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  نـجـوى خـلـيـل / فخامة األسـتاذة الكتورة    

                                                                                وزيرة التأمينات والشـئون االجـتمـاعـية                                      

 تحية طيبة وبعد،،

ك نية أللغاء انشـاء الجمعـيات  بالترخيص ، متابعتى لـشـؤن الوطن وجدت أن هـنامـن 

األخطار للجمعيات المصرية كما أزال المشـروع الجديد كل الخطوط واكتفى بمجرد 

 ..                                 خـاصـة فيما يتعلق ...  الحمراء على أعـمال الجمعـيات 

وأسقط  ل فى مجـال التثقيف  ،وتم فتح هـذا الباب للعـمفى اجـراء اسـتتالعات الرأى ، 

. الجمعية وأحال ذلك للقضـاء  المشـروع حق الجهات األدارية فى حل أو تصفية   

أننى أرى أنة اذا تم تفعيل ذلك فهـذا خطر على األمن القومى المصرى ،                    

ألدارة اذا يجب أن يوضح أن يكوين مجلس االجمعية المصرية هى شخصية اعتبارية ، ( 1

ويحظر عدم األندماج  ،فى مجلس األدارة من المصريين  ويحظر أشـتراك جنسـيات اخرى

عندما تمارس نشاطها قبل التسجيل يجب ويلزم أن يتحمل مجلس  مع جـمعيات أجنبية ،

 عن أعمال الجمعية وعن المعلومات المقدمة دا فردا أيضـا فر ة الشخصيةالمسؤلي ة األدار

.       للتسجيل    

هـذا  من متابعتى المحلية والدولية أسـتنتج أن ، الـرأ ى مـجـال التثقيف  وا سـتطالع ( 2 

خاصة فى الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن وامتنا العربية التى يحاول أخطر شـىء 

كانوا فى داخل الوطن أو من خارجة أن يفرضوا علينا   فيها المغرضيين سـواء

.سـيطرتهـم  ويكونوا أوصـياء علينا ، لذلك يجب ويلزم أن يكون هناك خـطوط حـمـراء  

حـق الجـهـات األدارية ، طالما الجهة األدارية هى المختصة ،                         ( 3 

ئح ام للقوانيين واللواراء تحدث أو عدم احتتجد الجهة األدارية أن هناك أخط عـندمـا  نعم

يكون لها الحق تجميد أعمال مجلس األدارة وأيضا اصدار قرار بعـزلة طبقا للقانون ، 

وليس العكس ويستمر المخطىء فى أعمالة سـنيين ,  والمتضرر يذهب الى القضاء 

                                                          .طويلة  حتى ينتظـروا حكم القضـاء 

تـحـيـاتى و ا حـترامـى لسـيـادتكم ،،،،                                                           
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