
  

               

 األمانة العامة        

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

              

 عشةر الرابة  ويةمةن دور االنققةاد السنة الثانيةةللدورة  لثةالثا من الفترة عشرة سادسةال جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد  
    . م1049/ نوفمبر / 1 هة الموافق4114/ ربي  األول / 7 بتاريخ االثنين صباح يوممن  والنصف الساعة القاشرة

  رئيس اجمللس                              حييى علي الراعي  /برئاسة األخ   

على السؤال التالي املوجه له  الدفاع واألمناالخ/نائب رئيس الوزراء لشؤون استمع اجمللس اىل رد  حيث

 بشأن :الزمن عضو اجمللس حممد لي من االخ/ع

             ما مدى صحة الكشوفات اليت  سيتتبع عليتى منأيتر مسيتتى ميتن مبييتاء مدقتقيتة ال  يتت وب يت

 املدقتقات األختى؟

  عن كافة ممساء  االستى يف عملية نصيتت ميتن ا   ميتن امل يتتر      اإلعالنتستقب مو الملاذا مل قتر

مبييتاء ال  يتت وامليتدقتقات األخيتتى يف      بأر من كافة مبياء اجلمأورقة ومل خيتصت املوضوع عليتى 

 حمافظة إب  ؟ 

 ةوقيتد تكيتون هيأ يت    انت ائيةثارتأا بصورة ادور األعالم احلتبي من هكذا مواضيع قتر  ما هو 

 ب صد الييل من متاسك الش ب اليمين ودعمه املطلق لل يش والل ان الش بية ؟

ت األبطيتال كيتونأر األك يتت تضيتحية     ألبييتاء ال  يت   االعتبارومخريا نأمل التوضيح بصورة جليه ورد 

وم اتلني يف خمتلف اجلبأات مع كافة مبياء اليمن األحتار وهل ميكيتن ذليتك    ىوشأداء وجتح

 من خاللكر مو من خالل وزقت الدفاع ورئيس األركان  لتأدئة التمي ال ام ؟     

ات مليتف االسيتتى   عيتن م اوضيت   حيث قدم االخ/ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واالمن شتحًا ميتوجزا  

م  مت التوقييتع عليتى ات يتات لتبيتادل مايتات االسيتتى  بيتني الطيتتفني قبييتل بيتدء           8102دقسمرب  4إنه يف قائاًل: 

 .. اسري من الطتفني (0011)تت بة يف السوقد وقشمل االت ات اال فتا  عن حوالي املسالم الحمادثات 

عيتن توقييتع ات يتات بشيتان تبيتادل      ق ييتث  غتم اعلن املب وث االهي اىل اليتيمن ميتارتن   8102دقسمرب  6ويف 

االستى وامل ت لني بني الطتفني مضي ًا قستني اليوم ان اعلن عن توقيع ات ات بشان تبادل االسيتتى وامل يتت لني   

 عودة احبائأا.. تأملال ائالت ال   ألالفواشار اىل ان هذا امت مأر جدا 

ل تبادل االستى كييتوع ميتن اجيتتاءات بييتاء     م كان اول اجتماع مباشت بني الطتفني حو8102دقسمرب  9ويف  

  ال  ة

 2/3/16/41الرقـــم : 

 هـ1441/ ربيع األول / 7 التاريخ :

 م1049 /نوفمبر / 4 الموافق :

 األثنيناليـــــوم : 
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بيتادل  تبيتادل االسيتتى حييتث سيتيتر ت     ةم كان طتفا اليزاع اليتيمين قسيتت دان ل ملييت   8102دقسمرب  00يف و

ال ملية  تأخذم فيما توقع مسؤول يف الصليب االمحت الدولي ان  8109قياقت 09الف اسري حبلول  06حوالي 

 عدة اسابيع.. 

م  ووف ًا ملضامني االت ات فان اخلطوة ال ال ة املتت بة يف مليتف االسيتتى وامل يتت لني    8102دقسمرب  08و يف 

تتم ل يف املالحظات ال  سي دمأا كل طتف عن الكشوفات ال  تسلمأا ميتن الطيتتف االخيتت وهيتي اخلطيتوة      

 ..وتليأا متحلة التي يذ يف غضون شأت ونصف الشأت. ألمساءلامل تر ان تتر ب د اسبوعني من تبادل 

حمادثات بيتني الطيتتفني يف االردن السيتتاياف الت يتاوم يف مليتف االسيتتى        انطل عم 8109قياقت  06ويف 

وامل ت لني ب د توق ه عيد املتحلة ال ال ة يف خطوة وص أا مب وث االمر املتحدة اخلاص لليمن مارتن غتق ييتث  

بتبادل ال وائر، ثر إفادات   متبد مخس متاحل علىاالفتا   عن االستى  ات اقيةيف  انأا خطوة مبشتة وتشمل 

إلطيتالت  حول ال وائر فاملالحظات على االفادات وقليأا التد على املالحظيتات واخيتريا اليتيبيتات اللوجسيتتية     

 . ستاح االستى وامل ت لني

يف  لألسيتتى م  شيع طيتائتات م يتاتالت ال يتدوان عيتدة غيتارت جوقيتة عليتي سيت ن         8109سبتمرب 0ويف   

