
 نص الخطاب
انتعاش تحقٌق دون وتحول عكسٌة نتائج تفرز و عادلة غٌر الدولً النقد صندوق ٌفرضها التً اإلضافٌة الرسوم

  .الفور على إلغاإها وجب عادل، لذلك عالمً اقتصادي 
ٌناٌر، وجه األمٌن العام لألمم المتحدة أنطونٌو غوتٌرٌس تحذٌرا شدٌد اللهجة للعالم قائال إنه "فً هذه  71فً 

الظرفٌة الصعبة، نإسس النتعاش اقتصادي غٌر متوازن"، وقد أكدت التوقعات االقتصادٌة ما عبر عنه 
خلً المحلً اإلجمالً للبلدان منخفضة غوتٌرٌس، حٌث ٌتوقع صندوق النقد الدولً أن ٌنخفض نمو الناتج الدا

بالمائة مقارنة بما قبل الجائحة، فٌما ٌتوقع أن ٌبلغ  5،5بؤقل من  0202ومتوسطة الدخل )باستثناء الصٌن( فً 
  بالمائة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. 7،1هذا االنخفاض 

 
آفاق االنتعاش االقتصادي العالمً العادل و  ٌشكل تفاقم مستوٌات الدٌون السٌادٌة أحد أهم التحدٌات التً تهدد

البٌئً المستدام. وقد كان صندوق النقد الدولً والبنك الدولً واألمم المتحدة من بٌن األصوات التً دعت إلى 
ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من خطر التخلف المتصاعد عن أداء الدٌن. دفع ارتفاع كلفة أداء الدٌن 

ة، وما نتج عنهما من صعوبات فً الحصول على تموٌالت، عدٌد دول الجنوب إلى وقف وتصاعد نسب الفائد
دعم السٌاسات الرامٌة إلى تحقٌق انتعاش اقتصادي والخفض من اإلنفاق الضروري على الصحة والقطاعات 

 االجتماعٌة.
 

وم عقابٌة على فً فرض رس  فً هذا السٌاق الصعب، نشعر بقلق كبٌر من استمرار صندوق النقد الدولً
البلدان التً تواجه صعوبات فً أداء الدٌون فً وقت تواجه فٌه آثار الجائحة. ومن المإسف أن الصندوق 
تجاهل النداءات المتكررة لخبراء التنمٌة ومنظمات المجتمع المدنً والحكومات والبرلمانٌٌن للقٌام بمراجعة 

فكٌر بجدٌة فً التعلٌق الفوري أو اإللغاء التام لهذه عاجلة للرسوم اإلضافٌة التً فرضها على الدٌون والت
 السٌاسة.

 
إن سٌاسة الرسوم اإلضافٌة المفروضة على الدول التً بلغت مستوى كبٌر ومرهق من المدٌونٌة لدى الصندوق 

مة تعتبر غٌر عادلة بشكل فاضح وسبق وأن أدت إلى نتائج عكسٌة فً الفترة السابقة للجائحة. أما فً سٌاق األز
االقتصادٌة والصحٌة العالمٌة الحالٌة، فإن لهذه الرسوم القاسٌة أثر عكسً حٌث أنها تتعارض مع المهمة 
الرئٌسٌة للصندوق فً توفٌر تموٌل مإقت للدول "ٌحول دون اللجوء إلى إجراءات ذات أثر هدام على االزدهار 

 الوطنً والدولً."
 

على التمتع الكامل بجمٌع حقوق اإلنسان،  الدٌن الخارجً نً بآثارالمستقل المع وقد سبق لخبٌر األمم المتحدة
بابلو بوهوسالفسكً أن أكد فً رسالة مفتوحة أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولً  السٌد خوان

 اإلنسانً وتمثل تمٌٌزا بٌن الدول، حٌث تنتهك مبدأ المساواة بٌنهم دون أي مبرر، وهذا أمر غٌر مقبول فً نظر
القانون الدولً. لذا، ٌجب على مإسسات التموٌل الدولً الحرص على أن ال تقوض شروط تعاقدهم على قدرة 

 الدولة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها فً ما ٌتصل باحترام وحماٌة حقوق اإلنسان.
 

تعافً دول تواجه و تراجعٌة، ما ٌعنً أنها تضعف من  تعتبر الرسوم اإلضافٌة التً ٌفرضها الصندوق دورٌة
صعوبات اقتصادٌة خانقة وتجبرهم على استعمال الموارد الشحٌحة من أجل أداء هذه الرسوم، عوض تخصٌص 
هذه المبالغ للمصارٌف الوطنٌة الحٌوٌة مثل شراء لقاحات ومحاربة عدم المساواة بٌن الجنسٌن والتصدي للتغٌر 

 المناخً وتموٌل برامج محاربة الفقر.
 

ملٌار دوالر على الرسوم  7،1التوضٌح على سبٌل المثال، من المتوقع أن تنفق مصر حوالً  وللمزٌد من
ملٌون دوالر الضرورٌة لتوفٌر  720وهو مبلغ أكبر بثالث مرات من كلفة  0202و 0272اإلضافٌة ما بٌن 

صحة خالل لقاحات لجمٌع المصرٌٌن. وفً تونس وباكستان، تشكل الرسوم اإلضافٌة ثلث مٌزانٌة قطاع ال
  الجائحة.

