
 بمناسبة انعقاد قمة مجموعة الدول السبع 
 

 نداء من أجل إلغاء الديون وسط األزمات الصحية واالقتصادية والمناخية  
 

ب موعد انعقاد قمة مجموعة الدول السبع بعد مرور عقود لم يحرز فيها العالم التقدم المنشود بل عىل العكس من ذلك تفاقم  اقتر
، األمر الذي أثقل كاهل الماليتر من  ثقل الديون   الي جديد تقوده وتحرسه الدول األكتر غنى والالمساواة والفقر تحت وطأة نظام ليتر

انتشار   بعد  ى  الماضيتير ى  السنتير ي 
ي خرق سافر لسبل عيشهم ولحقوقهم، وخاصة فى

بالديون فى للكرة األرضية  ي  الجنوبر الجزء  سكان 
،  . واليزال هؤالء المال 19جائحة كوفيد   ي

بت القطاع الصحي واالقتصاد مرفوقة بعواقب التغتر المناخى ي ضى
ي قبضة األزمات النر

ى فى يير
ي ظل تراكم الديون وكلفة خدماتها ذات الطابع غتر المستدام والمجحف عالوة عىل األثر 

حيث تفاقمت هذه لألزمات المتعددة فى
وال الالمساواة  من  تعمق  ي 

النر الدولي  النقد  وط صندوق  لشر الفئات المدمر  ي 
وبافر ى  والالجئير واألقليات  النساء  ضحيتها  يذهب  ي 

نر
هم.   من غتر

 المهمشة أكتر
ى الخواص عىل وضع اجراءات للتخفيف من  وأضت مجموعة دول السبع بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمقرضير

تب عن ذاك من عواقب وخيمة واآلن تسىع المجموعة إل  اتخاذ "تحسينات" لتدارك فشلها، فالعديد من دول  ثقل الديون مع ما يتر
ي تم وضعها  

ات المالية النر ى ي الديون بسبب التحفتر
ي من ثقل الديون قبل اندالع الجائحة قد غرقت حاليا فى

ي كانت تعابى
الجنوب النر

ي اال
اض. وكما سبق وان حذرنا،  لتجاوز عواقب الجائحة باإلضافة إل أثر االنخفاض العالمي لسعر الفائدة ومانتج عنه من ارساف فى قتر

المزيد من   الحاجة إل  ي 
النظر مما تسبب فى الظرفية وقرص  تطبعها  أجوبة  ين قدمتا  العشر السبع والدول  الدول  ي 

فإن كلتا مجموعنر
ى الخواص الذين يسيطرون عىل ديون   اك المقرضير اض وتعميق األزمة، حيث أظهرت هذه الدول مرة أخرى عدم قدرتها عىل ارسر االقتر

ي تؤثر سلبا عىل ظروف العيش وتؤدي  د
ي تقدمها والنر

ى عىل عدم نجاعة الحلول النر ول الجنوب. كما أبانت هذه الدول الصناعية الكتر
ي همت الغذاء والطاقة.  

ي ظل صدمات التضخم النر
 إل المزيد من الفقر ولالمساواة وتعمق من األزمة المناخية وتهدد األرس خاصة فى

ى وأطلقت حركة عدالة الد ي لجميع المقرضير وط ألداء الدين الخارخر ي   - يون العالمية من أجل إلغاء بدون رسر
سواء عىل المستوى الثناب 

ى الخواص لصالح جميع الدول المثقلة بالديون وذلك لمدة أربعة سنوات، كخطوة مستعجلة وكجزء   -والمتعدد األطراف والمقرضير
ال أنه لألسف لم يلق هذا النداء آذانا صاغية شأنه كشأن نداءات سابقة لحركة  من برنامج يهدف اإللغاء الشامل للديون المستحقة. إ

المستدامة   غتر  الديون  ومعالجة  الديون  أزمة  حل  أجل  من  وملزم  شفاف  األطراف  متعدد  إطار  تأسيس  أجل  من  الديون  عدالة 
ي وعادل بما فيه إلغاء  .  والمجحفة باإلضافة إل إعادة هيكلة الدين العام بشكل منهحر ى  الدين بموافقة المقرضير

 
الجنوب وزاد من عرضتها  تفاقم هشاشة دول  الدين إل  وط  أدت رسر وعية، حيث  للمشر الدين غتر مستدام وفاقد  إن معظم هذا 
ي براثن الحرمان. إال أن هذه الدول ما تزال مطالبة  