ان قيتام بزقيتارة   وسيتبق  اليتذي  لتبادل مب تفة واشتاف الصليب االمحت اليتدولي  لتق أر حمافظة ذمار كانوا يف ط

 بني قتيل وجتقح..رات اىل س وط ال شتات من االستى املكان وادت هذه ال ا

مب وثأا اىل اليمن للتح يق يف ال ارات والصليب االمحيتت اليتدولي قصيتف     ودعع االمر املتحدة على لسان 

  . ال ظيعاالمت بامل  ع و 

اسري من الطتفني ميتن خيتالل    (0111) مت عرب وساطات وت اهمات حملية حتتقتم  8109اكتوبت  86ويف 

تحدة يف اي عملييتة حتتقيتت   م  فيما مل تسأر االمر امل8100عملية تبادل ميذ بدء نشاط الل ية ميتصف  (011)

دول ال يتدوان رفضيتع كيتل    ن موضيتح م رئيتيس الل ييتة الوطيييتة لشيتؤون االسيتتى       . مشيتريًا إىل من األخ / مطل ا.

من ب د مشاورات السوقد واىل االن وكذلك مي ع الك ري من اطيتتاف  ت ال  ت دم بأا املب وث االهي امل يحا

 . ستى بصورة مباشتة بني الطتفنياملتتزقة وخاصة يف مارب واجلوف وت ز من استكمال تبادل اال

ابييتاء مدقتقيتة ال  يتت وب يت  امليتدقتقات      وفيما قت لق مبدى صحة الكشوفات ال  ستبع عليتى انأيتر ميتن    

 االختى

فان الكشوفات ال  مت نشتها على مواقع التواصل االجتماعي وال  تتضيتمن مايتات االمسيتاء عليتى انأيتا      

امساء استى للمتتزقة يف عملية نصت من ا  من مبياء حمافظة اب ليس لوزارة الدفاع اي عالقة بأيتا ومل ت يتر   

تسيتتقبات   وان من قام بيشتها  هيتو اعيتالم ال يتدوان ومتتيتزقتأر، وهيتي ت تيترب       -بيشتها  الوزارةاي جأة من 

هدفأا إثارة البلبلة يف اوساط اجملتمع وخصوصًا من مبياء حمافظة اب الشتفاء وميتن االفضيتل هاهليتأا وعيتدم     

 من اهداف ال دو يف نشتها.  ًااالجنتار اىل الت اعل او الت اطي م أا الن هذا قد قكون هدف
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ن ال دوان لدقه كشوفات جبميع املتتزقيتة اليتذقن ق يتاتلون يف    إمساء فق بكي ية حصوهلر على األفيما قت لو

ص وفه وبالذات الذقن كانوا يف هذه اجلبأة وباستطاعته نشت وانت اء ما قتقد ميتن األمسيتاء، وان انت يتاء امسيتاء     

هييتا  نييتة مبيتيته ميتن     ان قدع جميتاال للشيتك    االستى من حمافظة اب دون غريها من احملافظات قدل مبا ال

 . وهذاما جيب ان نتيبه له ك ريًا ةالداخليستأداف متاسك اجلبأة ال دوان ال

هيتذه ال ملييتة دون انت يتاء     ألستىوم اطع  ًااحلتبي التابع لوزارة الدفاع والذي نشت صور لإلعالموباليسبة 

أيتات ف يتد اكيتدنا ان ليتيس     االعيتالم احلتبيتي يف عييتع اجلب    ال  ق مل بأيتا وهي الطتق ة  لألمساءودون نشت 

للوزارة اي عالقة بأذا اليشت. .كما انه ليس من احلصافة وال من قواعيتد ال ميتل االعالميتي احلتبيتي ان قتيتوىل      

ق تف مصدرها وليس من املياسب التد رمسييتا عليتى كيتل ميتا قيشيتت يف       االعالم احلتبي التد على تستقبات ال

 .ع التواصل االجتماعيمواق

 م تاح يف مدقتقة ال  ت حمافظة  اب علي مزاعر وسائل اعيتالم  التحيتالف بشيتأن    وباليسبة لتد قبائل بين

ف د اكدت قبائل بين م تاح يف  .. اشتباكأا مع اجليش والل ان وانأا انضمع للم اومة املدعومة من التحالف

 رفد اجلبأاتمواجأة ال دوان.. و ل اء قبلي حاشد هلا  بطالن هذه املزاعر واعليع ثبات مواق أا الصامدة يف

 بالتجال واملال حتى حت يق اليصت.

