
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  

)املعدلة واملنقحة بتاريخ(
10 يناير/كانون الثاين 2010

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

مبادئ بشأن تعزيز
املسؤولية

يف ميدان اإلقراض واالقرتاض السياديي

  





3

خلفية مبادرة األونكتاد 

 2009 خالل  مبادرة  إطالق  إىل  األونكتاد  النطاق  الواسعة  السلبية  وآثارها  العاملية  واالقتصادية  املالية  األزمة  أسباب  دفعت 
لتعزيز مامرسات مسؤولة يف مجال اإلقراض واالقرتاض السياديني. ويتمثل هدف مبادرة األونكتاد يف إتاحة منتدى للنقاش حول 

املامرسات املسؤولة وتطوير مجموعة من املبادئ واملامرسات املتعلقة بقضايا الدين السيادي تحظى بالقبول العام. 

ومل يفتأ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة السنوي حول الدين الخارجي يشدد مرارا وتكرارا عىل أهمية تعزيز املسؤولية يف 
الدائنني واملدينني  القرار خالل ديسمرب/كانون األول 2010، عىل رضورة تقاسم  ميدان اإلقراض واالقرتاض السياديني. وقد أكد 
للمسؤولية تفاديا للوقوع يف وضعيات دين ال ميكن تحملها، كام شجع الدول األعضاء ومؤسسات بريتون وودز ومصارف التنمية 
اإلقليمية ومؤسسات أخرى مالية متعددة األطراف ذات صلة وأصحاب املصالح عىل مواصلة النقاشات القامئة يف إطار مبادرة 
األونكتاد لتعزيز اإلقراض واالقرتاض السياديني املسؤولني، مع مراعاة العمل املنجز من قبل منظامت ومنتديات أخرى بشأن هذه 

القضية.

يعد إيجاد مبادئ مقبولة يهتدي بها اإلقراض واالقرتاض السياديني أوىل مراحل هذه العملية. لذلك، ترمي األونكتاد إىل تحقيق 
توافق يف اآلراء حول مجموعة من املبادئ املقبولة دوليا لتجنب التمويل السيادي غري املسؤول. 

وال تزال هذه املبادئ مفتوحة للنقاش والتداول. وتتوخى عملية اإلقرار الشفافية وإرشاك جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. 
كام أن النسخة املوحدة نتيجة مثرة استشارات دولية مكثفة، غري أنها قد تكون موضوع مزيد من التحسينات.      

وقد شكل فريق خرباء للمساهمة يف عملية صياغة هذه املبادئ. ويتكون الفريق من خرباء معروفني عامليا يف مجال القانون 
واالقتصاد ومستثمرون من القطاع الخاص ومنظامت غري حكومية. كام يشارك ممثلون كبار لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

ونادي باريس كمراقبني لهذا الفريق. بعد العديد من االجتامعات الرسمية وتبادل األفكار تبلور مرشوع املبادئ هذا. 

وتسعى األونكتاد اآلن إىل الحصول عىل ردود قومية وإقليمية بشأن تصميم املبادئ وعملية تنفيذها املحتملة والطوعية من قبل 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة، السيام عرب اجتامعات استشارية إقليمية. 

وتعرب األونكتاد عن امتنانها للمساهامت التي قدمها أعضاء فريق الخرباء ومراقبوه والدول األعضاء يف األمم املتحدة واملستشارون 
الخارجيون وموظفو األونكتاد الذين عملوا يف إطار أنشطتهم املهنية. وال متثل اآلراء املعرب عنها هنا بالرضورة آراء مؤسساتهم أو 

منظامتهم. وتعرب األونكتاد أيضا عن امتنانها للدعم املايل السخي الذي قدمته حكومة الرنويج. 

املبادئ املوحدة بشأن تعزيز املسؤولية

يف ميدان اإلقراض واالقرتاض السياديني

مرشوع األونكتاد بشأن تعزيز املسؤولية يف ميدان اإلقراض واالقرتاض السياديني
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ديباجة 

يعود حدوث اإلعسار السيادي ألسباب منهجية و/أو استثنائية وكذا لسلوك املقرضني و/أو املقرتضني. وقد سبق وأن تأثرت كل 
من الدول املتقدمة النمو والدول النامية – وكذا الجهات املقرضة الثنائية واملتعددة األطراف واملنتمية للقطاع الخاص- بالتخلف 

السيادي عن الدفع أو كانت طرفا يف ذلك. 

