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السةاع   عشة  ال ابة  ويةمةن دو  االنعقةاد السنة الثانية للةدو ة  ال ابعة  مةن التتة ة ينالعشة  و  الواحةد جلسته االعتيادية  مجلس النوابعقد 

   . م9042/ ديسمب  / 92 هة الموافق4114/جمادي االولى  / 3 بتا يخ األحد من صباح يوم فوالنص العاش ة
  رئيس اجمللس   نائب         عبدالسالم صاحل زابية /برئاسة األخ 

/ماسضاءماظوصدماظورينماٌػاوضميضورػمماديماجملؾسسمالرس  ممممباإلخوةؾلةمرحبماالخ/رئقسماىمحقثم

مداتمبشانماٌػاوضات.فاجملؾسمسؾىماخرماٌلؿ

بعدمذظكمادؿؿعماجملؾسمعنماالخ/غائبمرئقسماظوزراءمظشؤونماظدصا مواالعنمغائبمرئسقسمماظوصسدماظسورينمممم

سماظـوابمبعدمعضيمساممسؾىماتػاقماظلوؼدماذارماٌػاوضماديمماالحارةماٌؼدعةمعنماظوصدماظورينماٌػاوضمجملؾ

صقفاماديماغهموتـػقذًامظؿوجقفاتمصكاعةماألخماٌشريمعفديمحمؿدماٌشاطمرئقسماجملؾسماظلقاديماألسؾىمغضسعمم

عوجزةمسنماتػاقماظلوؼدموأػمماحملطاتماظيتمعرمبفاماالتػساقمممبنيمأؼدؼؽمم)مباسؿؾارمطممممـؾيماظشعبم(مصورة

دونمتـػقذماظؽـريمعسنممماقمإسادةماالغؿشارمسيمايدؼدةمبصورةمخاصةممواظعوائقماظيتمحاظتبصورةمساعةموسنماتػ

هاظفماظعدوانموحؽوعةماٌرتزضسةمأعسامماظؿـػقسذم..موعسعمأغـسامالمممممممبـودهمواظعراضقلماظيتموضعفاموالمؼزالمررف

ؼسـف مطؿسامطسانمممممةمملإالمأغسهمسيمايؼقؼسمممصشلمبعدمعرورمساممعنماظؿوصلمإظقسهمبأنماالتػاقمضدممغرشبمسيماظؼول

ائؿًامحؿىمبعسدمعضسيمممضموميؽنماظؼولمإنمغلؾةمناحمضؽقؾةمحؼؼفاماتػاقماظلوؼدممتـؾتمسيمادؿؿرارهمعؿوضعًامظه

م-:وماظؿاظيقساممطاعلموذظكمسؾىماظـ

 : امللف السياسي   واًلأ

ـقسةممػسيمعػؿساحمايسلمظؾؿشسؽؾةماظقؿممممممتماالتػاقمسيماٌؾفماظلقاديمسؾىمصقغةمطاغستموالتسزالمودسؿؾؼىمممم

ظػرتةماغؿؼاظقةمحمددةمؼؿمماظؿواصقمسؾقفساموتشساركمصقفسامممممحاضرًاموعلؿؼؾً موػي:م)ماالتػاقمسؾىمدؾطةمتـػقذؼة

سيمإحارؿسهمممادؿــاءم(موضدمأسؾنمسنمػذاماٌضؿونماظلقدمعارتنمشرؼػقثماٌؾعوثماألمميمذيقعماألررافموبدون

أنمػسذهماظػؽسرةمملمتسرماظـسورموملمحضسعمحؿسىممممممممشريماألوديمجملؾسماألعنماظيتمأسؼؾتماتػاقماظلوؼدمعؾاذرةم.

مورسرفمؼعؾسثمممفمبقدهمضراراتمجمؾسماألعسنماظسدوظيممؿـػقذػاموضاستمبنيمررظمٌـاضشةماالجراءاتماظؿػصقؾقة

،موطسانمػسذامطؾسهمسؾسىمحلسابمممممممبأعوالموثرواتمب دهموحؽوعةمعرتزضةموسؿ ءمالممتؾكمرؤؼةموظقسمهلامضسرارم

وؼؾدومأنماً صاتماظلقادقةماظؼائؿةمبنيمدولممواظعقشماظؽرؼمممسيمايقاةاظقؿـقنيمودعائفمموعؼدراتفمموحؼفمم
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مومبعضماٌؽوغاتمواألحزابمواألررافمواظشكصقاتماظيتمؼػرتضمأغفامىاٌـػماظعدوانمعنمجاغبموبنيمحؽوعة

