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  لتجنة الممعبعة والمنسيق لألنمخعباألول ل تجممع االمحضر 

 
 1330.السععة  06/2011/ 06  :التاريخ
السفعرة المصرية أقعمة مقر :المكعن   

 محيى غريب -نيرمين غيث  -مديحة عقل  - سطوروسميشيل ب  -السفير نبيل حبشى  :حضر األتجممع  
عضو من )عبدهللا موافى -( عضوة من السفعرة) هرسعرة طع –ى االتجممع  كل من محمود حبشى لنضم إأ

 (السفعرة
 (خعرج الدنمعرك) حسن نور الدينأعمذر عن االتجممع  
 : تجدول األعمعل المقمرح

 وممثيلهع عرض ومنعقشة دور وعمل اللتجنة .1

 خبينعحصر أعداد النكيفية  .2

 مشكلة النعخبين من  بعقى انحعء الدنمعرك حيث ال يوتجد قنصليعت .3

 قعضى من مصر أو اسمععرة قعضى دنمعركى مشكلة ارسعل .4

 موضوععت اخرى واالتجممع  القعدم .5
 

اللتجنة واهمية أن مكون ممثلة  دور وعملعرض ميشيل الهدف من فكرة مكوين وبعد المععرف بين األعضعء ، 
ذالح انص راتطح  : وهى ثالثة منظمعت من بين اربعة وحعليع فهى ممثل. لتجميع المنظمعت المصرية فى الدنمعرك

يا  ، انذًَارن انكُيسح انمثطيح االرسٔدٔكس فٗٔ -انًصزيح انذًَاركيح انصذالح جًعيحٔ -انذًَاركثح انًصزيح

 .نالَضًاو ىجارٖ االذصال تٓ حيث انُادٖ انًصزٖعذا 

مفموحة أمعم المصريين المقيمين في الدنمعرك والراغبين في المطو  ممعبعة األنمخعبعت لتجنة عضوية *
حصر أعداد المصريين الراغبين في االدالء بأصوامهم ومشتجيعهم على اسمخراج بطعقعت الرقم للعمل على 

وأسفر عن األعضعء الحعليين  23/5/3122ولقد أرسل خطعب للتجميع بهذا الخصوص بمعريخ . القومي
   .للتجنة

 

السيمع أن ركح ٔانرعأٌ ٔأعزب انسيذ انسفيز َثيم عٍ اسرحساَّ نًثم ْذِ انًثادرج ٔعٍ اسرعذاد انسفارج نهًشا
هذه المسععي مممعشى مع روح ثورة الخعمس والعشرين من ينعير ومصب في صعلح حسن سير العملية 

 :، وافعدنع بعلمعلىالنمخعبيةا
 خاصح تانُسثح نالَرخاتاخ نثزنًاَيح تعذ ،آنياذّ رضح ذرَرخاتيح نهًصزييٍ فٗ انخارج نى لزار انًشاركح اال -

 .(انصالحيح يحسار)انزلى انمٕيٗ تطالح تٕاسطح فمظ سيكٌٕ االَرخاب  -

 .انًمز االَرخاتٗ سيكٌٕ يمز انسفارج انًصزيح فٗ كٕتُٓاجٍ -

يمٕو انسفيز  فيًكٍ أٌيصز ذّ يٍ اسرعار حتٕصعفٗ حانح ٔ، لاضٗ يٍ انذًَارن  جسرعارأفكزج أسرثعاد  -

 .نهماضٗ كثذيم

 – 150صزييٍ ُْا يمرضٗ اٌ يرٕفز عذد ياتيٍ نزلى انمٕيٗ نهًتطالح االسرخزاج  الحضار نجُح  يٍ يصز -

 600فٗ تزيطاَيا كاَد انركهفح حٕانٗ )  ٔسررحذد ذكهفح اسرخزاج انزلى انمٕيٗ حسة انعذد طهة ،  200

   .(كزَٔح

 

  يٍ أصم يصزٖ  نٓى انحك االَرخاتٗ ٍ أٌ يذظٓز  ، 2011يُايز آخز احصائيح نهًصزييٍ فٗ انذًَارن

فٗ كٕتُٓاجٍ ٔجشيزج شيالَذ ٔانثالٗ فٗ فٕيٍ %   65يمطٍ يُٓى حٕانٗ  1531حٕانٗ (  11فٕق سٍ )

 . ٔيٕالَذ

  أمفق أن يقوم كل أعضعء اللتجنة بمحعولة  سفعرة ،الطريق بخصوص اسمخراج الرقم القومى المصرى عن
  سمطالأن االبلمحفيز المصريين هنع وحصر األعداد الفعلية لمن يرغب فى اسمخراج الرقم القومى علمع 

 .طلب 20لم يحصر أكثر من  2010األخير ععم 

  أرسل لمعظم التجعلية أيميل ألسمطال  وحصر أعداد الراغبين فى المشعركة فى االنمخعبعت القعدمة 
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 .وأيضع لحصر أعداد من ال يحملون بطعقة الرقم القومى

  المصريين أعداد صرحبعمل االمصعالت بمن يعرفونهم لاألنمخعبعت القعدمة امفق أن يقوم التجميع بخصوص
كمع اقمرح إقعمة حفلة فى . وخعرج كوبنهعتجن نمخعب خعصة فى تجزيرة فوين ويوالندحق اال ملهاللذين 

والمشعركة فى  للمرويج عن الحق االنمخعبى بدعوة فعطمة زيدان وعمر مرزوق وذلك القريب الععتجل
 .االنمخعبعت

 .تجممع السفير لحسن الضيعفة واال ، وقدم الشكر للسيد 22.00أغلق االتجممع  فى السععة   
 .وسيعلن عن االتجممع  القعدم قريبع