اإلعسار  للحد من  املتعاون  أو غري  التعسفي  أو  الفعال  أو غري  املنضبط  السياديني غري  واملدينني  الدائنني  تفادي سلوك  يجب 
النمو  تعزيز  شأنهام  من  ومنضبطة  متبرصة  بطريقة  يجريان  اللذان  السياديني  واالقرتاض  فاإلقراض  السلبية.  وآثاره  السيادي 
والتنمية؛ بينام قد يتسبب التمويل غري املسؤول يف عواقب وخيمة للبلد املدين ومواطنيه ودائنيه وجريانه ورشكائه التجاريني. 

بل قد متتد هذه العواقب لتتجاوز حدود املدين السيادي القومية. 

لذلك، فإن تشجيع مامرسات مسؤولة يف مجال االقرتاض واإلقراض السياديني قضية تعترب بالفعل ذات أهمية دولية. فاإلقراض 
واالقرتاض السياديان مرتبطان بشكل جوهري بإمكانية تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. إذ أن كال طريف معاملة اإلقراض السيادي 
– املقرتض واملقرض- خاضع للمساءلة بشأن سلوكه خالل املعامالت املذكورة. كام ال يجوز ألحد الطرفني تحميل الطرف اآلخر كل 

مسؤولية التحقق من أن االتفاق املايل سليم ومرخص قانونيا وصحيح التوثيق ومراقب بعناية.    

وترمي هذه املبادئ إىل تعزيز سلوك أكرث مسؤولية ليعود بالفائدة عىل كل من املقرتضني السياديني ومقرضيهم. كام أنها مصممة 
بشكل شمويل لتطبق عىل املقرتضني السياديني والدول املتقدمة النمو والدول النامية وكذا املقرضني. 

  

ويتبع بعض املقرتضني واملقرضني السياديني املبادئ الواردة يف هذه الوثيقة. وال تكمن املساهمة املعيارية لهذه املبادئ يف وضع 
حقوق أو واجبات جديدة يف القانون الدويل، بل تتمثل يف إيجاد  وموامئة وتعميم املبادئ األساسية وأفضل املامرسات السارية 
عىل اإلقراض واالقرتاض السياديني والتعرف عىل وقع هذه املعايري واملامرسات عىل املقرضني واملقرتضني عىل املستوى الدويل. 

ويجب أن ترسي هذه املبادئ دون املساس بالقواعد الدولية األخرى املتعلقة بعمل املقرضني واملقرتضني.  

األولويات  مراعاة  مع  حولها  اآلراء  توافق  وتحقيق  وسليمة  قوية  مجموعة  إنشاء  يف  املبادرة  هذه  من  األوىل  املرحلة  متثلت  وقد 
واألفضليات السيادية.    

إن مسوؤليات املقرضني واملقرتضني معروضة بانفصال يف هذه املبادئ. وترافق كل مبدأ فقرات فرعية تفرس معناه وتلقي الضوء 
عىل بعض تأثريات املبدأ ذات الصلة.
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أوال. مسؤوليات املقرضني تجاه املقرتضني السياديني  

1. التوكيل
يجب أن يدرك املقرضون أن املسؤولني الحكوميني األطراف يف معامالت اإلقراض واالقرتاض السيادي مسؤولون 

عن حامية املصلحة العامة )للدولة واملواطنني الذين يعملون كوكالئهم(.

التأثيرات: 

•  يتعامل املقرضون للمقرتضني السياديني مع وكالء )املسؤولون الحكوميون املشاركون مبارشة يف عملية االقرتاض( 
مسؤولني حيال الدولة واملواطنني التي يترصفون باسمها.   

•  كل محاولة، من قبل مقرض ما، لتحريض مسؤول حكومي عىل خرق هذا الواجب غري مرشوعة )مثال، حاالت 
الرشوة أو الفساد(.  