اًاصمإديمتأجقلمعػاوضاتممفاثػيمأحدماألدؾابماظيتمدصعتماألعمماٌؿقدةموعؾعومتابعةمهلامعنمجاغبمآخر

ٌؾفماظلقاديمحؿىمؼؿمماظؿوصلمإديمبعسضمايؾسولمأواًلمبسنيمدولماظؿقساظفمومأرسرافماظعسدوانموذياسساتمممممممما

م.اظعؿ ءمواٌرتزضة

 سرى:ملف األ ثانيًا

طانمعنماٌؿوضعمبلموعنماٌػرتضمأخ ضقًامودؼـقًاموإغلاغقًامأنمؼـف مػذاماٌؾفموأنمؼـػذمعنماىؿقعمبدونم

اظؿػاوضماظــائيمبنيماظطرصنيمضدممتمسيمصـعاءموسيمأطـرمعنمظؼاءمضؾسلماتػساقممممأيمسوائقمأومسراضقلموباسؿؾارمأن

برشمماظؾؼاءاتماظــائقسةممماظلوؼدمشريمأغهموظألدفمملمحيؼقمػذاماٌؾفمأيمغؿائجمسؾىمصعقدمعاممتماالتػاقمسؾقه.

طسانمسيمإرسارمممموانمعامهؼقمغلؾقًامودونمأيمتدخلمعسنماألعسمماٌؿقسدةمممممتتمسيماألردنمبعدماتػاقماظلوؼدماظيت

واظيتمأدػرتمحؿىماآلنمسنمتؾادلمعامؼؼسربمعسنمدسؾعةممممماظــائقةمواظوداراتماالجؿؿاسقةماظؿػاػؿاتمواىفود

عنماظطرصنيمبنيمصـعاءموتعزمسيمغفاؼةماألدؾو ممًاأدريم(135)أظفمأدريمعنماظطرصنيممواظيتمطانمآخرػامإر قم

األدرىمسيمجؾفاتماظلاحلماظغربسيمممىمبايدؼدةمتؾادلاٌاضيمطؿاماضرتحمصرؼؼـاماظورينمسيمىـةمتؾادلماالدر

مىنمهسساظفماظعسسدوانموحؽوعسسةماٌـػسسأاظعسسدوانمرصسضماٌؼسسرتحموممواظؽسلمعؼابسسلماظؽسسلم.مشسسريمأنمهسساظفمدولم

وؼضعواماظعراضقلمأعاممتـػقذمػذاماٌؾسفمصقلسب،مبسلموساوزوامذظسكمإديمضصسفممممممممؼؿؾؽؤواملمميواجملؿؿعماظدوظ

اظصسؾقبماألريسرممممبإذسرافممهلممسيمصـعاءموذعارموػسممسيمرسرؼؼفممإديماظؿؾسادلممممووؿقعماألدرىماظؿابعنيمعراطز

ممى.سنمعؼؿلموجرحمسددمطؾريمعنمػؤالءماألدرماظدوظيمعرتؽؾنيمعذاب مذياسقةموجرائممحربمأدػرت
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 :امللف االقتصادي ثالثًا

رزػسامعؼسرتحمممطانماظوصدماظورينمضدمسرضمسيماظلوؼدمعؼرتحاتمعؿؼدعةمظؿقرؼكماٌؾفماالضؿصاديممظعسلمأبم

اظقؿينمؼشاركمصقهمممـسلمظؾؾـسكماظسدوظيموصسـدوقماظـؼسدماظسدوظيممممممممتشؽقلمجمؾسمإدارةمعشرتكمظؾؾـكماٌرطزي

واألعمماٌؿقدةموظؽنمظألدفمصإنمذيقعماٌؼرتحساتمضوبؾستمبساظرصضمعسنمضؾسلماظطسرفماألخسرموهساظفمدولممممممممم

اظعؾقسامعـسذماظؿوصسلمإديمممممالضؿصسادؼةماظعدوانموملمتؿوضفمعؾادراتماجملؾسماظلقاديموحؽوعةماإلغؼاذمواظؾفـةما

وطسانمممؾفمورصعماٌعاغاةمسنمطاػلماظشسعبمظؿقرؼكمػذاماٌماتػاقماظلوؼدموحؿىماظقوممسيمحماوظةمجادةموصادضة

طسلماٌؾسادراتممممىظزاعًامسؾىمصـعاءمأنمتوض مظؾرأيماظعاممبعدمأنمرصضتمدولمهاظفماظعسدوانموحؽوعسةماٌـػسممم

