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عادة جدولة الديونسؤال يتعمق بوضعية   الدائن المفضل وا 

  مقدمة -أوال

وف: جيد لمساعدة  "(،السودان " إلييا من اآلن فصاعدا بـالمشار بناء على طلب من جميورية السودان ) -1
السودان على مواجية وضعيا االقتصادي الصعب، تفاوض الصندوق مع السودان على إعادة جدولة ديونيا 

 دورتو تم عرضيا على المجلس التنفيذي ف:الت:  ،اعده الناظمة للمتأخراتبناء على سياسة الصندوق وقو 
مفاوضات السادسة بعد المائة. وخالل مناقشات المجلس التنفيذي، أشار بعض أعضاء المجلس إلى أن 

غيره من المنظمات. وقد تم  ما ى: عليو ف:بين الصندوق والسودان تسير بوتيرة أسرع مالجارية الديون 
البلدان  ديون تسليط الضوء على قضيتين بيذا الشأن، أوليما حقيقة أن الصندوق مشارك ملتزم بإطار مبادرة

. معاً من المصارف اإلنمائية أن تمض: قدما والت: يتوقع استنادا إلييا ف: العادة الفقيرة المثقلة بالديون، 
الصندوق أن يحترم وضعية الدائن المفضل للبنك الدول: وصندوق النقد  تان يتوقع من إذاما مسألة  ،ثانيا

 جدولة الديون.إعادة الدول: عند النظر ف: خطة 

 توجيهات مجمس المحافظين في الصندوق -ثانيا

 سياسة المتأخرات -ألف 
ات بعنوان "إطار سياس  GC 21/L.7ف: دورتو الحادية والعشرين، نظر مجلس المحافظين ف: الوثيقة  -2

الصندوق بشأن عمليات المشارتة مع البلدان المتأخرة عن السداد" ومشروع القرار الوارد ف: ىذه الوثيقة، 
)ز( من سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق بيدف إيجاد إطار إلدارة الشراتة مع 43وتبنى الفقرة 

 البلدان المتأخرة عن السداد والذي يرد نصو على النحو التال::

اض حل مسألة المتأخرات الت: قد تنشأ من حين آلخر ف: سداد الفوائد/رسوم الخدمة وسداد ألغر  "
، بما ف: :نعمالبلد القرض إلى الالشروط المقدم بيا تعديل  يأصل القروض، يجوز للمجلس التنفيذ

مع الحفاظ على صاف:  ،قسط من أقساط سداد القروضرة السماح وتاريخ االستحقاق وقيمة ذلك فت
 ."القيمة الحالية األصل:

أي بعبارة أخرى، فوض مجلس المحافظين المجلس التنفيذي وأناط بو مسؤولية حل المتأخرات الت: قد تنشأ  -3
 للدول األعضاء المقترضة. عادة سداد أصل القروضا  من حين إلى آخر ف: سداد خدمة الدين و 

التفويض تان ألغراض تمتين المجلس التنفيذي من التعامل ومن الضروري أن نستذتر بأن إدخال ىذا  -4
بصورة فعالة مع التبعات السلبية للتأخر ف: سداد القروض على تحقيق أىداف الصندوق فيما يتعلق بالبلدان 

 في:: GC 21/L.7حددتيا الوثيقة  الت: ى: بحاجة إلى مساعدتو. وأما التبعات السلبية الت:

. من أهم اآلثار المتربة على تراكم المتأخرات تعلٌق السحوبات لبلدتعليق المشروعات وحافظة ا (أ )

آنذاك إلى وجود أثر جسٌم قد . وٌشٌر تحلٌل تعلٌقات القروض المقدمة من الصندوق القروضمن 



EB 2012/107/R.34 

3 

وعلى التزام  ،إصالحه فً بعض األحٌان لتعلٌق المشروعات على زخم المشروعاتال ٌمكن 

 على مشاركة المستفٌدٌن. وخاصة ،أصحاب المصلحة فً المٌدان

تغدو المشروعات عندما تكون معلقة غٌر مؤهلة لتمدٌد تارٌخ إقفال . عدم تمديد تاريخ اإلقفال (ب )

 قروضها.

 ات. ثمة خطر ٌتمثل فً أن تلجأ الجهة المشاركة فً التموٌل إلى قطع عملٌالتمويل المشترك (ج )

 صرف مبالغ تموٌلها، وبالتالً زٌادة حرمان البلد من الموارد الخارجٌة الملتزم بها.