2. القرارات املدروسة 
تقع عىل عاتق املقرضني مسؤولية تقديم املعلومات لزبائنهم السياديني ملساعدة املقرتضني عىل اتخاذ قرارات 

ائتامنية مدروسة. 

التأثيرات: 

•  يجب عىل املقرضني إتباع معايري العناية الواجبة السارية، مبا يف ذلك اتخاذ خطوات معقولة لضامن إدراك الطرف 
السيادي ملخاطر املنتج املايل املقرتح وفوائده.

باألسواق  إملاماً جيداً  املايل بشكل كبري من جهة سيادية ألخرى. فبعضها يلم  التطور والتعميد  •  يتباين مستوى 
والتقنيات املالية، فيام يقل متكن البعض اآلخر من ذلك. وتزداد مسؤولية املقرض عند التعامل مع جهة سيادية 

تفتقر إىل التطور املايل.

3. الرتخيص وفق األصول
يجب عىل املقرضني قدر اإلمكان تحديد ما إن كان التمويل قد حصل عىل الرتخيص حسب األصول وإن كانت 

االتفاقات االئتامنية املرتتبة عنه صالحة وقابلة للتنفيذ وفق القوانني ذات الصلة 

التأثيرات: 

•  يتعني عىل املقرض بشكل مستقل ضامن التأكد، قدر اإلمكان، من حصول املسؤولني الحكوميني عىل اإلذن وفق 
القانون الساري للخوض يف املعاملة وأن الرتتيب يتوافق بأي شكل آخر مع هذا القانون. 

• إذا اعترب املقرض إن هذه الظروف غري متوفرة، فعليه العدول عن إبرام االتفاق. 
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4. قرارات ائتامنية مسؤولة 
تقع عىل عاتق املقرض مسؤولية إجراء تقييم واقعي لقدرة املقرتض عىل خدمة القرض، وذلك استنادا إىل أدق 

املعلومات املوجودة ووفق القواعد التقنية الراسخة واملوضوعية املتعلقة بالعناية الواجبة والحسابات القومية.

التأثيرات: 

•  ال تقترص األخطار التي قد يتسبب فيها اإلقراض مبا يفوق قدرة املقرتض املعقولة عىل السداد عىل التخلف عن 
دفع القرض املقدم، بل أن ذلك يؤثر سلبا عىل وضعية جميع دائني هذا املدين السيادي.

•  عند تقييم وضعية املقرتض، يجب عىل املقرض تقييم الوضعية املالية العامة والواقعية، مبا يف ذلك االلتزامات 
االحتاملية وفق نظام الحسابات القومية املعتمد من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة.  

•  يجب عىل املقرض، خالل معاملة يكون فيها مدفوعا باعتبارات تجارية فقط، أن يويل اهتامما اقتصاديا مبارشا 
لتقييم قدرة املقرتض عىل الوفاء بالدين.

•  تكون القروض املمنوحة للمقرتضني السياديني كوسيلة لتعزيز التأثري الجغرايف السيايس الثنايئ )من حكومة ألخرى( 
للقارض، مع ذلك، مدفوعة مبربرات أخرى. كام أن متويل الصادرات العسكرية من قبل البلد الدائن يدخل ضمن 
الفئة ذاتها. ويجب أن ال تغري الرغبة يف تحقيق هذه املنافع الثانوية عن طريق صفقة متويل واجب املقرض 

الثنايئ املتمثل يف إجراء تقييم متزن لقدرات املقرتض عىل الوفاء بالدين.          

•  وتتوقف قرارات اإلقراض توقفا حاسام عىل إرادة املقرتضني السياديني تقديم معلومات دقيقة يف الوقت املناسب 
)أنظر املبدأ 11 أسفله(.   

5. متويل املشاريع 
يجب عىل املقرضني املمولني ملرشوع يف البلد املدين إجراء دراساتهم وتقييمهم الخاص، وعند االقتضاء، مراقبة 

والثقافية  واالجتامعية  واملدنية  والتشغيلية  املالية  تأثرياته  ذلك  يف  مبا  الدفع،  بعد  للمرشوع  املحتملة  اآلثار 

والبيئية. ويجب أن تتناسب هذه املسؤولية مع الخربة التقنية للمقرض وحجم املبالغ املقدمة.  