ودولمهاظفماظعسدوانموأدواتفسامسيممممىحؽوعةماٌـػمهادماظذيممتاردصأوضقتمحفمماظػلماٌطروحةمعنمجاغؾفا

اظـػطمواظغازموإؼراداتماٌواغئم.موسدمماظؿزامماحملاصظاتماحملؿؾةمباظؿورؼسدماظريسيمواظؼساغوغيمٌؾساظ ممممممعؾقعات

ػسومممىوضدمبدامواضقًامأنمػدفمدولمهساظفماظعسدوانموحؽوعسةماٌـػسمممممعاظقةمضكؿةمإديمحلابمايؽوعةماظعام

ؼدمعنمحصارموخـقماظشعبماظقؿينمواغفقارماظعؿؾةموتػساضمماألوضسا ماالضؿصسادؼةمصؾعسدمأنمصسدرمضسرارمغؼسلمممممممماٌز

مممضامماظطرفماآلخرمخس لماألربسعماظلسـواتممممم2016دؾؿؿربم17وزائفماظؾـكماٌرطزيمعنمصـعاءمإديمسدنمسيم

طؿسامأنماغػسرادماألرسرافمممممعؾقسارمرؼسالمأدتمإديماغفقسارماظعؿؾسةممممم۰۷۷ؼؼربمعنمترؼؾقونمومماٌاضقةمبطؾاسةمعا

بؾقعمثرواتماظؾ دمعنماظـػطمواظغازمواظؿصرفمسيماإلؼراداتمويلسرةمذسقـاتممممىاٌـضوؼةمسيمإرارمحؽوعةماٌـػ

اظػلادماٌاظيماٌفسولممماالدؿف طقةماٌلؿوحمبدخوهلامإديماظؾ د.موسدمماظرضابةمسؾىماظـػؼاتموحفمماظـػطمواٌواد

ميػيمعنماظعواعلماظسيتمتسدصعماظطسرفماآلخسرموممـؾسمممممممكمعنمعظاػرماظػلادومسؿؾقاتمشلقلماألعوالمومشريمذظ

ٌعاىسةممماٌشارطنيمألسضاءموعلؽوظيمحؽوعسةماٌـػسىمإديمرصسضمأيمحؾسولمأومعؼرتحساتممممممدولمهاظفماظعدوان

ماظوضعماالضؿصاديم.

 :ملف مطار صنعاءً رابعا

اظفماظعسدوانمورصضسفامىؿقسعممممظؼدمزلمػذاماٌؾفمعـذماتػاقماظلوؼدمؼراوحمعؽاغهمبلؾبمتعـتمدولمهسمم

سؾقفامحبضورموإذرافمعؽؿبماٌؾعوثماألمميموعـلؼةمماظؿػاػؿاتمواالتػاضقاتماظيتممتماظؿوصلمإظقفامواظؿوضقع

اظشؤونماالغلاغقةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمومشريػسامعسنماٌـظؿساتمواىفساتمايؽوعقسةمذاتماظع ضسةموبسرشممممممممم

جاغبمصـعامعـلماضؿصارماظرح تماىوؼسةمسؾسىماإلخس ءماظطس مممممسرضماظعدؼدمعنماٌؼرتحاتمواٌؾادراتمعنم

بإذرافمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم،موهدؼدمعلارؼنمصؼطمظؾسرح تمإديمسؿسانمواظؼساػرة.مواٌواصؼسةمسؾسىموجسودممممممم
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اظطسريانماٌسدغيماظسدوظيم)مممممظؾؿقؼقمواظؿػؿقشمسيماٌطارممواالظؿزاممبشروطموضواغنيموتعؾقؿاتمعـظؿسةممصرؼقمأممي

هلذهماٌؾادراتمبنيموزارةماًارجقةموعـلؼةماظشؤونماإلغلاغقةمم(موبرشمماظؿوضقعمسؾىماإلجراءاتماٌـػذةاإلؼؽاوم

األممسيموماٌـظؿساتمممماٌؿعاضؾةمسنمصؿ ماٌطارمأعاممرح تماإلخ ءماظط مدواءمعنمضؾلماٌؾعسوثممواظؿصرحيات

ػذهماٌؾادراتمررؼؼفامظؾؿـػقذماظػعؾسيمماظدوظقةمذاتماظع ضةمأومحؿىمعنمضؾلمدولمهاظفماظعدوانمملمودمطلم

