األخرية موزامبيق يف متــوز/يوليـه ٢٠٠٥. ويـود اخلبـري 

املستقل أن يعرب عن شكره لتلك احلكومـات علـى دعوـا وتعاوـا يف إجنـاز تلـك البعثـات، 
وكذلـك ملنسـقي األمـم املتحـــدة املقيمــني واألفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة، وممثلــي 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملنظمات غــري احلكوميـة يف تلـك البلـدان، الذيـن قدمـوا 

معلومات وبيانات قيمة. 
واخلبري املستقل ممنت أيضا حلكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية  - ٨
ـــه مــن أجــل عقــد إحاطــة مــع وزاريت اخلزانــة والتنميــة الدوليــة بشــأن  علـى اسـتجابتها لطلب
مبادراما يف جمال التخفيف من عـبء الديـون وإجـراء مناقشـة بشـأا يف ضـوء اإلطـار الـذي 
ــــدن يف ٢٧  وضعتـــه البلـــدان الثمانيـــة ومقـــترح املرفـــق الـــدويل للتمويـــل الـــذي انعقـــد بلن

حزيران/يونيه ٢٠٠٥. 
ويرحب ذه الفرصة لتقـدمي تقريـر، ألول مـرة، إىل اجلمعيـة العامـة، حيـث يعتقـد أن  - ٩
مسـألة سياسـات اإلصـالح االقتصـادي والديـون اخلارجيـة وأثرهـا علـى التمتـع الكـامل جبميــع 
حقوق اإلنسان تسـتحق نقاشـا شـامال أثنـاء انعقـاد االجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة 
العامـة، ـدف اسـتعراض التقـدم احملـرز يف جمـال تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة، وخباصــة 
األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من االلتزامات املتصلة حبقــوق اإلنسـان. ويتمثـل ـج التقريـر 
احلايل يف إبراز احلالة الراهنـة للديـون اخلارجيـة وأثرهـا علـى حقـوق اإلنسـان مـن وجهـة نظـر 
تارخيية (الفرع ثانيا) واسـتعراض املبـادرات اجلديـدة املتعلقـة بتخفيـف بعـبء الديـون، خاصـة 
املقترح الذي قدم مؤخرا يف إطار جمموعة البلدان الثمانية، وما يـترتب عنـها مـن آثـار (الفـرع 
ثالثا). ويف الفرع رابعا، يربز اخلبري املستقل أمهية وضرورة اسـتحداث نـهج بديلـة جتـاه مسـألة 
القدرة على حتمل الدين تقوم على أساس مقتضيات حقـوق اإلنسـان. ويـأيت يف ختـام التقريـر 

عدد من التوصيات املوجهة إىل كل من الدول املدينة والدول واملؤسسات الدائنة. 
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نطاق مشكلة الديون وأثرها على حقوق اإلنسان  ثانيا -
قـدم تقريـر مشـــروع األلفيــة الصــادر يف كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٥، حتــت عنــوان  - ١٠
االسـتثمار يف التنميـة، صـورة قامتـة للبلـدان الفقـرية املثقلـــة بــالديون. فاســتنادا إىل إحصــاءات 
البنـك الـدويل، شـهدت هـــذه البلــدان ارتفاعــا إليراداــا مــن ٢٩٨ مــن دوالرات الواليــات 
املتحـدة للفـرد الواحـد إىل جمـرد ٣٣٧ مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف الفـترة مـا بـني ســنة 
١٩٩٧ و ٢٠٠٢، يف حـني تضـاعف تقريبـا حجـم التجـارة العامليـة خـالل نفـس الفـترة. وقــد 
أرغمت العشرات من البلدان الفقرية واملتوسطة الدخل املثقلة بالديون مـن جـانب احلكومـات 
الدائنة على إنفاق حصص هامـة مـن إيراداـا علـى خدمـة ديوـا غـري املسـددة أو غـري القابلـة 
للسداد، مما أضعـف مـن قدرـا علـى االسـتثمار يف الرأمسـال البشـري ويف البنيـة التحتيـة. وممـا 
يدعو إىل املزيد من التشاؤم أن بعض الدائنني يقدمون املساعدة اإلمنائيـة بيـد ويسـحبوا بـاليد 

األخرى عن طريق خدمة الديون(١). 
وتضاعف حجم ديون البلدان النامية، مبا فيها البلـدان املتوسـطة الدخـل، أربـع مـرات  - ١١
خالل العقدين املاضيني، حيث ارتفعت من ٥٠٠ بليون من دوالرات الواليـات املتحـدة سـنة 
١٩٨٠ لتبلغ ١ تريليون من دوالرات الواليات املتحـدة سـنة ١٩٨٥ مث لتبلـغ ٢ تريليـون مـن 
دوالرات الواليـات املتحـدة سـنة ٢٠٠٠. وشـهدت البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون اإلحــدى 
واألربعـون - وهـي مـن بـني أشـد البلـدان الفقـرية عـوزا - ارتفاعـا يف مديونيتـها الكاملـة مـــن 
٦٠ بليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــــدة ســـنة ١٩٨٠ إىل ١٠٥ باليـــني مـــن دوالرات 
الواليات املتحدة سنة ١٩٨٥ وإىل ١٩٠ بليونا من دوالرات الواليات املتحـدة سـنة ١٩٩٠. 
وكان هذا الرقم سـيصل إىل قرابـة ٢٠٠ بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة سـنة ٢٠٠٠ 
ـــغ جممــوع الديــون اخلارجيــة للبلــدان املنخفضــة الدخــل والبلــدان  لـوال ختفيـض الديـون. وبل
املتوسطة الدخل ٢,٦ تريليون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف ايـة سـنة ٢٠٠٣، مقارنـة 
ـــون اخلارجيــة  مببلـغ ١,٣ تريليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة سـنة ١٩٩٠. وبلغـت الدي
بالنسـبة للبلـدان املنخفضـة الدخـل ٤٢٤ بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـــدة، كــان مبلــغ 
٣٥٦ بليون من دوالرات الواليات املتحدة منها عبارة عن ديون مضمونة غري جتاريـة. وكـان 

ثلثه تقريبا، أي ١٠١ بليون من دوالرات الواليات املتحدة، مستحقا للبنك الدويل(٢). 
وممــا يبعــث علــى القلــق أنــه رغــم كــل اجلــهود الراميــة إىل ختفيــف عــبء الديــون  - ١٢
والدعوات اهلادفة إىل زيـادة املعونـات، مـا فتئـت املـوارد املاليـة تسـترتف علـى حنـو مطـرد مـن 
البلـدان الناميـة إىل البلـدان املتقدمـة النمـــو. وتزايــدت بــاطراد منــذ ســنة ١٩٩٧ التحويــالت 
الصافيـة للمـوارد املاليـة إىل اخلـارج مـن البلـدان الفقـرية إىل البلـــدان الغنيــة، فيمــا بقــي صــايف 
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التدفقات الرمسية إىل كافة البلدان النامية سلبيا. وجتــاوزت املبـالغ الـيت وضعتـها البلـدان الناميـة 
يف إطـار تسـديد القـروض إىل املؤسسـات املاليـة واإلمنائيـة املتعـددة األطـــراف مبــالغ القــروض 
املقدمة. وقد شهد البنك الدويل لإلنشاء والتعمري باخلصوص تدفقات داخلة صافية منذ مطلـع 
التسعينات. وهذا يعين أن املؤسسات املالية املتعددة األطراف مل تعد تقدم مـوارد ماليـة صافيـة 
للبلدان النامية، وإمنا هي حاليا جهات متلقية صافية للمـوارد املاليـة الـيت حتتاجـها تلـك البلـدان 

لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية(٣). 
وسـامهت عوامـل متعـددة يف الصعوبـات النامجـة عـن خدمـة الديـون الـيت تعـــاين منــها  - ١٣
ـــة الــيت هلــا مســتويات غــري كافيــة مــن  البلـدان املثقلـة بـالديون. فبالنسـبة ملعظـم البلـدان النامي
املدخرات احمللية، كان التمويل اخلارجي يف شكل قروض تسـاهلية مبثابـة وسـيلة هامـة لتمويـل 
تنميتها لعقود. وعادة ما متنح هـذه القـروض بشـروط مؤاتيـة جـدا بأسـعار للفـائدة تبلـغ ١ يف 
املائـة أو أقـل وتتجـاوز فـترة اسـتحقاقها ٣٠ سـنة. ورغـم هـــذه الشــروط الــيت تبــدو مؤاتيــة، 
وجدت عدة بلدان نامية صعوبات يف خدمة ديوا، نظرا لعوامل متعددة - داخليـة وخارجيـة 
معـا. وكـــانت الطفــرة يف اإلقــراض الــيت حصلــت يف الســبعينات مبنيــة إىل حــد كبــري علــى 
االستراتيجية الكالسيكية اجلديدة للتنمية اعتمادا على منـو الصـادرات، الـيت رعتـها مؤسسـات 
ــذه  بريتـون وودز واجلماعـات املاحنـة الثنائيـة واملؤسسـات التجاريـة. ورأى الدائنـون أّن مثـل ه
ـــوال إىل البلــدان الناميــة إضافــة إىل حتوهلــا الســريع إىل بلــدان  التدفقـات الكبـرية لـرؤوس األم
صناعية من شأنه أن يعطـي دفعـة القتصاداـا ويسـاعدها علـى اإلقـالع اعتمـادا علـى نفسـها. 
وقد منحت املؤسسات املتعددة األطراف قروضـا لفـائدة مشـاريع كبـرية تتعلـق بـالبىن التحتيـة 
دون االكـتراث بـاألثر االجتمـاعي ملثـل هـذه املشـاريع أو القـروض. وغالبـا مـا كـان اإلقــراض 
علـى الصعيـد الثنـائي مدفوعـا بالـربامج السياسـية وغريهـا مـن الشـواغل. وعـالوة علـى ذلـــك، 
مل يبذل الدائنون يف الستينات والسبعينات ما يكفي من اجلهد للتنسيق فيما بينـهم، كمـا أـم 
مل يولوا االهتمام الكايف لألثر الذي حيدثه تراكم الديون عموما على قدرة البلدان على خدمـة 