 
ستضطر أوكرانٌا، التً تعانً من هروب رأس المال وتراجع قٌمة العملة المحلٌة فً سٌاق التوتر مع روسٌا، 

بالمائة من  05، أي ما ٌشكل 0204و  0207ملٌون دوالر ما بٌن  204إلى دفع رسوم إضافٌة قٌمتها 
بادوس المعرضة لمخاطر التغٌر المناخً مالٌٌن اعتمادات قطاع الصحة خالل الجائحة. وستدفع جزٌرة بار

  الدوالرات ألداء الرسوم اإلضافٌة عوض استثمارها فً برامج التكٌف المناخً.
 



هذه لٌست سوى أمثلة قلٌلة لألثر السلبً للرسوم اإلضافٌة التً تستنزف اإلنفاق الحكومً فً البلدان التً تكافح 
وت واألزمات المناخٌة. من المثٌر للقلق أنه من المرتقب أن تدفع عدٌد من أجل مواجهة تداعٌات الوباء والتفا

 2البلدان رسوما اضافٌة فً السنوات المقبلة حٌث ارتفع عدد الدول النامٌة المسلطة علٌها الرسوم االضافٌة من 
 بلدا. 41، ٌتوقع صندوق النقد الدولً ارتفاع هذا الرقم إلى 0205منذ بداٌة الجائحة و بحلول  77إلى 

 
وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومات لٌست دائما على دراٌة بالرسوم اإلضافٌة التً ٌتم إخفاإها عن الرقابة العامة، 
حٌث إن صندوق النقد الدولً ال ٌذكرها فً تقارٌره أو فً البٌانات المالٌة المتاحة للعموم. لذا، ٌمكن تشبٌه 

 ا بطاقات االئتمان على المستهلكٌن.الرسوم اإلضافٌة بالرسوم الخفٌة التً تفرضه
 

 0لقد جعلت الرسوم اإلضافٌة من الوباء فرصة للربح لصالح صندوق النقد الدولً الذي تحصل على أكثر من 
. وٌتوقع صندوق النقد الدولً 0272، مقارنة بملٌار دوالر فقط عام 0207ملٌار دوالر كرسوم إضافٌة فً عام 

. و 0201ملٌار من حقوق السحب الخاصة بحلول عام  0اإلضافٌة إلى أكثر من أن ٌرتفع إجمالً دخل الرسوم 
ٌستعمل الصندوق هذا الدخل لتجدٌد احتٌاطٌات رأس المال الخاصة به والتً هً بالفعل أعلى بكثٌر من الحد 

 األدنى الذي حدده مجلس اإلدارة.
 

ر عدالً وأقل ضرراً لضمان أرصدته باالعتماد على مصادر تموٌل أكث  إن صندوق النقد الدولً مطالب
االحترازٌة، مثل مساهمات حقوق السحب الخاصة الصغٌرة من البلدان ذات الدخل المرتفع أو إجراء تقٌٌم 
محٌن لجزء من احتٌاطٌات الذهب لدٌه. هذا و الحظ االقتصادي جوزٌف ستٌجلٌتز، الحائز على جائزة نوبل، 

ا ٌفترض أن ٌقوم به الصندوق المنتظر منه مساعدة الدول...بدل التحصل أن "الرسوم اإلضافٌة منافٌة تماما لم
 على رٌح إضافً منهم بسبب حاجتهم الماسة."

 
قال صندوق النقد الدولً فً السابق أن الرسوم اإلضافٌة تعطً حافزا أكبر للدول من أجل سداد دٌونها بشكل 
مبكر والحد من اعتمادها على تموٌالته. لكن فً الواقع، وبالنظر للشروط المجحفة المرتبطة ببرامج االستدانة 

ال تلجؤ الدول إلى الصندوق كمالذ أخٌر للتداٌن، كما  والتوترات الداخلٌة التً تسببها، فإنه من المستبعد كثٌرا أن
ٌقول الصندوق أن الرسوم اإلضافٌة تساعد على تخفٌض مخاطر اإلئتمان على الرغم من أن تحلٌالت االستدامة 
الخاصة بالصندوق تبٌن أن خفة عبء الدٌون من شؤنها المساهمة فً ضمان أداء الدٌن فً وقته. فً آخر 

 أي مبرر منطقً لفرض الرسوم اإلضافٌة. المطاف ٌتضح غٌاب
 

أن الصندوق سٌدعم جمٌع  0202صرحت المدٌرة التنفٌذٌة لصندوق النقد الدولً كرٌستٌنا جورجٌفا فً ٌونٌو 
أعضائه حسب استطاعته" لمواجهة آثار الجائحة". لكن فرض رسوم مدمرة وغٌر ضرورٌة على الدول 

  لحقوق اإلنسان وال ٌنسجم مع ما صرحت به المدٌرة التنفٌذٌة.المتضررة ٌعد انتهاكا للقانون الدولً 
وفً هذا اإلطار، فإننا ندعو المجلس التنفٌذي لصندوق النقد الدولً إلى إجراء مراجعة فورٌة لسٌاسة الرسوم 
اإلضافٌة وضمان الشفافٌة بشؤن مدفوعات الرسوم اإلضافٌة السابقة والمستقبلٌة والحرص على أن ٌنسجم 

 وق مع أهدافه من خالل اإللغاء الكامل للرسوم اإلضافٌة.الصند
 


