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 األخ / رئااااااااااااااااااي  الم  اااااااااااااااااا 
 

 المحتــــرم 
 / أعضااااائ هيئااااة الرئاسااااة األخااااو 

 

 المحترمـو  
 / أعضاااااااااائ الم  ااااااااا   األخاااااااااو 

 

 المحترمـو  

 :م ع يكم ورحمة هللا و ركاته السال

 ولاوور االنعقاا ولا االالاوور   م  ول االأليكم تقريراً مو زاً ع  أعمال الم    خالل الفتر  

  مااو اخار /24  اري ــــر   تـــــتـذه الفــال هـــوأت أعمــــــــث  ـــ.. حي عشر لساو ا السنوي

 هاااااـ1442/ 8/ 21   ـاااااـت  تــــاريـوانتـــهااااا م2021/ ف رايااااار /6  وافقــــاااااـالم هاااااـ1442/

 .. وقف خاللها أمام المواضيع التالية   سة (23)عقو فيها الم    م2120/  4 /3  الموافق

الم    موضوع عوم التزام الحكومة  تنفيذ الكثيار ما  تواايات الم  ا  التاه أقرهاا فاه الفتار   ناقش  : أوالً 

/ رئااي  وأعضااائ الحكومااة  لاا   األخااو الماضااية والتزماات الحكومااة  تنفيااذها .. وأقاار الم  اا  حضااور 

ول زا ياة نائاب الم    لمناقشة أس اب عوم قيامها  تنفيذ التوايات ع   أ  يتول  األخ / ع و السالم هشا

ة إلي اااو المعال ااات رئااي  الم  اا  تحويااو التوااايات والقضااايا المهمااة التااه ساايتم مناقشااتها مااع الحكوماا

ال  موضوع أزمة المشتقات النفطية وانتشار السوق الساووائ .. وفاه   ساة اخار    اإلضافةالالزمة لها 

والمختااي   مككاواً وماة  الحك وأعضاائ/ رئاي  األخو حضرت الحكومة ورحاب االخ رئاي  الم  ا   ا

ع   اهميه التعاو   ي  الم    والحكومة لماا فياه ماا حه الاوط  والماواط  وخاااه فاه هاذه المرح اة 

الاع ة الته يمار  هاا الاوط  ما  حارب  الماة وحااار  اائر اثار ع ا  االياراوات والخاومات التاه تهام 

اااةً والعاالم الياوم ياتك م عا  م  ومياة المواط  ال سيط  وال و م  تعاو  ال ميع لموا ه هذه التحاويات خ

اليم  وهذا  فضل ر ال الر ال فه   هات العز  والكرامة وااموو شاع نا الااا ر الم اهاو الاذي افشال 

كاال المااكامرات الواخ يااة والخار يااة ..  كمااا اكااو ع اا  وعاام الم  اا  لكافااه ال هااوو والم اااورات الهاوفااة 

  وسااياو  الاايم ال واالهتمااام  شساار الشااهوائ الااذي  قااوموا لتحقيااق السااالم المشاارف والااذي يحفاا  اماا  ووحااو

ارواحهم فواًئ لهذا الوط  واارف مرت ااتهم وكاذا ال رحا  وأسار االسار  .. مككاواً أ  الماافوفة التاه 

ساايتم مناقشااتها  فااه هااذه ال  سااة متضاامنة خالاااة ل قضااايا الماث ااة التااه يعااانه منهااا المااواط  وقااو ساا ق 

    السا قة والتزمت الحكومة  تنفيذها  ال أنها لم تنفذ ولذلك تام طرحهاا تضمي   عضها فه توايات الم

 .م وواً لنقاشها ومعرفة اس اب عوم التنفيذ لوضع المعال ات والح ول المناس ة 

نائااب رئااي  الم  اا  ا  مااا ورو فااه المااافوفة ماا  توااايات  كمااا اشااار األخ/ ع والسااالم اااال  زا يااه

