تعريف الديون غير المشروعة ،وغير الشرعية ،والكريهة ،وغير المحتملة (ال تطاق)
لجنة تقصً الحقٌقة حول الدٌن العمومً الٌونانً
للتعرف على األقسام الكرٌهة ،وغٌر الشرعٌة ،وغٌر المشروعة ،وغٌر المحتملة (ال تطاق) من الدٌن
العمومً الٌونانً ،وضعت لجنة تقصً الحقٌقة حول الدٌن العمومً الٌونانً ،التً أرستها رئٌسة
البرلمان الٌونانً ،تعارٌف ستستعملها على النحو المبٌن أدناه .وتعتمد هذه التعارٌف على الفقه القانونً،
وأحكام القضاء ،والمعاهدات الدولٌة ،والمبادئ العامة للقانون الدولً .تم اعتمادها باإلجماع من قبل
أعضاء اللجنة خالل دورتها الثانٌة العامة (من  4إلى  7ماٌو  5102فً أثٌنا) .وكما جاء فً البنود
المرجعٌة لمهمتها ،ستقدم اللجنة توصٌات فٌما ٌخص إلغاء الدٌون الٌونانٌة بعد أن تمٌزها على أساس
هذه التعارٌف األربعة.

تعريف المصطلحات
دين غير مشروع dette illégitime
دٌن ال ٌمكن أن ٌجبر المدٌن على تسدٌده لكون القرض ،والسندات المالٌة ،والضمانات أو الشروط
واألحكام التً تتعلق بهذا القرض ،هً جمٌعها مخالفة للقانون (الوطنً والدولً على حد سواء) ،أو
للمصلحة العامة .أو لكون هذه الشروط واألحكام غٌر عادلة ،وقاسٌة ،وتعسفٌة ،أو غٌر مقبولة بأي شكل
من األشكال .أو لكون الشروط التً تتعلق بالقرض ،وبضمانته ،تتضمن تدابٌر سٌاسٌة تنتهك القوانٌن
الوطنٌة أو المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان .وأخٌرا ،لكون القرض أو ضمانته لم ٌستعمال
لصالح الساكنة ،أو لكونه دٌن ناتج عن تحوٌل دٌن خاص (أو تجاري) إلى دٌن عمومً بضغط من
الدائنٌن.

دين غير شرعي (غير قانوني) dette illégale
دٌن لم تحترم من أجله المساطر القانونٌة الجاري بها العمل (بما فً ذلك تلك المتعلقة بالسلطة الحكومٌة
للمصادقة على القروض ،أو الموافقة على القروض أو ضمانتها ،من قبل الهٌئة أو الهٌئات التً تمثل
حكومة الدولة المدٌنة) .أو دٌن ٌنطوي على خطأ جسٌم من جانب الدائن (مثال اللجوء إلى استخدام
الرشوة ،أو التهدٌد ،أو النفوذ) .وٌمكن أٌضا أن ٌتعلق األمر بدٌن منح فً انتهاك للقانون الوطنً أو
الدولً ،أو دٌن ٌحتوي على شروط مخالفة للقانون الدولً أو المصلحة العامة.

دين كريه dette odieuse
دٌن منح فً انتهاك للمبادئ الدٌمقراطٌة (والتً تتضمن الموافقة والمشاركة والشفافٌة والمسؤولٌة)،
واستخدم ضد المصالح العلٌا لشعب الدولة المدٌنة ،أو دٌن باهض ٌنتج عنه إنكار الحقوق المدنٌة،
والسٌاسٌة ،واالقتصادٌة ،واالجتماعٌة ،والثقافٌة للسكان .وٌعلم الدائن أو كان قادرا على معرفة ما ورد
أعاله.

دين ال يحتمل dette insoutenable
دٌن ال ٌمكن تسدٌده دون إحداث ضرر بالغ بقدرة الدولة المدٌنة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق
اإلنسان األساسٌة ،كالتً ترتبط بمجال التربٌة والتعلٌم ،والماء ،والرعاٌة الصحٌة ،وتوفٌر السكن الالئق،
أو االستثمار فً البنٌات التحتٌة العمومٌة والبرامج الالزمة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .أو
ٌمكن أن ٌكون دٌنا سوف ٌؤدي تسدٌده إلى عواقب وخٌمة على سكان الدولة المدٌنة (والتً تتضمن
تدهور مستوٌات المعٌشة الضرورٌة) .قد ٌمكن تسدٌد مثل هذا الدٌن ،ولكن ٌنبغً للدولة أن توقف
تسدٌده حتى تتحمل مسؤولٌاتها المتعلقة بحقوق اإلنسان.
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تعرٌب جمعٌة أطاك المغرب.
المصدرhttp://cadtm.org/Definition-des-dettes-illegitimes :