ديوا(٤). 
ويتحمل كل من الدائنني واملدينني املسؤولية فيما يتعلــق بسـوء إدارة املعـامالت املاليـة  - ١٤
اخلارجية. وكما هو الشأن بالنسبة إلعمال حقوق اإلنسان وتعزيزها، فإن املسـؤولية الرئيسـية 
يف اإلدارة احلصيفة للديون واستخدام املـوارد اخلارجيـة علـى حنـو يتسـم باملسـؤولية تقـع علـى 
ـــات الوطنيــة. غــري أن املســؤولني احلكوميــني يف البلــدان الناميــة الفقــرية عــادة  عـاتق احلكوم
مـا كـانت تعوزهـم القـدرة وكـانوا جيـدون أنفسـهم يف موقـف ضعـــف ملناقشــة الشــروط مــع 
املقرضني املتعددي األطــراف والثنـائيني. وكـانت حكومـات بعـض البلـدان الناميـة وقادـا قـد 
أخذوا قروضا على حنو مفرط وغري مسؤول، مما شجع على الفساد وإسـاءة االسـتعمال وأدى 
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يف آخـر املطـــاف إىل ســوء إدارة اقتصاداــا علــى حنــو خطــري. ويف حــاالت أخــرى، تلقــت 
ـــان لديــها مشــاريع  احلكومـات مشـورة غـري حكيمـة مـن املؤسسـات املتعـددة األطـراف أو ك
وبرامج معدة إعدادا سيئا مل تعـد بـأي فـائدة علـى الشـعب بـل إـا مل تسـهم سـوى يف زيـادة 

عبء الديون اخلارجية على البلد. 
وطرأت بعض العوامل اليت مل تكن ضمـن توقعـات املقـترضني واملقرضـني ونـدت عـن  - ١٥
سيطرم. ومن العوامل األخرى اليت أسـهمت يف تراكـم ديـون هـذه البلـدان عوامـل خارجيـة 
مثل صدمات أسعار النفط وارتفـاع أسـعار الفـائدة واالحنسـار يف البلـدان الصناعيـة، وكذلـك 
اخنفاض أسعار السلع األساسية يف السبعينات والثمانينـات. وحفاظـا علـى مـيزان املدفوعـات، 
رفعت البلدان االقتراض من اخلـارج لتعويـض تدهـور شـروط التبـادل التجـاري حيـث عرفـت 
أسعار السلع األساسية اخنفاضا حـادا يف مطلـع الثمانينـات. وقـد جلـأت بعـض البلـدان الفقـرية 
بشـكل مـتزايد إىل اقتراضـات جديـدة ـــرد خدمــة ديوــا، وحــددت الشــروط مــن جــانب 
املؤسسات املالية الدولية، مؤدية إىل احلد من النفقـات العامـة وفـرض برامـج التكيـف اهليكلـي 
للتقليل من االعتماد على القروض اخلارجية. وقد أدى ذلك إىل حلقـة مفرغـة: فقـد أصبحـت 
األموال املخصصة لالستثمارات اجلديـدة أكـثر نـدرة وتباطـأ النمـو االقتصـادي، وكلمـا تعـذر 
سـداد الديـون ازدادت احلاجـة إىل االقـتراض خلدمـة الديـــن وزادت عمليــة خفــض النفقــات. 
وكان لسوء اإلدارة أيضا وضعف آليات احلكـم يف البلـدان املسـتفيدة دور يف تراكـم الديـون، 
وسـامهت يف ذلـك أيضـا احلـروب والصراعـات األهليـــة والكــوارث الطبيعيــة وتقلبــات حالــة 
الطقس. وترتب عن ذلك كله تبديد كمية كبـرية مـن املبـالغ املقترضـة مـن اخلـارج، فلـم يعـد 
بفـائدة تذكـر علـى املـدى الطويـل مـن حيـث تطويـر القـدرة علـى تكويـن احتيـاطي العمـــالت 

األجنبية واكتسابه. 
ـــدان  وأدت دوامـة الديـون إىل ارتفـاع شـروط التكيـف اهليكلـي. فمـع تزايـد عـدد البل - ١٦
الناميـة الـيت راكمـت أرصـدة الديـون ومـع مواجهتـها لصعوبـات مـتزايدة يف خدمـــة ديوــا يف 
السبعينات، مارست مؤسسات بريتون وودز واجلهات املاحنة للقـروض ضغوطـا مـتزايدة علـى 
املدينني العتماد برامج التكيف اهليكلي باعتباره شــرطا للحصـول علـى إمكانيـة إعـادة جدولـة 
الديون. وكانت دف هذه الربامج إىل استعادة استقرار االقتصاد الكلي وكفالة إدارة سـليمة 
مليزانية احلكومة واإلسراع بتنفيذ اإلصالحات املوجهـة حنـو اقتصـاد السـوق ووضـع سياسـات 
فعالـة فيمـا يتعلـق بالتجـارة وأسـعار الصـرف. وفيمـا تعتـرب هـذه مبـادئ اقتصاديـة هامـة حتتــاج 
البلـدان إىل اتباعـها، أدت برامـج التكيـف اهليكلـي، باعتبارهـا شـرطا لالســـتفادة مــن إمكانيــة 
ختفيف عبء أو إعادة جدولة الدين أو غري ذلك من املساعدات االقتصادية، إىل احلـد بشـكل 

كبري من قدرة البلدان النامية على وضع سياسات وبرامج تالئم السياق الوطين. 
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وقوبلت برامج التكيف اهليكلي بانتقـادات واسـعة ألـا أثـرت سـلبا يف قـدرة البلـدان  - ١٧
ـــف  املعنيـة علـى إعمـال حقـوق اإلنسـان وتعزيزهـا. ويف واقـع األمـر، كـان تنفيـذ برامـج التكي
اهليكلـي يعـين أن تعطـي البلـدان الناميـة الفقـرية األولويـة لفـائض احلســـابات اجلاريــة وتكويــن 
احتياطيات العمالت األجنبية على حساب النفقات احلكومية، اليت كان من الـالزم ختفيضـها، 
ـــن وراء برامــج التكيــف اهليكلــي، وضــع  خاصـة يف القطاعـات االجتماعيـة. وكـان اهلـدف م
إصالحات اقتصادية هيكلية وإدارة سليمة لالقتصـاد الكلـي، مبـا يكفـل للبلـدان املدينـة القـدرة 
على سداد الديون بعد فترة تتجاوز األجل القصري. ومل ختـل هـذه اإلصالحـات، علـى أمهيتـها 
بالنسبة للنمو االقتصادي واالستقرار على املدى الطويل، من عواقب خطرية، على األقل فيمـا 
ـــيت فرضتــها املؤسســات املاليــة  خيـص املـدى القصـري. وأدت السياسـات االقتصاديـة احفـة ال
الدوليـة إىل إضعـاف قـدرة البلـدان الناميـة بشـدة علـى محايـة شـــعوا وعلــى توفــري اخلدمــات 
الضروريـة األساسـية. كمـا خفضـت املعونــات الراميــة إىل محايــة املنتجــني الزراعيــني احملليــني 
والصناعات الوليدة، مما تركها عرضة خلطر املنافسـة األجنبيـة. وخلفـت سياسـات اخلصخصـة 
وحترير التجارة الـيت شـكلت ركنـا أساسـيا، لـربامج التكيـف اهليكلـي مجوعـا مـن العـاطلني يف 
العديد من البلدان النامية، فضال عن ارتفـاع أسـعار األغذيـة. وقـد حتملـت أكـثر الفئـات فقـرا 
وضعفا، مبا فيها النساء واألطفال، العـبء األكـرب مـن تبعـات التكيـف اهليكلـي الـيت متثلـت يف 
تراجع املداخيل األسر بـالقيم احلقيقيـة وإىل نقصـان اخلدمـات الصحيـة واالجتماعيـة أو فـرض 

رسوم على املستفيدين من هذه اخلدمات(٥). 
وبـالرغم مـن فشـل برامـج التكيـف اهليكلـي، فـإن مقوماـا األساســـية ال تــزال قائمــة  - ١٨
اليوم. وإذ واجهت املؤسسـات املاليـة الدوليـة النقـد مـن البلـدان الناميـة واتمـع املـدين بشـأن 
جها غري العملــي واملوحـد بالنسـبة للجميـع، فإـا مل تعـد تسـتخدم مصطلـح برامـج التكيـف 
اهليكلي يف الوقت احلاضر لكنها تؤكد باألحرى على أن يـأخذ البلـد نفسـه بزمـام األمـر فيمـا 
خيص التنمية الوطنية وسياسات االقتصاد الكلي من خالل مبـادرة ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن 
الفقـر. غـري أن مبـدأ اإلدارة اجليـدة لالقتصـاد الكلـي مل يتغـري، ولكـي تسـتفيد البلـدان الفقـــرية 
املثقلة بالديون من إمكانية ختفيف عبء الديون، فإا ستحتاج إىل املضي يف برنـامج صنـدوق 
النقد الدويل بوصفه معيارا إلمتام تنفيذ ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر. فعلـى سـبيل املثـال، 
قبل أن تبلغ موزامبيق طور اإلجناز سنة ١٩٩٩، متثل أحد الشروط الضرورية اليت كـان عليـها 
استيفاؤها يف حترير جتارة جوز الكاجو لديها. ونتيجـة لذلـك فقـد آالف العمـال وظائفـهم يف 
ـــاع اخلــاص بــالبلد.  مصـانع حتضـري الكـاجو الـيت كـانت مـن بـني أكـرب أربـاب العمـل يف القط
وعوضـا عـن ذلـك، عملـت موزامبيـق علـى تصديـر اجلـــوز اخلــام إىل اهلنــد، حيــث يســتخدم 
األطفال الستخراج اجلوز من قشرته كما تفيد التقـارير. وإضافـة إىل ذلـك، اـار سـعر اجلـوز 

اخلام مع إغالق املصانع، مما خفض دخل الفالحني مبقدار النصف تقريبا(٦). 
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وبقـي وعـد الرجـوع إىل النمـو االقتصـادي السـريع بعيـد املنـــال بالنســبة للعديــد مــن  - ١٩
البلـدان الناميـة يف الثمانينـات، الـيت أضحـت تسـمى �العقـد الضـائع�. ذلـك أن هـذه البلــدان 
الفقرية مل حتقق منوها بالسرعة املأمولة، كما أن مستوى ديوا اخلارجيـة اسـتمر يف االرتفـاع. 
وكانت بعض البلدان مثل الربازيل قادرة على احلفاظ علـى معـدل عـال للنمـو يقـدر بنسـبة ٧ 
يف املائة يف النصف الثاين من السـبعينات، غـري أن ذلـك كـان مصحوبـا بارتفـاع سـريع لنسـبة 
العجز يف حساباا اجلارية، من ١,٧ بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة سـنة ١٩٧٣ إىل 
١٢,٨ بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة سـنة ١٩٨٠. وملـا كـــان النظــام املــايل الــدويل 
مغمورا بدوالرات النفط وكان متحمسا ملنح قروض منخفضة الفـائدة، اسـتمرت الـربازيل يف 
االقتراض لتمويل عجزها، مما أسفر عن زيـادة هامـة يف ديوـا اخلارجيـة مـن ٦,٤ باليـني مـن 
دوالرات الواليات املتحدة سنة ١٩٦٣ إىل قرابـة ٥٤ بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة 
سنة ١٩٨٠. ومكّن برنامج التقشف التابع لصندوق النقد الـدويل الـربازيل مـن تسـديد فوائـد 

