
بمناسبة انعقاد قمة مجموعة الدول السبع 
نداء من أجل إلغاء الديون وسط األزمات الصحية واالقتصادية واملناخية  

 
اقـترب مـوعـد انـعقاد قـمة مجـموعـة الـدول السـبع بـعد مـرور عـقود لـم يحـرز فـيها الـعالـم الـتقدم املـنشود بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك 
تــفاقــم ثــقل الــديــون والــالمــساواة والــفقر تــحت وطــأة نــظام لــيبرالــي جــديــد تــقوده وتحــرســه الــدول األكــثر غــنى، األمــر الــذي أثــقل 
كـــاهـــل املـــاليـــير مـــن ســـكان الجـــزء الـــجنوبـــي لـــلكرة األرضـــية بـــالـــديـــون فـــي خـــرق ســـافـــر لســـبل عـــيشهم ولـــحقوقـــهم، وخـــاصـــة فـــي 
الــسنتني املــاضــيتني بــعد انــتشار جــائــحة كــوفــيد 19. واليــزال هــؤالء املــاليــني فــي قــبضة األزمــات الــتي ضــربــت الــقطاع الــصحي 
واالقــتصاد مــرفــوقــة بــعواقــب الــتغير املــناخــي، حــيث تــفاقــمت هــذه لــألزمــات املــتعددة فــي ظــل تــراكــم الــديــون وكــلفة خــدمــاتــها ذات 
الـــطابـــع غـــير املســـتدام واملـــجحف عـــالوة عـــلى األثـــر املـــدمـــر لشـــروط صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي الـــتي تـــعمق مـــن الـــالمـــساواة والـــتي 

يذهب ضحيتها النساء واألقليات والالجئني وباقي الفئات املهمشة أكثر من غيرهم.  
وأصــــرت مجــــموعــــة دول الســــبع بــــدعــــم مــــن صــــندوق الــــنقد الــــدولــــي والــــبنك الــــدولــــي واملــــقرضــــني الــــخواص عــــلى وضــــع اجــــراءات 
لــلتخفيف مــن ثــقل الــديــون مــع مــا يــترتــب عــن ذاك مــن عــواقــب وخــيمة واآلن تــسعى املجــموعــة إلــى اتــخاذ "تــحسينات" لــتدارك 
فشـلها، فـالـعديـد مـن دول الـجنوب الـتي كـانـت تـعانـي مـن ثـقل الـديـون قـبل انـدالع الـجائـحة قـد غـرقـت حـالـيا فـي الـديـون بسـبب 
الـتحفيزات املـالـية الـتي تـم وضـعها لـتجاوز عـواقـب الـجائـحة بـاإلضـافـة إلـى أثـر االنـخفاض الـعاملـي لـسعر الـفائـدة ومـانـتج عـنه 
مـن اسـراف فـي االقـتراض. وكـما سـبق وان حـذرنـا، فـإن كـلتا مجـموعـتي الـدول السـبع والـدول العشـريـن قـدمـتا أجـوبـة تـطبعها 
الـظرفـية وقـصر الـنظر مـما تسـبب فـي الـحاجـة إلـى املـزيـد مـن االقـتراض وتـعميق األزمـة، حـيث أظهـرت هـذه الـدول مـرة أخـرى 
عـــدم قـــدرتـــها عـــلى اشـــراك املـــقرضـــني الـــخواص الـــذيـــن يـــسيطرون عـــلى ديـــون دول الـــجنوب. كـــما أبـــانـــت هـــذه الـــدول الـــصناعـــية 
الـكبرى عـلى عـدم نـجاعـة الحـلول الـتي تـقدمـها والـتي تـؤثـر سـلبا عـلى ظـروف الـعيش وتـؤدي إلـى املـزيـد مـن الـفقر ولـالمـساواة 

وتعمق من األزمة املناخية وتهدد األسر خاصة في ظل صدمات التضخم التي همت الغذاء والطاقة.  
وأطـلقت حـركـة عـدالـة الـديـون الـعاملـية مـن أجـل إلـغاء بـدون شـروط ألداء الـديـن الـخارجـي لجـميع املـقرضـني- سـواء عـلى املسـتوى 
الــــثنائــــي واملــــتعدد األطــــراف واملــــقرضــــني الــــخواص- لــــصالــــح جــــميع الــــدول املــــثقلة بــــالــــديــــون وذلــــك ملــــدة أربــــعة ســــنوات، كخــــطوة 
مسـتعجلة وكجـزء مـن بـرنـامـج يهـدف اإللـغاء الـشامـل لـلديـون املسـتحقة. إال أنـه لـألسـف لـم يـلق هـذا الـنداء آذانـا صـاغـية شـأنـه 
كــشأن نــداءات ســابــقة لحــركــة عــدالــة الــديــون مــن أجــل تــأســيس إطــار مــتعدد األطــراف شــفاف ومــلزم مــن أجــل حــل أزمــة الــديــون 
ومـعالـجة الـديـون غـير املسـتدامـة واملـجحفة بـاإلضـافـة إلـى إعـادة هـيكلة الـديـن الـعام بـشكل مـنهجي وعـادل بـما فـيه إلـغاء الـديـن 

بموافقة املقرضني.  
  

