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 األخ / رئـــــــــــــــــــي  ا  ـــــــــــــــــــ 
 

 احملتــــرم 
 اإلخـــــوع /  هيـــــائ هي ـــــ  الرئا ــــــ    

 

 احملرتمـون 
ــائ ا  ـــــــــــ    ــوع /  هيـــــــــ  األخـــــــــ

 

 احملرتمـون 
 :م ه يكم ورمح  اهلل وبركاته السال

قدلييرو قوعنايييلقولثلنميي ولييرو  ققايياقوألوىللييم تقريراييروجقاييعن وجقايياقلا ييل قوفرتيي ق يي  قول يي  قققإ

قهييي1443/ بمييثقنييلن ق/8ق ل اخيييييير قبتيييييييتيذهقول ييييل قهيييييرلتقلا ييييييييييثقبييييي..قحمقاشييرقلسييلد وقولسيييع 

قهييييييييييييي3111/ولثييييييييييييلن  بمييييييييييييثق/ق38ققخييييييييييييييتقبتييييل ايوونتيييهييييييييييييقم2021/قنييييييييييييعف رق/31ققعوفقيييييييييييييييييومل

ق..قوملعوضمثقولتللم وقفق  هللقلالمققلتنرتسق(9)ايرقفمهلقوفرت قم2132/ققنعف رق/31ققوملعوفق

م بتعريل   0202الي رساله رئيس اجمللس السياسي األعلى بشأن مشروع  اران ن رار    س لسر       اجمللس  استمع  : أواًل

م بشررأن ظ مرري  العبارر  بررو اسررجرو عاسسررتأرو اسنررو مرر  اجمللررس  0222س لسرر   00بعررم مرر اق النرران ن رارر   

عبعرري ال نررار  اررو  اجمللررس ممررا رررال مرر  رئرريس اجمللررس    م .. 1/22/0202هررر اس ا رر  02/0/2441بتررارل  

 س ليصبح نص اساقة مما للي :2مكور  88السياسي األعلى بعي حذف الفنوة ]ب[ م  اساقة  

جيرر ت ظرأرل العررو اسعررية للسررك  ابترريال ب لرراقة علررى   خرربا المرروعف انسررت  ائي  ن س :2مكررور  88مراقة   

 . روة  اس  

س للج رر  الشررجعن ايارريرر  عاسصوبررو لصرر خ رسررال  األ  1اجمللررس  ا التنولررو التكميلرري رارر   اسررتمع  :ثانيااًا 

اسشل الوم  / مهيي حممي اسشاط رئيس اجمللس السياسي األعلى حر ا ظعريل  بعرم مر اق النران ن رار        

لرذي سرب  ع ن   م بشأن السلك اليبل ماسي .. عاعاق اجمللرس التصر لع علرى مشروع  النران ن ا     2992س لس   0 

 م  ععا   عليه باإلمجا  .08/2/0202 او  يف ظارل   

 استمع اجمللس اا الوسائ  اسنيم  م  ان  / عتلو اليعل  لشجعن جملسي ال  اب عالش رى بشأن : :ثالثًا 

اسصف    احمليث  للوقعق احلك مي  علي ظ صيات اجمللرس  يمرا  رص عتارة ال نر  للفروة السرابن        -

وة األ  / عتلررررررو ال نرر  رارررررر     رررررررم عذلررك ـررررر رك مذم 0202و  غسرر س رررررررر  شهررررررهالرررعحتررررري ن

 مس .0/2024/0202ك/- ع

مصف    اإلروالات الت فيذل  اليت اختذظها امان  العاصم  عاجلهات عاسكاظك التابع  هلا للروق علري   -

النائمر  عذلرك ـ ررك رسرال  ان  /  مرو      ظ صيات اجمللس عخاص  استعلن  بالنضالا عانخرتبنت   

 العاصم   .. ع او  حالتهما  ا اللجان اسختص  .

عبعرري  ..اسررتمع اجمللررس  ا التنولررو التكميلرري للج رر  اإلعرربم عال نا رر  بشررأن مشرروع  ارران ن اسخ   ررات.   ًا :رابعاا

اجلانك احلك مي ، عالتأميي علرى  لج   للم لي م  اليراس  مع اا ال عاقة التنولو التكميلي  ال نار مت

  همي  الفص  بو اضالا اسخ   ات عما لتعل  باألعااف.
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استمع اجمللس اا ظنولو اللج   اسشوم  م  جل يت العيا عاألعااف عظن و  حكام الشرولع   انسربمي     ًا :خامس

عبعرري .. اا الشخصرري م بشررأن األحرر  2990س لسرر ه 02س مرر  النرران ن رارر    241حرر ا مشرروع  ظعرريل  اسرراقة    

م ااش  اساقة اروى اجمللس التص لع عليها بصيصتها مما عرقت م  اللج   عحاتت على اس ا ن  باألغلبير   

 اس ل ب .