التأثيرات:

•  يف مجال متويل املشاريع، يتحمل املقرض جزءا من مسؤولية تحديد آثار املرشوع املمكن توقعها بصورة معقولة 
وتقع عىل عاتق الحكومة املضيفة للمرشوع مسؤولية مطابقة.      

•  وعند االقتضاء، ستشمل هذه الدراسات والتقييم عموماً مراقبة استعامل مبالغ القرض بعد رصفها )أنظر املبدأ 
12 أسفله(. ويجب أن تكون هذه املراقبة شفافة و أن ال تؤثر عىل قدرة الجهة السيادية عىل اختيار أولوياتها 

اإلمنائية.      

6. التعاون الدويل 
يجب عىل كافة املقرضني االمتثال لعقوبات األمم املتحدة املفروضة عىل حكومة من الحكومات.

التأثيرات:

• تفرض األمم املتحدة عقوبات عىل دولة ما قصد املحافظة عىل السالمة واألمن الدوليني أو استعادتهام. يجب عىل 
املقرضني، يف حاالت سوء الترصف الجسيمة التي تعترب فيها العقوبات رضورية، عدم املشاركة يف معامالت مالية تخرق 

هذه العقوبات أو تتفاداها أو تقيدها.   
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7. إعادة هيكلة الدين  
يتعني عىل جميع املقرضني، إذا اتضح بجالء أن مدينا سياديا عاجز عن خدمة ديونه، الترصف بنية حسنة وبروح 

تعاونية إلجراء إعادة ترتيب مقبولة لهذه االلتزامات. يجب عىل الدائنني السعي إىل إيجاد حل رسيع ومنظم 

للمشكلة. 

التأثيرات: 

•  مل توضع لحد اآلن آلية عاملية إلعادة هيكلة الدين السيادي. ال يوجد بالتايل خيار آخر أمام مقرتض سيادي يواجه 
ضائقة مالية سوى التفاوض مع دائنيه من أجل التوصل إىل إعادة ترتيب لعبء دينه تتوافق اآلراء حولها. 

•  رغم أن هناك افرتاضا بأن العقود ستنفذ وفق أحكامها، يجب عىل املقرضني اإلقرار باحتامل وجود ظروف يف 
الحالة ملخصة يف  السيادي يف هذه  السيادي. مسؤوليات املقرتض  الدين  املستقبل قد تدعو إىل إعادة هيكلة 

املبدأ 15 )أسفله(.

•  يجب أن يكون املقرضون عىل استعداد للتفاوض بنية حسنة مع املقرتض ودائنني آخرين إليجاد حل يريض جميع 
األطراف.    

مالية، قصد فرض تسوية  الذي يحصل عىل سند مديونية مدين سيادي يوجد يف ضائقة  الدائن  •  يعترب ترصف 
تفضيلية للدين دون إجراء عملية تسوية توافقية، ترصفا تعسفيا.   

ثانيا. مسؤوليات املقرتضن السياديني

8. التوكيل 
تعد الحكومات وكيالت للدولة، ويجب عليها، وفق ذلك، عند إبرام التزامات ديون، حامية مصالح مواطنيها. 

وينبغي أيضا للمقرتضني، حني ينطبق ذلك، دراسة مسؤولية وكالء املقرضني تجاه هيئاتهم.   

التأثيرات:

•  إن الديون السيادية املعقودة من قبل الحكومات تلزم كيان الدول القانوين املستمر، مبا يف ذلك إداراتها املستقبلية 
وينفذونها  القروض  هذه  ملثل  يرخصون  الذين  الحكوميني  املسؤولني  فإن  وبالتايل  املقبلة.  مواطنيها  وأجيال 

يتحملون مسؤوليات حيال الشعب امللزم بدفع األموال يف نهاية املطاف.     

•  يجعل هذا الوضع كل أشكال املصلحة الذاتية أو االختالس من قبل املسؤولني الحكوميني املشاركني يف عملية 
لتقييم  الفساد مالمئة  الدولية واإلقليمية ضد  االتفاقيات  القومية وكذا  القوانني  االقرتاض، غري مرشوعة. وتعترب 

مرشوعية هذا الترصف.