ي ألقت بشعوب دول الجنوب فى
لألزمات، مثل األزمة المتعددة األبعاد الحالية والنر

ث بمخاطر  ي ال تكتر
وط هذه القروض المشكوك فيها والنر بأداء أقساط القروض بدون االستفادة من أي تحقيق أو مراجعة لطبيعة ورسر

ي وبالعواقب المدمرة لجائحة كوفيد  
عىل صحة وحياة ومداخيل الناس وحقوقهم. كما يتضح أن األولويات المالية    19التغتر المناخى

ي قبل حقوق األ
ى تأبر ي للكرة األرضية. للمقرضير ي النصف الجنوبر

 فراد واألمم فى
 

ى الحاجيات  وعة من أجل تحرير موارد واستغاللها لتأمير إننا نؤكد مجددا الطابع االستعجالي إللغاء الديون غتر المستدامة وغتر المشر
وق األخرى باإلضافة إل توفتر المستعجلة ومنها توفتر الخدمات الصحية للجميع والحماية االجتماعية والخدمات األساسية والحق

ظروف ازدهار المجتمعات وتقديم المساعدة االقتصادية والبنى التحية للفئات واألفراد واألرس والمجتمعات المهمشة، واتخاذ تدابتر  
النوع وال ام لحقوق االنسان مقاربة  ي احتر

اقتصادات مستدامة مناخيا و عادلة فى ي وبناء 
المناخى التغتر  لمواجهة  االثنية  عاجلة  عدالة 

 والبيئية ومنسجمة مع صحة المعمورة. 
 

ي 
ي تمويل العمل المناخى

ي سيتم تحريرها بفعل إلغاء الديون كمساهمة لمجموعة الدول السبت فى
واليجب احتساب الموارد المالية النر

ي دول الجنوب. ألن تقاعسها عن تحمل مسؤولياتها يؤدي إل كلفة باهضة يتحملها دول الجنوب خاصة
ي مجال برامج التكيف   فى

فى
ي الشي    ع بعيدا عن االعتماد عىل الوقود األحفور 

ي واالنتقال الطافر
ميم البين  ي والتر

ي وتعويض الخسائر الناجمة عن التغتر المناخى
ي.   المناخى

ات المناخية وتواصل اإلقراض ل ي اآلن ذاته، تشجع المجموعة هذه الدول عىل المزيد من االستدانة لمواجهة التغتر
توريد الوقود  وفى

األحفوري، ما يعمق من ثقل ديون دول الجنوب ويفاقم من األزمة المناخية، كما تطالب بالعديد من الحلول غتر المنتجة مثل مقايضة  
ة  عية عىل ديون مجحفة ومرصى ي هذه الدول الشر

ى تضفى ي حير
ي لم ينتج عنها سوى تخفيف ضئيل للديون، فى

ي والنر
الديون بالعمل المناخى

وط باه  ضة الكلفة. بشر
ي هذا الصدد التأكيد بصوت مرتفع عىل مطالبنا من أجل إرساء عدالة الديون من خالل:  

 ونود فى



ى الشعوب من التعامل مع األزمات المتعددة، لهذا مجموعة الدول السبع مطالبة   ● اإللغاء الفوري للديون من أجل تمكير
ي تخف

ى الخواص بالمشاركة فى ى وطنية تلزم المقرضير  يف الدين، بوضع قوانير

 وضع حد الستغالل الشعوب وتدمتر البيئة عن طريق القروض،   ●

ي والتخفيف من الخسائر، ينضاف  ●
اض من أجل دعم التكيف المناخى ي وغتر مسبب لالقتر

ي إضافى
التنفيذ فوري لتمويل مناخى

ي السنة بشكل يستجيب لحاجيات دول الجنوب،  100لتعهد 
 مليار دوالر فى

االقتر  ● ي 
فى لالرساف  حد  االقتصادي وضع  التنوي    ع  لتشجيع  الجنوب  دول  مختلف  ي 

فى انتقالية  بنى  دعم  طريق  عن  اض 
ي وضع السياسات، 

 واالستقاللية فى

وعة وتوفتر   ● ي األنظمة المالية واالقتصادية من أجل وقف تراكم الديون غتر المستدامة وغتر المشر
ي فى تحقيق تغتر منهحر
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