الديون، لكن ذلك مت على حساب تدهور االقتصاد وتزايد التضخم(٧). 
وأدى ختلف بلدان أمريكا الالتينية بشكل كبـري عـن تسـديد ديوـا يف الثمانينـات إىل  - ٢٠
تعاظم دور رؤوس األموال اخلاصة يف حل أزمة الديون لدى البلدان املتوسطة الدخـل. ومتكـن 
دائنو بلدان أمريكا الالتينية، يف ظل خطـة بـرادي الـيت وضعتـها خزانـة الواليـات املتحـدة سـنة 
١٩٨٩، مـن حتويـل مطالباـا القائمـة املتعلقـة بـــالديون إىل جمموعــة مــن املطالبــات اجلديــدة. 
ومتثلت الفكرة األساسية يف أن يقوم صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وغريها من اجلـهات 
املاحنة للقروض مبنح قروض للبلدان املدينة اليت جتد صعوبة يف تسديد ديوـا كـي تعيـد هيكلـة 
الديون فستطلب بذلك إعادة شراء ديوا يف السوق الثانوية علـى شـكل �سـندات بـرادي�. 
وقد تكون خطة برادي جنحـت بالنسـبة للدائنـني الذيـن كـانوا قـادرين علـى تكييـف عمليـات 

إعادة هيكلة قروضهم، إال أا بالنسبة للبلدان املدينة كانت تعين جولة أخرى من املديونية. 
ومع ذلك، كانت مثة حاجة إىل إجيـاد حـل أمشـل بالنسـبة ألشـد البلـدان الناميـة فقـرا،  - ٢١
خاصـة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى. فخيـار السـوق الثانويـة كـان متعـذرا علـى هـــذه 
البلدان حيث بقيت املساعدة اإلمنائية الرمسية مبثابة املصدر الرئيسي للعمالت األجنبيـة بالنسـبة 
هلا، إذ بلغت مـا يصـل إىل ١٠ يف املائـة مـن دخلـها القومـي. ومـع ارتفـاع مسـتوى املسـاعدة 
اإلمنائية الرمسية املقدمة ألشـد تلـك البلـدان فقـرا يف الثمانينـات والتسـعينات، أصبحـت تعتمـد 
بصورة متزايدة على املعونات املاليـة يف دفـع خدمـة الديـن ومـن مث، مل يبـق هلـا ممـا تنفقـه علـى 

التنمية واحلد من الفقر إال الرتر القليل. 
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وعليه، برزت مبـادرات البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون لكفالـة إسـهام ختفيـف عـبء  - ٢٢
الديون يف احلد من الفقر. ويف منتصف التسعينات، أصبح من الواضح أن اجلمـع بـني اآلليـات 
القائمة لتخفيف عبء الديون واملسـاعدة الرمسيـة اجلديـدة وجمموعـات السياسـات العامـة الـيت 
دف إىل خفض االحتياجات من القروض مـا زال غـري كـاف خلفـض الديـون إىل مسـتويات 
ميكن حتملها. وأعلن صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف اجتماعـهما السـنوي املشـترك يف 
تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ عن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، الراميـة إىل توفـري حـل 
شامل ملشكلة مديونية البلـدان الفقـرية. وتتمثـل غايـة املبـادرة، بصيغتـها املنقحـة واحملسـنة سـنة 
١٩٩٩، يف كفالة ختفيف عبء الديون بشكل عميق وواسـع وسـريع، مـع ربطـه بقـوة بـاحلد 
من الفقر. ويندرج حاليا يف قائمة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ٣٨ من البلدان الـيت ميكـن أن 
تكون مؤهلة لالستفادة من ختفيف عـبء الديـون يف إطـار املبـادرة، منـها ٣٢ بلـدا يف أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكـربى. ومـن بينـها ٢٧ مـن البلـدان املنخفضـة الدخـل املدينـة بقرابـة ١١٠ 
ـــف عــبء  باليـني مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، الـيت اسـتوفت شـروط االسـتفادة مـن ختفي
الدين مبا تربو قيمته على ٥٤ بليون من دوالرات الواليات املتحدة يف إطـار املبـادرة، ممـا ميثـل 
خفضا لرصيدها اإلمجايل من الديون مبقدار الثلثني. ومدد شرط إاء التمويـل لسـنتني أخريـني 
بالنسبة للبلدان األحد عشر األخرى اليت ما زالت يف مرحلة نقطة ما قبـل اختـاذ القـرار بسـبب 
تنفيذها لربنامج صندوق النقد الدويل بصورة غري مرضية نظرا لالضطرابـات املدنيـة والصـراع 
عرب احلدود وحتديات احلكم واملشاكل الكبرية اليت تواجهها يف تسديد متأخراا من الديون. 

وينبغي االعتراف على النحو الواجـب بـالتقدم احملـرز يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية  - ٢٣
املثقلة بالديون، وخصوصا تركيزها مؤخرا على إقامة صلة واضحة بأهداف احلـد مـن الفقـر. 
وبغض النظر عـن الصعوبـات الـيت واجهتـها البلـدان املشـمولة بالربنـامج، يفيـد صنـدوق النقـد 
الدويل والبنك الدويل بأن ختفيف عبء الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقـرية املثقلـة بـالديون 
ساعد البلدان كثريا يف زيادة اإلنفاق يف جماالت احلـد مـن الفقـر(٨). ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد 
كشف حتليل أداء البلدان يف مرحلة ما بعد اإلجناز، أن صـايف القيمـة احلاليـة لنسـبة الديـون إىل 
الصـادرات بالنسـبة ملعظـم هـذه البلـدان، فـاقت التقديـرات األوىل بكثـري. وحيتمــل أن تكــون 
الصدمات اخلارجية سامهت يف هذه التطورات، ومع ذلك فإن هذا يوضـح أن مبـادرة البلـدان 

الفقرية املثقلة بالديون ليست حال سحريا ألزمة الديون. 
ومبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون أداة حمـدودة مل يقصـد منـــها أن تكــون حــال  - ٢٤
سحريا، وإمنا هي برنامج لتخفيـض الديـون، ومل يقصـد منـها كمـا سـلفت اإلشـارة، أن توفـر 
حال شامال ملشكلة القدرة على حتمل الديون يف األجل الطويل. ومنذ اإلعالن عـن املبـادرة يف 
عام ١٩٩٦، ازدادت توقعات النـاس مـن املبـادرة إىل حـد أن الكثـريين أصبحـوا مقتنعـني بـأن 
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املبادرة بشكل أو بآخر ستوفر خمرجا ائيا من مسألة إعادة جدولة الديون ومن دوامـة الفقـر. 
واحلقيقـة أن كثـريا مـن املسـؤولني احلكوميـني يف البلـدان املدينـة يقـرون بـأن اسـتيفاء الشــروط 
لالستفادة من املساعدة املقدمة يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون أصبـح يشـكل 
الدافـع الرئيسـي هلـم إلعـداد ورقـات اســـتراتيجيام للحــد مــن الفقــر، وهــي أحــد الشــروط 
األساسـية للحصـول علـى املسـاعدة املقدمـة يف إطـار املبـادرة. وجيـــب االعــتراف بــأن مبــادرة 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون ينبغي أال ينظـر إليـها كغايـة يف حـد ذاـا، بـل كوسـيلة لتحقيـق 
ـــادرة هــي أداة  أهـداف ختفيـف حـدة الفقـر، وخلـق بيئـة مؤاتيـة إلعمـال حقـوق اإلنسـان واملب
ـــة الفرصــة للبلــدان املدينــة لتبــدأ صفحــة  حمـدودة، مهمتـها يف األسـاس أن تتيـح للبلـدان املدين
جديدة يف جهودها اإلمنائية الشاملة، وتتطلب تكاتف البلدان املتأثرة واتمع الـدويل العريـض 

يف اختاذ إجراءات وتدابري إمنائية معززة هلا. 
وكانت إعادة جدولة الديون يف إطار نادي باريس كانت أقل مما جيب. وفيمـا يتعلـق  - ٢٥
ــا  بـالديون الثنائيـة، اختـذ التخفيـف مـن أعبـاء الديـون شـكل إعـادة جدولـة املدفوعـات، وأحيان
بشروط ميسرة، وتكون أحيانـا مصحوبـة مبجموعـات قـروض جديـدة. واعترافـا باحلاجـة إىل 
إجيـاد آليـة متطـورة لضمـان مسـامهة متكافئـة مـن قبـل مجيـــع الدائنــني الثنــائيني للبلــد، قــامت 
احلكومات الدائنة بإنشاء نادي باريس إلجياد حلـول منسـقة ومسـتدامة ملشـاكل التسـديد الـيت 
تعاين منها البلـدان املدينـة. وعلـى الرغـم مـن أن نـادي بـاريس، منـذ إنشـائه يف عـام ١٩٨٣، 
توصل إىل اتفاقات مشلت ٨٠ من البلــدان املدينـة وديـون بلغـت قيمتـها اإلمجاليـة ٤٨٥ بليـون 
مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، فقـد ظـل آليـة غـري رمسيـة مبعـين الكلمـــة وقائمــة كليــا علــى 
اإلرادة الطوعية للبلدان الدائنة األعضاء. ونتيجة لذلك، كان حجـم مـا قـدم لتخفيـف الديـون 
يف إطار اتفاق نادي باريس أقل من أن يوفر حـال مسـتداما ملشـاكل التسـديد الـيت تعـاين منـها 
البلدان الفقرية املدينة، وأصبحت الزيارات املتكررة إىل النادي للحصول علـى العـون اإلضـايف 
لتخفيف الديون أمرا اعتياديا للكثري من ممثلي هذه البلدان. وإىل جانب ذلك، مل يتطـور نـادي 
باريس إىل مؤسسة رمسية ذات واجبات ملزمة جلميع األطـراف، لضمـان قـدرة البلـدان املثقلـة 