أي إقراض جدٌد ٌتأثر لمشروعات الجارٌة معلقا، لحٌنما ٌكون الصرف إعداد مشروعات جديدة.  (د )

( لن تتم معالجة أٌة قروض جدٌدة أو تعرض على المجلس التنفٌذي عندما ٌعانً 2بالطرق التالٌة; )

( ال توقع القروض التً صادق علٌها المجلس التنفٌذي فً حال كانت 3د من متأخرات جدٌة؛ )البل

( ال ٌعلن نفاذ مفعول 4المتأخرات أكثر من هامشٌة فً التارٌخ المقرر للتوقٌع على القرض؛ )

 القروض الموقعة فً حال وجود متأخرات أكثر من هامشٌة عندما ٌتم اإلٌفاء بشروط نفاذ المفعول.

ممارسة السلطة الت: فوض بيا مجلس عند مما يتوجب مالحظتو تعد ىذه االعتبارات األتثر أىمية و  -5
 )ز( من سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق.43المحافظين ف: الفقرة 

 في مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديونالمشاركة  -باء 

، 7::2 عامة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ألول مرة أطلق صندوق النقد الدول: والبنك الدول: مبادر  -6
متن تحمليا ف: أفقر البلدان يتمبادرة الديون "المعززة" لشطب الديون الت: ال  :::2عام ومن ثم عدلت 

البلدان المثقلة أتثر من غيرىا بالديون ف: العالم. ويتوجب على البلدان المؤىلة لالستفادة من مبادرة ديون 
وأن تلتزم بالحد من الفقر من خالل تغييرات  ،أن تلب: بعض المعايير المحددة الفقيرة المثقلة بالديون

تظير سجال جيدا مع مرور الوقت. وبناء على تقدير ليذه المعايير، يقرر المجلس التنفيذي وأن  ،سياساتية
ديونيا بعد لالستفادة من تخفيف تل من صندوق النقد الدول: والبنك الدول: بصورة رسمية تأىل البلدان ل

والمؤسسات المالية الدولية. وتلتزم  "نادي باريس"، بما ف: ذلك الدائنةعملية مشاورات مع جميع الجيات 
بالتخفيف من ديون البلدان إلى مستوى يمتن ة المشارتة ف: المبادرة، من خالل اتفاقية، نائجميع الجيات الد
تسوية للديون المستيدفة على أساس تقاسم األعباء. وأما العملية المذتورة ع على تحملو م اً اعتبار البلد قادر 

القرار بموجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وما أن بنقطة يشار إلييا فسابقا الت: تتوج باتفاقية، 
دمة ديونيا ف: تلق: تخفيف مرحل: من خالفور البدء تصل بلد ما نقطة القرار حتى يجوز ليا على 

 المستحقة.

وبحتم تونو خامس أتبر موفر للتخفيف من الديون بموجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ف:  -7
عملية مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ استيالليا. ا ملتزما بالصندوق مشارت تانأفريقيا، 

الصندوق ف: المبادرة األصلية لديون البلدان الفقيرة المثقلة  وصادق المجلس التنفيذي على مبدأ انخراط
تعنصر من اإلطار السياسات:  7::2بالديون ف: دورتو التاسعة والخمسين ف: ديسمبر/تانون األول 

وقام  .مع الصندوق األعرض للصندوق إلدارة شراتات تشغيلية مع البلدان الت: لدييا متأخرات ف: السداد
بتعديل الفقرة  31-/د212، من خالل القرار 8::2: دروتو العشرين ف: فبراير/شباط مجلس المحافظين ف

من سياسات اإلقراض ومعاييره من خالل إضافة النص الوارد أدناه والذي يفوض بسلطة الموافقة إلى  43
 المجلس التنفيذي.