واظعاظؼنيممصـعاءماظدوظيمالمؼزالمعغؾؼًامأعامماظرح تموآالفماظقؿـقنيمعنماٌرضىموالمؼزالمايصارمضائؿًاموعطار

مواظ إغلاغيماىائرم.مواظط بمورجالماألسؿالمؼعاغونمعنمتؾعاتمػذامايصارماظ أخ ضي

 :ملف تفاهمات تعز خامسًا

عشسرتطةمميؽسنماظؾؼساءممممموصدمصـعاءماظورينمجاػدًامخ لمعػاوضاتماظلسوؼدمأنمؼؤدسسمظؼاسسدةمممحاولممظؼدم

سؾقفامظؾقثمػسذاماٌؾسفماٌعؼسدموايؼقؼسةمأنماظطسرفماآلخسرموأدواتموأذر مدولمهساظفماظعسدوانماٌؿعسددةمممممممممم

األدسؾابمممطاغتمأػمسؾىمػذهماألدواتممىواٌؿـوسةمواٌكؿؾػةماألػدافمواظؿوجفاتموضعفمدقطرةمحؽوعةماٌـػ

المتزالمضقدماظؾقسثممواظيتمأدرىمثـائقةموحماوظةمظػؿ ماٌؿراتمواظطرقممسدامتؾادلمصػؼةموراءمسرضؾةمػذاماٌؾف

اظعسدوانموأبـساءممممتزالماظػرصةمدساةةمأعساممأرسرافموعؽوغساتماظطسرفماآلخسرموحؾػساءممممممممالواظؿػاوضموععمػذام

عصؾقةمتعزموأبـاءمتعزمسؾىماٌصسا ماظشكصسقةمممماحماصظةمتعزماٌشفودمهلممباظوسيموايؽؿةمواظـؼاصةمأنمُؼغؾؾو

موتؾؼىمتعزمطؿامبؼقتماظقؿنمصاعدةم.مماظضقؼةماظيتمدؿـؿفيمحؿؿًا

 :ملف اعادة االنتشار يف احلدودة سادسًا

إلسادةماالغؿشارمعفاعفامعـذماألدؾو ماألولمبعسدماتػساقماظلسوؼدموطسانماٌػسرتضمأنمممممممباذرتمىانماظؿـلقق

صقؿسامتعاضسبمسؾسىماظؾفـسةماألممقسةمث ثسةمرؤدساء.ممممممممممم۹۷۸۱دؼلؿربمم۸۱ـارمسيمؼؾدأمدرؼانموضفمإر قماظ

معشرتطةمصؼطمحقثمسؼدماظؾؼاءماظلابعمضؾلمأؼامموخصسصمٌـاضشسةمعؼرتحساتمممموسؼدتمحؿىماآلنمدؾعةمظؼاءات

بقـؿسامممبرحؾؿقهماألوديمواظـاغقسةمممصؿ مممراتمإغلاغقةمعنموإديمايدؼدةمواآلظقاتماٌؼرتحةمظؿـػقذمإسادةماالغؿشار

يتمظؼاءموزؼارةمعقداغقةموبعدمصدورمضرارمئواوزتماظؾؼاءاتماظــائقةمواظؿقرطاتمواظزؼاراتماٌقداغقةمأطـرمعنمعا

ممواظذيمأطدمسؾىمدسممجفودمىـةمتـلققمإسسادةماالغؿشسارمسيمممم2018دؼلؿربمم26سيمم2451جمؾسماألعنمرضمم

ومبؾسادرةمذاتقسةمعسنمجاغسبمممممشارمعنمجاغبمصرؼؼـاموإسادةماالغؿاظؿـلققممايدؼدةم..موضدممتمإب غمرئقسمىـة

وتعسؾريًامسسنماظـواؼسامممممبأغـامدـؾدأمسيمتـػقذمإسادةماالغؿشارمعنمعقـاءمايدؼدةمحرصسًامسؾسىمبـساءماظـؼسةممممم-واحدم

ىـةماظؿـلققمظرئقسممايلـةموملمتؼفماٌؾادراتماظذاتقةمعنمجاغؾـامسـدمػذهماًطوةموإمناموجهمصرؼؼـامرداظة
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سؾىماظؿقاقمصرؼسقماظؿقؼسقمواظؿػؿسقشماظؿسابعمظألعسمممممممممممتضؿـتماٌواصؼة2018دؼلؿربمم31وإسادةماالغؿشارمسيم