•  يجب كذلك إنفاذ واعتامد مدونة األخالقيات السارية عىل إدارة الدين للتعامل مع املخاطر الكبرية يف هذا امليدان. 
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9. االتفاقات امللزمة 
إن عقد الدين السيادي التزام ملزم ويجب الوفاء به. بيد أنه قد تحل ظروف خاصة. فقد تحول ضائقة مالية 

دون سداد املقرتض للدين بشكل كامل و/أو يف األجل املحدد.  كام قد تقر سلطة قضائية مختصة بوجود ظروف 

أحدثت دفاعا قانونيا. وحني يتحتم إدخال تغيريات عىل الرشوط التعاقدية األصلية للدين، نظرا لضائقة مالية، 

يجب التقيد باملبدأين 7 و15.   

التأثيرات:

•   غالبا ما يعود عجز مقرتض سيادي عىل مواصلة خدمة الدين بصورة عادية إىل ضائقة مالية حادة. وأحيانا، يكون 
املقرتض السيادي نفسه مسؤوال عن الصعوبات التي يواجهها )مثال، عن طريق مواصلة سياسات اقتصادية كلية 
غري حكيمة(؛ وأحيانا يكون سلوك الدائن الطائش وراء وقوع املقرتض السيادي يف مأزق. ويف أحيان أخرى تكون 
أحداث ال يتحكم فيها املقرتض السيادي السبب يف األزمة )الكوارث الطبيعية أو تدهور عام يف األسواق املالية(. 

•   يف بعض الحاالت قد تحدث الظروف املحيطة بعقد قرض سيادي دفاعا قانونيا يتعلق بتنفيذ هذا العقد من قبل 
املقرتض السيادي. ويعد ضلوع الدائن يف فساد املسؤولني الحكوميني، خالل عملية االقرتاض، إحدى هذه الحاالت. 
كام تدخل ضمن هذه الحاالت املعامالت التي تقيد عقوبات األمم املتحدة أو تنطوي مبارشة عىل خرقها. حني 

تكون هذه الدفاعات القانونية يف حوزة مدين سيادي، يجب رفعها أمام محكمة مختصة.   

10. الشفافية 
السيادي ومسوؤلياته شفافة. ويجب  الدين  بالتزامات  التمويل والوفاء  يجب أن تكون عملية الحصول عىل 

عىل الحكومات أن تقيم وتنفذ إطارا قانونيا شامال يحدد بوضوح السلطات واإلجراءات واملسؤوليات وأوجه 

الرسمي  االقرتاض  والرقابة عىل  الالزمة  املوافقة  لضامن  التدابري  إجراء  بالخصوص  عليها  يجب  كام  املساءلة. 

وأشكال أخرى من التمويل، مبا يف ذلك الضامنات التي تقدمها الهيئات املرتبطة بالدولة.      

التأثيرات:

•  مبا أن دافعي الرضائب يف البلد هم من سيتحمل يف نهاية املطاف مسؤولية سداد دين املقرتض السيادي، يجب، يف 
أفضل األحوال، إرشاك ممثليهم يف الهيئات الترشيعية يف اتخاذ القرار حول جدوى االقرتاض وكيفية الحصول عليه. 
وقد يكون ذلك عىل شكل تحديد ترشيعي لسقف الدين واألهداف االقرتاضية ورقابة ترشيعية عىل مالية الحكومة 

أو القدرة عىل إجراء مراجعة حسابات معامالت خاصة بعد السداد، أو أي تدخل ترشيعي آخر.              

الواجب  عىل  اإلبالغ  معايري  وتتوقف  ككل.  العام  والقطاع  الخاصة  املعامالت  تشمل  أن  الشفافية  عىل  •   يجب 
اعتامدها عىل فئة أصحاب املصلحة الذين يوجه لهم التقرير.  