ورد من االخ/ نائب رئيس الوزراء لشؤون االمن واليتدفاع شيتاكتا االخ/نائيتب     ثر ع ب م دم السؤال على ما

 رئيس الوزراء على ت تقته املمتاز خاصة موضوع االستى ون من الدور الذي مت  يف تبادل االستى فيما سبق مبا

وعييتدما اثيتري موضيتوع االسيتتى ميتن مدقتقيتة ال  يتت وهيتر         ،  د دار التئاسيتة  املتأمني مبسفيأا تبادل االستى ب

ن يف كافة جبأات ال تال واست لأا ال دوان وحنن يف م تكة م توحيتة ميتع ال يتدوان كيتان البيتد ميتن ان       وميتشت

 تصدى هلا وني ي تلك الكشوفات.ن

ليتألخ /   لمي على السؤال التيتالي املوجيته   وزقت الت لير ال الي والبحث ال / ثر استمع اجمللس اىل رد االخ

 ..علي الزمن عضو اجمللس من االخ/ رئيس جملس الوزراء بص ته رئيس للم لس األعلى لل ام ات اليميية

دى احملافظات إىل جانب يتيتيتيتحاة يف يتيتيتشاء جام إنحني قسأل وزقت الت لير ال الي عن كي ية بأنه 

مشكلة  اميتيتيتت غري طبي ي وحنن مميتيتيتعلر له معت د بأن األم جييبك بأنه ال ةجام ة قائمه بي س احملافظ

يف حل قضاقا  ةكامل املسؤولي ةار لتتحمل الوزاريتيتيتيتدقه وتصحيح املسيتيتيتيتح ي يه جيب الوقوف ممامأا جب

ه يتيتيتيترئيس الوزراء بص ت لألخ /لتوجيه مسالتيا  اضطتبياا سبق يتيتيتيتيتيتاء على ميتيتيتيتيتيتالت لير ال الي وعليه وبي

 : باآلتيوتتم ل  ات اليمييةيتيتيتى لل ام يتيتيتيتيتيتئيس اجمللس األعلر

  ؟ ةات اليميييتيتيتيتيتيف اجلام  ةالت ليمي ةواضحه لضبط ال ملي  واسياتي يةهل لدى اجمللس رؤقه 

 دد من يتيتيتيتيتهل هيا  آليه واضحه وفاعله لدى جملس اجلام ات مل اجلات املشاكل ال  تربز يف ع
تور مشأت وهر بني جام ة يتيتيتيتيتوم ةدقديتيتوميأر طلبة جام ة احل ةلطلباجلام ات وخاصة قضاقا ا
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ل هلر كطلبه تضتروا جتاء ال دوان واحلصار يتيتيتيتا عن حيتيتيتيتوجملس اليواب حب  ةاء والوزاريتيتيتيتيتصي 
 ؟ة على حمافظة احلدقد

 ة هل لدى رئيس جملس اجلام ات صالحيات يف حماسبة امل صتقن يف مداء واجبأر يف الوزار
ام ات مم انأر مست لني وق د اجمللس شكلي قتسر سياسات عامه دون اخلوم بالت اصيل واجل

 ؟. ةمل اجلة ال ضاقا امل ار

 طبي ة وسلطة  وزقت الت لير ال الي على  رؤساء اجلام ات ؟ وما 

  اء جام ة  مع يتيتيتيتيتيتشاء جام ه جدقده يف مي حمافظه وهل ال انون  ق ارم إن شماهي م اقري إن
 م ة ساب ه ؟.وجود جا

 ةصدار قتارات ذات الصلا،اجلام ات مع اجمللس السياسي األعلى يف  مستوى تيسيق جملس ما 
 بالت لير ال الي والبحث ال لمي ؟

 ف ط مم ال انون خيوله األشتاف والتقابة على اجلام ات  ةهل اجمللس خاص باجلام ات احلكومي
 ؟ة اخلاص

وكذا اليتوزارة تيب يتق يف عمليتأما ميتن      لل ام ات ، م لس االعلىن التؤقة للأالوزقت ب/ حيث اوضح االخ  

اليافذة وال  توضح مأام واختصاصات كل جأيتة عليتى حيتدة ابتيتداء مبأيتام       واألنظمةخالل ال وانني واللوائح 

وعمداء  هواختصاصات اجمللس االعلى ووزارة الت لير ال الي وانتأاء مبأام واختصاصات رئيس اجلام ة ونواب

، جمليتس الشيتؤون االكادميييتة    ،  ) جملس اجلام ة وكذا املأام واالختصاصات للم الس املختصةالكليات ، 

جملس الكلية ( كما تضمن ال صل التابع من قيتانون الت ليتير ال يتالي الصيتادر بيتال تار       ،جملس شؤون الطالب 

ميتن   (89)ادة والتقابييتة وقيتد حيتددت امليت     فيةاشيتت واإلم الشؤون التيظيمييتة   8101( لسيه 00اجلمأوري رقر )

 ال انون مأام واختصاصات اجمللس االعلى 

خيص آلية اجمللس االعلى مل اجلة املشاكل ال  تربز يف اجلام يتات فيتان اجملليتس االعليتى      ملا ةوباليسب

ق مل على م اجلة املشاكل وال ضاقا ال  تربز يف اجلام ات من خالل الت ارقت املتفوعة من رؤساء اجلام يتات  

ر حتليلأا ودراستأا واقياح احللول وامل اجلات املياسبة هلا ومن ثر رف أا اىل اجمللس االعليتى  اىل الوزارة وقت

 نأا .ألالطالع عليأا ومياقشتأا ودراسة امل يحات واحللول امل دمة من الوزارة الختاذ ال تارات الالزمة بش

جيتيتبأر يف اليتيتوزارة وفيميتيتا خييتيتص صيتيتالحيات رئيتيتيس جمليتيتس اجلام يتيتات يف حماسيتيتبة امل صيتيتتقن يف اداء وا