واظؾسدءمسيممم2451عقـاءمايدؼدةمحلبماتػاقماظلسوؼدموضسرارمجمؾسسماألعسنمرضسممممممممبعؿؾهمسي(مUNVIM)اٌؿقدةم

واظطرفماآلخسرموسسدممجدؼسةماألعسمممممممظعدوانتأػقلمعواغيمايدؼدةماظـ ثةموبلؾبمرصضموتعـتمدولمهاظفما

اظؿقؼقمواظؿػؿقشماألمميمبعؿؾهموملمؼؿممتأػقلماٌسواغئمحؿسىماآلنم.مممماٌؿقدةمواجملؿؿعماظدوظيمملمؼؾؿققمصرؼق

برشممادساءاتماظعدوانماظؽاذبةمبأنماٌقـاءمؼلسؿؼؾلمذسقـاتماألدسؾقةمواظصسوارؼعموعسعمرصسضمدولمهساظفمممممممم

صؼدمادؿؿرتمسؿؾقةماظؼرصسـةمواسسرتاضمدسػنماظوضسودمواظغسذاءممممممميػؿقشماألمماظعدوانمظوصولمصرؼقماظؿقؼقمواظؿ

واظدواءمواظلؾعماألدادقةماٌصرحمهلامباظدخولمإديمعقـاءمايدؼدةموأصدرتمدولماظعدوانمضوائمماظلؾعماظؿفارؼسةمم

موضدمأسؼبمذظكمعؾادراتمأخرىمعنمجاغؾـسامخس لماظعساممظعسلمأبرزػساممممممدؾعةموارؼةم.م450اٌؿـوسةميواظيم

اٌظساػرماٌلسؾقةمممماالغؿشارمسيمعواغئماظصسؾقفمورأسمسقلسىموإخس ءماظـ ثسةماٌسواغئمعسنمذيقسعممممممممتـػقذماسادة

أمميمسيمطلمخطسوةمطسانمخيطوػسامصرؼؼـسامممممموبإذرافمواظلؿاحمظػرقمغز ماألظغامممبل ماظـ ثةماٌواغئموحمقطفا

وسيممحلسنماظـقسةم..مممزماظـؼةموإثؾاتاظورينموملمؼؼدمماظطرفماآلخرمأؼةمعؾادراتمأومأيمخطواتمإجيابقةمظؿعزؼ

برغساعجماظغسذاءماظعساٌيمإديمممممبلسقطةممتـؾستمسيمدخسولمممماغػراجسهماىاغبماإلغلاغيم.موخ لمساممطاعلمحدثتم

وتػرؼ مايؾوبماٌكصصةمظإلشاثةمشريمأنماظعدوانمسادمعنمجدؼسدمإديمحماصسرةمعـطؼسةممممماألريرمعطاحنماظؾقر

وضةمسيمتارؼعماظؾشرؼةمطؾفاموالمزالمحصسارماظسدرؼفؿيمضائؿساموإنممممإغلاغقةمشريمعلؾماظدرؼفؿيموتلؾبمسيمطارثة

مطاغتمضدمنقتمعؤخرًامضاصؾةمتابعةمظؾصؾقبماألريرماظدوظيمعنماظدخولمإديماٌـطؼةم.

عنمعقـاءمايدؼدةمظؿؿوؼلمموسيمجاغبماإلؼراداتمواظعوائدماٌاظقةماظيتمطانماظعدوانمؼدسيمطذبًامأغفامهصل

ممعؾادرتسهماٌعروصسةمواًاصسةمبضسؿانمدصسعممممممم2019ؼوظقسوممماظلقادسيماألسؾسىمسيممايربممصؼدمأسؾسنماجملؾسسممم

اٌرتؾاتمبصورةمعلؿؿرةمبـاءمسؾىمتػاػؿاتماظلوؼدمومتمترذيةمػذهماٌؾادرةمبؼرارمجمؾسموزراءمحؽوعةماإلغؼساذمم

(مأواخرمذفرمؼوظقومواظذيمضضىمبؿورؼدمإؼراداتمعواغئمايدؼدةمإديمحلابمخاصمُؼلؿىم"محلسابمم49رضمم)

اظعسدوانمأليمممعؾادرةماٌرتؾاتموملمتغريمػذهماٌؾادرةمعنماألعرمذقؽًام،موملمؼلؿفبماظطرفماآلخرمودولمهاظف

االغؿشسارمممبإسسادةمعؾادراتمأومعؼرتحاتمتصبمسيمإرارمتـػقذماتػاقماظلوؼدموضراراتمجمؾسماألعنمذاتماظصسؾةمم

