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700 19th Street N.W. 
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 3123 نوفمبر 23القاهرة في 

 
 :الجارد الدكتور هشام قنديل، السيدة

 

عان دققناا باول  منبةاراامجموعاا  المجمماا الما ني واابازاس اليةاياةو الماودنةن   ناا ل ن ماس ل ام  إنناا
ل والذي ةامم الماااوض بنا نا بالةااا  مقةار  والر 8,4المقمرح لمصر البالغ درض صن وق النق  ال ولي 

 إننا نرفض هذا القرض عقى اايس المالةو:
 

و بناااروال االماااااق عقاااى القااارضل مااان جاناااس  ااال مااان المااوضاااا  ال اصاااغابااا  النااااافةو عااان لقااا  
  وفاوق ل بما في ذلاك برنااما الب وماو لحصاالح االدمصاا يصن وق النق  ال ولي والب ومو المصرةو

منم سل بةث مم بل مجقاس النانس فاي  ذلكل فق  ايممر  هذ  المااوضا  في غةاس مجقس ننس  
ي باليقالو المنرةنةو  امقو  وعقةاا فا ن ل وبةث ةضالقا الرئةس المصر 3123الرابا عنر من ةونةو 

ةمم مب  هذ  الظروف مان نا نا انمكااك المبا   الا ةمودراالي فاي فصال الياقالا  والممالقاس   ي امااق  
 ال يموري المصري الرايخ في إنراف البرلمان عقى القرارا  المناةذةو 

 

ماى اننل با عوا الممااس ر  باإلضافو إلى هذال ف ن االيمنارة الجماهةرةو المي دام  بكاا الب وماو ب
وال ُةَم ِّان القاوا والمةاارا  الم مقااو مان المناار و الانل المجممني بول القرضل مم  بن ل إدصاائي 

 بن ل مام  قمجمما المصري الم ني والمجموعا  اليةايةول مثلمما ةجنقا غةر م فةال
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 ةو الوالنةاو لقنماو الناامل  ةاةاو ميااهمو هاذا القارض فاي ال الاو االدمصاا لم موضا  الب ومو  ما  ن
ل وماااي بابمةاجااا  الناانس والن الااو االجمماعةااو المااي ممناااول المناا ال  الكة قةااو لالدمصااا  المصااري

المصري  إننا دققون من  ن االمااق عقاى هاذا القارض المبممال واليةاياا  الممصاقو باا ياوف منا ل 
إجارااا  المقناف ن  إن و ايممراراا ليةايا  النظام اليابق االدمصاا ةول  اصاو  نكاا ممنقاق بمااادم الا ة

ياوف مزةا  مان ض النجاز اا ارال ااويةاياا    ااض الا عم  بما في ذلككذ  االماادةول ب المرمبالو
البرمااان االدمصااا ي لقالااا   بةاار ماان الناانس المصااريل ممااا ةكاا   بقااودكم االدمصااا ةو واالجمماعةااو 

 اايايةو 
 

ل القاارض المرمقااس اماادةااو المااي م مناف الناااافةوعا م فاي ضااوا غةاااس البرنااما االدمصااا ي الواضاا  و و 
س باا صان وق النقا  الا ولي  نارال ضاروري لقميااع ة إلى " عم ال مقاو البرجاو" الاذي ةالالاف نا ةامقر 

  مجمة   افو المااوضا  البالةو لققرض المقمرح بوجوسف ننا نؤمن وعقةال  المالةو 
 

 -:عمى الخطاب الموقعون

  :زحاا اال
 حزب التحالف اإلشتراكي

 حزب التيار الشعبي
 حزب التيار المصري

 حزب مصر القوية
 :منظمات مجتمع مدني

 صري للحقوق االقتصادية واالجتماعيةالمركز الم
 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 مركز هشام مبارك للقانون
 مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 
 مركز حابي للحقوق البيئية

 مؤسسة قضايا المرأة
 مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان

 بالمشاركة المجتمعيةالجمعية المصرية للنهوض 
 مؤسسة المرأة الجديدة

 مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية
 :نقاباتال

 االتحاد المصري للمعلمين
  االتحاد المصري للنقابات المستقلة

 الشعبيه والسياسية :  زحركاتال
 الشعبية السقاط ديون مصر الحملة 
 ابريل 6شباب حركة 