ن تيب ق ميتن ال يتوانني والليتوائح اليافيتذة واليت       أن صالحيات رئيس اجمللس االعلى بأذا الشأ..ف واجلام ات

من خالل االشتاف على الوزارة واجلام ات ومن ثر التفع جبميع االخيتتالالت وامل صيتتقن    هحددت صالحيات

 . هتتا ذات ال القة الختاذ ماابية وال ضائية اىل اجلأات التق يف اداء واجباتأر اىل اجلأات ال ليا او
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على طبي ة الدور  خيص طبي ة وسلطة وزقت الت لير ال الي على رؤساء اجلام ات فأذا االمت ق تصت وفيما

االشتايف والتقابي على اعماهلر كما ميح قانون الت لير ال الي حق ال اء قتارات اجلام يتات املخال يتة لل يتوانني    

 ( من ال انون .60مبوجب نص املادة )  واللوائح اليافذة

ل يتانون  قت ارم ميتع ا ذلك اذا كان  ماشاء جام ة جدقدة يف اي حمافظة وعوباليسبة للم اقت املطلوبة يف ان

 جام ة جدقدة يف اي حمافظة متم لة باالتي.. إلنشاء حمددة ريأيا  م اقف يف حال وجود جام ة ساب ة

اليتربام  والتخصصيتات اليوعييتة املتيتوفتة فيأيتا       يف احملافظيتة وعيتدد  مؤسسات الت لير ال الي ال ائميتة   عدد

امل ييتدقن واخليتتجيني يف مؤسسيتات     عيتدد ، رة واملطلوبة لت طية احتياجيتات احملافظيتة واحملافظيتات اجمليتاو    

 الت لير ال الي يف ذات احملافظة .

احملافظيتيتة او  املسيتيتاحة والك افيتيتة السيتيتكانية يف احملافظيتيتة وتيتيتوفت الكيتيتادر التدرقسيتيتي املتخصيتيتص ميتيتن ابييتيتاء
كما انه ال قوجيتد   احملافظات اجملاورة اقضا توجيأات ال يادة السياسية احيانا لتلبية املطالب اجملتم ية ..

 إلنشيتائأا جام يتة سيتاب ة طامليتا وهييتا  احتييتا        اي ت ارم يف انشاء جام ة جدقدة يف اي حمافظة مع وجود
 . إلنشائأامدى االحتيا   وكذا وجود دراسة جدوى شاملة ودقي ة حتدد

وفيما خيص مستوى التيسيق بني جملس اجلام ات واجمللس السياسي االعلى يف اصدار ال يتتارات ذات  
 اليت   الصلة بالت لير هيا  تيسيق قتر من خالل التفع بال تارات او املواضيع امليب  ة عيتن اجملليتس االعليتى و   

 نأا.أو توجيأات عليا بشمقتطلب اصدار قتارات 

االشيتتاف   هكان اجمللس االعلى خاص باجلام ات احلكومييتة ف يتط ام ال يتانون خيوليت     اذا وفيما خيص ما
عيتن كافيتة    لومسيتؤو والتقابة على اجلام ات اخلاصة فأن اجمللس االعليتى للت ليتير ال يتالي هيتو جمليتس عيتام       

( ميتن قيتانون الت ليتير ال يتالي      82.  89امليتادتني )  هلية خاصة وف ا ليص وممؤسسات الت لير ال الي حكومية 
 ليافذ.ا

 

ورد من االخ/الوزقت مشريا اىل ان قضية الت لير ال الي قضية مأمة وشيتائكة   ثر ع ب م دم السؤال على ما

الظتوف ال  متيتت بأيتا بالدنيتا مطالبيتا االخ اليتوزقت مبوافيتاة اجملليتس بيسيتخة ميتن التؤقيتة            هخاصة يف ظل هذ

تب يتى ميتن    حلدقدة وال مل على تسأيل ميتا للوزارة وكذا االهتمام مبتاب ة موضوع طالب جام ة ا ةاالسياتي ي

ص وبات امامأر كون قضيتأر مازالع م ل ة ومل قتر البع فيأا بصورة نأائية واحلتص على عدم ضياع ال ام 

الدراسي عليأر .وباليسبة ملوضوع انشاء جام ة جدقيتدة يف مدقييتة جبليتة حنيتن لسيتيا م يضيتون اطالقيتا عليتى         

حمافظيتة اب حبييتث ان وجيتود جيتام تني ق يتد مكسيتب علميتي         بياءألانشائأا طاملا وهي حت ق مصلحة عامة 

جلميع ابياء احملافظة متميني من اجلأات امل يية رصد املوازنة الكافية لل يتام تني حتيتى تتمكييتا ميتن ال ييتام      

كميتا جييتب ان قكيتون هييتا  تيسيتيق بيتني اجملليتس السياسيتي االعليتى           .. هميتن اجليت   اؤهمانشإبال تم الذي 

ا وان هيا  ع د قسمى دستور اجلمأورقة اليميية وقوانني نافذة جييتب االلتيتزام بأيتا    واحلكومة بشكل عام طامل
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نس ى الية عي ا وهو اليسيخ الحيام مؤسسات الدولة يف ظل اطالت محلة ميتن   من قبل اجلميع الن هذا ما

 قبل اجمللس السياسي االعلى ملكافحة ال ساد.

