
      ) ونادي لندن  باریسنادي    ( المؤسسات المالیة الدولیة الساندة                          
             : نادي  باریس:     أوال   

  :التعریف        
  مدینة في للصعوبات التي تواجھھا الدول ال التي تسعى إلیجاد حلول مالئمة جموعة غیر رسمیة من الدول الدائنة عبارة عن م   ھو

  .   سداد دیونھا 
 بدائنیھا االجتماع  م عندما وافقت األرجنتین على1956 مع دولة مدینة عام اجتماعُعقد أول   :  والعضویة النشأة   

   ، وبما أن ھذا النادي یمثل مجموعة غیر رسمیة من بعض الدول فلیس لھ تاریخ محدد لتأسیسھالعمومیین في باریس
   وفلندا وفرنسا وألمانیا لدنیمارك وبلجیكا وكندا واوأسترالیاالنمسا (  ھي دائما عضوا 19غ نحو  أما عدد أضاءه فیبل

 و بریطانیا والوالیات المتحدة  وھولندا وایرلندا وإیطالیا والیابان والنرویج وروسیا وأسبانیا والسوید وسویسرا
  .األمریكیة 

  
  .ة في أفریقیا  وآسیا  وأوربا  وأمریكا الجنوبیة  دول78 أما الدول المدینة فیبلغ عددھا أكثر من 

 
  یجاد حلول مالئمة  للصعوبات التيللنادي  ھو أن الدول األعضاء فیھ تسعى إل  الھدف العام واألساسي :أھدافھ   

   الدیون   تواجھھا الدول المدینة في كیفیة سداد دیونھا المستحقة  ، وتتفق الدول الدائنة على تغییر أسالیب سداد تلك
     المستحقة على الدول المدینة بین فترة وأخرى ، ویجتمع النادي بالدول المدینة التي تحتاج إلى دین عاجل والتي 

   والمالي ، وھذا یعني من الناحیة العملیةاالقتصادي بتنفیذ اإلصالحات الالزمة لتحسین وضعھا والتزمت   نفذت 
  .  مشروطة باتفاقیات عمل مع صندوق النقد الدولي مدعوم    ضرورة أن یكون للدولة المدینة برنامج

      
  :دولة وھي من أغنى دول العالم والتي تقدم الخدمات اآلتیة  ) 19(یضم ھذا النادي  : الخدمات التي یقدمھا    
  . إعادة جدولة الدیون المستحقة – 1    
  . الدیون عبئ تخفیف – 2    
  .المدینة  الدول  بعض إلغاء دیون– 3    

   وھي إحدى السیاسات المعتمدة من قبل النادي والتي تعني  نقل ذمة دین دولة  ما من:عملیة شراء الدیون      
  إلى ذمة النادي مقابل نسب خصم یتفق) دّول أو مؤسسات أوقطاع خاص ( الدائنین المختلفین سواء أكانوا 

  ، وتقر جمیع الدول األعضاء بالنادي  ھذه)النادي  والدولة الدائنة التي ترغب في بیع دینھا ( علیھا الطرفان 
  .السیاسة ما عدى الیابان التي ال تسمح قوانینھا الداخلیة بذلك 

 
  :إعادة شراء الدیون مقابل قیمة الدیون المتبقیة  تتم وفق طریقتین ھما  عملیة وإن      

   .واستثمارات بسعر خصم – 2.    صم  بسعر خ– 1        
  مع) الدولة المدینة( على المفاوضات التي تجریھا       ویتفاوت سعر إعادة الخصم من دولة ألخرى ، إذ أنھ یعتمد 

   .         كل دولة من أعضاء نادي باریس
   

  :نادي لندن :  ُُثانیا 
 كنادي باریس ، ففي بعض األحیان ، تجتمع لجان على عكس نادي باریس ، لیس لنادي لندن وجود صریح أو أھمیة

خاصة ، تضم بعض المصارف الرئیسة الدائنة ،في الحاالت التي یكون فیھا الوضع في دولة ما مدینھ للمصارف 
التجاریة الدولیة ، للبحث معھ في عقد أتفاق ینضم التزاماتھ المالیة من جدید لعدم قدرتھ على تسدید ما بذمتھ من دیون 

  .ھ سابق
  .ونادي لندن ھو نادي شكلي یتألف من مجموعھ من الدائنین التجاریین  -
  .من البنوك التجاریة من الدول الصناعیة  ) 600(یضم نادي لندن  -
 یضم نادي لندن مجموعة الدول الثماني ومؤسسات مالیھ دولیھ أخرى  -



ل النامیة خاصة ھو التوقیع من شروط التفاوض مع نادي لندن إلعادة جدولة الدیون المستحقة على الدو. -
المسبق التفاق التكییف الھیكلي  مع كل من صندوق النقد والبنك الدولیین ، علما أن القروض التي یمنحھا 

 . نادي لندن تعتبر ضئیلة مقارنة بتلك التي یمنحھا نادي باریس 
 

لھ یذكر أنھ قد حصل في عام أما تاریخ نشأة نادي لندن ، فال یمكن تحدیده بالضبط ، ولكن االجتماع األول  -
  . م ، إذ اجتمعت حینھا مجموعة الثماني لحل مشكلة الدیون المستحقة على دولة زائیر 1976

  
  :أما شروط منح القروض للدول المحتاجھ من نادي لندن فھي  -

 
  . تعھد الدولة النامیة المحتاجھ بمكافحة الفساد اإلداري والمالي – 1
  .بتوفیر مبادئ الدیمقراطیة والشفافیة    =       =        =     =     - 2
  .بتوفیر مبادئ الحكم الرشید   =       =      =       =    - 3
  .  حمایة حقوق اإلنسان وحقوق األقلیات السیاسیة والدینیة - 4
  . التعھد بمكافحة اإلرھاب كشرط لمنح القروض والمساعدات للدول النامیة – 5
 