استمع اجمللس  ا ظنولو جل   الصح  العام  عالسكان ح ا مشوع  اان ن ظعيل  بعم م اق النران ن رار     :ًا سادس

اجملتمع م  اإلليت عمحال  حن ق استعالشو مع الفرلع  .. ع رررأ م ااشرته    م بشأن عاال  0229س لس   12 

 عالبع  يه  ا رلس  ااقم  حبض ر اجلانك احلك مي .

اسررتمع اجمللررس  ا الت صرريات الرر ارقة يف ظنولررو اللج رر  اسشرروم  مرر  جلرر يت   ال راعرر  عالرروي عال رروعة         ًا :سااابع

ععررات عايضرروعات ـيررا  الصرروف الصررحي عاسيررا  العاقمرر  يف  اسيررا  عالبي(رر س حرر ا ري اس ر –السررمكي  

عريق مرر  اس ررا   ـيلولرر  بررأ احلررارع بأمانرر  العاصرم  ..  عبعرري ال نررار اسررتمع اجمللررس مرر  ان / عتلررو   

 وحره انخر ة انعضرال مر  مبحمرات       عمرا   التنولرو عرق يف  ال راع  عالوي اا الضاحات عامره حر ا مرا   

 ظنولررو اللج رر  .. ثرر  اررروى اجمللررس  يفاحلك مرر  بالعمرر  بالت صرريات الرر ارقة   اث ررال ال نررار عالترر م باسرر  

 اس ل ب . باألغلبي التص لع على التنولو عحات على م ا ن  اجمللس 

استمع اجمللس اا ظ صيات جل ه التجارة عالصر اع  بشرأن قراسرتها ل ترائز ال لرارة اسييانير  لر تارة الصر اع          ًا : ثامن

العاصم  عاحملا مات لإلشواف على ظ فيذ اي   الواابي  لضرب  ال عرع التمر لأ للفروة       عالتجارة ألمان  

م س عبعري ال نرار اسرتمع اجمللرس مر  ان / عتلرو الصر اع  عالتجرارة  اا الضرراحات         0202سربتم     -مرال   

سررر   وحررره انخررر ة انعضرررال مررر  مبحمرررات اث رررال ال نرررار عالتررر م با  و عمرررالرررعرق يف التنو عامررره حررر ا مرررا

 ظنولو اللج   .. ث  اروى اجمللس التصر لع علرى التنولرو عحرات علرى      يفاحلك م  بالعم  بالت صيات ال ارقة 

 . اس ل ب  باألغلبي م ا ن  اجمللس 

اسررتمع اجمللررس اا التنولررو التكميلرري للج رر  الشررجعن اساليرر  حرر ا متابعرر  اقال عرريق مرر  موامرر  الواابرر      ًا :تاسااع

ربرر  را  س عبعرري ال نررار اسررتمع اجمللررس مرر  ان / رئرريس        -م اجلرر ف حرر  -اجلموميرر    صرر عال  

 وحره انخر ة انعضرال مر  مبحمرات       و عمرا لر عرق يف التنو مصلح  اجلمارك اا الضاحات عامه ح ا ما

 ظنولررو اللج رر  .. ثرر  اررروى اجمللررس    يفاث ررال ال نررار عالترر م باسرر  احلك مرر  بالعمرر  بالت صرريات الرر ارقة      

 . اس ل ب  باألغلبي و عحات على م ا ن  اجمللس التص لع على التنول

استمع اجمللس  ا ر ل م  ظنولو جل   احلولات العام  عحن ق اإلنسان بشأن اسعاجلرات اسنوحر  سصرف        :عاشرًا

م .. عمت اعرراقة  ا 0/22/0202انشرركاليات استعلنرر  بنضررالا السررج ال عالسررج ن اسنرروة مرر  اجمللررس يف       

 اللج   س لي م  اليراس  .التنولو  ا 
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اإلمراراظي، عظك يفره للصرارات علرى      -السرع قي  -عاف اجمللس،  مرام ظصرعيي العريعان األمولكري     : حادي عشر

اسرررين عالنررروى اليم يررر  ، عاعتررر  اإلخررر ة انعضرررال اسرررتموار الصرررارات عاسرررتهياف األعيررران اسينيررر  يف    

 اذرًا، لستهيف األ فاا عال سال عالشي  . العاصم  ص عال، ععيق م  حما مات اجلمه رل  عيعانًا

ى آع مرريعا  ن اسررتموار  ررالف العرريعان يف ظرريمل الب يرر  التحتيرر ، عاترر  األ فرراا عال سررال علررى مررو          

عمسمع م  اجملتمع اليعلي، روائ  حوب ظضاف  ا اائم    لل  عم ّثن  م  اجلروائ  عاجملراتر،  الرع    

عمّح  انعضال قعا  رالف العريعان، عمر  لنرف     ، عاجلس رصانت الع ال عاألس اق عاسساري عال وق 

 خلفهررا، اسسررجعلي  الكاملرر  عرر  هررذ  اجملرراتر م ررذ مررا لنررارب سرربع سرر  ات حبرر   ب ررال الشررعك الرريمأ     

عاستهج  ا اس ااف استخاذل  لألم  استحرية، عجملرس األمر  الريعلي، عغرّم ال روف عر  رروائ  حروب          

 ما   األعواف عاس اثي  اإلنساني  عالنان ن اليعلي. حب  اإلنساني  يف اليم ، ظت ا ى مع

ممرررا امررريعا احتفررراق الررريم  حبّنررره يف مناعررراة جمومررري احلررروب  مرررام احملرررام  احملليررر  عاليعليررر .. 

