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   وعدد من المختصين فق ش ل  النت  اليمني  
امـتع    .. (.. ثـ  بسمـ  البـع      بسـ  ا  الـر ا الـر ي     )ـالرئيس اجللسة ب /فتتح األخ اوبعد أن 

  ..املسضية وصسدق عليهجلسة اجمللس اىل احملضر التقريري لل

لسـةة   (62القـسن ن ققـ   )  مـا   (01900901919،91) مبـرو  ععـديا املـ اد   بعد ذلك نسقش اجمللـس  

وعقـة    ما جلةيت العـد  واألوقـس    ةاللجةة املبرتك رعقري  ءيف ض ببأن الرم م القضسئية وععديالعهم 6102

  : يلي سمعلك امل اد  واختذ ببأن..  أ كسم البريعة اإلمالمية

الـ اقدة يف الققـرة     ( اثة  ملي ن قيـس   عبسقة )جسءت يف ععديا اللجةة بعد  ذ   كعس (1)ة أقر املسداواًل :

ليصـبح    ( ..مـسئت  الـر قيـس    )وامتبداهلس بعبسقة  (قيعة الرم م يف الدعسوى املدنية)( بعد عبسقة 6)

 يلي : ( بعد التعديا كعس6نص الققرة  )

القيعـة   ةاملدنيـة واإلداقيـة معل مـ    سزعـست ال اقدة يف البةد السسبق على دعـسوى املة  عةطبق كا البرائح -

  . عتجسوز قيعة الرم  يف الدعسوى املدنية عا مسئت  الر قيس  كحد أقصي على أن ال

 .  جةةليف ععديا ال توقد كعس( 901 900 901 ،) أقر امل اد  ثانيا:

 .( 01يف املسدة ) (1املسدة ) مقرتح اللجةة بدمج أقرثالثًا :

الرمـ م   م ببـأن 6102لسةة  (62اجمللس التص يت إمجسال على مبرو  ععديا م اد القسن ن  ) أجرى ث 

 و سز على امل افقة بسألغلبية.   القضسئية وععديالعه

 2/1/17/ 29الرقـــم : 

 هـ4113/ ذي القعدة / 72  التاريخ :

 م7077/ يونيو / 76 الموافق :

 االحداليـــــوم : 
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 2/1/17/  29قريري للجلسة محضر ت

التةقيـذي لبـركة الـةقل اليعةيـة إىل      املـدير ععسق األضـرعي  /  املهةدسبعد ذلك امتع  اجمللس ما األخ 
ببأن ال ض  التعـ ي  الـرا ا للعبـتقست الةقطيـة يف ملـا املسـتجدات األملـغة واملـتاغات العسمليـة          إيضسح 

 وانعكسمست احلرب الرومية األوكرانية وعأثغ س على الب قصة العسملية.

مة  س إىل بعض الصع بست اليت ع اجه ععا البركة فيعـس يتعلـق بسمـتغاد املبـتقست الةقطيـة وامـتعراق       
سلر العدوان يف ا تجسز مقا املبتقست الةقطية يف عرض البحر قغ   ص هلس على عصسقيح ما ععةت دو  حت

املبتقست الةقطية إىل  ياألم  املتحدة ومةعهس ما ال ص   إىل م انئ احلديدة يف ملا اهلدنة وامتهدا  مست قد
مـا  ن حيعـا املسـلولية كـا    أكعس طسل  ما اجمللس ب..  ميةسء احلديدة ألن احلصسق اآلن يت  بطريقة املرى

اقعقـس    ملكدًا بأنه مل يأعي إىل اجمللـس لتييـر  .. د قيعته إىل البة ك اليعةية يق م بةه  الةقل اخلسم ومل ي ق
.. وطسل  ما اجمللـس الـمام    وان املبتقست الةقطية عبس  خبسسقة  ةفعلي ةك نهس كلقعكلقة املبتقست الةقطية 

 .لكي عستعر يف ع فغ املبتقست الةقطية وزاقة املسلية بدع  شركة الةقل 

متعراق دو  حتسلر العدوان يف ا تجسز مقا املبتقست الةقطية الإدانته  أعضسء اجمللس  اكد اإلمل ة وقد
األمر الذي ضسعر ويضسعر ما معسنسة أبةسء البع  اليع .. معتييا علك التصرفست واألععس  التقسفـًس علـى   

 قة عليهس برعسية وإشرا  األم  املتحدة ومبع ثهس اخلسص إىل اليعا.بة د اهلدنة اليت متت امل اف

و لـ ا األمـ    ةص ص عليهس يف مياسقهس التأميسي 9 وطسلب ا األم  املتحدة بتحعا مسلوليسعهس القسن نية امل
نسـسني  املتحدة املسلولية الكسملة إزاء نقا البةك املركمي إىل عدن ومس نتج عةه ما عداعيست وعقسق  لل ضـ  اإل 

وزيسدة معسنسة أبةسء البع  اليع  فضاًل عا اآلثسق الكسقثية اليت مللقهس العدوان واحلصسق على مدى أكار مـا  
 مب  مة ات.

كعس طسلب ا جملس األما واألم  املتحدة إلمام دو  حتسلر العدوان بت قيد عسئدات الةقل اخلسم إىل البةـ ك  
ن وصـسفر للتفقيـر مـا معسنـسة البـع  الـيع  وكـذا دعـ          اليعةية والععا علـى إعـسدة عبـايا مصـسيف عـد     

وصر  مرعبست م ملقي الدولة كسفة مدني  وعسكري  ومتقسعديا إضـسفة إىل حتسـ  اخلـدمست     املستبقيست
 وع فغ اخلدمست الضروقية جلعي  احملسفظست اليعةية. ودع  الكهربسء

ة والععا على إنهسء كسفة الصع بست والعراقيا وأكد أعضسء اجمللس على أ عية االلتمام بتةقيذ بة د اهلدن
اليت حيسو  حتسلر العدوان ما ملالهلس االلتقس  والتةصا عا عةقيذ بةـ د اهلدنـة املعلةـة وعاليـ  مصـلحة      

 البع  اليع  والتفقير ما معسنسعه.

فغ الـدع   وفيعس يتعلق بدع  شركة الةقل أكد اجمللس أنه ميبحث امل ض   م  وزاقعي املسلية والةقل لتـ  
 املطل ب . 

اجمللس اىل عقرير اللجةة اخلسصة ببأن مبرو  قسن ن  ظـر ورـري  االعـرتا  بكيـسن     بعد ذلك امتع  
 . وأقجأ مةسقبته إىل جلسة قسدمه حبض ق اجلسن  احلك مي ..العدو الصهي ني والتطبي  معه

 ,,,  ظه ا    الثاني  عش   الجلس  فق الساع وقد انتهت 
 ,,وا  الموفق ,

  دائ   الجلسات وش ون األعضاء 