بالديون على حتمل الديون وتنسيق اإلجراءات من جانب الدائنني. 
وال يــزال أثــر ــج إيفيــان حمــدودا. وإدراكــــا مـــن نـــادي بـــاريس هلـــذه النواقـــص  - ٢٦
واالنتقـادات، فقـد بـذل جـهودا لزيـادة الشـفافية عـن طريـق نشـــر املعلومــات واألنشــطة عــرب 
اإلنترنت(٩). وفضال عن ذلك، فقد اختـذ تدابـري جديـدة لتخفيـف عـبء الديـون يسـمى �ـج 
إيفيـان� يف تشـرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٣، وذلــك بعــد اتفــاق وزراء ماليــة جمموعــة البلــدان 
الثمانيـة علـى إصـالح النـادي(١٠) ويسـتند النـهج اجلديـد، الـــذي يســتهدف البلــدان متوســطة 
الدخل من غري البلدان الفقرية املثقلة بالديون، على حتليل القدرة على حتمل الديـون يف األجـل 
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الطويل مع مراعاة التطـور التـارخيي لديـون الدولـة املعنيـة وإمكانياـا االقتصاديـة. ويسـعى إىل 
تقدمي حل شامل للبلدان املأزومة بالديون عن طريق ختفيف عبء الديون علـى ثـالث مراحـل 
بدال من جمرد إعادة جدولة خدمة الديون. وما تـزال جتربـة ـج إيفيـان حمـدودة، إذ أن العـراق 

هو البلد الوحيد الذي تلقى حال شامال يف إطار هذا النهج. 
وال توجد، حىت هذا التاريخ آلية شـاملة لتنظيـم املفاوضـات مـع الدائنـني مـن القطـاع  - ٢٧
اخلـاص، األمـر الـذي يشـكل حتديـا خاصـا للبلـدان املدينـة املتوسـطة الدخـل. وبـالرغم مــن أن 
نادي لندن تكون يف الثمانينات، وما يزال يعمل كمنتدى للتفاوض على القروض املقدمة مـن 
ـــة  املصـارف التجاريـة، فقـد اختـذت أغلبيـة القـروض السـيادية اجلديـدة يف السـوق املاليـة الدولي
شكل سندات، وال توجد مثة آلية للتعامل مع ديون السندات الـيت حيـدث عجـز يف تسـديدها. 
ومع حتول اجلهات السيادية على حنو مـتزايد مـن القـروض املصرفيـة إىل إصـدارات السـندات، 
أصبح الدائنون من القطاع اخلاص (املستثمرون) كثريي العـدد، وغـري معروفـني ومـن الصعـب 
التنسـيق بينـهم. وفضـال عـن ذلـك، ال يوجـد يف النظـام املـايل الـدويل يف الوقـت الراهـن إطــار 

قانوين قوي يتم فيه إعادة هيكلة الديون السيادية بطريقة منظمة وقابلة للتنبؤ. 
ـــدويل يف  وفشـل مقـترح آليـة إعـادة هيكلـة الديـون السـيادية التابعـة لصنـدوق النقـد ال - ٢٨
ـــة إلعــادة  كسـب الدعـم. ويف عـام ٢٠٠١، تقـدم صنـدوق النقـد الـدويل مبقـترح لتصميـم آلي
هيكلة الديون السيادية علـى أسـاس قوانـني اإلفـالس يف القطـاع اخلـاص مـن أجـل توفـري إطـار 
قـانوين يتيـح بشـكل منظـــم إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية املســتحقة للدائنــني مــن القطــاع 
ـــني مــن  اخلـاص(١١). بيـد أنـه مل يتمكـن حـىت اآلن مـن كسـب الدعـم الكـايف يف أوسـاط الدائن
القطاع اخلاص ومن نادي باريس الذين هلم شواغل من بينـها اخلطـر املعنـوي وحيـاد صنـدوق 
النقد الدويل يف العملية وزيادة تكاليف االقتراض. ونتيجة هلذا الوضع، يتحول االهتمام حاليـا 
حنو توسيع نطاق استخدام أحكام العمل اجلماعي يف إصدارات السندات، وحنو وضـع مدونـة 

قواعد سلوك لتكون إطارا طوعيا حلل مشكلة الديون بني املدينني والدائنني. 
 

مبادرات جديدة لتخفيف عبء الديون وزيادة املعونة  ثالثا -
مقـترح جمموعـة البلـدان الثمانيـــة اجلديــد لتخفيــف عــبء الديــون خطــوة مهمــة إىل  - ٢٩
ـــه ٢٠٠٥، اجتمــع قــادة جمموعــة البلــدان الثمانيــة يف غلــني إيغلــز، يف  األمـام. ويف متـوز/يولي
اسكتلندا، وأقروا مقترحا تقدم به وزراء ماليـة اموعـة لتوفـري ختفيـف كـامل للديـون للبلـدان 
الفقرية املثقلة بالديون اليت بلغت مرحلة اإلجناز(١٢). وتغطي الصفقة ١٨ بلدا مـن البلـدان الـيت 
بلغت مرحلة اإلجناز من بني البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون (إثيوبيـا وأوغنـدا وبنـن وبوركينـا 
فاسـو وبوليفيـا ومجهوريـــة ترتانيــا املتحــدة وروانــدا وزامبيــا والســنغال وغانــا وغيانــا ومــايل 
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ومدغشقر وموريتانيا وموزامبيـق والنيجـر ونيكـاراغوا وهنـدوراس) وتنـص علـى اإللغـاء التـام 
لديوا املستحقة لصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقـي. وقـد نـص 
ـــه ٢٠٠٥(١٣) أنــه ســيتم ختصيــص مســامهات  بيـان وزراء املاليـة الصـادر يف ١١ حزيـران/يوني
إضافية من الـيت يقدمـها املـاحنون إىل مجيـع املسـتفيدين مـن مسـاعدة املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة 
وصندوق التنمية األفريقي وذلك بناء على النظم احلالية لتخصيص األمــوال علـى أسـاس األداء 
املعمول ا لدى املؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي. ومـن شــأن هـذا اإلجـراء 
أن يساعدهم كذلك يف جهودهم لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وضمان تقدمي املسـاعدات 
على أساس األداء القطري. وباإلضافة إىل ذلك، سلم وزراء مالية جمموعة البلدان الثمانية بـأن 
حسن اإلدارة واملساءلة والشفافية، أمور حامسة الستيفاء الشروط الالزمة لالستفادة مـن إلغـاء 
الديون وتعهدوا بأن يعيدوا تأكيد هذه األمـور يف املسـاعدات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف مـع 

هذه البلدان يف املستقبل. 
غـري أن هـذا املقـترح املعـروض حاليـا علـى جملسـي احملـــافظني التــابعني للبنــك الــدويل  - ٣٠
وصندوق النقد الدويل يواجه صعوبات. ويعـد مقـترح جمموعـة البلـدان الثمانيـة خطـوة مهمـة 
إىل األمـام وميثـل التزامـا سياسـيا مـهما حنـو حـل مشـاكل ديـون بعـض أفقـر البلـــدان وأكثرهــا 
ـــن  مديونيـة. وفيمـا رحبـت مبقـترح جمموعـة البلـدان الثمانيـة بعـض البلـدان املؤهلـة، أعربـت ع
قلقها من أن ذلك التعـهد كـان ينبغـي أن يـأيت قبـل ذلـك بكثـري. وفضـال عـن ذلـك، ال يقـدم 
البيـان تفـاصيل كافيـة عـن اإلجـراءات الـيت سـيتم بواسـطتها إلغـاء الديـون وكيفيـــة ضمــان أن 
يكـون ذلـك بـالفعل عـالوة علـى املسـاعدات الرمسيـة الـيت تقـدم مسـتقبال. وحــىت كتابــة هــذا 
التقرير، كانت تلك التفاصيل ال تزال يف مرحلة بلورا مع املؤسسات املاليـة الدوليـة وسـوف 
تعرض على اجتماع جملسي حمافظي صندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل، يف أيلـول/سـبتمرب 
٢٠٠٥. وبالفعل فقد واجه مقترح جمموعة البلدان الثمانية اعتراضـا يف أوسـاط بعـض أعضـاء 
ـــل ختفيــف عــبء  صنـدوق النقـد الـدويل الذيـن أعربـوا عـن قلقـهم إزاء اخلطـر املعنـوي، ومتوي

الديون عن طريق استخدام احتياطيات صندوق النقد الدويل من الذهب. 
وإذا نظرنـا إىل الصفقـة مـن زاويـة أوسـع، فقـد ال تبـدو �إجنـازا تارخييـا� كمـا وصفــها  - ٣١
غـردون بـراون وزيـر املاليـة يف اململكـة املتحـدة أو أـا �أمشـل بيـان يصـدره وزراء املاليـة علـــى 
اإلطالق بشأن مسائل الديون والتنمية والصحـة والفقـر�. فـأوال، وقبـل كـل شـيء، ال تشـمل 
الصفقـة إال ١٨ بلـدا هـي البلـدان الـيت بلغـت مرحلـة اإلجنـاز يف مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلــة 
بالديون، مما يترك الكثري مـن البلـدان املنخفضـة واملتوسـطة الدخـل تواجـه صعوباـا يف خدمـة 
ـــدان الفقــرية  الديـون. كمـا أن التركـيز علـى البلـدان الـيت بلغـت مرحلـة اإلجنـاز يف مبـادرة البل
املثقلة بالديون يعين أن البلدان الـيت جنحـت يف أن تسـتويف شـروط صنـدوق النقـد الـدويل، مبـا 
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ـــة، وليســت البلــدان الــيت تعــاين  فيـها اإلصالحـات اهليكليـة، هـي وحدهـا الـيت سـتكون مؤهل
صعوبات يف استيفاء الشروط الصارمة. وثانيا، فإن املقترح يشمل الديون املسـتحقة لصنـدوق 
النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ومصـرف التنميـة األفريقـي فقـط، وال يشـمل جـــهات اإلقــراض 
األخرى مثل سائر املصارف املتعددة األطراف، مبا فيـها مصـرف التنميـة اآلسـيوي، ومصـرف 
التنمية للبلدان األمريكية، ومصرف التنمية الكارييب، أو للدائنـني مـن القطـاع اخلـاص. وثالثـا، 
مل تظهر الصورة الواضحة بعد ملا إذا كانت الصفقة ستمثل عنصر إضافـة للمـوارد الـيت تتدفـق 
إىل تلـك البلـدان املعنيـة. وأكـد بيـان وزراء ماليـة جمموعـة البلـدان الثمانيـة أنـه بالنسـبة لديــون 
املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة وصنـدوق التنميـة األفريقـي �ســـيتم اإللغــاء التــام ألرصــدة الديــون 
بإعفاء البلدان اليت بلغت مرحلة ما بعد اإلجناز يف مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون الـيت 
تنفذ براجمها اخلاصة بتسديد التزاماا وتعديل إمجايل تدفقات املساعدة بواسطة املبلـغ الـذي مت 
ـــدوق التنميــة  إعفـاؤه. وسـيقدم املـاحنون مسـامهات إضافيـة إىل املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة وصن
األفريقـي وذلـك علـى أسـاس تقاسـم متفـق عليـه لألعبـاء، وذلـــك للتعويــض التــام عــن املبلــغ 
األساسـي ومدفوعـات فوائـد الديـون املشـطوبة�. وميكـن تفســري ذلــك أساســا بأنــه يعــين أن 
البلدان املؤهلة لن يتعني عليها تسديد الديـون املسـتحقة عليـها لـدى املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة 
وصندوق التنمية األفريقي، ولكن فرصتها للحصول على القـروض أو املسـاعدات سـتضيق يف 
املستقبل مبقدار نفس املبلغ. ومن الناحية األخرى، سيقوم املاحنون بإعادة توزيع األمـوال علـى 
مجيع بلدان املؤسسة اإلمنائية الدولية دون غريها، وليـس بـالضرورة علـى البلـدان الـيت انتفعـت 
من إلغاء الديون، بناء علـى أداء سياسـاا. وأخـريا فـإن تعـهد جمموعـة البلـدان الثمانيـة يشـمل 
السنوات الثالث القادمة فقـط حـىت ايـة دورة جتديـد مـوارد املؤسسـة اإلمنائيـة الدوليـة للمـرة 
الرابعــة عشــرة أي يف ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٨، ودورة جتديــــد مـــوارد صنـــدوق التنميـــة 
األفريقي للمرة العاشرة أي يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٧. وال يورد البيــان فيمـا خيـص مرحلـة مـا 
بعد انتــهاء تلـك املـدة، سـوى الـتزام مبـهم بتقـدمي مسـامهات إضافيـة لتجديـد مـوارد املؤسسـة 

