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 لجنة إلغاء ديون العالم الثالث

 الدولية التواصل نشرة
 5102 غشت

 إلغاء ديون العالم الثالثلجنة أخبار الشبكة الدولية ل

لجنة مارس. وقد كانت الشبكة الدولٌة ل 28إلى  24انعقد المنتدى االجتماعً العالمً للمّرة الثانٌة بتونس من 
قارات )بلجٌكا،  4بلدا و 21مناضلٌن قدموا من وى عبر مناضالت ث حاضرة فً المنتدإلغاء دٌون العالم الثال

فرنسا، سوٌسرا، اسبانٌا، جمهورٌة الكنغو الدٌمقراطٌة، البنٌن، الكامرون، الكوت دي فوار، الطوغو، النٌجر، 
 مالً، السنغال، تونس، بوركٌنا فاسو، الكنغو، المغرب، هاٌتً، األرجنتٌن، البااكستان، الهند، الٌابان(.

ورشة اهتمت بمحاور مختلفة )المدٌونٌة، التقّشف، التدقٌق  15شاركت لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث فً تنظٌم 
فً الدٌون، االوضاع فً الٌونان، اتفاقٌات التبادل الحر، استنزاف الثروات الطبٌعٌة، األزمة الغذائٌة، سٌاسات 

 جلساتلنساء، الخ( كما شاركت بفعالٌة فً العدٌد من المإسسات المالٌة الدولٌة، القروض الصغرى، نضاالت ا
التالقً مثل جلسة الحركات االجتماعٌة وجلسة الصحة والحماٌة االجتماعٌة وشاركت كذلك فً المنتدى العالمً 
للبرلمانٌٌن الذي خصص جزءا هاما من أشغاله لمسؤلة المدٌونٌة وتحّدث فٌه باسم لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث 

توسان ومارٌا سالوداس وفتحً الشامخً. وكان لرواقنا نجاح جٌد حٌث شهد العدٌد من الحوارات مع  ارٌك
 المشاركٌن فً المنتدى االجتماعً العالمً.

وقد استغلت شبكة إلغاء دٌون العالم الثالث هذا الموعد العالمً بتنظٌم ثالث دورت تكوٌن داخلً احتضنها مقر 
ٌّدة لألوضاع RAID-ATTAC-CADTM Tunisieجمعٌة َراْد ) ( كً ٌتمّكن كل عضو من المعرفة الج

ٌّة البلدان والقارات.  السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً بق
 تجدون مختلف التقارٌر التً صاغها أعضاء شبكة إلغاء دٌون العالم الثالث على الروابط التالٌة :

au-ouverture-d-marches-http://cadtm.org/Plusieurs 
 autres-d-Tunisie-et-Espagne-http://cadtm.org/Grece  

 وإعالن جلسة الحركات االجتماعٌة :
des,11449-Assemblee-l-de-http://cadtm.org/Declaration    

 والمذكرة التً تبناها المنتدى البرلمانً العالمً :
mondial-parlementaire-Forum-http://cadtm.org/Le 

 عالن الخاص بالصحة والحماٌة االجتماعٌة :واإل
-tynis-https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/2015/04/01/fsm

sociale/-protection-la-et-sante-la-sur-declaration 
ن لمسار المنتدى االجتماعً العالمً كتبهما مٌمون رحمانً )مقاالن سٌكونان منطلق  ٌْ ن تحلٌل ٌْ إضافة إلى مقال
النقاش حول مسار المنتدى االجتماعً العالمً وسبل انخراط الشبكة أثناء الجلسة العامة لشبكة إلغاء دٌون 

  2016العالم الثالث فً 
appartient-Mondial-Social-Forum-http://cadtm.org/Le 

social-Forum-du-derives-http://cadtm.org/Les 
 -29تدى االجتماعً عقد االجتماع الثانً للمجلس الدولً لشبكة إلغاء دٌون العالم الثالث )وتّم فً أعقاب المن