EB 2012/107/R.34 

4 

أن يعدل الشروط  يالتنفيذألغراض تنفيذ مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يجوز للمجلس  "
الت: يقدم بيا القرض المعتمد لبلد ما. ولدى تحديد فترة السماح وتاريخ االستحقاق وقيمة تل قسط 

تقدير الموضوع ف: إطار مبادرة ديون اليأخذ المجلس التنفيذي ف: اعتباره  ،من أقساط سداد القروض
 الديون." البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لقدرة البلد على تحمل

تبنى مجلس المحافظين ف: دورتو الحادية والعشرين إطارا سياساتيا ، GC 21/L.6ة وعلى أساس الوثيق -8
فوض بإنشاء حساب أمانة المبادرة و  ،32-/د216تشغيليا لمشارتة الصندوق ف: المبادرة من خالل القرار 

ظين ف: دورتو الثالثة والعشرين ف: وبعدئذ قرر مجلس المحاف ألغراض القيام بعمليات التخفيف من الديون.
ديون لمبادرة  عززةالمشارتة بصورة تاملة ف: المبادرة الم 34-/د228من خالل القرار  3111فبراير/شباط 

 وىذه اآللية اآلن قيد التشغيل. البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

حساب أمانة الصندوق فإن "، 9::2لعام  32-/د216من قرار مجلس المحافظين  7وتما ورد ف: الفقرة  -9
لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون سوف يستخدم للحد من عبء ديون الدول األعضاء المؤىلة 

عن: ذلك وي "...بموجب المبادرة المعززة لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى مستوى يمتن تحملو
ال يمتن أن تطبق عليو تأىيلو تبلد يمتنو االستفادة من ىذه المبادرة،  ضمنا أنو طالما أن البلد لم يعلن عن

العمل بطريقة متسقة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما ف: ذلك  ديون مبادرة ف: إطارالمعايير واإلجراءات 
مقترضين الوبالتال: فإن الصندوق مجبر على تسوية قضية متأخرات ة األخرى المشارتة، نمع الجيات الدائ

 منو بما يتماشى مع سياستو الخاصة وقواعده الناظمة لقضية المتأخرات.

 منظور البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي -ثالثا

طلب متتب المستشار العام من نائب الرئيس والمستشار القانون: للبنك الدول: لإلنشاء والتعمير ودائرة  -11
تان بإمتان الصندوق بموجب مبادرة ديون البلدان  إذاالنقد الدول: تقرير ما  الشؤون القانونية ف: صندوق

الفقيرة المثقلة بالديون تسوية متأخرات بلد ما بصورة أحادية، أو فيما لو تان يتوجب على الصندوق أن 
ىو والسؤال المطروح  لمض: ف: تسوية المتأخرات.لينتظر حتى يقوم البنك الدول: وصندوق النقد الدول: 

تخفيف من  اً الصندوق قدما بإعادة جدولة تيسيرية قبيل وصول البلد إلى نقطة القرار جزء مض:ىل يعتبر 
جابة على تساؤل متتب  ديون الصندوق لمثل ىذا البلد بموجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وا 

ىناك طلب أو  يتون ذلك، ف: أي مرحلة زمنيةت تان : حالوف ،المستشار العام فيما إذا تان ذلك ممتنا
ن تمض: المؤسسات المالية المتعددة األطراف قدما معا، وأن تتوقف عن تطبيق أل ،بموجب المبادرة ،توقع

 دائرة. وقد أجاب نائب الرئيس والمستشار القانون: للبنك الدول: لإلنشاء والتعمير و ليو مالتتفاقيات الأحادي 
 قانونية ف: صندوق النقد الدول: على الوجو التال::الشؤون ال

  من ديونو بموجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة الحصول على تخفيف ت: يتمتن بلد ما من
( تطبيع عالقاتو مع الجيات 2بالديون، ال بد من حل عدد من القضايا الرئيسية، وى: تتضمن: )

( ضمان الموارد 3المتعددة األطراف، )الدائنة ، بما ف: ذلك من خالل تسوية متأخراتو للجيات الدائنة
الديون بموجب المبادرة. ويتون التأىيل للتخفيف  خفيفتتلفة تمن  تيمحصالضرورية لدائنيو لتمويل 

مؤشرات القدرة على تحمل الديون أعلى من تتون من الديون على وجو الخصوص مشروطا بأن 
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لتوفير مثل ىذا عن استعدادىا من الجيات الدائنة وتلق: الضمانات ذات الصلة ف: المبادرة  العتبات
 التخفيف.