الم    ل حكومة كانت مختار  متضمنة ما يعانيه المواط  اليوم وال تحمل فه طياتها اع ائ ك ير  ع ا  

الحكومااة  حيااث كاناات خالاااة لمااا تاام ماا  ق اال مككااوا  أ  حضااور الحكومااة الاا  الم  اا  لااي  ل اار  
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لح اول والمعال اات التاه تعيااق ساير عم هاا ولماا تقتضايه مااا حة اااطياو االخطاائ  ال ما  ا اال اي ااو ا

الوط  والمواط  فه  ل هذه ال روف االستثنائية الته تتط ب منا  ميعاا ا  نكاو  اافاً واحاواً لموا هاة 

لم  ا  والمتمث اة فاه عاو  نقااط اورو فه هذه المافوفة ما  تواايات  العووا  ال اشم ع    الونا .. وما

ات النفطية و يعها ع ر السوق السووائ  شساعار مرتفعاة .. حياث واال ساعر الو اة  الا  منها ازمة المشتق

( لاير واااا حت تشااكل ع ئاااً ك يااراً ع اا  المااواط  الوكااذلك عم يااة ال ااش التااه يقومااو   هااا فااه 18000)

ال وو  والسعة ل تر كما ا  هذه السوق السووائ ايضا اسهمت  شاكل ك يار فاه خ اق االختناقاات المرورياة 

  خااالل توا اوها فااه  مياع الشااوارع العاماة واالرااافة وال اوالت .. مطال اااً الحكوماة  تفعياال ال انااب ما

 الرقا ه  اور  مستمر  واي او الية تن م هذه االسواق ع ر شركة النفط  طريقة مرت ه  ما يضام  تاوفير

لعاوو الرئيساه لناا  ميعاا ل مواط   شسعار مناس ة ..ايضا مشك ة المرت ات نح  نع م تمامااً  اش  االمشتقات 

هو العووا  ولك  ما نرياوه هاو  حساب المتااث حياث وقاو تقاومت الحكوماة  ماافوفة ساا قا  انهاا تساتطيع 

توفير ر ع راتب وال اقه سا ة ذذائياة وال نع ام هال هاذا العار  ماازال قاائم ام ال  وفيماا يخا  اإلعاالم 

 مااة اإلعالميااة الشرسااة ماا  ق اال تحااالف توحيااو السياسااة اإلعالميااة وذلااك لموا هااة الهالم  اا   بيط اا

العووا  ومرتزقته وفض  افترائاتهم واكااذي هم المتكارر  ع ا  سا طة الم  ا  السياساه فاه اانعائ  اوالً 

ماا  المناكفااات ذياار الم ويااة .. موكااوا ع اا  ضاارور  وعاام ال  هااات ال  فيهااا العااز  والكرامااة ل ااوط  

هتمااام  ااال رح  وزيااارتهم وتضااميو  ااراحهم والمااواط  والخااال  ماا  كاال هااذه المشاااكل  ال وكااذا اال

واالهتمام  شسر الشهوائ واالسر  والضرب  ياو ما  حوياو ع ا  عااا ات نهاب االراضاه وما  يقوماو  

 . ال  ايات خارج القانو  والوستور .

ثم قوم األخ / رئي  م    الوزرائ الشكر والتقوير لألخ رئي  الم    ونوا ه واعضاائ الم  ا  ع ا          

يقومااو   ااه ماا   هااو فااه وعاام عماال الحكومااة .. الفتاااً  لاا  أ  حكومااة اإلنقاااذ تعماال رذاام ال ااروف  مااا

العاي ة وفقاً لما هو ممك  ومتاث مع التزامهاا  اوعم ال  هاات كشولوياة وماا تازال حكوماة اإلنقااذ م تزماة 

شاو ع يناا ما  الخاارج وما    ذلك حت  انتهائ العووا  وتحقيق النار أل  األمر يتع ق  موا هة عاووا  حش

 الواخل.

منوها أ  العووا  مستمر فاه القراانة ال حرياة واحت ااز ساف  المشاتقات النفطياة وال ذائياة والووائياة ..        