إن مـــعظم هـــذا الـــديـــن غـــير مســـتدام وفـــاقـــد للمشـــروعـــية، حـــيث أدت شـــروط الـــديـــن إلـــى تـــفاقـــم هـــشاشـــة دول الـــجنوب وزاد مـــن 
عـــرضـــتها لـــألزمـــات، مـــثل األزمـــة املـــتعددة األبـــعاد الـــحالـــية والـــتي ألـــقت بـــشعوب دول الـــجنوب فـــي بـــراثـــن الحـــرمـــان. إال أن هـــذه 
الــــدول مــــا تــــزال مــــطالــــبة بــــأداء أقــــساط الــــقروض بــــدون االســــتفادة مــــن أي تــــحقيق أو مــــراجــــعة لــــطبيعة وشــــروط هــــذه الــــقروض 
املــشكوك فــيها والــتي ال تــكترث بــمخاطــر الــتغير املــناخــي وبــالــعواقــب املــدمــرة لــجائــحة كــوفــيد 19 عــلى صــحة وحــياة ومــداخــيل 
الـــناس وحـــقوقـــهم. كـــما يـــتضح أن األولـــويـــات املـــالـــية لـــلمقرضـــني تـــأتـــي قـــبل حـــقوق األفـــراد واألمـــم فـــي الـــنصف الـــجنوبـــي لـــلكرة 

األرضية.  
  

إنـنا نـؤكـد مجـددا الـطابـع االسـتعجالـي إللـغاء الـديـون غـير املسـتدامـة وغـير املشـروعـة مـن أجـل تحـريـر مـوارد واسـتغاللـها لـتأمـني 
الــحاجــيات املســتعجلة ومــنها تــوفــير الخــدمــات الــصحية للجــميع والحــمايــة االجــتماعــية والخــدمــات األســاســية والــحقوق األخــرى 
بــــاإلضــــافــــة إلــــى تــــوفــــير ظــــروف ازدهــــار املــــجتمعات وتــــقديــــم املــــساعــــدة االقــــتصاديــــة والــــبنى الــــتحية لــــلفئات واألفــــراد واألســــر 
واملــجتمعات املــهمشة، واتــخاذ تــدابــير عــاجــلة ملــواجــهة الــتغير املــناخــي وبــناء اقــتصادات مســتدامــة مــناخــيا و عــادلــة فــي احــترام 

لحقوق االنسان مقاربة النوع والعدالة االثنية والبيئية ومنسجمة مع صحة املعمورة.  
  

واليــجب احــتساب املــوارد املــالــية الــتي ســيتم تحــريــرهــا بــفعل إلــغاء الــديــون كــمساهــمة ملجــموعــة الــدول الســبت فــي تــمويــل الــعمل 
املــناخــي فــي دول الــجنوب. ألن تــقاعــسها عــن تحــمل مــسؤولــياتــها يــؤدي إلــى كــلفة بــاهــضة يتحــملها دول الــجنوب خــاصــة فــي 
مــجال بــرامــج الــتكيف املــناخــي وتــعويــض الــخسائــر الــناجــمة عــن الــتغير املــناخــي والــترمــيم الــبيئي واالنــتقال الــطاقــي الســريــع 
بــعيدا عــن االعــتماد عــلى الــوقــود األحــفوري.  وفــي اآلن ذاتــه، تــشجع املجــموعــة هــذه الــدول عــلى املــزيــد مــن االســتدانــة ملــواجــهة 
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الــــتغيرات املــــناخــــية وتــــواصــــل اإلقــــراض لــــتوريــــد الــــوقــــود األحــــفوري، مــــا يــــعمق مــــن ثــــقل ديــــون دول الــــجنوب ويــــفاقــــم مــــن األزمــــة 
املـناخـية، كـما تـطالـب بـالـعديـد مـن الحـلول غـير املـنتجة مـثل مـقايـضة الـديـون بـالـعمل املـناخـي والـتي لـم يـنتج عـنها سـوى تـخفيف 

ضئيل للديون، في حني تضفي هذه الدول الشرعية على ديون مجحفة ومضرة بشروط باهضة الكلفة. 
ونود في هذا الصدد التأكيد بصوت مرتفع على مطالبنا من أجل إرساء عدالة الديون من خالل:  

●      اإللــغاء الــفوري لــلديــون مــن أجــل تــمكني الــشعوب مــن الــتعامــل مــع األزمــات املــتعددة، لهــذا مجــموعــة 
الدول السبع مطالبة بوضع قوانني وطنية تلزم املقرضني الخواص باملشاركة في تخفيف الدين،  