 وبالتال: ال يوجد ىناك  ،مشارتة الجيات الدائنة ف: مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون طوعية
أن المبدأ الرئيس: المحدد لمبادرة أي مطلب لعمل منسق من قبل جميع الجيات الدائنة لبلد ما. إال 

سقة بين بأنو ال بد لإلجراءات أن تتون من ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ىو أن ىناك توقع ما
مع اإلدراك بأن نجاح المبادرة و جميع الجيات الدائنة ذات الصلة، مع مشارتة واسعة ومتساوية، 

على المشارتة الشاملة لجميع الجيات باالعتماد  دين ال يمتن تحملومن يتمن ف: السماح بخروج 
فيما يتعلق بتسوية المتأخرات، والتخفيف من عبء الديون، فيتألف من  قديم العيدالدائنة. وأما النيج 

 تبن: إطار شامل ف: سياق تضامن بين جميع الجيات الدائنة.

 ربما يتحرك عبء ديونو،  ذات الصلة بتأىل بلد ما للتخفيف من الرئيسية عندما يتم حل القضايا
إجراء متسق  البنك الدول: لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدول: قدما لتحقيق التوقع بوجود ئذعند

صندوق النقد الدول: والبنك الدول: إليو ف: النقطة الثانية أعاله. وبموجب المبادرة، فإن أشير 
الت: قد يقرر فييا الصندوق فيما إذا تان  أي النقطة)نقطة القرار، عند لإلنشاء والتعمير يلتزمان 

التخفيف من توفير حصصيم من ل (أحد أعضائو مؤىال للمساعدة بموجب المبادرة ومقدار المساعدة
ة من قبل الجيات الدائنة األخرى. ناسبضمانات مرضية عن البدء بإجراءات متتوفر شروط بالديون 

توقع بأن ىذه ، سيتون ىناك توفر الضماناتأن ما دائنة لجية الحد الذي يمتن  ىلا  وبالتال:، و 
من الديون من قبل التخفيف بعدئذ توفير يمتن ملتزم بيا. المساعدة الالجية الدائنة سوف توفر 

الجيات الدائنة عند نقطة اإلنجاز )أي عند النقطة الت: يأخذ فييا الصندوق قراره بصرف المساعدة 
 العضو المؤىلة(. ةالملتزم بيا للدول

 إعادة الجدولة بشروط تيسيرية قبل يمتن اعتبار   وجب مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،بم
الوصول إلى نقطة القرار خطوة نحو حصة متعددة األطراف ف: تخفيف الديون بموجب المبادرة. 

تيسيرية  أعطى الدائنون متعددو األطراف إعادة جدولةالت: حاالت الوبإمتاننا أن نؤتد بأنو ف: 
التيسيري تان متأصال ف: إعادة عنصر الفإن للمتأخرات قبل الوصول إلى نقطة القرار ف: المبادرة، 

ف: التخفيف من الديون بموجب المبادرة. المعن: الييتلة مما يمتن اعتباره جزءا من حصة الدائن 
منتظمة منذ وقد تم تطبيق ممارسة حساب عنصر المنحة ف: عمليات تسوية المتأخرات بصورة 

 .(تما ىو واضح ف: الوثائق القطرية ذات الصلة بيذه المبادرة)، 9::2تبنييا عام 

تصنيف مطالبات الصندوق بإعادة السداد مقارنة بغيره من المؤسسات  -رابعا 
 المالية الدولية األخرى

لديون طوعية، وبالتال: ليس تما ذتر أعاله، فإن مشارتة الدائنين ف: مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة با -11
ي مطلب لعمل متسق من قبل جميع دائن: بلد ما. وبالتال: وف: غياب قرار من مجلس المحافظين ىناك أ

فإن مثل ىذا  ،لمطالبات جيات دائنة أخرى متعددة األطراف للمقترضين من الصندوقإلعطاء األولوية 
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الدائنين انون الدول: ذات الصلة، تانت مطالبات بموجب قواعد القو  ،المطلب يتون ملزما فقط ف: حال أنو
 اآلخرين أقدم من مطالبات الصندوق. 