ػلماظشسعبموضسدحتمهؼسقمعؽؿسبماٌؾعسوثممممممسيمايدؼدةمووؿقعماإلؼراداتموصرفماٌرتؾاتمظرصعماٌعاغاةمسنمطا

معقـاءمايدؼدةمسيمحلسابماٌرتؾساتموضسدمأوضسقتماظؾفـسةماالضؿصسادؼةماظعؾقسامأنمممممممماألمميمعنمتواجدماؼرادات

عؾقارمرؼالممتمإؼداسفامسيمم(6)اؼراداتماظردوممظلػنماٌشؿؼاتماظـػطقةمسيمايدؼدةمخ لمذفرمغوصؿربمأطـرمعنم
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واعؾـامأنمؼشؽلمػذاماظؿقؼقمعنمعؽؿسبماٌؾعسوثماألممسيمخطسوةمجسادةمسيمممممممايلابماًاصممبؾادرةماٌرتؾات

م.إظزاممحؽوعةماظطرفماألخرمبؿـػقذماظؿزاعفامبؿورؼدمعامسؾقفامإديمايلابمذاتهمظصرفماٌرتؾات

تشسؽقلمزيسسمغؼساطمظؾرضابسةممممممإديمبعضماظؿؼدممسيمماإلذارةوسؾىمصعقدمإسادةماالغؿشارماظعلؽريمالبدمعنم

 قماظـارمورصدماًروضاتموباظرشممعنمادؿؿرارماًروضاتموسدمماظؿزاممضؾاطماظطرفماآلخسرمماٌشرتطةمظوضفمإر

اظدائممسيمعراطزماظرضابةماٌشرتطةموسسدممضسدرتفممسيمحسالمتواجسدػممسؾسىمتوجقسهموعؿابعسةموحسداتفمممممممممممدباظؿواج

مواالخرتاضساتممحؿىمأنمضؾارفممؼؼوظونمصراحةمأنمععظسمماألسؿسالماظعدواغقسةممممبلؾبمسدمموحدةماظؼقادةمظدؼفم

ػيمعنمذياسةمعـػؾؿةموأغفممشريمضادرؼنمسؾىماظؿقؽممواظلقطرةمسؾسىمهرطساتمػسذهماىؿاسساتمواظوحسداتمممممم

غاوسةمسسنمخ صساتموصسراساتمبقسـفممسؾسىماٌصسا ماًاصسةمواألعسوالممممممممممماالخرتاضساتماظعلؽرؼةموأنمععظسممم

فامىـةماظؿـلققموإسسادةماالغؿشسارمممإالمأغفامطاغتماًطوةماظوحقدةماظيتمنقتمصقمواظذخائرمواظؿؿوؼنمواظوضود

األممقةمعنمهؼققمغؿقفةمصعؾقةمسؾىماألرضموميؽنماظؼولمإنماتػاقماظلوؼدمملمؼػشسلمظؽـسهمملمحيؼسقمأػداصسهممممم

طاعؾةموملمميتمظؽـهمحباجةمإديمسؿؾقةمإغعاشمحؼقؼقةموالمزالماألعلمأنمتؿقؿلماألعمماٌؿقدةموجمؾسسماألعسنممم

اظعسدوانموحؽوعسةممممائؿةماظعضوؼةمهدؼدًامعلؤوظقؿفامسيمإظزاممدولمهاظفواظدولماًؿسماظدمواجملؿؿعماظدوظي

ايصسارمتـػقسذًامٌؼوالتفساموبقاغاتفساموتصسرحياتفاممممممماٌـػىمباٌضيمضدعًامسيمهؼققماظل ممووضفمايربمورصسعم

مدقادقًاموظقسمسلؽرؼًام.ماٌؿؽررةمعنمأنمايلمسيماظقؿن

غائسبممماالخمغائبمرئسقسماظسوزراءمظشسؤونماالعسنمواظسدصا ممممموردمعنممسؾىمعاثممسؼبمسددمعنماالخوةماسضاءم

ؼؾذهلاماظوصدماظورينمعنمخ لممتـقلمب دغامسيمحوارماظلسوؼدممومعـؿـنيماىفودماظيتمبذهلامرئقسماظوصدماظورين

جرىموجيريمعنمعؾاحـاتموعػاوضاتمدوظقةممتستمبعسدممممعامحولنمؼؽونمايدؼثمأطانمعنماٌػرتضممأغهالمإ