( ساافينة يحت زهااا العااووا  عاار  ال حاار  معاناااً فااه زياااو  معانااا  الشااعب اليمنااه وقت ااه 12وأ  هناااك )

النفط هه م  توير السوق السووائ فهاذا ذيار ااحي     شركةأطرث   العووا  والحاار وفيما يتع ق  ما

 و ا حاف  حق الشركة وما تقوم  ه الشركة م   هو وتن يم هو فه حووو الممك  والمتاث .  

كما تطرق  ل  أهمية مواك ة التحوالت فه السياسة الخار يةال  ما ينس م مع ال ح ة والتو هات األخيار         

 تمع الووله إلحالل السالم فه اليم  وأكو ع   أهمية اساتقالل القضاائ وأ  ل سياسة األمريكية وتو ه الم
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يكاو  الوسااتور والقااانو  مر ااع ال ميااع وو ااه وزار  اإلعااالمال  ااااللتزام  ااال رتوكول المعمااول  ااه وتنفيااذ 

السياسااة اإلعالميااة المواك ااة لح اام الاااموو وتعزيااز وحااو  الاااف الااوطنه. كمااا و ااه وزار  الاااناعة 

 القيام  عم ها فه تحويو األسعار وض ط المخالفي  مع مراعا  ما يعانياه الت اار ما  تعسافات ما   والت ار 

ق ل حكومة العمالئ فه  ميع المنافذ ال ريه وال حرية .. مشيراً  ش  وزار  الاحة تقوم  عم ها ع ا  اكمال 

هذا الو اائ وكال األو ئاة  و ه فه موا ه األو ئة وخااة و ائ كورونا وما زالت توا ه المو ة الثانية م 

و إمكانيات  سيطة وذاتيه.. موكواً التزام الحكومة وائما  ما ياور م  توايات م  ق ل الم  ا  ويرحاب 

  ها  استمرار. 

كما اوض  األخ/ نائب رئاي  الاوزرائ لشاكو  الاوفاع واالما  الن احاات العساكرية التاه حققهاا ال ايش         

يي  والتقوم فه ال  هات خاواا فه   هة ماشرب والتاه ستساهم فاه حال وال  ا  خالل اليوميي   الماض

اعضائ الم  ا  عاوم الفاال  اي  النشااط العساكري و اي   األخو  زئ م  المشك ة االقتااوية .. مطال اً 

الضاا وط االقتااااوية التااه نوا ههااا وفيمااا يخاا  الساا نائ أكااو  ااش  ال هااات األمنيااة لااويها ساا نائ قضااايا 

ارتهم مسااموحة ومفتوحااة وساا نائ ماارت طي   العااووا  ونحاا  ع اا  تواااال مسااتمر مااع  نائيااة هااكالئ زياا

فااه  هاااز االماا  والمخااا رات  ااش  يساام   زيااارتهم ماا  ق اال اساارهم خااالل االساا وع االول لكااه  األخااو 

يعرفوا انهم متوا وي  فه السا   اوالً وما  ثام تساتمر التحقيقاات ..ايضاا لاوينا اانف ثالاث ما  السا نائ 

  نة شكو  االسر  الاذي ياتم التفااو   شاشنهم  اي  حكوماة اانعائ و اي  االطاراف االخار  مرت طي   

وفااه نهايااة  .هااكالئ هاام تحاات تااارف ل نااة شااكو  االساار  أي ا  زيااارتهم واطالقهاام يخضااع ل  نااة .

ال  سة تم تس يم األخ/ رئي  م    الوزرائ عوو م  نس  الماافوفة الشاام ة لكافاة التواايات الاااور  

    لتوزيعها ع   الوزرائ لالطالع كًل  حسب اختاااه وتحويو ما تام تنفياذه وماالم ياتم تنفياذه ع  الم

 .منها والاعو ات الته اعاقت التنفيذ والرو ع   الم     ذلك خالل اس وعي  .

