
  

               

 األمانة العامة      
           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

    
السناعة  عشنر الرابن  ويناالنعقناد السننمنن دور  الثانيةللدورة  الرابعة من الفترة والعشرين الخامسة جلستو االعتيادية مجلس النوابعقد 

   . م0202/يناير / 1 ىن الموافق4114/جمادي االولى / 9 بتاريخ السبت من صباح يوم صفوالن العاشرة
  رئيس اجمللس           حييى علي الراعي /برئاسة األخ 

واظسةقاحة شاةات تؼ ةي ائؼةاول حةو        ادتؿع احملؾس اىل اظتوصقات اظواردة يف تؼرؼر جلـة االسالم اظثؼاصةة  حقث

اء جمؾس اظـواب شاأت اظوداول اإلسالعقة اظيت خرجت سن اظؾقاضة واظثواشت اظورـقة وعـفةا ادارة  املذطرة املؼدعة عن اسض

..وشعد غؼاش عستػقض ررح خالظه االخوة االسضاء سدد عن املالحظةات ..وادةتؿع    ذبؽة اهلوؼة ضـاة صضاوقة و صحقػة

ررحه االخوة االسضاء عن عالحظات اثـاء  وعا ورد يف اظتؼرؼر اىل اؼضاحات ساعه حو  عا اإلسالماجملؾس عن االخ/وزؼر 

اظـؼاش واظتزم شادم ائؽوعة شاظعؿل شاظتوصقات اظواردة يف اظتؼرؼر ثم اجرى اجملؾس اظت وؼت سؾى اظتؼرؼر وحةاز سؾةى   

 املطؾوشة. شاألشؾبقةاملواصؼة 

ظ ةـاسة شاةات اوعةامل املةدسةة     اظتؼرؼر اظتؽؿقؾي ظؾجـة اظتجارة وااجملؾس اىل اظتوصقات اظواردة يف شعد ذظك ادتؿع 

اظقؿـقة اظعاعة ظ ـاسة وتسوؼل االمسـت وامل اغع اظتاشعة هلا يف زل اظعدوات وائ ار وشعد غؼاش عستػقض ررح خالظةه  

االخوة االسضاء سدد عن املالحظات اطدوا صقفا سؾى عرورة تاغقل ع اغع اظؼطامل اظعام واتاحة اظػرصةة ظؾؼطةامل اصةاص    

اىل  ظإلمسـةت وادتؿع اجملؾس عن االخوؼن/وزؼر اظ ـاسة واظتجارة وروقس املةدسةة اظعاعةة    جلاغب..ظالدتثؿار يف ػذا ا

 .. ررحه االخوة االسضاء عن عالحظات اثـاء اظـؼاش ورد يف تؼرؼر اظؾجـة وعا اؼضاحات ساعه حو  عا

 املطؾوشة. شاألشؾبقةثم اجرى اجملؾس اظت وؼت سؾى اظتؼرؼر وحاز سؾى املواصؼة 

 

واظـؽراء اظيت ارتؽبتفا اظوالؼات املتحدة االعرؼؽقة حبل ضاود صقؾل اظؼدس ضادم اجلرمية اظباعة طؿا ررح سؾى اجملؾس 

 : وذؽل اجملؾس جلـة عؽوغة عن االخوة د ائاد اظاعيب اظعراضي ورصاضفؿاواشو عفدي املفـدس غاوب ضاوي دؾقؿاغ
 عبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند ا  خينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرات 4

 
 سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ان السننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامع  3

 
 يخ الشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناج  0

 
 علننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  م مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزنم 1

 
 بسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننام الشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ر 5

 
  

حقةث ضاعةت اظؾجـةة ش ةقاشة اظبقةات وضدعتةه       .. وذظك ظ قاشة شقات حو  اجلرمية داظػة اظةذطر وتؼدميةه ظؾؿجؾةس   

 :  ؼؾي اضر اصدارة وغ ه طؿا ظؾؿجؾس وشعد أت ادتؿع إظقه اجملؾس

 .ه...واظسالم سؾى ردو  اهلل واظه وصحبه وعن واال واظ الةائؿد هلل  

 5/4/44/ 52الرقـــن : 

 هـ4444/ جوادي االولى / 9 التاريخ :

 م5252 /يناير /4 الووافق :

 السبتاليـــــوم : 

 
 



2 

 

 44-5-4-52هحضر تقريري للجلسة  

ؼدؼن جمؾس اظـواب يف اجلؿفورؼة اظقؿـقة اظعؿل االرػاشي االجراعي اظذي ضاعةت شةه اظوالؼةات املتحةدة االعرؼؽقةة       

وضاود  اشو عفدي املفـدس غاوب روقس ائاد اظاعيب يف مجفورؼة اظعراق اظاؼقلاظيت ادتفدصت  اظعدواغقةشاأت اظضرشة 

وؼعترب جمؾس اظـواب ػذ.ه اظعؿؾقة االجراعقة مبثاشة ارػاب دوظة عد دوظةة   ..رصاضفؿاو يصقؾل اظؼدس اظػرؼل ضادم دؾقؿاغ

 عستؼؾة وذات دقادة وسضو يف االعم املتحدة..

  ؾمتفةدد األعةن واظسة   ووؼرى جمؾس اظـواب ات ػذ.ه املؿاردةات اظسةاصرة عـاصقةة ظؽاصةة االسةراو واملواثقةل اظدوظقةة         

غفا ات تضاسف روح املؼاوعة واظثبات أوأت عثل ػذ.ه اجلراوم عن ذ ملـطؼة..ظة اظتوتر واظت عقد يف ااظدوظقني و تزؼد عن حا

ظدى ذعوب املـطؼة ش ػة خاصة واظعامل ائر ش ػة ساعة عد ػذا اظ ؾف واظغطردةة االعرؼؽقةة واظ ةفقوغقة.. اصؾةود     

 ظؾافداء اظـ ر ظؾاعوب ائرة املؼاوعة..

 صادر سن جمؾس اظـواب

 ةػ1441 / مجادى االو  /9

 م2020/ 1/ 4 صلاملو

 ,,,  ظيرال الوا دة بعد الجلسة ف  الساعةوقد انتيت 
 وبذلك انتيت أعمال ىذه الفترة ..
 وا  الموفق ,,,

  دائرة الجلسات وشؤون األعضاء 