 

•   املعامالت أو تقنيات املحاسبة التي تؤدي إىل تقديم صورة خاطئة عن حقيقة طبيعة وحجم دين مقرتض سيادي 
تتعارض مع واجبه يف التحيل بالصدق تجاه مواطنيه ودائنيه. 
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11. اإلفصاح والنرش 
يجب عىل الحكومات اإلفصاح عن ما يناسب من رشوط وأحكام اتفاقات التمويل، كام يجب جعلها يف متناول 

الجميع، وتسهيل الحصول عليها بحرية يف الوقت املناسب عرب االنرتنت لفائدة جميع أصحاب املصلحة مبا فيهم 

املواطنون. عىل املدينني السياديني اإلفصاح عن معلومات كاملة ودقيقة بشأن وضعيتهم االقتصادية واملالية 

مبا يتوافق مع متطلبات اإلبالغ املعيارية وتناسب مع وضعية دينهم. يجب عىل الحكومات االستجابة بوضوح 

لطلبات األطراف املرتبطة للحصول عىل املعلومات ذات الصلة. ويجب أن تتوقف القيود القانونية املفروضة 

عىل اإلفصاح عن املعلومات عىل املصلحة العامة الجلية ويجب أن تستخدم بشكل معقول.       

التأثيرات:

الواجب  فمن  السيادي،  الدين  مجال  االستثامرية يف  قراراتهم  املقرضون خطر  يتحمل  أن  املنتظر  من  كان  •  إذا 
تزويدهم باملعلومات الالزمة لتحليل هذا الخطر بشكل صحيح قبل القيام باالستثامر. ولن يسع املقرتض السيادي 
الذي مل يفصح بالكامل – عىل أن مثة فئة محدودة فقط من االستثناءات تهم الدفاع القومي- أو الذي يقدم 
معلومات خاطئة عند حصوله عىل دين، الدفاع عن موقفه والقول بأن املسؤولية املعنوية لدائنيه تفرض عليهم 

املشاركة يف أي تسوية الزمة للدين مستقبال.           

•  ويف نفس السياق، يجب نرش األحكام املادية )املالية والقانونية( الخاصة بإصدارات الديون املستحقة عىل مقرتض 
سيادي، عىل األقل، باللغة أو اللغات الرسمية للبلد.         

التالية، عىل  املعلومات  تقديم  املالية واالقتصادية، عن طريق  اإلفصاح علنا عن وضعيتهم  املدينني  •  بجب عىل 
سبيل الذكر: )أ( بيانات مالية دقيقة يف الوقت املناسب؛ )ب( مستوى وتركيبة الدين الخارجي واملحيل، مبا يف 
ذلك االستحقاق والعملة وأشكال الربط القيايس واملواثيق؛ )ج( الحسابات الخارجية؛ )د( استعامل املواد املشتقة؛ 
)ه( الجدول الزمني الستهالك الدين؛ )و( تفاصيل جميع أنواع الضامنات السيادية الرصيحة أو الضمنية. وقد 
يرغب املقرتضون السياديون يف النظر يف اإلفصاح عن املعلومات وفق املعايري الدولية، مثل املعيار الخاص لتعميم 

البيانات لصندوق النقد الدويل.   

12. متويل املشاريع 
يتحمل املقرتضون السياديون، يف مجال متويل املشاريع، مسؤولية إجراء دراسات شاملة بشأن آثار املرشوع 

املالية والتشغيلية واملدنية واالجتامعية والثقافية والبيئية وبشأن متويل هذا املرشوع. يجب عىل املقرتضني 

اإلفصاح عن نتائج دراسات تقييم املرشوع. 

التأثيرات:

•  تبقى الديون املعقودة لتمويل مرشوع مستحقة ولو ندم املقرتض السيادي الحقا عن تصميم املرشوع أو تشغيله. 
ويجب أن يقوم افرتاض املشاريع عىل تقييم تقني نزيه ودقيق.    

•  غالبا ما تغيب متويالت املشاريع التقليدية )حيث يتحمل املقرضون الخطر االئتامين للمرشوع بدال من تحمل 
الخطر االئتامين لكفيل من كفالء املرشوع مثل الدولة املضيفة( عن بيانات ميزانية الدولة املضيفة. مع ذلك، 
غالبا ما تضطر الدولة إىل االضطالع باملشاريع السيئة التصميم أو الناقصة التمويل، قبل إمتامها، مام يتسبب يف 

مرصوفات غري متوقعة للقطاع العام.    