طرث االخ الرئي   ش  ن ار  العاالم الياوم قاو ت يارت عماا كانات ع ياه ساا قاً  شاش  العاووا  ع ا  الايم   :ثانياً 

وع اا  و ااه الخاااو  م اركااة القاارار الااااور عاا  لتاااريحات المتع قااة  ااذلك ا وي ااب الوقااوف ع اا 

م المتضاام  سااحب  ميااع القااوات 11/2/2021ال رلمااا  االورو ااه فااه   سااته المنعقااو  يااوم الخمااي  

 ن ية م  اليم  وا  ال حل لألزمة اال م  خالل الحوار  ي  األطراف اليمنية ووقف  يع االسا حة ما  اال

الوول االورو ية ال  وول تحالف العووا  ع   اليم  ونمو ايوينا ال  كال ما  يرياو الحال والساالم ولاي  

وما  المهام أ  نعمال    ي اا ه  ال  اوأت تشخاذ منحناوالن ر  م  ق ل العالم الخاار ه ال سيمااالستسالم و

لما فيه ما حة   ونا وشع نا اليمنه الذي ارهق تماما طوال سات سانوات ما  العاووا  ع   تو يف ذلك 

والحاار .. وحرااً مناا وما  القيااو  السياساية ع ا  لام الشامل اليمناه وتوحياو ال  هاة الواخ ياة ال فشنناا 

لوط  ونمو ايوينا لهام ونعمال ساوياً ما  ا ال ل عوو  ال  اف اوزمالئنا نو ه الوعو  ال   ميع اخواننا 
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الخروج  ح ول مرضية ل  ميع و ما فيه خومة وما حة   ونا وشع نا اليمنه الاا ر و ماا يضام  وحاو  

اعضاائ الم  ا  ع ا  التوااال ماع  مياع  األخاو اليم  وساياوته واساتقالله . كماا حاث األخ / الارئي  

عالقااة او معرفااة  هاام وو  خااارج و كاال ماا  تاار طهم أعضااائ م  اا  النااواب المو ااووي  فااه ال األخااو 

هاذه الاوعو  مفتوحاة  لا   ااو  الااواب وت  ياب ماا حة الاوط  و تو يه الوعو  لهم  االعوو  واستثنائ 

ياتم اتخااذ اال ارائات لما  يرياو العاوو  لكال  وا الغ هيئة الرئاسة مسا قاً  لكل م  يريو العوو  ال  اليم 

 .ووتهم لترتي ات الالزمة لتشمي  عوا

المشاير الارك / مهاوي    استمع م    النواب  ل  الرسالة المو هة لرئي  الم  ا  ما  فخاماة األخ :ثالثاً 

ال وكااذا المااذكر  المو ااه  م 28/3/2021( وتاااري  35رئااي  الم  اا  السياسااه األع اا   اارقم ) المشاااط

 مو اب الحكماي    اراكه  شش  ما يستو ب المحالة منه  ل  الم    لفخامته م  قياو  الس طة القضائية 

ر ااب /  8هااـ الموافااق 1441( لساانة 81ال اااتي  الااااوري  ماا  المحكمااة ال زائيااة المتخااااة رقاام )

هااـ 1442 /اآلخاار  ماااو  / 27هااـ الموافااق 1442( لساانة 172م والحكاام رقاام )3/3/2020هااـ 1441/

والتااه ال ع اا  الاايم  ي  ل عااووا محاكمااة  عاا  أعضااائ م  اا  النااواب المااوالالمتع قااي   مال 9/2/2021

ة الم  ا  الوستورية والقانونية الالزمة إلسقاط عضاويتضمنت الط ب م  الم    استكمال اإل رائات 

 .ع يهما المشمولي   الحكمي  ال اتي  آنفه الذكر كشثٍر م  اآلثار المترت ة  األعضائع  

القانونياة وواساتعر  اإل ارائات الوساتورية ال ومرفقاتهااالرساالة آنفاة الاذكر وقو  اشر الم  ا  مناقشاة 