نمتطؾسعممأوػـاكمعػاوضاتموظؼاءاتمتؿممشريمععؾـةموشريمريقسةمغرؼسدمعسنمايؽوعسةمممممعػاوضاتماظلوؼدمحقثم

يمتؼدممسيمتؾسكمايسواراتمممأطانمػـاكمإذاممؼنموصؾتمواظؿوضق مسنمعاأخرماٌلؿفداتمأاجملؾسمسؾقفاموسنم

مميأبـساءماظشسعبماظسقؿينموسسنمممممأسسنمطاصسةممممةاٌلؤوظعؾنمحقثموماجملؾسمؼعؿربمػوماٌؤدلةماظؿشرؼعقةماٌشريم

ماتػاضقاتمدوظقةمحصماظؾؾدمم.

صؿ ماٌؿراتماالغلاغقةمسيمعدؼـةمتعزموعؾسفممتؽـقفماٌػاوضاتمبشأنماطدماالخوةماالسضاءمسؾىمضرورةممطؿا

االدرىمموعطاظؾةماظؼقادةماظلقادقةمبؿؽـقسفماىفسودمسيمتػعقسلمايسوارماظسقؿينماظسقؿينمدسواءمسيماظسداخلماوممممممممم

م.مإظقهلمواظدائممواظذيمغلعىمذيقعاماح لماظل مماظشاعمذأغهعنمماًارجمٌا
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عشسريامبسانماهلسدفمعسنممممماظؿعؼقبمعنمضؾلماالخسوةماالسضساءممممطؿامضامماالخمغائبمرئقسماظوزراءمباظردمسؾى

عسنمع حظساتممممهدسؿؼدعوممظدؼـاموامنامٌعرصةمويا معامحضورغاماديماظربٌانمظقسمصؼطمعنماجلماظؿوضق مسنمعا

غـسامسيممأمبـاءماظشعبماظقؿينمطؿسامأددؿورؼامسنمطاصةممةواٌلؤوظةماظؿشرؼعقةمراءمطوغـامغعؿربماظربٌانمػوماٌؤدلآو

شرصةمسؿؾقاتمٌؿابعةماالوضسا موسسودةماالغؿشسارمسيمايدؼسدةمممممماظلوؼدماغشأغامسودتـامعنمحوارماظوصدماظورينمعـذ

محماصسرؼنمموضقـامظؽمماغػامباغـامواغؿممواجملؿؿعماظقؿينموظذامةنمةاولماظؿواصلمواحقاءماظػؽرةموحبلبمعا

ممملمحيؼقمصسـقنمطسلمممأطلماجملؿؿعماظدوظيموباظؿاظيمحؼقماتػاقماظلوؼدمناحاممهعنمضؾلمسدوانمؼؿقاظفمصق

ممدودةمظؾلس ممممنمتؽونمػـاكمؼدًاأػومادؿؿرارماظصؿودمسيمذيقعمجؾفاتماظؼؿالموعنماظضروريممهغراػنمسؾقمعا

ومتعـستمدولمهساظفماظعسدوانممممأشلماتػاقماظلوؼدمصمهنمغواجأميؽنمظـاممالمألغهتؼابؾفامؼدامضابضةمسؾىماظزغادم

المعنمخ لمايػازمسؾىممتادكماىؾفةماظداخؾقسةموادسؿؿرارماظصسؿودمسيممممإوتاعرماجملؿؿعماظدوظيمسؾىماظقؿنمم

مغراػنمسؾقةمسيماالداسموبشؽلمسامم.مطاصةمجؾفاتماظؼؿالموػذامعا

واؼضاماضؿصادؼنيمعشارطنيمضؿنماظوصدممخرباءمعنماىاععةمودقادنيموباظـلؾةمظؿؽوؼــامطوصدمورينمصؾدؼـا

اظـ ثسةممماٌواغئصـقنمملمغلؾممماٌواغئوصقؿامخيصمتلؾقممم،مهاظورينمومتمتوزؼعمعؾػاتمايوارمط مصقؿامخيص

حيدثمػومانمذيقعماظلػنماظيتمتصلماديمعقـاءمايدؼدةمؼؿمماجؾارػامماٌؿقدةمار ضاموعامظألعمغؿـازلمسـفامماو

جقؾوتيموحضعمظؾؿػؿقشمعنمضؾلمصرؼقماظؿقؼقمواظؿػؿقشموذظكمظغرضمازاظةماظؿفؿةمعنمعقـاءممسؾىماٌرورمسرب

