
 لالحتاد الربملاين الدويل  135اجلمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة

 2016تشرين األول/ أكتوبر  27 – 23جنيف، 
 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 2016 أكتوبر/  تشرين األول10

 

 اللجنة الدائمة الثانية جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة 

  

 

 حلقة نقاش
 دور الربملانات يف مواجهة أنشطة الصناديق االنتهازية

مساًء(. 6:30-4:30) 2016تشرين األول/أكتوبر،  26األربعاء   

، الطابق األرضي، مركز املؤمترات يف جينيف2غرفة   
 

 مذكرة مفاهيم
 

"الصناديق االنتهازية"، واليت تعرف أيضاً باسم "الدائنني اخلصوم"، هي صناديق استثمارية تقوم بشراء سندات 
لدول ا حكومية أو مطالبات على الدول بسعر منخفض، وذلك للشروع يف إجراءات احملاكم الحقًا ومطالبة

بدفع القيمة االمسية )السعر املبدئي للمطالبة( مع الفائدة لتلك السندات أو املطالبات يف زمن إصدارها أو 
 ها.ؤ عندما متَّ إنشا
نتظم: فهي تشرتي باع منط متسجيل الصناديق يف مالذات ضريبية. وتنحو طريقة عملها إىل ات   وغالباً ما يتم  

ل اليت تكون مثقلة بالديون أو على حافة اإلفالس. مث تقوم بعد ذلك بأسعار خبسة املطالبات على الدو 
ن ما يف ثروات تلك الدول، أو على وجود أصول قابلة لالسرتداد، أو على تزويد باملضاربة على حدوث حتس  

 تلك الدول مبساعدة أو مبالغ أخرى ميكن أن تكون قابلة لالسرتداد.
اديق االنتهازية برفع دعاوى قانونية أمام أي حمكمة تكون األكثر وحاملا تكون الظروف مواتية، تشرع الصن

الء استالم احلكم القضائي، حىت تقوم بوضعه موضع التنفيذ عن طريق االستي . وما إن يتم  اتعاطفاً مع حججه
 ب  ة من أي مكان يف العامل أو على مطالبات تلك الدولة على أطراف ثالثة. مث يُطل  على أصول الدولة املعني  

من تلك األطراف الثالثة دفع ما هو مستحق عليها مباشرة إىل الصناديق االنتهازية بداًل من دفعها للدولة 
 .االدائنة هل
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تقوم الصناديق االنتهازية باالستفادة من الظروف الصعبة للدول املثقلة بالديون من أجل حتقيق أرباح غري 
 هنا تستغل نقاط الضعف يف النظام املايل العاملي.استثماره يف البداية. كما أ متناسبة مع ما مت  

وستقوم حلقة النقاش مبناقشة الطرق اليت ميكن للربملانات من خالهلا أن تتخذ إجراءات ملواجهة أنشطة 
 الصناديق االنتهازية.

 أعضاء حلقة النقاش:
ة للديون والتنمية األوروبيالسيد تياغو ستتشلمان دي كاسرتو فريري، حملل السياسات والتشبيك، الشبكة • 

(Eurodad) 
 السيد أخنيل روزاس، عضو جملس الشيوخ، األرجنتني• 
 السيد أندرو غوين، نائب برملاين، اململكة املتحدة• 
 السيد ستيفان كروسنيري، عضو جملس النواب، بلجيكا• 
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Concept note 

 
"Vulture funds", also known as "litigant creditors", are investment funds, which buy up at a 
low price either State bonds or claims on States, in order to subsequently launch court 
proceedings and to require States to pay, with interest, the nominal value (the initial price 
of the claim) of those bonds or claims at the time that they were issued or arose.  
 
Vulture funds are often registered in tax havens. Their modus operandi tends to follow a 
regular pattern: they buy up at very low prices claims on States which are heavily 
indebted or on the brink of insolvency; they then speculate on an improvement in the 
fortunes of those States, on the existence of recoverable assets, or else on the provision 
to those States of assistance or other sums that may be recoverable.  
 
As soon as the circumstances are right, vulture funds initiate legal proceedings before 
whichever court is the most well-disposed to their arguments. Once a court ruling has 
been handed down, they give effect to it by seizing from anywhere in the world the assets 
of the State in question or the claims of that State on third parties. Those third parties are 
then required to pay what they owe directly to the vulture funds rather than paying the 
State, which is their creditor. 
 
Vulture funds capitalize on the difficult circumstances of heavily indebted States in order 
to make profits that are disproportionate to what was initially invested. They also exploit 
weaknesses in the global financial system.  
 
The panel discussion will discuss ways in which parliaments can take action to counter 
the activities of vulture funds.  
 
Panellists: 
 

• Mr. Tiago Stichelmans de Castro Freire, Policy and Networking Analyst, European 
Network on Debt and Development (Eurodad) 
 

• Mr. Ángel Rozas, Senator, Argentina 
 

• Mr. Andrew Gwynne, MP, United Kingdom 
 

• Mr. Stéphane Crusnière, Member of the House of Representatives, Belgium 
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