بين الصندوق ودولة مقترضة مبرمة شتل إعادة جدولة الديون تعديال التفاقيات تمويل توف: القانون الدول:،  -12
لمعاىدات بين الت: تعتبر معاىدات ضمن المعنى العريض لمعاىدة جنيف بشأن قانون او من دولو األعضاء 

الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية. وبالتال:، ومن جية نظر رسمية صرفة، تبدو جميع 
العقد أن ىا باألخرى، وتأنيا تيانات مستقلة تتمتع باالتتفاء الذات: على أساس احدإعالقتيا المعاىدات ف: 

دولية لدييا أسبقية مطلقة على أي اتفاقية أخرى، شريعة المتعاقدين. وبناء عليو فليست ىناك أي اتفاقية 
. ومعنى ما ذتر لياتذلك ال يجوز ألي اتفاقية بين طرفين أو أتثر أن تستخدم ضد فريق آخر غير موقع 

تنجم عن اتفاقيات مع جيات دائنة أخرى متعددة األطراف، فإنيا مقترض ما أعاله بأنو طالما أن ديون 
فيما يتعلق بحقوق المؤسسات و بعضيا البعض. وبالتال: على أنيا مساوية لتشتل التزامات مستقلة تصنف 

المالية متعددة األطراف األخرى تجية ثالثة باتفاقيات التمويل بين الصندوق والجيات المقترضة منو، فإن 
معاىدة ما حقوقا وواجبات على طرف ثالث أال تخلق من المبادئ المعترف بيا تماما ف: القانون الدول: 

بدون موافقتو. وحيث أن اتفاقية التمويل ف: الصندوق وتعديالتيا ال تضم بنودا وأحتاما تنطبق على حق أي 
الصندوق، وبالتال: فيما يتعلق بطرف ثالث، فإنو ال يمتن طلب اإليفاء بيذه الحقوق من قبل طرف ثالث 

إلعطاء صندوق أو غيرىا فليس ىناك أي مطلب بموجب الشروط العامة لتمويل التنمية الريفية ف: ال
 لمطالبات مالية أخرى متعددة األطراف.األولوية 

 االستنتاجات -خامسا
 يؤدي تل ما ورد سابقا إلى االستنتاجات التالية: -13

 إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة لالستفادة من لم يتم إعالن تأىيلو  عند التعامل مع بلد ما
األطراف أن يطبق سياساتو الخاصة بو عند التعامل مع متأخرات  بالديون، يمتن ألي دائن متعدد

 الدول األعضاء فيو.

  9::2)ز( من سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق عام 43الفقرة أدخل مجلس المحافظين 
على متأخرات مطولة بيا لالعواقب غير المرغوب بيدف تمتين المجلس التنفيذي من التعامل مع 

 الت: تحتاج لمساعدة الصندوق. لبلدان األعضاءا

  تسديد وجوب ىو )ز( من سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق 43وبناء عليو، فما تطلبو الفقرة
 المتأخرات من خالل خطة إلعادة جدولة الديون، تما يقررىا المجلس التنفيذي. 

 تم ممارسة ، تالمثقلة بالديون وفيما يتعلق بالدول المتأىلة لالستفادة من مبادرة ديون البلدان الفقيرة
ىذه السلطة حتى يحين الوقت الذي يصل فيو المقترض إلى نقطة القرار، بعدىا يتوقع من الصندوق 

 أن يعمل مع غيره من المؤسسات المالية المتعددة األطراف. 

  :بأن وأتدت االستجابات المستلمة من تل من البنك الدول: لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدول
مشارتة الدائنين ف: ىذه المبادرة طوعية، وبالتال:، فليس ىناك أي طلب لعمل متسق من قبل جميع 
الدائنين لبلد ما. عالوة على ذلك، فإن إعادة الجدولة بشروط تيسيرية قبيل الوصول إلى نقطة القرار 
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جب ىذه حصة منظمة متعددة األطراف ما ف: تخفيف الديون بمو يمتن اعتبارىا تحرتا صوب 
البنك بين رتة تشمفقد نصت مذترة  ،الوصول إلى نقطة القرار" المبادرة. وفيما يتعلق بعبارة "قبل

نيج صوب "الدول: وصندوق النقد الدول: حول مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بعنوان 
المتأخرات ف:  ةجدول بأن إعادة، 9::2عام الصادرة  "متأخرات المؤسسات المالية متعددة األطراف

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة سياق إلى نقطة القرار يتوقع أن يتم تبنيو ف: وصول النفس زمن 
بق: تطبيق المدة الزمنية المحددة قبل الوصول إلى نقطة القرار مرنا بالديون. ومن ناحية الممارسة، 

 على الدوام.

  إلعطاء أما المبادئ ذات الصلة بالقانون الدول:، فتؤتد بأنو ليس ىناك أي مطلب على الصندوق
 .األخرى لمطالبات المؤسسات المالية متعددة األطرافاألولوية 