( بمقر جمعٌة َراْد. وكان مندوبو الشبكة من امرٌكا الوسطى والجنوبٌة كمٌٌل تشالمرس 2015مارس  30
ر وكلود كٌمار ومن ومارٌا إلٌنا سالوداس ومن افرٌقٌا سولنج كونً وفٌكتور نزوزي ومن أوروبا اٌمٌلً بوما

ل وعمر ق التصوٌت( أمٌنة أمزٌحضافة إلى ذلك حضر االجتماع )دون آسٌا سوشوفان دهار وعبد الخالق. وا
اك المغرب باعتبارها تحتضن السكرٌتارٌة الدولٌة المشتركة وعن لجنة إلغاء طازٌكً وسمٌرة العلوي عن أ

http://cadtm.org/Plusieurs-marches-d-ouverture-au
http://cadtm.org/Plusieurs-marches-d-ouverture-au
http://cadtm.org/Grece-Espagne-et-Tunisie-d-autres
http://cadtm.org/Declaration-de-l-Assemblee-des,11449
http://cadtm.org/Declaration-de-l-Assemblee-des,11449
http://cadtm.org/Le-Forum-parlementaire-mondial
http://cadtm.org/Le-Forum-parlementaire-mondial
https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/2015/04/01/fsm-tynis-declaration-sur-la-sante-et-la-protection-sociale/
https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/2015/04/01/fsm-tynis-declaration-sur-la-sante-et-la-protection-sociale/
http://cadtm.org/Le-Forum-Social-Mondial-appartient
http://cadtm.org/Le-Forum-Social-Mondial-appartient
http://cadtm.org/Les-derives-du-Forum-social
http://cadtm.org/Les-derives-du-Forum-social
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المشتركة حضر كّل من مود باي وكٌارا فٌلونً وارٌك دٌون العالم ببلجٌكا التً تحتضن بدورها السكرٌتارٌة 
توسان ورٌنو فٌفٌان. ومن بٌن النقاط الً تم التطرق إلٌها تقٌٌم فوري للمنتدى االجتماعً العالمً والتحدٌات 
المطروحة على شبكة إلغاء دٌون العالم الثالث ومٌثاق الشبكة فً عالقة بالمساواة بٌن النساء والرجال وتقٌٌم 

 الشبكة الذي هو بصدد اإلنجاز واإلعداد للجلسة الدولٌة القادمة. بناء
اجتماع المجلس الدولً للمنتدى فً شبكة إلغاء دٌون العالم الثالث  ك المغربطامٌمون رحمانً من أ مثلو

 ًْ  .)تم نشر تقرٌر االجتماع فً قائمة الشبكة( 2015مارس  30و 29االجتماعً العالمً المنعقد ٌوم
 

 ضاء لجنة إلغاء ديون العالم الثالثأنشطة أع
 إفريقيا

إلغاء دٌون العالم الثالث قبٌل انعقاد المجلس الدولً بتونس، جلستها العامة. وتم لجنة اإلفرٌقٌة ل شبكةعقدت ال
 .بهذه المناسبة مراجعة القانون االساسً وتبّنً نظام داخلً كما تّم انتخاب تنسٌقٌة جدٌدة لمدة ثالث سنوات

ذه التنسٌقٌة هم : تماداهو أتشاكا دوسً اٌمٌلً من جمعٌة حلقة البناء الذاتً للتنمٌة المستدٌمة بالبنٌن وأعضاء ه
وجان مارك بٌكوكو من أرضٌة اإلعالم والعمل حول الدٌون بالكامٌرون وآداما سوماري من لجنة إلغاء الدٌون 

من تحالف البدائل والتنمٌة من مالً. بالسنغال ومختار بن حفصة من جمعٌة َراد بتونس وعٌسى كامٌسوكو 
وسٌتّم إعادة النظر فً هذه التركٌبة و/أو دعمها فً الجلسة العامة القادمة التً ستنعقد على هامش الجلسة 