●      وضع حد الستغالل الشعوب وتدمير البيئة عن طريق القروض،  
●      الـــتنفيذ فـــوري لـــتمويـــل مـــناخـــي إضـــافـــي وغـــير مســـبب لـــالقـــتراض مـــن أجـــل دعـــم الـــتكيف املـــناخـــي 
والـــتخفيف مـــن الـــخسائـــر، يـــنضاف لتعهـــد 100 مـــليار دوالر فـــي الـــسنة بـــشكل يســـتجيب لـــحاجـــيات دول 

الجنوب،  
●      وضـع حـد لـالسـراف فـي االقـتراض عـن طـريـق دعـم بـنى انـتقالـية فـي مـختلف دول الـجنوب لـتشجيع 

التنويع االقتصادي واالستقاللية في وضع السياسات،  
●      تـحقيق تـغير مـنهجي فـي األنـظمة املـالـية واالقـتصاديـة مـن أجـل وقـف تـراكـم الـديـون غـير املسـتدامـة 
وغـــير املشـــروعـــة وتـــوفـــير حـــلول عـــادلـــة وشـــامـــلة ألزمـــات الـــديـــون وبـــناء مـــجتمعات مـــابـــعد الـــوقـــود األحـــفوري 

يسودها العدل واملساواة.  
  

املــرجــو زيــارة أيــام الــعمل قــبل وخــالل انــعقاد قــمة مجــموعــة دول الســبع مــن 24 
إلى 28 يونيو. 

   
 املوقعون 

Regional/International Organizations/Networks 

350.org Turkey

Arab Watch Coalition
Middle East North Africa 
(MENA) Region

Asian Peoples' Movement on Debt and Development Asia Region

Europe solidaire sans frontières (ESSF) France

European Network on Debt and Development (Eurodad) Europe

Fight Inequality Alliance Global

Focus on the Global South Thailand

Global Alliance for Tax Justice France

Global Call to Action Against Poverty (GCAP) Global

LDC Watch Nepal

Migrant Forum in Asia Philippines

Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social 
(LATINDADD) Peru

Southern African People's Solidarity Network (SAPSN) SADC Region

Transnational Institute Netherlands
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Organizations 

Women's International Peace Centre Uganda

Diálogo 2000 - Jubileo Sur Argentina Argentina

Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS) Bangladesh

COAST Foundation Bangladesh

Equity and Justice Working Group Bangladesh [EquityBD] Bangladesh

Voices for Interactive Choice and Empowerment (VOICE) Bangladesh

Global Social Justice Belgium

Association au Secours des Filles Mères (ASFM ) Cameroun

Women Engage for a Common Future Colombia

Association Jeunes Agriculteurs (AJA) Côte d'Ivoire

Cadre d'Appui à l'Innovation et à l'Entrepreneuriat Social et 
Solidaire (CAPI-ESS) Côte d'Ivoire

Plateforme Française Dette et Développement France

erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung (Jubilee 
Germany) Germany

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Guatemala

Asociación Mujeres Emprendedoras de Alta Verapaz MEAV Guatemala

Association For Promotion Sustainable Development India

Centre for Budget and Policy Studies India

Environics Trust India

Fight Inequality Alliance, India India

Himalaya Niti Abhiyan India

Nadi Ghati Morcha - India India

National Hawker Federation India

Programme on Women's Economic Social and Cultural Rights 
(PWESCR) India

Koalisi Rakyat Untuk Kak Atas Air (KRuHA) Indonesia

Perkumpulan INISIATIF - Indonesia Indonesia

University Student Chamber International (UNISC 
International) Japan

Hope for Kenya Slum Adolescents Initiative Kenya
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Individuals 

Women's Rights and Empowerment Partnership in Africa 
(WREPA) Kenya

Sustainable Rural Community Development Organisation Malawi

Réseau CADTM Afrique Mali

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia Mexico

All Nepal Peasants Federation Nepal

Human Rights Alliance Nepal

Humanitarian Accountability Monitoring Initiative (HAMI) Nepal

INHURED International Nepal

National Campaign for Sustainable Development Nepal Nepal

Rural Reconstruction Nepal (RRN) Nepal

South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE) Nepal

South Asia Tax and Fiscal Justice Alliance (SATaFJA) Nepal

Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC) Nicaragua

Debt Justice Norway Norway

Crofter Foundation Pakistan

Pakistan Fisherfolk Forum Pakistan

Freedom from Debt Coalition Philippines

WomanHealth Philippines Philippines

Community Transformation Foundation Network (COTFONE) Uganda

Bretton Woods Project United Kingdom

Debt Justice UK United Kingdom

Fresh Eyes United Kingdom

Global Justice Now United Kingdom

Jubilee Scotland United Kingdom

Sisters of Charity Federation United States

ActionAid Zambia Zambia

Lucilene Morandi Brazil

Bodo Ellmers Germany
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Ausi Kibowa Uganda

Corazon Valdez Fabros Philippines

Messan Kounagbe Bénin
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