اإلمنائية الدولية وصندوق التنمية األفريقي بانتظام خالل ما تبقى من أجل القروض. 
هـل يشـكل مقـترح املرفـق الـدويل للتمويـل آليـــة متويــل مبتكــرة أم قــروض افتراضيــة  - ٣٢
ملساعدات يف شكل منح يف املستقبل؟ هذا الغموض املذكور أعاله فيما يتعلـق بإضافـة املـوارد 
ـــان جممــوع البلــدان الثمانيــة بشــكل عــام احلاجــة إىل العــون  أمـر حمـري للغايـة عندمـا جـدد بي
اإلضايف. فقد أعلن البيان حتديدا التزام بلدان جمموعة البلدان الثمانية واجلهات املاحنــة األخـرى 
مبضاعفـة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ألفريقيـا إىل مسـتوى ٢٥ بليـــون مــن دوالرات الواليــات 
ـــة  املتحـدة سـنويا حبلـول عـام ٢٠١٠. وجـدد أيضـا التـأكيد علـى تقييـم جلنـة املسـاعدة اإلمنائي
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي أن االلتزامـات اجلديـدة الـيت قطعـت قبـل 
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اجتمـاع جمموعـــة البلــدان الثمانيــة وأثنــاءه ســتزيد املســاعدة اإلمنائيــة بنحــو ٥٠ بليــون مــن 
دوالرات الواليات املتحدة سنويا حبلول عام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٤. وممـا خييـب اآلمـال 
أيضا أن قادة جمموعة البلدان الثمانية مل يقدموا التزاما قاطعا فيما يتعلق باحلاجة إىل آلية متويـل 
مبتكرة جديدة من قبيل املقترح الذي تقدمت به اململكة املتحدة بإنشاء مرفـق دويل للتمويـل، 
والذي ظل قيد البحث منذ مدة. وجيمع املرفـق بـني الـتزام طويـل األجـل مـن املـاحنني ومـوارد 
مالية واردة من األسواق الرأمسالية الدولية. فهو ميكِّن من تأمني تدفقــات ماليـة يف وقـت مبكـر 
لتمويل التزامات البلـدان املاحنـة ومـن توفـري التمويـل الـالزم للبلـدان الناميـة لتحقيـق األهـداف 
اإلمنائيـة لأللفيـة. وقـد أعلـن التحـالف العـاملي للقاحـات والتحصـني عـن بـدء مشـروع جتريـــيب 
يستخدم طريقــة املرفـق الـدويل للتمويـل ينفـذ بالتعـاون مـع حكومـيت اململكـة املتحـدة وفرنسـا 
وبدعم منهما(١٥). ويقر بيان جمموعة البلـدان الثمانيـة، يف املرفـق الثـاين بـأن فريقـا مـن البلـدان 
األوروبيـة سـيواصل النظـر يف آليـات املرفـق الـدويل للتمويـل وأن فريقـا عـامال سـينظر يف هــذه 
اآللية، يف مجلة أمور أخرى. ومع أن هذه خطوة إجيابية، هنـاك بعـض الشـواغل واملسـائل الـيت 
ـــوال علــى نطــاق واســع ويف حالــة  يتعـني معاجلتـها قبـل أن يصبـح املرفـق الـدويل للتمويـل مقب
ـــن  تشـغيلية كاملـة. ويـرى البعـض أمـوال املرفـق الـدويل للتمويـل باعتبارهـا يف احلقيقـة نوعـا م
القروض يستخدم أموال املساعدة كضمانـة رهنيـة يف املسـتقبل، رغـم أـا تـوزع كمنـح علـى 
البلدان النامية. ومع أن هناك إعالنـات عـن التزامـات بزيـادة املعونـة حبلـول عـام ٢٠١٥ كمـا 
هو مبني أعاله، ال يوجد ضمان بأن ميزانيـة املعونـة سـتزداد بـالفعل لتصـل إىل املسـتوى املتنبـأ 
بـه. أمـا كيفيـة إدارة آليـة املرفـق الـدويل للتنميـة وكيفيـة اختـاذ قـــرارات توزيــع مــوارده فــهما 

مسألتان مهمتان أخريان مل يتم التصدي هلما بتفصيل بعد(١٦). 
 

حنو ج قائم على حقوق اإلنسان يف جمال اإلدارة املستدامة للديون  رابعا -
وهناك حاجة لنهج بديلة لتحمل الديـون وزيـادة االتسـاق. وكمـا ورد يف بدايـة هـذا  - ٣٣
التقريـر، فـإن التمويـل اخلـارجي يوفـر للبلـدان الناميـة وسـيلة هامـة لتمويـل تنميتـها. وإذا ُأديـــر 
بطريقـة صحيحـة، فإنـه ميكـن أن يسـهم، عـن طريـق القـروض املمنوحـــة بشــروط ميســرة، يف 
تعزيز حقوق اإلنسان وزيـادة التمتـع ـا. ولكـن املشـكلة تنشـأ عندمـا يصبـح البلـد غـري قـادر 
علـى حتمـل الديـن ويواجـه خطـر التخلـف عـن تسـديده. وحتـاول البلـدان دائمـا تفـادي عــبء 
الديـون الـيت ال ميكـن حتملـها، نظـرا لضخامـة التكـاليف املترتبـة علـى االضطـراب االقتصـــادي 
الذي عادة ما يعقب ختلف الدولة عن سداد ديوا. إن ختلف الدولـة عـن السـداد يقـوض ثقـة 
املستثمرين احملليني واألجـانب يف احلكومـة، ومـن شـأنه أن يـؤدي إىل هـروب رؤوس األمـوال 
علـى نطـاق واسـع ويـزج بـالبالد يف كسـاد وأزمـة اقتصـــاديني عميقــني، ويؤثــر يف النهايــة يف 
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إعمال حقوق اإلنسان. ويتناول هذا الفـرع متطلبـات مراعـاة حقـوق اإلنسـان فيمـا يلـي: (أ) 
حتديد املستوى احملتمل للدين يف بلد ما؛ و (ب) تناول املسائل املتعلقـة بعمليـات إدارة الديـون 

السيادية. 
 

قياس القدرة على حتمل الديون  ألف -
إن حتليل القدرة على حتمل الديون لتحديد مستوى الدين اخلـارجي الـذي ميكـن لبلـد  - ٣٤
مــا �حتملــه� رمبــا يكــون أكــثر العنــاصر أمهيــة يف حتديــد القــدر املطلــــوب مـــن إجـــراءات 
ختفيف/إعادة هيكلة الديون، أو القدر الذي ميكن لبلد ما أن يقترضه للوفـاء مبتطلباتـه اإلمنائيـة 
من دون الوقوع يف مصاعب التسديد. وعلى الرغم من أن هناك تعريفات خمتلفة للقدرة علـى 
حتمل الدين، فإن أحد املعايـري الشـائعة االسـتخدام للقـدرة علـى حتمـل الديـن هـو مـا إذا كـان 
البلـد قـادرا علـى الوفـاء بالتزامـات خدمـة ديونـه احلاليـة واملسـتقبلية بالكـامل مـن دون اللجـوء 
لتخفيـف الديـن، أو إعـادة جدولتـه أو تراكـم املتـأخرات(١٧). وبعـد حـاالت التخلـف الكــربى 
عن سداد الديون واألزمة املالية يف العقدين السابقني، فقد أصبـح ذلـك يفـهم بطريقـة مـتزايدة 
مبعىن مفاده أنه ليس علـى احلكومـة أن تكـون قـادرة فقـط علـى الوفـاء بالتزاماـا اخلارجيـة يف 
الوقت احملدد يف احلاالت العادية، وإمنا جيب عليها أيضا أن تكون قادرة على مقاومة التقلبـات 
احملتملة يف االقتصاد الـدويل، باإلضافـة إىل التقلبـات يف اقتصادهـا احمللـي، مبـا يف ذلـك تأثـريات 