حتى تكون متناغمة مع مسؤلة المساواة ودورٌة هٌاكل لجنة إلغاء دٌون  2016الدولٌة للشبكة التً ستنعقد سنة 
ضا تؤسٌس لجنة 'الدراسات والمرافعة ' ووافقت الجلسة العامة باإلجماع على انضمام أتاك العالم الثالث. وتّم اٌ

الغابون إلى شبكة اللجنة اإلفرٌقٌة إللغاء دٌون العالم الثالث وسٌتّم تفعٌل انخراطها فً الجلسة العامة الدولٌة 
 .2016لسنة 

 
 أوروبا

ٌتّم اإلعالن عن ذلك أثناء الجلسة العامة الدولٌة للجنة طلبت أتاك لكسمبورغ االنخراط فً الشبكة الدولٌة وس
 .2016إلغاء دٌون العالم الثالث لسنة 

فً التعبئة التً تم تنظٌمها من طرف شبكة  2015شاركت لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث فً شهر مارس 
Bloccupy ن البنك المركزي بفرانكفورت )المانٌا( والهادفة إلى إدانة سٌاسات التقّشف المفروضة م

 األوروبً الذي هو عضو التروٌكا.
شارك عدد كبٌر من أعضاء من الشبكة االوروبٌة وشبكة امرٌكا الجنوبٌة للجنة إلغاء دٌون العالم الثالث فً 

من طرف رئٌسة البرلمان  2015أفرٌل  4الحقٌقة حول دٌون الٌونان التً تّم تؤسٌسها فً  تقصً أشغال لجنة
وستانتوبولو. وأعضاء لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث المنتمون رسمٌا إلى لجنة التدقٌق هم ارٌك الٌونانً زوي ك

توسان)لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث ببلجٌكا المنسق العلمً للجنة ( مارٌا لوثٌا فاتورٌلً )التدقٌق المواطنً فً 
ثالث، فرنسا( اولٌفٌه بونفون ورٌنو فٌفٌان )لجنة الدٌون، البرازبل( وباترٌك سورٌن )لجنة إلغاء دٌون العالم ال

إلغاء دٌون العالم الثالث، بلجٌكا( غٌورغس وسنٌة مٌترالٌاس وموازٌس لٌتسٌس )لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث، 
 ًْ جوان  18و 17الٌونان(. وقّدمت اللجنة بعد حوالً ثالثة أشهر من العمل المكّثف، تقرٌرها االولً ٌوم

لبرلمان الٌونانً بحضور العدٌد من الوزراء والنواب الٌونانٌٌن واألجانب. وستجدون هذا التقرٌر فً ا 2015
 على الرابط التالً :

07.pdf-http://cadtm.org/IMG/pdf/Raport_FR_23  
لٌونانٌة ال ُتحتمل وأّن أغلب هذه الدٌون غٌر شرعٌة وكرٌهة وغٌر ٌبرهن هذا التقرٌر على أّن مجمل الدٌون ا

قانونٌة. ولم تعتمد الحكومة الٌونانٌة بعُد هذا التقرٌر الذي ٌعتبر سالحا سٌاسٌا فّعاال فً مواجهة الدائنٌن ولكن 
ترنت على لقً صدى هاما لدي المواطنٌن الٌونانٌٌن. كما تّم كذلك متابعة خطابات ارٌك توسان على االن

جوان باللغة الفرنسٌة وتمت دبلجته  17الصعٌد العالمً. )انظر خطابه فً البرلمان الٌونانً الذي ألقاه ٌوم 
 ( :واإلٌطالٌة والعربٌةباللغة االنجلٌزٌة واالسبانٌة والبرتغالة والٌونانٌة 

.la-a-Toussaint-Eric-d-//cadtm.org/Interventionhttp:      
انظر مثال إلى هذا الفٌدٌو إلرٌك توسان الذي ٌفّسر فٌه أسباب استسالم الحكومة والبرلمان الٌونانٌٌن فً شهر 