الته س ق ل م    القيام  ها  زائ الط  ي  المقومي  م  وزير العول  رفاع الحااانة عا  عاوو ما  أعضاائ 

ال المتضام  ط اب المو ه لرئي  م  ا  الناواب م2/7/2019( وتاري  358الم    الط ب األول  رقم )

  ا  المشامولي   قارار اتهاام النيا اة المرفاق  ط اب ( عضاو ما  أعضاائ الم35رفع الحاانة ع  عاوو )

وزير العول اآلنف ذكره والذي تم  حالته  ل  ل نة الشكو  الوستورية والقانونية لوراسته فه ضوئ أحكاام 

فاه   ساته المنعقاو  ياوم الوستور والالئحة الواخ ية ل م    ورأت ال  نة فه تقريرها المقوم  ل  الم  ا  

وم كيويااة الااوعو  المرفوعااة ماا  النيا ااة ال زائيااة المتخااااة  شمانااة العاااامة عاام 1/8/2019الخمااي  

وع    ثر ذلك أقار الم  ا  فاه   ساته ال  حق أعضائ م    النواب المشمولي   قرار االتهام المشار  ليه

أعضاائ م  ا  الناواب  األخاو م رفع الحاانة ال رلمانياة عا  28/8/2019المنعقو  ا اث يوم األر عائ 

 ج ج( وهم التالية أسماكهم: 219قرار اتهام النيا ة فه القضية رقم ) لي  المشمو
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  اار . محس  ع ه عمر  -26  س طا  حزام شمسا  العتوانه.  -8

   ع ه سالم الشواوي.  -27  شوقه ع و الرقيب شمسا  القاضه.  -9

   مق ل ع ه الحميري.  -28  اال  ع و هللا ع ه السن انه.  -10

   نا ه ع و العزيز الشايف.  -29  اخر أحمو ع ا  أحمو الو يه.  -11

   ناار م هه الحزمه االوريسه.  -30  ا ير حموو عزيز السفيانه.  -12

 مفضل  سماعيل ذالب األ ار .  -31  عارف أحمو ع ه الا ري.  -13

ع و الرزاق أحمو ع و الرزاق ما     -14

 اله ري.

 مناور ع ه يحي  الحنق.  -32 

 هزاع سعو مطهر يحي  المسوري.  -33  ع و الوهاب محموو ع ه م اهو معوضة.  -15

 هاشم ع و هللا حسي  األحمر.  -34  ع و الرحم  اال  ما   مثن  معزب.  -16

 ه ة هللا ع ه ا ير شريم.  -35  العزيز أحمو ع ه     اري.ع و   -17

    ع و الكريم أحمو يحي  السنينه.  -18

الط ااب الثااانه ماا  وزياار العااول المو ااه لااألخ/ رئااي  م  اا  النااواب  اارقم  الم  اا  اسااتعر وكااذلك 

(253) 

( عضااواً ماا  أعضااائ الم  اا  12م المتضاام  ط ااب رفااع الحاااانة عاا  عااوو )29/6/2020وتاااري  

تاام عرضااه ع اا  الم  اا  فااه   سااته المشاامولي   قاارار اتهااام النيا ااة المرفااق  ط ااب وزياار العااول والااذي 

 المنعقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت

ته فاه ضاوئ أحكاام أحاله الم     ل  ل نة الشكو  الوساتورية والقانونياة لوراسام و18/7/2020 تاري  

فاه   ساته المنعقاو  ياوم الوستور والالئحة الواخ ية ل م    ورأت ال  نة فه تقريرها المقوم  ل  الم  ا  

عااوم كيويااة الااوعو  المرفوعااة ماا  النيا ااة ال زائيااة المتخااااة  شمانااة م 5/12/2020الساا ت  تاااري  

  قرار االتهام اآلنف ذكره.( عضواً م  أعضائ م    النواب المشمولي  11العاامة  حق عوو )



   

