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رفع الجلست :منتصف النهار

علذث اللجنت الخاصت لألمن والذفاع جلعت للخذاول خىل منهجيت عملها وضبط بشهامجها
للذوسة البرملاهيت الخامعت.
ّ
ّ
وجلذم أعضاء اللجنت بعذد من الاكتراخاث جخمثل في ما ًلي:
ّ
 علذ جلعت مشتركت بين كل من لجنت ألامن والذفاع واللجنت الدششيعيت املخعللت بالحلىقّ
والحشياث والعالكاث الخاسجيت ورلك ملناكشت مششوع اللاهىن ألاظاس ي املخعلم بدنظيم خالت
الطىاسئ ،باعخباس أن لجنت الحلىق والحشياث أخالذ املششوع إلى لجنت ألامن والذفاع لإلبذاء
الشأي فيه

ّ
 جىظيع مجال الضياساث امليذاهيت وجكثيفها باعخباسها جمكن من مالمعت الاشكالياث بصفتمباششة ،والعمل على بشمجتها كخىاصل لجلعاث الاظخماع املبرمجت خىل هفغ املىضىع.
ّ
وخاصت صياسة والًت اللصشين لالطالع على الاشكالياث املطشوخت بالجهت خاصت من
والخأكيذ
الناخيت ألامنيت واكتراح الاجخماع مع املجلغ الجهىي لألمن.
 يا ة وصا ة ّالذاخليت لالطالع على منظىمت املشاكبت بالكاميرا (وهي صياسة اكترخها العيذ وصيش
صس س
ّ
ّ
الخاصت لألمن والذفاع خالل جلعت الاظخماع له بخاسيخ 10
الذاخليت على أعضاء اللجنت
جاهفي )3122
 صياسة املعابش الحذودًت وصياسة منطلت ععكشيت مغللت-

الليام بضياسة ميذاهيت إلى املخدف الععكشي كصش الىسدة
ّ
مىاصلت العمل على ملف الذًىاهت
ّ
العمل على ملف ششطت الجىاس
ّ
طلب الاطالع على الخدليم في خادثت "لال عيشت"

ّ
والخأكذ من مذي ّ
صحت
 بشمجت جلعت اظخماع إلى أعضاء اللجنت الىطنيت ملكافدت الاسهاب،ّ
وجىد ّ
عذة لجان لها عالكت باإلسهاب والجشيمت املنظمت ضمن سئاظت الحكىمت.
ّ
 مخابعت ملف الخذمت الىطنيت الاظخماع إلى مظالم الجيش خاصت وأهه ليغ لذيهم هلاباث. الاطالع على ّمؤظعت املىفم إلاداسي الععكشي
ّ
 -الاطالع على املعائل املخعللت بدنامي الجشيمت والاعخذاءاث باملعدشفياث
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 اكتراح اجشاء جلعت اظخماع إلى العيذ سئيغ مجلغ هىاب الشعب إثش كل اجخماع ملجلغألامن اللىمي.
 مخابعت جنفيز امليزاهيت وصشفها بىصاسحي الذاخليت والذفاع الىطنيّ
 مىاصلت العمل على ملف ميناء سادط ومخابعت جنفيز امليزاهياثّ
ّ
واكذ ألاعضاء على ضشوسة وضع سوصهامت واضحت ختى جخمكن اللجنت من جنفيز البرهامج الزي وضعخه
ومخخلف امللترخاث التي ّ
ّ
جلذم بها النىاب .معخبرًن أن البرهامج املزكىس ثشي
ومخنىع.
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رئيس اللجنت

ّ
مقررة اللجنت

ّ
عبذ اللطيف املكي

الخنساء بن ّ
خراث