 جوٌلٌة :

http://cadtm.org/IMG/pdf/Raport_FR_23-07.pdf
http://cadtm.org/IMG/pdf/Raport_FR_23-07.pdf
http://cadtm.org/Intervention-d-Eric-Toussaint-a-la
http://cadtm.org/Intervention-d-Eric-Toussaint-a-la
http://cadtm.org/Intervention-d-Eric-Toussaint-a-la
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Une-capitulation-la-pourquoi-http://cadtm.org/Grece 
)سٌتّم قرٌبا دبلجة هذا الفٌدٌو باللغة االنجلٌزٌة واالسبانٌة والبرتغالٌة( والفٌدٌو التالً المتوفر باللغة الفرنسٌة 

 فقط
la-sur-temoigne-Toussaint-http://cadtm.org/Eric   

 سبتمبر بؤثٌنا. 25إلى  22وسٌنعقد االجتماع القادم للجنة من 
صنادٌق مالٌة الصنادٌق الجشعة )وهً تبّنً البرلمان الفٌدرالً البلجٌكً قرارا جدٌدا ضد  2015جوٌلٌة  1فً 

 (قتنص فرص طرح الدٌون فً االسواق المالٌة لٌتم شراإها بسعر منخفضاستثمارٌة تختص بالمضاربة ت
العدالة البلجٌكٌة هذه تلزم من اآلن فصاعدا وصٌاغته. لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث ببلجٌكا فً  تشارك

لقانون على الصنادٌق بؤنه ال ٌمكنها أن ٌتاح لها اال السعر المدفوع من الدولة لشراء الدٌون. وسٌتم تطبٌق هذا ا
 فً الجنوب والشمال معا اذا ما تم استٌفاء بعض الشروط :  جشعةلدان التً تتابعها الصنادٌق الجمٌع الب

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057001.pdf  
ال بهذا القانون فً تقرٌره االولً الذي قدمه إلى مجلس حقوق االنسان فً األمم ولقد استشهد جون زٌغلر مث

 .جشعةا التقرٌر بمقاومة الصنادٌق الالمتحدة وٌتعلق هذ
شارك عدد كبٌر من مندوبً شبكة إلغاء دٌون العالم الثالث بؤوروبا فً أشغال الجامعة الصٌفٌة ألتاك فرنسا 

بمرسٌلٌا وكان شعار هذه الجامعة 'المناخ، الدٌون، التقّشف : درجات  غشت 28إلى  25المنعقدة بمرسٌلٌا من 
 ' انظر برنامج أنشطة لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث على الرابط التالً : !الحرارة سترتفع 

l-a-present-sera-CADTM-http://cadtm.org/Le 
 اقرأ أٌضا :

pas-mais-lucides-Critiques-http://cadtm.org/UEattaclire aussi :  
 

 أمريكا الجنوبية
ٌّام  الملك  الدٌون،:"رجنتٌن( ندوة دولٌة تحت عنوان بمدٌنة بٌونس آٌرس )األ 2015جوان  5و 4و 3انتظمت أ

وقد جمعت هذه الندوة الحركات االجتماعٌة والنقابات  ".المقاومة والبدائل من أجل الرفاهالهٌمنة : و العمومً
والمنظمات السٌاسٌة والمناضلٌن االٌكولوجٌٌن والنساء والسكان األصلٌٌن المنحدرٌن من األرجنتٌن أساسا 

ا الحدث "جلسة تعلٌق سداد الدٌون والتدقٌق فٌها دفاعا عن ولكن من أمرٌكا الالتٌنٌة وأوروبا كذلك. وقد دعا لهذ
اإلرث الوطنً والخٌرات العمومٌة" وتمثل أتاك / لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث باألرجنتٌن أحد مكونات هذا 
اإلئتالف وهو عبارة عن جبهة واسعة مشتركة تضم جمعٌات اجتماعٌة ونقابٌة تهدف إلى مساءلة عدم شرعٌة 