مسرررت كول  اخرررتبا اسررر اتل  السياسررري  عاإلعبميررر  يف التعرررا ي مرررع الشرررأن الررريمأ ـسرررارع   قانررر   

 ي  قانر  س(رات الصرارات الريت ظشرّ  علرى معمر  اسرين عالنروى          الضحي  عظوك اسعتيي، يف حو مل لسرمع  

 اليم ي .

عيف  عاعت عا انحنيات اإلعبمي مع  الف العيعان ه   رعال ساا السع قل ، عظص لوها بأنهرا الضرحي   

سررياق متصرر ،  مرري نرر اب الشررعك  قانررته  عر ضرره  سررا  ارريمع عليرره بول انيررا مرر  خ رر ات ظ مولرر          

  لس و، عم ها حوم  اسناعم  اإلسبمي  حمحا ح بدقرارها يف ما ظسمى حنئحر   ظستهيف اسناعم  يف

اإلرهررابح.. معترر ل  اإلررروالات ال ل انيرر  ظصررفي  للنضرري  الفلسرر ي ي ، عخيمرر  للكيرران الصررهي ني       

 الصاصك.

عك انعضال التأميري علرى م ارف الريم  بوسانرا عايراقة عشرعبا، ال ابرع عاسبريئي مرع الشر            اإلخ ةعريق 

الفلسرر يأ، عمرر  احلومررات الرريت ظنررف يف خ رريق اسناعمرر  العوبيرر  عاإلسرربمي  للرري ا  عرر  األاصررى  

 عالني  الشولف.. ن تو  ا  ن النضي  الفلس ي ي  مانع عستم  اضي  العوب عاسسلمو األعا.

  اقعر ع، مما  ميعا ر ضه  اس ل  لتصر يف  ي مجاعر   سربمي  ظنراعم ل روق ار ى الصر ع عانحرتبا        

ال سانررات احلرروة عالشررع ب العوبيرر  عاإلسرربمي   ا نصرروة النضرري  الفلسرر ي ي ، عر ررم اإلرررروالات          

ال ل اني  حب  اجملاهيل  يف  لس و، عالعم  على نصوة ممل مير  الشرعك الفلسر يأ حترى اسرتعاقة      

 قعلته ععاصمتها الني  الشولف.
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 هررابي هررا  مرر  مرر   تلررف معهرر  يف الررو ي      ع شررارعا  ا مررا هارسرره ال مررام السررع قي عالفكررو ال    

عاسعتنرري.. عاررال ا: ح مل نشرراهي  ي  ّومررات سرر  لررّيع ن  نهرر  رعرراة اليهنوا يرر  يف العررامل،  مولكررا   

عبول انيرررا، بي مرررا لشرررّكل ن الرررياع  الررروئيس لإلرهررراب يف العرررامل، عهررر   بعررري مرررا لك نررر ن عررر             

 اليهنوا ي  عمحال  حول  الّيل  عاسعتنيح.

ع عوبرر ا عرر   قانررته  ظصرر يف حمحررا ح باإلرهرراب.. مشررلل   ا  نرره لرريس بصولررك علررى بول انيررا الرريت         

مّك ررع الصررهال   مرر  احررتبا  ر   لسرر و،  ن لترر ام  ظصرر يفها حلمررا  مررع ذمرروى ععرري حبلفرر رح    

 اسشجعم، الذي لأظي يف سياق ظ لو احملت  النيل ، للمحت  اجليلي.

ما  رؤسال عمنوري اللجان اليائم  بوئاسر  رئريس اجمللرس س ااشر  مر  مرا لتعّلر  بعمر           اّو اجمللس ارت ثاني عشر :

ارريم بعررم اإلخرر ة األعضررال منررو  بررأن   ع اللجرران يف اجلررانبو التشررولعي عالواررابي خرربا هررذ  الفرروة   

لكرر ن ارتمررا  اللجرران بعرري ر ررع اجللسرر  عحتررى السرراع  ال ال رر  عصرروًا بررين  مرر  احلضرر ر بعرري العصررو   

 ع او اجمللس ذلك .م ن اجل  بارق عاأللام اصلة .. 

لس جل   نااش اجمللس ما ظعو  له األ  / حس  س ق هفز عض  اجمللس م  ااتحام س  له عملف اجمل :ثالث عشر 

  . الي ا  عاألم  ـتابع  النضي  عظنيل  ظنولو بذلك  ا اجمللس

 استمع اجمللس  ا عيق م  األس(ل  اليت عرهها بعم اإلخ ة األعضال لعيق م  اإلخ ة ال ترال ..   رابع عشر :

 

 األهيائ ندائرع اجل سات وشؤو