•  يجب عىل املقرتضني ضامن عدم استعامل أموال املشاريع ألغراض أخرى غري تلك التي جرى االتفاق عليها.
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•  عند االقتضاء، ال يعفي تحمل مقرتض سيادي مسؤولية دراسة مرشوع ممول بأموال عامة )أنظر املبدأ 5( املقرض 
من مسؤولياته املستقلة يف هذا الصدد. ويظهر املايض القريب الكثري من األمثلة عن مقرضني حرضوا مقرتضني 
سياديني عىل طلب مشاريع غري رضورية بل وضارة فقط للحصول عىل القروض بالعملة الصعبة املقدمة لتمويل 

املرشوع.        

13. إدارة ومراقبة مالمئتان   
يتحمل الدائنون مسؤولية وضع وتنفيذ إسرتاتيجية للقدرة عىل تحمل الدين وإلدارته كام يتحملون مسؤولية 

التأكد من أن إدارتهم للدين مالمئة. كام ينبغي عىل البلدان املدينة إنشاء أنظمة رقابة فعالة، مبا يف ذلك عىل 

املستوى املحيل. عىل أن تشمل كذلك االلتزامات الطارئة. ويجب أن تتوىل جهة مراجعة إجراء مراجعات مستقلة 

لاللتزامات  والكيفي  الكمي  التقييم  بغية  دينهم  لحافظات  وبانتظام  املناسب  الوقت  وموضوعية ومهنية يف 

املعقودة مؤخرا. وينبغي نرش نتائج هذه املراجعات لضامن الشفافية واملساءلة يف مجال إدارة الدين. ويجب 

إجراء املراجعات أيضا عىل املستوى املحيل.    

التأثيرات:
•   إعانت العديد من البلدان من املامرسات غري املنضبطة يف مجال عقد التزامات الدين من قبل مقرتضني سياديني 
ومقرتضني آخرين من القطاع العام. ويف غياب موافقة وعملية مراقبة مركزيتني، قد تجري االستدانة دون االكرتاث 
بقدرة البلد العامة عىل تحمل الدين. وكنتيجة لذلك، قد يبقى تخصيص عوائد هذه الديون غري شفاف كام قد 

تكون أحكام هذه القروض –القانونية واملالية- غري متسقة ومفتقرة إىل الحصافة.                    

•  إيجب مراعاة هيئات البلد االتحادية والدستورية األحادية عند القيام مبراجعة. كام يجب عىل املراجعني الحصول 
املعايري  وفق  الدين  مبراجعة  للقيام  الرضورية  املعلومات  لجميع  ينبغي  كام  للوصول  الالزمة  الصالحيات  عىل 

الواردة يف هذا املبدأ.  

•   إ ومن شأن إقامة مكتب فعال إلدارة الديون معالجة الكثري من هذه املشاكل. وتوجد مكاتب إدارة الديون يف 
العديد من البلدان، املتقدمة النمو منها أو النامية، كام تقدم املؤسسات املالية الدولية مساعدة تقنية للبلدان 

لتقديم يد العون يف سبيل إقامة مكتب إلدارة الديون. 

•  إيجب أن يشارك مكتب إدارة الديون يف جوانب ما قبل وما بعد سداد الديون املستحقة عىل دولة ما أو عىل أحد 
أجهزتها. ويجب أن يحصل املكتب عىل عمليات سليمة لتطوير إسرتاتيجية فعالة يف األجل املتوسط )مبا يف ذلك 
إجراءات ملراجعة اإلسرتاتيجية دوريا ملراقبة املخاطر الناشئة ومراقبة تكاليف الفوائد ومراعاة التزامات أخرى قد 

تؤثر عىل وضعية ميزانية الحكومة ومراقبة األداء واإلبالغ بوضوح وشفافية عن نتائج اإلسرتاتيجية(.    

مبكان  مهمة  أمور  ونرشها  وفهمها  السيادي  الدين  لحافظة  واملستقبلية  الراهنة  بالتأثريات  الشامل  اإلملام  •  إإن 
لكل من العالقة االئتامنية بني الحكومات ومواطنيها والعالقة املالية بني الدول ومقرضيها. يجب عىل املراجعات 

االستناد إىل املبادئ املقبولة عموما يف هذا املجال.   
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14. تجنب آثار اإلفراط يف االقرتاض 
يجب عىل الحكومات تقدير التكاليف واملنافع عند السعي للحصول عىل قروض سيادية. عليها البحث عن 

قرض سيادي إن كان سيمكن من استثامر عام أو خاص إضايف، مع عائد اجتامعي مستقبيل يعادل عىل األقل 

سعر الفائدة املحتمل.      