ؤون جملسي اليواب والشورى على السيتؤال التيتالي املوجيته    الدولة لش وزقت كما استمع اجمللس اىل رد االخ/

وذليتك بشيتأن   ة لل ية األحيتزاب والتيظيميتات السياسيتي    بص ته رئيسًا :علي الزمن عضو اجمللس  له من االخ/

 . اآلتيعن مدى تطبيق اليظام وال انون يف  ونتساءلمهمية دور األحزاب يف بياء اليمن والدفاع عيه 

 ؟ وكيتر عيتدد األحيتزاب اليت  مت     ة شاء األحزاب اجلدقيتد ري والشتوط الواجب توفتها يف  إنماهي امل اق

 ؟ ةكافة الشتوط ال انوني استوفع؟ وهل  ةرمسيا خالل اخلمس األعوام املاضي اعتمادها

  أيتا احلزبيتي واليتوطين وهيتل مت     ئما مدى صيتالحية جلييتتكر يف متاقبيتة مدا    ةوباليسبة لألحزاب الساب

 ؟  ةذات الصل ةقانونية ضد املخال ني للدستور وال وانني اليافذ تإجتاءامختاذ مي 

  مع ال دوان ضد اليمن مرضا وإنسيتانا وميتاهي تليتك     عوهل مت حل مو هميد نشاط األحزاب ال  وق

 األحزاب واألجتاء ال انوني املتخذ ضد كل حزب ؟ 

 ة باخلط الوطين ؟وهل قتر ت دقر الدعر السيوي لألحزاب والتيظيمات السياسية  امللتزم 

        ألسيتباب   ةوماهي امل اجلات ال  قمتر بأا ميتع ب يت  األحيتزاب اليت  مت ح يتز هتلكاتأيتا املختل يت

 نشاطأا ب د التسوقة السياسية م أا إن وجدت؟ وعاودت ةمت دد

 لشؤون جملسي اليواب والشورى هيتل ت وميتون بالتيسيتيق بيتني     للدولة  جأة مختى وبص تكر وزقتًا من

م ال مو غريهيتا مم من لكيتل جمليتس نشيتاطه وال      ة ة ذلك التيسيق يف ال ضاقا الوطيياجمللسني وما طبي

احلاالت اليت  ذكيتتت يف الدسيتتور وحتدقيتدا يف ال  يتتة      منواع التيسيق املشي  عدا قوجد مي نوع من 

 ؟  الدستور من( 080) واملادة( 080( من املادة )يت)ه

لشتوط الواجب توافتها يف انشاء االحزاب اجلدقدة بيتان  الوزقت فيما قت لق بامل اقري وا / حيث اوضح االخ

 الستمتار يف نشاطه وذلك فيما قلي:ا( من ال انون حددت مهر امل اقري والشتوط لتأسيس مي حزب مو 2املادة )

 عدم ت ارم مبادئه ومهدافه وبتاجمه ووسائله مع: أواًل:

 الدقن اإلسالمي احلييف. -0

 ه مرضًا وش بًا.سيادة واست الل الوطن ووحدت -8

 اليظام اجلمأوري ومهداف ومبادئ ثورتي سبتمرب ومكتوبت ودستور اجلمأورقة اليميية. -0

 الوحدة الوطيية للم تمع اليمين. -4

 احلتقات واحل وت األساسية واإلعالنات ال املية حل وت اإلنسان. -0

 االنتماء ال ومي ال تبي واإلسالمي للم تمع اليمين. -6
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تطابق بتنام  احلزب مو التيظير السياسي مع بتام  األحزاب والتيظيميتات السياسيتية األخيتتى     : عدمثانيًا

عيد الت دم بطلب تأسيسه وذلك فيما قت لق بالسياسات اليت  ق تميتد عليأيتا يف حت ييتق مهدافيته يف      

 اجملاالت السياسية واالقتصادقة واالجتماعية وال  افية.

 م  عمل سياسي م تقن من معضائه عيد الت دم بطلب التأسيس.من قكون له نظام داخلي وبتنا ثالثًا:

عدم قيام احلزب مو التيظير السياسي على مساس مياط ي مو قبلي مو طيتائ ي مو فايتوي مو مأيتين مو     رابعًا:

 التمييز بني املواطيني بسبب اجليس مو األصل مو اللون.

للدقن اإلسيتالمي مو عليتى مسيتاس تك يتري     : عدم قيام احلزب مو التيظير السياسي على مساس مياه خامسًا

األحزاب مو التيظيمات السياسية األختى مو اجملتمع ومفتاده مو اإلدعاء بالت تد بتم يل اليتدقن مو  

 الوطيية مو ال ومية مو ال ورة.

 -حيظت على احلزب مو التيظير السياسي اآلتي: سادسًا:

 ة يف إقامتأا.إقامة تشكيالت عسكتقة مو شبه عسكتقة مو املساعد  -م 

 استخدام ال يف بكل مشكاله مو التأدقد به مو التحتق  عليه. -ب 

من تتضمن بتاجمه مو نشتاته مو مطبوعاته ما حيتم على ال يف مو إقاميتة تشيتكيالت عسيتكتقة     -  

 مو شبه عسكتقة عليية مو ستقة.