الكوارث الطبيعية(١٨). 
وقد ظل ج االقتصاد الكلي حىت اآلن مهيمنا على حتليــل القـدرة علـى حتمـل الديـن.  - ٣٥
وقد اعتمد االقتصاديون على حتليالت ومؤشرات االقتصاد الكلي الستنتاج العالقـات الكميـة 
بـني االقـتراض اخلـارجي واألداء االقتصـادي الكلـي. وتقـاس نســـبة الديــن يف ضــوء متغــريات 
رئيسـية مثـل النـاتج احمللـي اإلمجـايل وحصـائل التصديـر واإليـرادات املاليـة. وبالتـايل فقـد حـدد 
معيار الدخول يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بـالديون يف عـام ١٩٩٦ علـى أسـاس أن تفـوق 
القيمة الصافية احلالية لنسبة الديون إىل الصادرات ١٥٠ يف املائة، أو أن تعـادل ٢٥٠ يف املائـة 
فيما يتعلق بنسبة الديون لإليرادات. وكان هناك انتقاد واسـع مفـاده أن هـذه املعايـري اعتباطيـة 
ـــرب  إىل حـد مـا وتتـأثر بدرجـة كبـرية باالعتبـارات السياسـية(١٩). وعـالوة علـى ذلـك، فقـد اعت
ـــة لنســبة الديــون إىل الصــادرات  اقتصـاديون، مثـل جيفـري سـاخس، بـأن صـايف القيمـة احلالي
ال تعطـي أي مقيـاس حقيقـي للقـدرة علـى حتمـل الديـن بسـبب أن هـذه املعايـري قـد تشـــري إىل 
الوقت الذي قد يصبح فيه البلد معسرا وال تتجاوز ذلك بكثـري، حيـث أن الديـن الـذي ميكـن 

حتمله ليس ببساطة نظريا للدين الذي ال ميكن حتمله. 
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وكان االنتقاد املهم لنهج االقتصاد الكلي هو أنه ال يأخذ يف احلسـبان الفقـر واألبعـاد  - ٣٦
االجتماعية. وبالرغم من امسها، فإن معايري الدخول يف مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون 
ختلـو مـن مؤشـرات الفقـر، وبالتـايل فـهي تسـتبعد احتياجـــات بعــض أفقــر البلــدان يف العــامل، 
أو تستبعد ديون بلدان تضـم عـددا كبـريا مـن الفقـراء. وباعتمادهـا لتوافـق آراء مونتـريي عـام 
٢٠٠٢، فإن الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة وافقـت علـى أن االسـتعراضات 
املستقبلية للقدرة على حتمل الديـن جيـب أيضـا أن تضـع يف اعتبارهـا أثـر ختفيـف عـبء الديـن 
علـى التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واحلاجـة إىل بـــذل جــهود متواصلــة 
لتقليص عبء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون ملستويات ميكن حتملـها. وسيسـتدعي ذلـك 

االستناد يف اعتبارات خدمة الدين إىل احلاجة لتمويل تلك األهداف. 
ويصبـح هـذا النقـاش بشـأن النـهج البديلـة لقيـاس القـدرة علـى حتمـل الديـون أساســـيا  - ٣٧
وعلـى قـدر كبـري مـن األمهيـة يف ضـوء الطلـب الـذي وجهتـه جلنـة حقـوق اإلنسـان إىل اخلبـــري 
املستقل (القرار ١٨/٢٠٠٤) من أجل أن يضع مشــروع مبـادئ توجيهيـة عامـة تتبعـها الـدول 
واملؤسسات املالية اخلاصة والعامـة، الوطنيـة منـها والدوليـة، يف اختـاذ القـرارات وتنفيـذ برامـج 
تسـديد الديـون لضمـــان أال يــؤدي االمتثــال لاللتزامــات املترتبــة علــى الديــون اخلارجيــة إىل 
ـــات املتعلقــة بتنفيــذ احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة األساســية،  إضعـاف االلتزام
املنصوص عليها يف الصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، وأن يقـدم إىل اللجنـة مشـروعا 

ائيا يف دورا الثانية والستني. 
لقد كانت هناك مقترحات باحلد من خدمة الديون من أجل إعطاء األولويـة لإلنفـاق  - ٣٨
االجتماعي. ومن األمثلة املفيدة على ذلك مشروع القانون الذي وضعتـه جمموعـة مـن أعضـاء 
جملس الشيوخ وأعضـاء الكونغـرس األمريكيـني عـام ٢٠٠٢، والـذي يلـزم حكومـة الواليـات 
املتحدة بتعديل مبادرة البلدان الفقرية املثقلـة بـالديون مبـا يكفـل حصـر خدمـة الديـون بالنسـبة 
للبلدان الفقرية املثقلـة بـالديون يف نسـبة ١٠ يف املائـة مـن إيراداـا احلكوميـة احلاليـة، باسـتثناء 
البلدان اليت ا �أزمة صحيـة عامـة�، والـيت تكـون نسـبة خدمـة الديـون فيـها ٥ يف املائـة(٢٠). 
وعلى الرغم من أن معيار الـ ٥ يف املائة أو ١٠ يف املائة يبدو اعتباطيا إىل حد ما، ميكـن النظـر 
يف نـهج مماثلـة تعطـي لإلنفـاق احلكومـي يف جمـال حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة واــاالت 

األخرى الضرورية لتنفيذ حقوق اإلنسان األولوية على خدمة الديون. 
ولكن املهمة ليست ذه السهولة وال ختلو مـن حتديـات نظريـة وعمليـة. أوال، وكمـا  - ٣٩
ُذكر أعاله، ليس هناك جواب مباشر أو واحد للمسألة املتعلقة بتحديـد مسـتوى الديـن الـذي 
ميكن لبلد ما حتمله. ثانيا، إن دوائر حقوق اإلنسان ما زالت بعيـدة عـن اسـتحداث مؤشـرات 
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ومنهجية مناسبة لقياس تكلفة إعمـال حقـوق اإلنسـان باملفـهوم املـايل إذا كـان ذلـك سـيكون 
عـامال يف حسـابات تسـديد الديـون. ثالثـا، حـىت مـع شـطب الديـــون بالكــامل، فــإن املقــترح 
ال يقدم موارد أو شروط كافية للبلـدان الناميـة للوفـاء بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، دعـك عـن 
إعمـال حقـوق اإلنسـان بشـكل كـامل. وسـتطلب زيـادة كبـرية يف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، 
باإلضافة إىل ختفيف عبء الديون، وكذلك زيادة تقوية قدرات البلدان املتلقية على اسـتيعاب 

املساعدة واستخدامها بفعالية لفائدة شعوا. 
ومـع ذلـك، فـإن املعادلـة احلاليـة للقـدرة علـى حتمـل الديـون حتتـاج إىل إعـــادة النظــر،  - ٤٠
حيث أن مقترح جمموعة البلـدان الصناعيـة الرئيسـية الثمانيـة لتخفيـف عـبء الديـون، إذا نفـذ 
كمـا هـو قـائم حاليـا، رمبـا تكـون لـه آثـارا كبــرية علــى إمكانيــة حصــول البلــدان املتلقيــة يف 
املسـتقبل علـى القـروض املمنوحـة بشـروط ميسـرة يف ظـل اإلطـار احلـايل للقـدرة علـــى حتمــل 
الديون. وباستخدام املعادلة احلالية لعتبات البلدان الفقرية املثقلة بــالديون، فسـتنتج عـن التنفيـذ 
الكامل ملقترح جمموعة البلدان الصناعية الرئيسـية الثمانيـة لتخفيـف عـبء الديـون نسـب تقـل 
كثريا عن العتبة بالنسبة للبلدان املتلقية، مما يستبعدها يف املستقبل من تلقـي املنـح مـن املؤسسـة 
اإلمنائيـة الدوليـة. وسيشـكل ذلـك خطـــرا يتمثــل يف أن مثــل تلــك البلــدان ســتدخل يف دورة 
جديـدة مـن االقـتراض وتراكـم الديـون إذا مل يتـم إجيـاد حلـول تكفـل حصوهلـا املســـتمر علــى 

املساعدات القائمة على املنح، باإلضافة إىل االستفادة من التخفيف من عبء الديون. 
 

احلاجة التساق منهجي يف إدارة الديون السيادية  باء -
يشــكل التعــاون الــدويل واملســــاعدة اإلمنائيـــة بغـــرض حتقيـــق احلقـــوق االقتصاديـــة  - ٤١
ــادتني ٥٥  واالجتماعيـة والثقافيـة التزامـا علـى مجيـع الـدول، حسـبما هـو منصـوص عليـه يف امل
و ٥٦ من ميثاق األمم املتحدة، إضافـة إىل املبـادئ الراسـخة للقـانون الـدويل، وأحكـام العـهد 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة(٢١). كمـا أن املشـاركة يف املسـؤولية 
بني املدينني والدائنني ملنع ومعاجلة حاالت عدم القدرة على حتمـل الديـون تشـكل أيضـا حمـور 
توافق آراء مونتريي. ويف عهد العوملة احلايل فإن حمنة الديون الـيت تواجهـها الـدول الناميـة هـي 
مصـدر قلـق خطـري لالقتصـاد العـاملي ولألسـواق املاليـة ككـل. كمـا أنـه يشـكل عائقـا خطـــريا 
ملقدرة تلك البلدان على ختصيص موارد كافية إلعمال حقوق اإلنسـان لفـائدة مواطنيـها. ويف 
حالة ختلف الدولة عن تسديد الدين، فإن تكلفة االضطرابات االقتصادية ومعاجلة آثار ما بعـد 

ختلف الدولة عن سداد دينها على حقوق اإلنسان ستكون هائلة. 
وميكن أن تشكل مبادئ حقـوق اإلنسـان، مثـل عـدم قابليتـها للتجزئـة وعـدم التميـيز  - ٤٢
واملسـاواة واملشـاركة واملسـاءلة، األسـاس لزيـادة متاسـك السياســـات احملســنة والدعــم الــدويل 
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للبلدان النامية املدينة. إن اتبـاع ـج حقـوق اإلنسـان يف التعـاون الـدويل املتعلـق بـالديون جيـرب 
مجيع البلدان واملؤسسات على املسامهة يف خلق بيئة دولية مواتية، وبصفة خاصة عرب الشـفافية 
ـــال والسياســات  وترسـيخ دميقراطيـة اختـاذ القـرار يف اهليئـات واملؤسسـات املعنيـة بالتجـارة وامل
النقديــة وامللكيــة الفكريــة واملســاعدة اإلمنائيــة، وعــن طريــق تعــاون دويل أكــرب يف جمـــاالت 