غـامراظؾـامبانمؼسؿممغؼسلمذظسكماظػرؼسقماديمايدؼسدةمظقؼسوممممممممأمغهمؼؿممادخالماالدؾقةمواظصوارؼعمسؾىمعؿـفامطؿاأ

اوضاتمباغفامتعؼسدمموباظـلؾةمظؾؿػم،ماًطوةمهػذماظؿػؿقشمسيمعقـاءمايدؼدةموظؽنمحؿىماالنمملمتـػذمبإجراءات

اوض مظؽممبانماظؿواصلمبقــاموبنيماالخوةمسيمدؾطـةمم..شريمعؾاذرةماومخارجمارارماظوصدموأعاطنمشريمععؾـةمأسيم

عؾفماالدسرىمحقسثمممسؿانمعازالمضائؿامسيمطلمخطوةمتؿمموػـاكمبعضماٌػاوضاتماىاغؾقةموسؾىمدؾقلماٌـالم

مبسأولمؼلسؿفدماوالمممـةمذؤونماالدرىموؼؿممعواصاتـامبؽلمعاىمهصقمتطاع موذارطمهاظورينمصقمملمؼشاركماظوصد

اؼضامطانمػـاكمحماوالتمسربموداراتمبعضماظدولمظعؼدمتػاوضمخيصمجؾفاتمسلؽرؼةمحمدودةمعنماجسلمم

اظؿوصلماديماتػاقمسلؽريمؼـصمسؾىموضفمار قماظـارمسيمجؾفاتمحمدودةموظقسمظغرضمحلماٌشؽؾةمدقادقام

ومأحؽوعسةممموأؿنموععمذظكمملمؼـف مػذاماظؿػاوضموباظؿساظيمةسنمطؿؽوغساتممممعلؿؼؾلماظقماومبشؽلمساممحيدد

جمؾسمدقاديمعؿػؼونممتاعامسؾىمانمتؾكماظـؼساطماظسيتماوردغاػسامظؽسممصقؿسامخيسصماٌؾسفماظلقادسيمواٌؾسفمممممممممم

ماالضؿصاديمػيمغؼاطموؿعمسؾقفاماىؾفةماظداخؾقةمبشؽلمسام.
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سمسؾقـامصؼسطمبسلمدسقؤثرمسؾسىمذيقسعماظشسعبمممممممعشؽؾةمساعةمخطرػامظقمهوصقؿامخيصماظلػقـةمصاصرمصفذ

االريرمعنمخؾقجماظعؼؾةموحؿىمبابماٌـدبموظذامضسدعـامسسدةمعؾسادراتممممماٌرجاغقةمواظلواحلماٌطؾةمسؾىماظؾقر

اظلػقـةمصاصرمووريمهلامسؿؾقةمصقاغةموتؼوممبؾقعمطؿقسةماظسـػطماظسيتمسؾسىممممممعـفامانمتؼومماالعمماٌؿقدةمبأخذ

اذرترتماالعمماٌؿقدةمسؾقـامانمتشؿلماالشاثةمذيقسعممماالشاثةماالغلاغقةمحقثموضدمعؿـفاموتعودمباظؼقؿةمظصا 

معـارقماظقؿنمدواءماظيتمهتمدقطرتـاماومخارجمدقطرتـامومتتماٌواصؼةمعنمضؾؾـاموظؽسنمحؿسىماظقسوممملمؼـػسذمممم

تعسزمممغقةمسيمحماصظسةموباظـلؾةمظػؿ ماٌؿسراتماالغلسامم،ممػذاماالعرموعازظـامبصددمعؿابعةماالعمماٌؿقدةمهلذاماالعر

ةنمطؿامتعؾؿونمباغـامررفمواحدمصؼطمظؽنمباظـلؾةمظؾطرافماالخرمػـاكمسدةماررافموباظؿاظيماٌشؽؾةمظقلتم

غـامغاعلمانمؼـف ماظؿػاوضموؼسؿمماالتػساقمسؾسىمصسؿ ماٌؿسراتمٌدؼـسةمممممممأمطؿامظدؼـامار ضامبلمػيممضائؿةمظدؼفم.

م..موذؽرًا.تعز

ضدعوهمعسنمممسماىؾلةماالخوةمغائبمرئقسماظوصدماظورينمواسضاءماظوصدمٌاوسيمغفاؼةماىؾلةمذؽرماالخ/رئق

م....ممبذظكاؼضاحاتمبشانم

 ,,,  ظه ال الواحدة بعد الجلس  في الساع وقد انتهت 
 

 واهلل الموفق ,,,
 
  دائ ة الجلسات وشؤون األعضاء 