ياسي مو دولة مجيبييتة وحييتق   من ال قكون احلزب مو التيظير السياسي تاب ًا ألي حزب مو تيظير س سابعًا:

ألي حزب مو تيظير سياسي إقامة عالقات ثيائية متكافاة مع مي حزب مو تيظيتير سياسيتي غيتري    

 ميين ومبا ال قت ارم مع املصلحة الوطيية ال ليا ونصوص الدستور وال وانني اليافذة.

 ته.ايادعالنية مبادئ ومهداف ووسائل احلزب مو التيظير السياسي وتشكيالته وق ثامنًا:

قيام احلزب مو التيظير السياسي على مساس وطين حبيث ال حتصت ال ضيتوقة يف ميط يتة ج تافييتة     تاسعًا:

 م يية.

عوام املاضية فمييتذ انيتدالع ال يتدوان    خالل اخلمس األ وفيما قت لق ب دد االحزاب ال  مت اعتمادها رمسيًا

وعيتدد األحيتزاب املسيت لة    ، تيظير سياسي م مل قتر تأسيس مي حزب مو 86/0/8100ال اشر على بالدنا يف 

  . ( حزبًا وتيظيمًا سياسيًا40قانونًا لدى الل ية حتى ذلك التارقخ )

فيتإن   أيتا احلزبيتي واليتوطين   ئيف متاقبيتة ادا مدى صالحية جلية االحيتزاب   افمالساب ة  لألحزابوباليسبة 

خلتامييتة لألحيتزاب مو توجييته    الصالحيات التقابية لل ية حمدودة سواء فيميتا قت ليتق مبتاج يتة احلسيتابات ا    

التيبيه مو اإلنذار ألي حزب قتتكب خمال ة ألحكام ال انون، حتى صالحية الل ية يف حل احلزب مو وقيتف  
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نشاطه مو مي قتار من قتاراته ال تكون إال مبوجب حكر قضائي، وبالتغر من ذلك فإن الل ية مل تتوان طوال 

 التيظيمات السياسية يف حدود صالحياتأا وإمكاناتأا.ال ية الساب ة بتوجيه التيبيأات لألحزاب و

مل ت يتر جلييتة    وانسيتاناً  حزاب ال  وق ع مع ال دوان ضد اليتيمن ارضيتاً  و هميد نشاط األموباليسبة حلل 

شؤون األحزاب حبل مو هميد نشاط مي حزب مو تيظير سياسي ميذ ال دوان ال اشر على بالدنا وحتى اآلن 

 -وذلك لألسباب اآلتية:

األحزاب مؤسسات عاعية وليسع فتدقة وبالتالي فيتإن إعيتالن ب يت  قييتادات مي حيتزب مو ب يت         (0

معضائه تأقيدهر لل دوان ال ق ين من احلزب بكامليته مصيتبح يف صيتف ال يتدوان، ألن الواقيتع مثبيتع من       

الك ري من قيادات تلك األحزاب احنازت إىل صف الوطن وظلع ميذ اندالع ال دوان وحتى اآلن مت يتل  

زءًا كبريًا من ال وى السياسية املياهضة لل دوان ومتيتارس مأامأيتا ميتن م يتتات محزابأيتا يف ال اصيتمة       ج

صي اء، فال دوان محدث ان سامًا يف ال يادات وليس يف األحزاب، ومن ثرَّ فإن مي إجيتتاء قتخيتذ ضيتد    

ت اليت   ال ييتادا تلك األحزاب سواء مكان حلأا مو وقف نشاطأا سيتضتر مييته املوجيتودقن هييتا وليتيس     

قيتانوني ع يتابي بصيتورة     وليس هيا  يف ال انون ما ق طي الصالحية باختاذ اجيتتاء  ت يش خار  الوطن

 ان تادقة لب   تلك ال يادات امليحازة اىل صف ال دوان 

س ع ال يادة السياسية ميذ اندالع ال دوان ال اشر على بالدنا إىل تبين سياسات وإجتاءات دعوة ميتن   (8

 دوان على ال ودة إىل الوطن والدفاع عيه والتخلي عن تأقيدهر لل يتدوان وميتن تليتك    احنازوا إىل صف ال

اإلجتاءات إعالن ال  و عن امل تر بأر وتشكيل جلان ال  و وقد كللع تلك اإلجيتتاءات بيتإعالن إنشيتاء    

 فتقق املصاحلة الوطيية الشاملة وتشكيل ال تقق والذي جاء انس امًا مع حمور املصاحلة الوطيية الذي

 مكدت عليه التؤقة الوطيية لبياء الدولة اليميية احلدق ة.

قامع الييابة اجلزائية املتخصصة باختيتاذ اإلجيتتاءات ال ضيتائية ضيتد ب يت  قييتادات األحيتزاب اليت           (0

أا مو تأقيدها لل دوان ناهيكر عن قيام ب   األحيتزاب باختيتاذ إجيتتاءات وقيتف نشيتاط مو      ئمعليع وال

أا ال  مقدت ال دوان ومن امل لوم من جلية األحيتزاب ال ميكيأيتا حيتل    ئهميد عضوقة قياداتأا ومعضا

 مي حزب مو وقف نشاطه إال عرب ال ضاء وحبكر قضائي وف ًا ل انون األحزاب.

