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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ –يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٢البند 
احلــــوار الرفيــــع املــــستوى يف جمــــال : اجلــــزء الرفيــــع املــــستوى

  السياسات الذي يعقد مع املؤسسات املالية والتجارية الدولية
  

رابطـة الدوليـة لعيـد التجلـي لراهبـات جتلـي العـذراء املباركـة،                البيان مقـدم مـن          
ــة غــري    ــي منظم ــة وه ــصادي    حكومي ــدى اجمللــس االقت ــشاري ل ــز است ذات مرك

  واالجتماعي
  

 من قـرار    ٣١ و   ٣٠تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جيري تعميمه وفقا للفقرتني             
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/2010/100.  
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  بيان    
   سبب احلاجة له والشكل الذي ميكن أن يتخذه–إطار اإلعسار الدويل     

  
حتاول املؤسسات املالية الدولية السيطرة على القروض اجلديـدة وذلـك مبـساعدة إطـار        

وال يرجح أن يتكلل هذا النهج بالنجـاح        . القدرة على حتمل الديون الذي وضعه البنك الدويل       
حــد علــى املقتــرض، دون تقــدمي الكــثري مــن احلــوافز وهــو ميــارس ضــغطا مــن جانــب وا. للغايــة

للدائن كي يتخلى عن فرصة استثمارية، جملرد أنه سيعرض قـدرة املقتـرض علـى حتمـل الـديون                   
وهنـاك خطـر بـالغ اليـوم يتمثـل يف قيـام املؤسـسات               . يف املدى البعيـد للخطـر يف هنايـة املطـاف          

 كـل مـن البلـدان منخفـضة الـدخل           متعددة األطـراف جبولـة جديـدة مـن اإلقـراض الوقـائي، يف             
والبلدان متوسطة الدخل، قمينـة بـأن تبـدأ دورة ديـون جديـدة مثـل الـيت حـدثت يف تـسعينات                 

 أن يصحب تقدمي أموال جديدة لبلـدان اجلنـوب،       يوبناء على ذلك من اجلوهر    . القرن املاضي 
ادية املفرطـة معاجلـة   اليت تعاين من األزمة، آلية جديـدة تعـاجل احلـاالت اجلديـدة للمديونيـة الـسي            

  .وسريعة التنفيذ ومنصفة) أي تشمل مجيع الدائنني(شاملة 
ويف ظل هذه اخللفية، أكدت عملية الدوحة دعوة توافق آراء مونتريي إلنـشاء آليـات                 

ومشلــت االقتراحــات الــيت نوقــشت يف الدوحــة آليــة  . جديــدة لتــسوية الــديون بــصورة منتظمــة
ندوق النقــد الــدويل وأيــضا اقتراحــات أبعــد مــدى قدمتــها  إعــادة هيكلــة الــديون الــسيادية لــص 

وتنـــدرج معظـــم هـــذه . أوســـاط أكادمييـــة واجملتمـــع املـــدين ومـــسؤولون مـــن بلـــدان اجلنـــوب 
  .االقتراحات ضمن إطار اإلعسار الدويل

أن خيتلف أي إطار جديد لتسوية الديون الـسيادية عـن اإلجـراءات املعمـول هبـا           ويلزم    
وتــشمل .  املــتغرية للقــروض اجلديــدةطبيعــةحاليــا يف عــدة جوانــب إذا أريــد لــه أن يتــصدى لل 

  :املبادئ الرئيسية آللية تسوية الديون املنتظمة والفعالة واملنصفة ما يلي
يلـزم التحلـي بـالتجرد يف       . يع الدائنني واحدة فقط تشمل مج   “ إعسار”عملية    )أ(  

الوقـف التلقـائي لتنفيـذ    ) ب(صنع القرار، بدل اهليمنـة احلاليـة للـدائنني علـى عمليـة التفـاوض؛        
التقييم غري املتحيز ملستوى الدين الـسيادي الـذي ميكـن      ) ج(القرض، مبجرد رفع قضية بشأنه؛      

  .حتمله ومن مث إعفاء الدخل من خدمة الدين
هذه املبادئ مـن الناحيـة اجلوهريـة أكثـر مـن مبـادئ تنفيـذ قـوانني إعـسار                     سوال تعك   

  .فراد يف الدول املتحضرة يف مجيع أحناء العاملاألشركات أو ال
  :وقدمت عدة اقتراحات عملية لتنفيذ هذه املبادئ، وال سيما ما يلي  
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وهـي عمليـة    . كـإجراء خمـصص الغـرض     “ عملية التحكيم العادلـة والـشفافة     ”  )أ(  
. ربت رافر ونادى هبا عـدد مـن منظمـات اجملتمـع املـدين             عها عامل االقتصاد النمساوي كوني    وض

 مــن قــانون ٩ املبــادئ األساســية للفــصل إىلوهــي تــضيف التحكــيم كوســيلة لــصنع القــرارات 
   يف الواليات املتحدة، اليت تتناول إعسار البلديات؛اإلفالس
 وضع االقتصاديان الربتـو أكوسـتا       وقد. اقتراحات إلنشاء حمكمة دائمة للدين      )ب(  

وأوسكار أوغارتيش من أمريكا الالتينيـة وكريـستوف بولـوس واسـتيفن كارغمـان مـن فقهـاء                  
  .، اقتراحات عملية إلنشاء احملكمة الدائمةالقانون

 