ألرجنتٌن المرتبطة بشكل كبٌر بنهب الخٌرات العمومٌة )مشارٌع التعدٌن العمالقة، زراعات أحادٌة دٌون ا
اإلنشاء الفعلً للجنة البرلمانٌة للتدقٌق فً دٌون  االئتالفالتصدٌر مثل الصوجا الخ. ومن بٌن اهداف هذا 

 االرجنتٌن وأن تكون أصواتهم مإثرة فً أشغال لجنة التدقٌق.
الندوة الدولٌة على مشاركة ادولفو برٌس اٌسكفال الحائز على جائزة نوبل للسالم ونورا كورتٌنٌاس وتعّول هذه 

مإسسة أمهات ساحة ماي وساشا ٌورنتً سفٌر بولٌفا لدى األمم المتحدة ورئٌس لجنة إعادة هٌكلة الدٌون 
تنمٌة اإلنتاج وبابلو مٌشالً قائد النقابة السٌادٌة وترٌزا مورالٌس الوزٌرة السابقة فً الحكومة البولٌفٌة المكلّفة ب

والشبكة الدولٌة إللغاء دٌون العالم  2000المستقلّة كما نعّول أٌضا على ممثلً حوار   CTAاالرجنتٌنٌة 
الثالث. وتم عقد صلة متٌنة بٌن هذا اإلئتالف االرجنتٌنً ولجنة التدقٌق فً الٌونان. وقد تدّخل كل من رئٌسة 

 .ارٌك توسان فً هذه الندوة عبر الفٌدٌو قً زوي كونستانتوبولو والمنسق العلمً للجنة التدقٌالبرلمان الٌونان
 وتجدون تقرٌرا عن هذا النشاط من صٌاغة مود باًٌ على الرابط التالً :

.entendettem-l-a-http://cadtm.org/Resistances:   
اجتٌاح الوالٌات  مئوٌةتم فً شهرْي جوٌلٌة وأوت تنظٌم العدٌد من األنشطة فً هاٌتً )خصوصا بمناسبة 

وبمشاركة من كلود كٌمار عن شبكة  PAPDA-CADTMالمتحدة لهاٌتً( وتمت هذه االنشطة بقٌادة جمعٌة 
 إلغاء دٌون العالم الثالث بؤوروبا.

 
 آسيا 

من الباكستان وسوشوفان دهار من الهند وعدد كبٌر من أعضاء أتاك الٌابان فً  على إثر مشاركة عبد الخالق

http://cadtm.org/Grece-pourquoi-la-capitulation-Une
http://cadtm.org/Grece-pourquoi-la-capitulation-Une
http://cadtm.org/Eric-Toussaint-temoigne-sur-la
http://cadtm.org/Eric-Toussaint-temoigne-sur-la
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057001.pdf
http://cadtm.org/Le-CADTM-sera-present-a-l
http://cadtm.org/Le-CADTM-sera-present-a-l
http://cadtm.org/UEattac-Critiques-lucides-mais-pas
http://cadtm.org/Resistances-a-l-endettement
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المنتدى االجتماعً بتونس نؤمل أن ٌتم إحٌاء نشاط شبكة إلغاء دٌون العالم الثالث فً آسٌا وبالخصوص فً 
 جنوب آسٌا.