إن توقف احلتب وال ودة إىل املسار السياسي سي تم على األحزاب السياسية ع د مؤمتتاتأا ال امة  (4

  حدثع فيأا خاصة وعيع تلك األحيتزاب مصيتبحع ملزميتة    وم اجلة االختالالت واالن سامات ال

 قانونًا مبوجب منظمتأا الداخلية ع د تلك املؤمتتات.

وف يتًا ل يتانون    والتيظيميتات السياسيتية امللتزميتة بيتاخلط اليتوطين      لألحيتزاب السيتيوي  الدعر وباليسبة لت دقر 

ب وال  حصل متشيتحوها يف آخيتت   األحزاب والتيظيمات السياسية متيح ف ط لألحزاب املم لة يف جملس اليوا

%( يف االنتخابيتات الييابييتة وهيتذه اإلعانيتة     0انتخابات نيابية على نسبة من مصوات الييتاخبني ال ت يتل عيتن )   
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م وحتيتيتى اآلن بسيتيتبب األوضيتيتاع االقتصيتيتادقة ومل  قصيتيتتف لألحيتيتزاب 8104توق يتيتع مييتيتذ التبيتيتع ال يتيتاني ل يتيتام 

 والتيظيمات السياسية اي دعر عرب الل ية حتى اآلن.

لم اجلات لب   األحزاب ال  مت ح ز هتلكاتأا املختل ة ألسباب مت ددة وعيتاودت نشيتاطأا   لاليسبة ب

ب د التسوقة السياسية م أا مل قطلب مي حزب من الل ية ذليتك ومل نبليتر رمسييتًا ميتن مي حيتزب عيتن هيتذا        

 املوضوع.

دسيتتور يف امليتادتني   ال باليسبة للتيسيق بني جملسي اليواب والشيتورى وطبي يتة ذليتك التيسيتيق ف يتد حيتدد      

املأام واالختصاصات املشيكة بني جملسي اليواب والشورى  وبالتم ن يف هيتذه االختصاصيتات    (080، 080)

املشيكة ت لمون بأنه مل قتر هارسة مي ميأا ميذ اندالع ال دوان ال اشر على بالدنا وحتى اآلن كما مل تصدر 

اىل الس ي ل  يتد   اإلشارة..وهدر  ستور خالل ال ية املاضيةمي دعوة ل  د اجتماع مشي  للم لسني وف ًا للد

 اجتماع مشي  للم لسني للوقوف حول مياقشة التؤقة الوطيية لبياء الدولة اليميية احلدق ة.  

ن املأام املياطة بوزقت الدولة لشؤون جملسي اليواب والشورى هيتي يف األسيتاس مأيتام تيسيتي ية بيتني      ا كما

شورى، جملس الوزراء( وقد مت حتدقد هذه املأيتام ت صيتياًل يف ال يتتار اجلمأيتوري     )جملس اليواب، وجملس ال

م بشأن الالئحة التيظيمية لوزارة شؤون جملسي اليواب والشورى وكذا يف قتار رئيس 8112( لسية 002رقر )

 م بشأن آلية الت امل مع توصيات جملسي اليواب والشورى.8101( لسية 000جملس الوزراء رقر )

 بإحاليتة ورد من االخ/ الوزقت شاكتا كلميتا طيتتح يف الت تقيتت امل صيتل وطاليتب       م دم السؤال على ما ثر ع ب

لدراسته وت دقر ت تقت متكامل للم لس عن وضع األحيتزاب والتيظيميتات السياسيتية يف     ةالت تقت لل ية املختص

 اليمن وقكون متج ا للم لس .

ت صيانة الطتت واجلسيتور عليتى السيتؤال التيتالي     نائب رئيس صيدو ذلك استمع اجمللس اىل رد االخ/ ب د

 :علي امل داد عضو اجمللس حممد املوجه من االخ/ 

  كيليتو  01مدقية الشتت واليتذي قبليتر طوليته )    –ماهي مسباب توقف مشتوع صيانة طتقق م رب

مي ( والذي ن ذه صيدوت صيانة الطتت واجلسور ميذ حيتوالي اربيتع سيتيوات ومل قي يتذ سيتوى      

ذه الطتقق التئيسية ل بور ال اطتات والياقالت الكيتبرية ميتن احلدقيتدة إىل    %( رغر اهمية ه01)

 صي اء مع ال لر من املشتوع توقف من ميط ة بين سالمة مبدقتقة امليار  حمافظة ذمار ؟ 

      ما هي خطط الوزارة للمحافظة على مشارقع الطتت التق ية اليابييتة الكيتربى حييتث تضيتترت

ميأيتا وحييتث ان ط يتع م ظمأيتا      ةوتأدمع مجيتزاء كيتبري   بسبب األمطار والسيول بشكل كبري

 بصورة نأائية ومل ق د املواطيني قادرقن على التحت  عربها ؟

        ماهي اإلجتاءات ال  ميكن اختاذها بشأن احل اظ عليتى هيتذه املشيتارقع اليت  كل يتع الدوليتة