التأثيرات:

• يجب عىل الجهة السيادية االقرتاض إن كان خالف ذلك سيؤدي إىل انخفاض استثامر يفوق عائده سعر الفائدة. 
 

•  يجوز لجهة سيادية بشكل مرشوع االقرتاض لتمويل االستهالك )مثال نقص يف االدخار( بدال من الزيادة يف استثامر 
مضادة  ودفاعية  وقائية  إجراءات  تنفذ  قد  االقتضاء،  وعند  الخاص.  واالستثامر  الكيل  االقتصاد  استقرار  يهدد 

للدورات االقتصادية.       

• يجب القيام بالحسابات الواردة أعاله بعد مراعاة التكاليف واملنافع االجتامعية والبيئية ذات الصلة. 
  

•  االستدانة فقط قصد تغطية عجوزات مزمنة قد تضعف يف نهاية املطاف املكانة االئتامنية للبلد املدين وتقيد 
قدرته عىل الحصول عىل قروض وفق رشوط مالمئة يف املستقبل وتفرض يف الواقع رضيبة عىل أجيال املواطنني 
القادمة. االقرتاض من أجل هذا الهدف، حني ال يربره طارئ قومي، قد يكون بالتايل متعارضا مع سياسة اقتصادية 

مستدامة.        

احتامل عدم تطابق  املحتملة، يجب مراعاة خطر  الفائدة  املستقبلية وأسعار  العوائد االجتامعية  •   عند حساب 
النتائج مع التوقعات التقديرية.

• يجب أن يتيح هذا املبدأ للبلدان تصميم إسرتاتجيات دين مالمئة وتنفيذها عىل األجلني املتوسط والبعيد.  

15. إعادة الهيكلة 
عند تحتم إعادة هيكلة التزامات دين سيادي، يجب القيام بذلك من غري إبطاء وبفعالية وإنصاف. 

التأثيرات:

•  رغم وجوب جعل خدمة الدين عىل رأس أولويات الحكومات، فقد يفتقر املقرتض السيادي أحيانا، يف ظل ضائقة 
مالية، إىل أموال كافية لخدمة دينه بشكل عادي. 

 •  وتتمثل املسؤولية األوىل للمقرتض السيادي يف هذه الوضعية التي تتخللها مشاكل مالية يف التحرك يف الوقت 
املناسب للتواصل مع دائنيه والرشوع يف عملية مقبولة وشفافة إلعادة ترتيب الدين وتنفيذها. عمليات إعادة 
الهيكلة املمدة ترض عموما بجميع األطراف املعنية، سواء تعلق األمر باملدين أو دائنيه. يجب بالتايل عىل املدين 

السيادي السعي إىل إبرام العملية بالطريقة األكرث فعالية.     

• يجب عىل املقرتض السيادي تقديم املعلومات الالزمة التي تثبت أنه غري قادر عىل خدمة دينه بشكل عادي.
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•  عندما تثبت الجهة السيادية أن إعادة هيكلة الدين رضورية فعال، يجب عىل املدين السعي إىل إيجاد اتفاق 
مع األغلبية العظمى من الدائنني لتعديل األحكام التعاقدية األصلية. ومن شأن البنود املعززة للعمل الجامعي 
تسهيل إعادة هيكلة الدين السيادي؛ يوىص إذا املدينون والدائنون بإدخالها يف أدوات الدين املتعددة األطراف.             

الطوعي  األساس  احرتام  ويجب  الدائنني؛  بني  التعسفي  والتمييز  االنتهازي  السلوك  تجنب  املقرتض  عىل  •  يجب 
وعىل جميع  السيادية  الجهة  حاجات  مع  متناسبة  الهيكلة  إعادة  تكون  أن  ويجب  الديون.  وأقدمية  للعملية 

أصحاب املصالح )مبا فيهم املواطنني( تحمل عبء عادل فيام يتعلق بالتسوية و/أو الخسائر. 