 

 اإلصدارات وموقع األنترنيت
 www.cadtm.orgبعد شهور من العمل، تم إعداد الموقع الجدٌد: 

  /http://arabic.cadtm.orgكما جرى تشغٌل الموقع بالعربٌة: 
ألف زٌارة فً الشهر فً  04ئه بمعدل بشكل دائم منذ إنشا www.cadtm.orgٌزداد عدد زٌارات موقع 

، ثم استقرار 8402-8408ألف فً  04، و8404ألف فً  04، و8442ألف زٌارة فً  04، وحوالً 8442
(، سجل الموقع أرقاما قٌاسٌة لعدد 8400. وفً الشهور األخٌرة )منذ ماي 8400وارتفاع من جدٌد بدءا من 

ألف زٌارة، وفً  000عدد  8400ألف. وبلغت فً ٌونٌو  044الزائرٌن، حٌث تجاوز عدد الزٌارات الشهرٌة 
ألف. وكان لألنشطة التً قامت بها اللجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث  004ألف، وفً غشت  800ٌولٌوز 

 فً الٌونان دور كبٌر فً االرتفاع الكبٌر لعدد الزٌارات فً ٌونٌو وٌولٌوز.
)األصوات ة الفصلٌة للجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث ببلجٌكا فً الشهور المقبلة، سنغٌر صٌغة المجل

(. سنحتفظ بدورٌة أربع أعداد فً السنة، لكن سننشر عددا خاصا بمحور محدد ٌرسل إلى األخرى للكوكب
 ، إلخ.DVDالمشتركٌن بالتناوب مع كتاب أو قرص 

 5102منذ إرسال عدد النشرة في دجنبر 
 جل إلغاء دٌون العالم الثالث ما ٌلً:نشرت شبكة اللجنة من أ

من لجنة  Pascal Franchetكراس : "ما العمل بالدٌن االجتماعً؟" الذي أعده باسكال فرانشً  -
http://cadtm.org/Que-إلغاء دوٌن العالم الثالث بفرنسا. ٌمكن تحمٌله على الرابط التالً: 

sociale-dette-la-de-faire 
 Maria-Luciaانصٍغت انفزوسٍت نـ "دنٍم حدقٍق اندٌُن" انخً وسقخٍا مارٌا نُسٍا فاحُري  -

Fatorelli  .ٌمكن تحمٌله على الرابط التالًمن البرازٌل :-://cadtm.org/Audithttp

Dette-la-de-Citoyen 
 قامج نجىت إنغاء دٌُن انعانم انثانث بانباكسخان بطبع ٌذا اندنٍم باإلوجهٍشٌت، ٌَُ عهى انزابط انخانً: -

Audit-Debt-Public-http://cadtm.org/Citizen 
 Valentin Fayetأَ اندٌمقزاطٍت انمصادرة" انذي أعدي فهىخان فاًٌ  Dexiaدٌكسٍا شزٌط " -

. ٌعود هذا Liègeبتنسٌق وثٌق مع أطاك بروكسٌل الثانٌة وأطاك لٌٌج  ZINTVوأنتجته قناة 
الشرٌط الستعراض الطعن الذي تقدمت به اللجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث ببلجٌكا وأطاك 

ء ضد الدولة البلجٌكٌة بسبب عملٌة اإلنقاذ غٌر الشرعٌة التً قامت بها لصالح بنك أمام القضا
Democratie-http://cadtm.org/Dexia-دٌكسٌا. وهو على الرابط التالً: 

confisquee,11615 
حقصً انحقٍقت حُل اندٌه انٍُواوً. ٌمكه ححمٍهً مجاوا عهى انزابط انخقزٌز انخمٍٍدي نهجىت مه أجم  -

 http://cadtm.org/IMG/pdf/Raport_FRانخانً:  

كزاص "احفاقٍاث انخبادل انحز، احفاقاث اسخعمارٌت ضد انشعُب" انذي أصدرحً أطاك انمغزب  -

 ت بدعم مه مؤسست رَسا نُكسمبُرغ.بانفزوسٍت َانعزبٍ

( الذي Les Liens qui Libèrentكخاب بعىُان "انحقٍقت حُل اندٌه انعمُمً" )مىشُراث  -
انخقزٌز انخمٍٍدي نهجىت مه أجم حقصً انحقٍقت حُل اندٌه انٍُواوً. ٌمكه ححمٍهً ٌستعٌد مضمون 