 مالقني الدوالرات ؟  
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كذا املؤسسة ال امة للطيتتت واجلسيتور هيتر    صيدوت صيانة الطتت واوضح بان وزارة االش ال ال امة وحيث  

مباشتة للمحافظة على شبكة الطتت يف عييتع حمافظيتات اجلمأورقيتة دون اسيتت ياء ولكيتن       ةمسؤولي نمسؤولو

بسبب الظتوف ال  متت بأا البالد وقيام دول حتالف ال دوان باستأداف عيع الطيتتت واجلسيتور التئيسيتية    

هو املخول ب مل صيانة شبكة عيع الطتت يف اجلمأورقة بالكامل بشكل مباشت ومبا ان صيدوت صيانة الطتت 

ال دوان عليتى بالدنيتا    مان بد من املشت ات الي طية ل تم اعمال الصيانة ولكن ميذ (%0)قد خصص له نسبة 

 ههيتذ  اخن ضيتع كميتا   الطيتوارئ اىل ميزانييتة   هم حتولع امليزانية اخلاصة بالصيدوت وكيتل اقتاداتيت  8100يف عام 

تسببع بتوقف ك ري من املشارقع ومن ضميأا مشتوع طتقيتق   ال ية بشكل كبري جدا ها هالل هذاالقتادات خ

من املشارقع الضتورقة وال  ت ترب ميتن الطيتتت    هكون هم رب مدقية الشتت والذي كان هدفيا استكمال ال مل في

قيا توقف استكمال ال ميتل  البدقلة التابطة بني احلدقدة وصي اء ولكن بسبب عدم وجود االمكانيات املتاحة لد

مباشتة وبشكل عاجيتل نظيتتا    هتوفتت االمكانيات لدقيا سيتر استاياف ال مل في فاملشتوع قائر يف حال ما هفي

الصيانة الطارئة لب   الطيتتت   بأعمالتسمح سوى ال يام  كما ان االمكانيات املتاحة لدقيا حاليا ال. . هألهميت

 الطارئة . باألعماليف احملافظات من اجل ال يام  طوارئيل فتت االس لتية التئيسية ف ط من خالل تشك

وفيما خيص خطة الوزارة للمحافظة على الطتت التق ية الكربى ف د توقف الدعر متاما من قبل اجلأيتات  

املشيتارقع   هاملشارقع ميذ ان بداء ال دوان على بالدنا حبيث كان البييتك اليتدولي هيتو املميتول هليتذ      هاملاحنة هلذ

لتي يذ عملية الصيانة الطارئة للطتت التق ية وال  تت يتتم   ( م8181-8109) يا بتنام  عمل لل ام دقواالن ل

حبسب االمكانييتات املتاحيتة ليتدقيا ،     إس افيهجتاء سيول االمطار او االنأيارات اجلبلية اي بصورة  لألضتار

املشارقع وخالل ال ية ال ادميتة   ههذواالن بدم كال من الصيدوت ال تبي والصيدوت الكوق  ب تح التموقل لدعر 

 املشارقع . ها  سيتر استاياف ال مل يف هذ ان شاء

 

الظتوف ال  متت بأا بالدنا يف ظل ال دوان وكذا اجلأود ال   يا ن درثر ع ب م دم السؤال مشريا اىل ان

 هرية مل ل هيتذا املشيتتوع كونيت   االمكانيات املتاحة لدقأر اال ان هيا  اهمية كب تبذل من اجلأات امل يية و ب در

ق ترب من الطتت التئيسية ال  متيتت عربهيتا ال يتاطتات والييتاقالت احململيتة حبميتوالت كيتبرية حييتث تت يتتم          

الطتقيتق قيتام    هكر يف هيتذ ( 00)ان هيا  مسافة  الطتقق من اضتار كبرية كما هت تضع له هذ للمخاطت جتاء ما

بالصيتيانة   وميذ اربيتع سيتيوات مل ق يتوم الصيتيدوت    الشتت  الصيدوت بتي يذها من ميط ة بين سالمة حتى مدقية

ال ادقة والتوتييية هلا كال  ق وم بتي يذها يف الطيتتت االخيتتى كيتون هيتذا اجليتزء ميتن الطتقيتق قيتد تسيتبب يف          

 .. هحوادث ك رية للياقالت الكبرية بسبب االضتار ال  حل ع ب

تليتك املشيتارقع    ع يتود مت ابتامأيتا لتي ييتذ    خيص الطتت اليابية الكربى حنن ن لر متاما بان هييتا   اما ما

 هوحاليا هذ ةاملتواجدة يف ك ري من املدقتقات وال  كل ع مبالر مالية كبرية جدا من خالل قتوم على الدول
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 هوهيا البد ان قكون لدى الوزارة اسياتي ية من شانأا احل يتاظ عليتى هيتذ   . ملشارقع ذهبع يف ادرا  التقاح .ا

 املشارقع الكبرية

 ,,,  الظهر الواحدة بقد الجلسة في الساعةنتهت وقد ا
 واهلل الموفق ,,,

  دائرة الجلسات وشؤون األعضاء 