7 
 

م رفاع الحااانة عا  أعضاائ 2020/ويسام ر /  5أقر الم    فاه   ساته المنعقاو  اا اث ياوم السا ت و

 الم    التالية أسماكهم:

 ع ه   المعمري.  -7  انااف ع ه مايو.  -1

 ذالب ع و الكافه القرشه.  -8   كيل نا ه الاوفه.  -2

 الع يمه.  رشاو   -9  حميو ع و هللا األحمر.  -3

 ن يب سعيو الو عه.  -11  زيو ع ه الشامه.  -4

 ع ا  أحمو النهاري.  -11  سعيو م ارك ووما .  -5

    ع ه حسي  عشال.  -6

والرساالة المرفقاة  هاا رساالة فخاماة األخ/ رئاي  الم  ا  السياساه األع ا  لع   أثار مناقشاة الم  ا  و

 شاش  ماا يقتضاه اتخااذه الساالف ذكرهماا   لا  الم  ا   منه المرفوعة لفخامته م  الس طة القضائية المحالة

( لسااانة 81رقم )وقانونياااة كاااشثٍر مااا  آثاااار الحكماااي  ال ااااتي  الاااااوري  األول  ااا مااا    ااارائات وساااتورية

 27هاـ الموافاق 1442( لسانة 172رقم )الثاانه  ام والحكام 3/3/2020هاـ 1441ر ب  8هـالموافق 1441

تعرا  الم  اا  لمااا ساا ق ذكااره ماا  اإل اارائات الوسااتورية و اسااال م9/2/2021هااـ 1442 اآلخاار  ماااو  

ولكااو  عضااوية م  اا  النااواب قااو سااقطت حكماااً عاا  أعضااائ والقانونيااة التااه قااام  هااا الم  اا   زائ ذلااك 

رقام واو والما( ما  الوساتور 84)وعماالً  ان  المااو  رقام آنفاا الاذكر ال الم    المشمولي   الحكمي  ال اتي  

ع اا   سااقاط عضااوية  األذ  يااة الم  اا  فقااو اااوت ة الواخ يااة ل م  اا .. ماا  الالئحاا( 193-194-195)

 التالية أسماكهم: األعضائالم    ع  

 ع و المعز ع و ال  ار ذالب و وا .  -23    راهيم شعيب   الفاشق.  -1

 ع و الوهاب محموو ع ه م اهو معوضة.  -24  أمي  ع ه   العكيمه.  -2

 ع وه   حسي  الحذيفه.  -25  انااف ع ه مايو.  -3

 عثما  حسي  فايو م  ه.  -26   كيل نا ه الاوفه.  -4

 ع ه أحمو   العمرانه.  -27   ع ل   قايو سالم طعيما .  -5

 ع ه حس  أحمو  يال .  -28  حميو ع و هللا األحمر.  -6

 ع ه حسي  عشال.  -29  حميو ع و هللا ا ير أحمو ال  رته.  -7

   المعمري.ع ه   -30  زكريا سعيو   الزكري.  -8
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 ذالب ع و الكافه القرشه.  -31  زيو ع ه الشامه.  -9

 فتحه توفيق ع و الرحيم مطهر.  -32  سعيو م ارك ووما .  -10

 محس  ع ه عمر  اار .  -33  س طا  حزام شمسا  العتوانه.  -11

   رشاو الع يمه.  -34  س طا  سعيو ع و هللا ال ركانه.  -12

   ع ه سالم الشواوي.  -35  شوقه ع و الرقيب شمسا  القاضه.  -13

   مق ل ع ه الحميري.  -36  اخر أحمو ع ا  أحمو الو يه.  -14

   نا ه ع و العزيز الشايف.  -37  ا ير حموو عزيز السفيانه.  -15

   ناار م هه الحزمه االوريسه.  -38  عارف أحمو ع ه الا ري.  -16

 مفضل  سماعيل ذالب األ ار .  -39  ع ا  أحمو النهاري.  -17

 مناور ع ه يحي  الحنق.  -40  اال  ما   مثن  معزب.ع و الرحم    -18

ع و الرزاق أحمو ع و الرزاق ما     -19

 اله ري.