 عهى انزابط انخانً:   

Liberent-qui-Liens-Les-editeur-http://cadtm.org/L 

 
 اإلصدارات المقبلة

 بالعربٌة )فً طور اإلنجاز من قبل أطاك المغرب(. 8400أرقام الدٌون  -

الصٌغة اإلنكلٌزٌة لكتاب "استبداد البنوك". سٌكون تحمٌله مجانا على موقع لجنة إلغاء دٌون العالم  -
 Resistance booksالثالث. كما سٌكون متوفرا على شكل كتاب وسٌصدر فً لندن من قبل 

http://www.cadtm.org/
http://arabic.cadtm.org/
http://www.cadtm.org/
http://cadtm.org/Que-faire-de-la-dette-sociale
http://cadtm.org/Que-faire-de-la-dette-sociale
http://cadtm.org/Que-faire-de-la-dette-sociale
http://cadtm.org/Audit-Citoyen-de-la-Dette
http://cadtm.org/Audit-Citoyen-de-la-Dette
http://cadtm.org/Audit-Citoyen-de-la-Dette
http://cadtm.org/Citizen-Public-Debt-Audit
http://cadtm.org/Citizen-Public-Debt-Audit
http://cadtm.org/Dexia-Democratie-confisquee,11615
http://cadtm.org/Dexia-Democratie-confisquee,11615
http://cadtm.org/Dexia-Democratie-confisquee,11615
http://cadtm.org/IMG/pdf/Raport_FR
http://cadtm.org/L-editeur-Les-Liens-qui-Liberent
http://cadtm.org/L-editeur-Les-Liens-qui-Liberent
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 لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث والمعهد الدولً للبحث والتكوٌن بؤمستردام.بتعاون بٌن 

 الصٌغة العربٌة لدلٌل التدقٌق المواطنً للدٌون )فً طور اإلنجاز من قبل أطاك المغرب(. -

 
 نشطة الشبكة المقبلة:أجندة مؤقتة أل

 8400شتنبر  02إلى  00الجامعة الرابعة للجنة إلغاء دٌون العالم الثالث بؤوروبا حول الدٌون من  -
 80شخص، وستكون أٌضا مناسبة لالحتفال بمرور  244ببلجٌكا. ٌنتظر أن ٌشارك فٌها حوالً 

ع على البرنامج على الرابط سنة على تؤسٌس لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث ببلجٌكا. ٌمكن االطال
 التالً: 

du-Ete-d-Universite-4e-OVER-http://cadtm.org/DEBT 

الذي ألفه دامٌان مٌلً وإرٌك توسان  AAAأوروبا الشرقٌة والوسطى: ثم إصدار الكتاب  -
شتنبر المقبل. كما سٌقدم  00ٌوم  Ljubljanaلسنة. وسٌقدمه إرٌك توسان فً بالسلوفانٌة هذه ا

محاضرتٌن فً العاصمة ومارٌبور المدٌنة الثانٌة بالبالد وذلك من أجل تحفٌز العمل على تدقٌق 
بٌن لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث ومناضلٌن سلوفانٌٌن  8400الدٌون. هناك اتصاالت مكثفة منذ 

وبوسناكٌٌن(. وٌندرج النشاط فً سولفانٌا كما فً أوكرانٌا فً إطار مجهودات  نانٌٌ)وأٌضا أوكر
 لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث لتدعٌم عمل الشبكة بهذه الجهة.