املساعدة والتمويل واالستثمار. 
تقع على الدول املسؤولية الرئيسية يف إعمال حقوق اإلنسـان لفـائدة مواطنيـها، علـى  - ٤٣
غرار مسؤوليتها يف حتقيق التنمية. إن خلق بيئة وطنية مواتية عن طريق السياسـات االقتصاديـة 
املالئمـة واإلدارة السـليمة للديـن اخلـارجي هـو جـزء أساسـي مـن واجـب الدولـة. وال يتطلــب 
ذلك فقط القدرة احملسنة لدى موظفـي احلكومـة ومؤسسـاا علـى إدارة الديـن، وإمنـا يتطلـب 
أيضا زيادة إدراكهم وتقديرهم للعالقات بني امليزانية املالية العامة، والنفقـات املرتبطـة بإعمـال 
حقوق اإلنسان، مبا فيها احلد من الفقر والنفقـات االجتماعيـة، واملبـالغ املطلوبـة خلدمـة الديـن 
اخلارجي. إن السياسة واإلدارة اجليدتني يف اال االقتصـادي مهـا أمـران ضروريـان، ولكنـهما 
ال يكفيـان إذا ُأريـد لتخفيـف عـبء الديـن أن يســـاهم يف إعمــال حقــوق اإلنســان يف البــالد 
بدرجـة أكـرب. وزيـادة الشـفافية واحلـــوار املفتــوح بــني اإلدارات احلكوميــة واهليئــة التشــريعية 
ـــدة.  واجلمـهور سـيكونان ضروريـني أيضـا قبـل أن تلـزم احلكومـة نفسـها بقـروض كبـرية جدي
وجتب دراسة مجيع آثار القروض، مثل تلك اليت ستستخدم ملشاريع كبـرية مـن مشـاريع البنيـة 
التحتيـة، ومناقشـتها يف حـــوار سياســي مفتــوح. فإعطــاء قــدر أكــرب مــن الشــفافية وكشــف 

املعلومات يف الوقت املناسب من قبل احلكومة مها أمران ضروريان لذلك. 
وجيب إيالء قدر أكرب من االهتمام للحاجـة لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة لكـي جتـري  - ٤٤
ـــالطرق  تقييماـا بنفسـها وتديـر التمويـل اخلـارجي وتتخـذ القـرارات بالتشـاور مـع اجلمـهور ب
األكثر مالءمة لسياقها الوطين. وبينمـا أصبحـت املؤسسـات املاليـة الدوليـة يف السـنني األخـرية 
ـــن  تدعـو إىل زيـادة أخـذ البلـدان بزمـام براجمـها عـن طريـق تبـين ـج ورقـة اسـتراتيجية احلـد م
الفقر، ما زالت تقييمات وحتليـالت القـدرة علـى حتمـل الديـن تتـم عـن طريـق موظفـي البنـك 
الدويل وصندوق النقد الدويل. ومن الضـروري، عنـد اختـاذ قـرارات االقـتراض، أن تتـم تقويـة 
قـدرات مكـاتب إدارة الديـن الوطـين وهيئـات اتمـع املـدين علـى إجـراء التحليـالت املســـتقلة 
لضمان ملكية البالد احلقيقية هلا. وميكن، بل ينبغي، علـى وجـه اخلصـوص، متكـني مؤسسـات 
حقوق اإلنسان املستقلة وأمناء املظــامل املسـتقلني مـن القيـام بفحـص أثـر عـبء الديـن األجنـيب 
على حقوق اإلنسان، ورصـد مـدى مسـامهة ختفيـف الديـن مسـامهة إجيابيـة يف إعمـال حقـوق 
اإلنسـان. وحيـث أن عمليـة ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر هـي إحـدى الشـروط الرئيســـية 
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لربامج البنك الدويل وصنـدوق النقـد الـدويل احلاليـة، فـإن إدمـاج حقـوق اإلنسـان يف ورقـات 
استراتيجيات احلد من الفقر هي خطوة هامة يف هذا اخلصوص. 

وحيتاج الدائنون إىل �بذل العناية الواجبة� يف تقدمي القروض للبلـدان الناميـة. وجيـب  - ٤٥
إدراك أن أي قرار خبصوص التمويل اخلـارجي ال يشـمل املقـترضني فقـط، بـل يشـمل الدائنـني 
أيضا. لذا فإن للدائنني أيضا نصيبهم من املسؤولية يف اختاذ قرار بتمديد القرض أم ال. وحيتـاج 
الدائنون إىل �بذل العناية الواجبـة� يف اختـاذ مثـل هـذه القـرارات لتفـادي تراكـم الديـون الـيت 
ـــالنظر للــدور الكبــري الــذي يقــوم بــه القطــاع اخلــاص، مبــا فيــه فــرادى  ال ميكـن حتملـها. وب
املستثمرين، فإن من الضروري أن يكون هناك قدر أكرب مـن الشـفافية واالتصـال املفتـوح بـني 
احلكومة والدائنني لضمان ثقة املستثمر ولتفادي بيع السندات احلكومية الـيت تصدرهـا البلـدان 

النامية حتت وطأة اخلوف. 
وسيكون من الالزم إجياد آليات دوليـة تتسـم بطـابع رمسـي أكـرب خـارج نطـاق نـادي  - ٤٦
باريس بغرض رصد حاالت الديـون يف البلـدان الناميـة وأثرهـا علـى التنميـة وحقـوق اإلنسـان 
بتلك البلدان. وسيكون الغرض من تلك اآلليات هو مجع املعلومات عن ديـون البلـدان الناميـة 
ونشـرها اآلين علـى مجيـع أنـواع الدائنـني، واملقـترضني أيضـا، وأن تكـون تلـك اآلليـات مبثابـــة 
منتدى للحوار حول السياسات ووسيلة حلل األزمات. ورغم أن وضع مبادئ توجيهيـة عامـة 
مثل تلك اليت عهد ا للخبري املستقل قد خيدم أغراضـا مفيـدة، فسـتظل يف أكـثر االحتمـاالت 
طوعية يف طبيعتها وال ميكنها أن تشكل بديـال آلليـة تتسـم بطـابع رمسـي أكـرب، لضمـان قـدرة 

البلدان النامية على حتمل الديون يف األجل الطويل. 
إن املناقشة الدولية احلاليــة بشـأن ختفيـف عـبء الديـون، مبـا يف ذلـك مقـترح جمموعـة  - ٤٧
البلـدان الثمانيـة، يتزعمـها إىل حـد كبـري الدائنـون، وهـي تتحاشـى اخلـوض يف بعـــض املســائل 
املثرية للقلق البالغ اليت أشارت إليها البلدان املدينة مـن قبيـل الديـون غـري املشـروعة. فـالنظر يف 
مسـألة ختفيـف عـــبء الديــون ال ينبغــي أن يســتند فحســب إىل مقــدار احتيــاج بلــد مــا إىل 
ــدويل  التخفيـف مـن عـبء الديـن أو ذلـك القـدر مـن ختفيـف العـبء الـذي يسـتطيع اتمـع ال
ــد  حتملـه، بـل ينبغـي أن يـأخذ أيضـا يف احلسـبان كيـف أصبـح البلـد مدينـا يف املقـام األول. وق
نادت العديد من املنظمـات غـري احلكوميـة بإنشـاء آليـة للتحكيـم تتسـم باإلنصـاف والشـفافية 
ـــدان الناميــة والناجتــة عــن اإلقــراض  تتنـاول الديـون غـري املشـروعة واجلـائرة الـيت تتحملـها البل
ـــري مســؤول. وتنطــوي هــذه اآلليــة علــى هيئــة حمــايدة تقــوم باختــاذ  واالقـتراض علـى حنـو غ
القـرارات، مسـتقلة عـن الطرفـــني املعنيــني وحيــق جلميــع أصحــاب املصــاحل أن يتقدمــوا إليــها 
لالسـتماع إىل شـكاواهم. وتشـــمل املقترحــات املقدمــة مــن قبــل اتمــع املــدين بشــأن آليــة 
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ـــة والتقييــم،  التحكيـم هـذه معايـري وجـا قائمـة علـى أسـاس احلقـوق، مبـا يف ذلـك حيـاد اآللي
ـــري األساســية الدنيــا لصــاحل  وأسـبقية حقـوق اإلنسـان علـى سـداد الديـون باحلفـاظ علـى املعاي
املواطنـني، ومشـاركة مجيـع أصحـاب املصـاحل يف اإلجـراءات، وضمـان رصـد اجلـهات الفاعلــة 

وخضوعها للمساءلة يف جمال تنفيذ النتائج املنبثقة من آلية التحكيم املذكورة. 
وأخـريا ، ينبغـي علـى الدائنـني واملـاحنني الرمسيــني أن جيــددوا التزامــهم بكفالــة توفــري  - ٤٨
املوارد اإلضافية وتقدمي املساعدة يف شـكل منـح أكـثر مـن تقدميـها يف شـكل قـروض جديـدة. 
وقد كافحت العديد من البلدان املنخفضة الدخل للحفاظ على ديوا اخلارجيـة يف مسـتويات 
ـــها يف الوقــت نفســه الوفــاء بــاألهداف اإلمنائيــة الــواردة يف إطــار  تسـتطيع حتملـها مـع حماولت
األهداف اإلمنائية لأللفية. ولوحظ مبزيد من الوضوح أن متويل حتقيق هذه األهداف سـيتطلب 
زيادة كبرية يف تدفقات املوارد حنـو البلـدان الناميـة؛ ويقـدر مصـدر متحفـظ احتياجـات إجنـاز 
تلك األهداف مبا يبلغ ١٠٠ بليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة سـنويا. ورغـم أن املؤمتـر 
الدويل لتمويل التنمية أسفر عن تعهدات بتقدمي معونات إضافية مببلغ يقـدر حبـوايل ١٦ بليـون 
من دوالرات الواليات املتحدة حبلول عام ٢٠٠٦، فإن هذا ال يزال يقـل كثـريا عـن مضاعفـة 
املعونة.(٢٢) وال بد أن يتم توفري هذه املوارد بشروط مالئمة حىت ال تنال من قدرة العديـد مـن 
البلدان املنخفضة الدخل على حتمـل الديـون، ال سـيما البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون. ويعـين 
ذلك أساسا ، يف مجلة أمور أخرى، أنـه ينبغـي العمـل بشـكل مـتزايد علـى تقـدمي املسـاعدة يف 
شكل منح، وأن على البلدان املستفيدة من املساعدة واجلـهات املاحنـة بـذل املزيـد مـن اجلـهود 
لزيادة فعالية املعونة، وكما ينبغـي تبسـيط اإلقـراض امليسـر لكفالـة القـدرة علـى حتمـل الديـون 

على املدى البعيد. 
 

االستنتاجات والتوصيات   خامسا -
بنـاء علـى مـا سـلف، يقـدم اخلبـــري املســتقل االســتنتاجات والتوصيــات التاليــة إىل  - ٤٩

اجلمعية العامة للنظر فيها: 
ـــون  يرحـب اخلبـري املسـتقل ببيـان جمموعـة البلـدان الثمانيـة بشـأن إلغـاء دي (أ)
عدد من البلدان الفقرية املثقلة بالديون. ورغم أنه حىت كتابة هذا التقرير، مل يكـن أي مـن 
البنك الدويل وصندوق النقـد الـدويل قـد أعطيـا صـورة بينـة لكيفيـة حتويـل الـتزام جمموعـة 
البلدان الثمانية إىل واقع على املدى املتوسط، فإنه يتضـح بـالفعل أن ضمـان متويـل املـاحنني 
الكامل لتخفيف عبء الديون أمـر حاسـم إلجنـاح هـذه املبـادرة. وإضافـة إىل ذلـك، يتعـني 

النظر يف إمكانية زيادة عدد البلدان املستحقة واملؤسسات الدائنة؛ 
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وحتتاج البلدان املدينة إىل بناء قدراا على إجراء تقييماـا بنفسـها وإدارة  (ب)
التمويـل اخلـارجي واختـــاذ القــرارات بالتشــاور مــع اجلمــهور باألســاليب األكــثر مالءمــة 
للسياق الوطين وذلـك بدعـم مـن اتمـع الـدويل. وينبغـي إرسـاء عمليـات واسـعة النطـاق 
تقوم على املشـاركة والشـفافية يف البلـد لتقييـم احتياجـات وآثـار االقـتراض مـن جديـد يف 
ســياق األولويــات الوطنيــة. وعلــى مؤسســات احلكومــة ومســؤوليها أن يــــزدادوا وعيـــا 
بتعهدام من حيث االلتزام بواجب توفري حقـوق اإلنسـان لصـاحل مواطنيـهم، مبـا يف ذلـك 
عـن طريـق إدمـاج هـذه احلقـوق يف ورقـات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر. وميكـــن ختويــل 
مؤسسات حقوق اإلنسان وأمناء املظامل املستقلني سلطة دراسة أثر أعباء الديـون اخلارجيـة 
علـى حقـوق اإلنسـان، ورصـد هـذا األثـر مبـا يكفـل إسـهام التخفيـــف مــن عــبء الديــون 

إسهاما إجيابيا يف إعمال حقوق اإلنسان؛  
وينبغــي التســليم بــأن التوصــل حلــل ألزمــة الديــــون يف البلـــدان الناميـــة  (ج)
مسؤوليةٌ مشتركة بني البلدان املدينة والبلدان واملؤسسات الدائنة على حــد سـواء. وجيـب 
أن يعترف اتمع الدويل باحلاجة إىل النظر إىل القدرة على حتمل الديون مبنظــار أوسـع مـن 
ذلـك الـذي ميليـه ـج االقتصـــاد الكلــي، يســتند إىل االحتياجــات املاليــة للبلــدان الناميــة 

لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال حقوق اإلنسان؛  
ويتعني على اتمع الدويل أن يكفل توفري املـوارد اإلضافيـة وحتويـل تدفـق  (د)
ـــن مجلتــها إجــراء  املـوارد مـن البلـدان الناميـة إىل اخلـارج حنـو الداخـل، عـن طريـق أمـور م
اإلصالحات املالئمة وإرساء نظام جتاري عاملي أكثر عدالة. ويتطلب ذلك زيـادة كبـرية يف 
املساعدة اإلمنائية الرمسية اإلضافية، واملزيـد مـن املسـاعدات املقدمـة يف شـكل منـح، وفتـح 
ـــد مــن اجلــهود  أسـواق البلـدان املتقدمـة أمـام صـادرات البلـدان الناميـة. ويتعـني بـذل املزي
لزيادة فاعلية املعونة عن طريق امللكية القطرية واتباع النهج القائمـة علـى أسـاس احلقـوق، 

وجعل السكان مركز االهتمام، ووضع شراكات تقوم على االلتزام املتبادل؛ 
وينبغي إنشاء آلية أكثر مشوال وذات طابع رمسـي معـزز، تتنـاول علـى حنـو  (هـ)
واف حمنة الديون يف البلدان املنخفضة الدخل، مبا يف ذلك عن طريق املزيـد مـن اإلصـالح 
يف نادي باريس. وكذلـك، البـد مـن دراسـة جـادة للمقترحـات الداعيـة إىل إنشـاء آليـات 
حتكيم تتسم باإلنصاف والشفافية ملعاجلة مشكلة ديون الدول النامية، ال سيما الديون غــري 

املشروعة واجلائرة.  
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احلواشي 
United Nations Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millen- (١)

 .nium Development Goals, 2005, PP.14 and 35

البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية لعام ٢٠٠٥، اجلدول ٤-١٦.  (٢)
 .(A/60/163) انظر الفرع أوال من تقرير األمني العام عن النظام املايل الدويل والتنمية (٣)

انظر الفصل اخلامس من دراسـة احلالـة االقتصاديـة واالجتماعيـة يف العـامل يف عـام ٢٠٠٥ الصـادرة عـن األمـم  (٤)
املتحدة.  

لالطالع على استعراض أكثر مشوال لألثر السليب الذي حتدثه سياسـات وبرامـج التكيـف اهليكلـي، انظـر تقريـر  (٥)
اخلبري املستقل السابق، فانتا شـريو، عـن آثـار سياسـات التكيـف اهليكلـي علـى التمتـع الكـامل حبقـوق اإلنسـان 

  .(E/CN.4/1999/50)
رسـالة مؤرخـة ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إىل وزيـر خزانـة الواليـات املتحـدة، بـول أونيـل، مـن بعــض  (٦)
ــق.  أعضـاء الكوجنـرس بشـأن تدخـل صنـدوق النقـد الـدويل/البنـك الـدويل يف صناعـة جـوز الكـاجو يف موازمبي

 . http://www.cepr.net/pressreleases/cashew_letter.htmوميكن اإلطالع على هذه الرسالة يف املوقع التايل
�الربازيل: النمو مع الديون، ١٩٧٤-�١٩٨٠، اســتنادا إىل سلسـلة الدراسـات القطريـة الصـادرة عـن الشـعبة  (٧)
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-) االحتادية للبحوث التابعة ملكتبة الكوجنرس بالواليات املتحـدة

 .(1735.html

صندوق النقد الدويل واملؤسسة اإلمنائية الدولية، �مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون - حالـة التنفيـذ�، ٢٠  (٨)
آب/أغسطس ٢٠٠٤، الصفحة ١٢. 
  .http://www.clubdeparis.org انظر (٩)

 .(http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=B06WP14) ج إفيان�� ،نادي باريس (١٠)
ـــادة هيكلــة الديــون: الســيادية ورقــة وقــائع�، كــانون  صنـدوق النقـد الـدويل، �مقترحـات إلرسـاء آليـة إلع (١١)

  .(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrm.htm) الثاين/يناير ٢٠٠٣
ميكــــــــــــــن اإلطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى بيـــــــــــــــان غلـــــــــــــــني إيغلـــــــــــــــز يف املوقـــــــــــــــع التـــــــــــــــايل  (١٢)

  .http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_Communique,0.pdf

ـــه ٢٠٠٥  �اسـتنتاجات وزراء ماليـة جمموعـة البلـدان الثمانيـة بشـأن التنميـة�، لنـدن، ١٠ و ١١ حزيـران/يوني (١٣)
  (http://www.hm-treasury.gov.uk/otherhmtsites/g7/news/conclusions_on_development_110605.cfm)

للمزيد من التفاصيل عن االنتقادات املتعلقـة مبقـترح جمموعـة البلـدان الثمانيـة يف صيغتـه احلاليـة والشـواغل الـيت  (١٤)
يثريها، انظر على سبيل املثـال جلسـة اإلحاطـة الـيت عقدـا الشـبكة األوروبيـة للديـن والتنميـة للمنظمـات غـري 
احلكومية، �تفاصيل خمادعـة: اآلثـار املترتبـة علـى صفقـة الديـون الـيت تقدمـت ـا جمموعـة البلـدان الدميقراطيـة 
 http://www.eurodad.org/uploadstore/cms/docs/) الصناعيـة الرئيســـية الســبعة�، ١٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٥

  .(Overview_G7_debt_deal.pdf

http://www.hm- يتوافـــر قـــــدر أكــــرب مــــن املعلومــــات عــــن املرفــــق الــــدويل للتمويــــل يف املوقــــع التــــايل (١٥)
 .treasury.gov.uk/documents/international_issues/int_gnd_intfinance.cfm

أندرو روجرسون، �املرفق الدويل للتمويل: قضايا وخيارات�، معــهد التنميـة اخلارجيـة، نشـرة �آراء� العـدد  (١٦)
 .(http://www.odi.org.uk/publications/opinions/15_the_IFF_April04.html) ١٥، نيسان/أبريل ٢٠٠٤
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برنارد ج. غونتر، �حتقيق القدرة على حتمل الديون يف املدى الطويل يف مجيع البلدان الفقرية املثقلة بالديون�،  (١٧)
ورقة مناقشة ُأعدت لتقدميها إىل االجتماع السادس عشر للفريق احلكومي الدويل التقين التــابع موعـة البلـدان 
الـ ٢٤ (بــورت أوف سـبني يف ١٣ و ١٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣)، ميكـن اإلطـالع علـى هـذه الورقـة يف املوقـع 

  .www.g24.org/guntetgm.pdf التايل
باري هرمان، �التعامل حبنكة مع مشاكل الديون السيادية�،مبادرة مقدمة لسلسلة ورقات العمل بشأن حـوار  (١٨)

السياسات، ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٤، الصفحة ١٥ (مل تنشر). 
ُأفيد بأن صايف القيمة احلالية لنسبة الديون إىل العائدات خفض بضغـط مـن فرنسـا إىل مسـتوى يسـمح بـإدراج  (١٩)

كوت ديفوار يف قائمة البلدان الفقرية املثقلة بالديون. انظر غونتر، املرجع السابق، احلاشية ١٩. 
قانون تعزيز عملية ختفيــف عـبء الديـن لعـام ٢٠٠٢، قُـدم إىل جملسـي النـواب والشـيوخ بكوجنـرس الواليـات  (٢٠)
املتحدة (H.R.4524 و S.2210 على التوايل). وُأدجمت يف وقت الحق عناصر من هـذا املقـترح يف املـادة ١٦٢٥ 
(تعديـل املبـادرة املعـززة للبلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون) مـن البـاب اخلـامس (املؤسسـات املاليـة الدوليـــة) مــن 
H.R.1298 (القانون املتعلق بريادة الواليات املتحدة يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل 

واملالريا لعام ٢٠٠٣) اليت صادق عليها رئيـس الواليـات املتحـدة يف عـام ٢٠٠٣ ليصبـح قانونـا. استشـهد بـه 
هرمان يف املرجع السابق ذكره، الصفحتان ٢٠ و ٢١. 

انظر التعليق العام ٣ (١٩٩٠)، الفقرة ١٤ والتعليق العام ٢ (١٩٩٠).  (٢١)
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٣، الصفحة ١١.  (٢٢)

 
 