تعتزم لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث بؤفرٌقٌا تنظٌم ٌوم دراسً حول تدقٌق الدٌون ببوركٌنا فاسو  -
الهدف العام لهذه الورشة فً تزوٌد ممثلً المنظمات العضوة فً  . وٌكمن8400فً نهاٌة أكتوبر 

شبكة أفرٌقٌا للجنة إلغاء دٌون العالم الثالث بؤدوات المرافعة السٌاسٌة مما سٌسمح لهم بفحص 
وضع الدٌون فً بلدانهم بهدف إنجاز عملٌات تدقٌق مواطنً لمختلف الدٌون العمومٌة التً صنفت 

 ونٌة وغٌر شرعٌة.على أنها كرٌهة وغٌر قان

ستنظم شبكة لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث بؤوروبا مع شبكة أطاك أوروبا محاضرة مواطنٌة حول  -
أكتوبر فً محاصرة القمة األوروبٌة  00ببروكسٌل، وستشارك ٌوم  8400أكتوبر  00الدٌون ٌوم 

ت التقشف. وستتزامن وسٌاسا TTIPللتندٌد ضد اتفاق الشراكة عبر األطلسً للتجارة واالستثمار 
هذه األنشطة أٌضا مع أسبوع التعبئة العالمٌة ضد الدٌون والمإسسات المالٌة الدولٌة.  سنقرر 
سرٌعا ما إذا كان ذا جدوى أن نشارك بنشاط فً إسبانٌا وفً فرنسا فً المسٌرة التً ستنطلق من 

 ن تصل إلى بروكسٌل.قبل أ غكادٌز بإسبانٌا ٌوم فاتح أكتوبر وستمر عبر فرنسا ولوكسمبور

نونبر إللقاء محاضرة حول الدٌون  2و  0أوكرانٌا: تمت دعوة لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث ٌومً  -
 فً العاصمة األوكرانٌة. سٌتوجه إلٌها إرٌك توسان بمعٌة جٌروم دوفال.

ر( ببارٌس دجنب-)نونبر 8400ستتعبؤ شبكة اللجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث فً نهاٌة سنة  -
 .(COP 21)بمناسبة قمة األمم المتحدة حول المناخ 

سٌشارك عدٌد من منتدبً ومنتدبات الشبكة فً التكوٌن الذي سٌنظمه معهد البحث والتكوٌن  -
. وبشكل استثنائً، سٌتضاعف عدد المنتدبٌن 8400دجنبر  02نونبر إلى  80بؤمستردام من 

ألغً. وستنظم شبكة  8400السابقة وذلك ألن تكوٌن والمنتدبات هذه السنة مقارنة مع السنوات 
 اللجنة دورة تكوٌنٌة على محاورها الرئٌسٌة قبٌل بدء تكوٌن أمستردام.

 .8400سٌعقد اجتماع شبكة اللجنة بآسٌا الجنوبٌة فً بنغالدٌش أو سٌرٌالنكا فً ٌناٌر  -

ور جدول األعمال بالمغرب )أبرٌل أو ماي(. وٌتمح 8400ستعقد الشبكة جمعها العالمً فً  -
( النقاش حول الرهانات 0 )المإقت( الذي تطرق إلٌه المجلس الدولً للشبكة بتونس على ما ٌلً:

( تقارٌر أنشطة التنسٌقات القارٌة وأجندة 2( الوضع حسب القارات، 8الدولٌة حول الدٌون، 
تقدٌم التقرٌر  ( نقطة خاصة بالسكرتارٌة الدولٌة المشتركة:0األنشطة المقبلة حسب القارات، 

( 0( تجدٌد المجلس الدولً لشبكة اللجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث، 0التقٌٌمً لفرانسواز، 
( تجدٌد التنسٌق النسائً، 0تقدٌم تقرٌر الجمع العام لشبكة افرٌقٌا للجنة إلغاء دٌون العالم الثالث، 

( االنضمام الشكلً 04فً الشبكة، ( وضع المنظمات العضوة 2( نقاش ملتمس جدٌد حول النوع، 2
( نقاش حول مدى 08( النقاش حول تسمٌة لجنة إلغاء دٌون العالم الثالث، 00للمنظمات الجدٌدة، 

 .8400)مونتلاير( و  8400انخراطنا فً المنتدى االجتماعً العالمً لسنتً 
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