 ن يب سعيو الو عه.  -41 

 هاشم ع و هللا حسي  األحمر.  -42  ع و العزيز أحمو ع ه     اري.  -20

 ه ة هللا ع ه ا ير شريم.  -43  ع و الكريم أحمو يحي  السنينه.  -21

 هزاع سعو مطهر يحي  المسوري.  -44  األس مه.ع و الكريم   مشعوف   -22

 هاـ 1441( لسانة 81المشامولي   االحكم رقام ) األعضاائما  خ و مكا  العضوي  المتوفيي  مع مراعا  

م وهمااا: اااال  ع ااو هللا ع ااه الساان انهال ور اايش ع ااه وه ااا  3/3/2020هااـ 1441ر ااب  8الموافااق 

 الواخ ياااة ل م  ااا .  ( مااا  الالئحاااة197) رقااام( مااا  المااااو  3 فقااار  )وفقااااً لالع ياااهال  سااا ب وفاتهماااا 

وماذكر  السا طة رساالة رئاي  الم  ا  السياساه األع ا  فاه ماا ورو و وب العمل  الم    ع    وأكو

االعاوام وماااور  القضائية المو هة لفخامته المحالة منه  ل  الم    المككو  ع   استثنائ تنفيذ عقو اة 

أع   الم    خ و أماك  الماذكوري  وفقااً  كما. آنفه الذكر.ق المشمولي  فه الحكمي  ال اتي  األموال  ح

 ألحكام الالئحة الواخ ية ل م   .

 : ل  الم     المو هة م  الحكومةاستمع الم    ال  الرسائل التالية  :را عاً 

الناواب والشاور    شاا  اال ارائات رساله االخ / ع   ع وهللا ا و ح يقاه وزيار الوولاة لشاكو  م  ساه -
المتخذ  ل مواضيع الخاااة  اوزار  الواخ ياة المور اة ضام   اوول اعماال الم  ا  ل فتار  الثانياة ما  
الوور  الثانية لوور االنعقاو السنوي الخام  عشر ومافوفه اال رائات التنفيذية لت ك المواضيع وذلك 

 لاا   تهاام وتام احال20/1/2021( وتااري   178/48653 مو اب رسااله االخ / وزيار الواخ ياة رقاام )
 ال  نة المختاة .

رساله وزيار الوولاة لشاكو  م  ساه الناواب والشاوري  شاا  ماافوفه اال ارائات التنفيذياة لتواايات  -
الم    وذلك  مو اب ماذكر  األخ/ نائاب رئاي  الاوزرائ ل شاكو  االقتاااوية وزيار المالياة  مو اب 

 ا ال  ال  نة المختاة. تهم وتم احال17/1/2020وتاري  م و ( -25/110المذكر  رقم )
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رسالة األخ/ وزيار الوولاة لشاكو  م  ساه الناواب والشاور  المتضامنة ماافوفة اال ارائات التنفيذياة - 
م  18/1/2021( وتااري  29لتوايات الم    وذلك  مو ب مذكره األخ/ وزير الميااه وال يئاة  ارقم )

 ة . ها ال  ال  نة المختاتوتم احال
لشكو  م  سه النواب والشور   شش  تنفيذ توايات الم    الوارو  فه  رسالة االخ /وزير الوولة-

تقرير ل نه الس طة المح ية حول مستو  تحايل الموارو العامة المشتركة والته تضمنها رو الهيئة 
ال  حساب الس طة  نها  وأت العمل  التوريو فه اذ ب المحاف ات شالعامة لتن يم شكو  النقل ال ري 

( وتاري  209المح ية طرف ال نك المركزي اليمن  وذلك  مو ب مذكر  األخ/ وزير النقل  رقم )
 .م .1/2/2021

 ااارك الم  اا  االنتاااارات التااه يحققهااا ال اايش وال  ااا  الشااع ية ومعهاام أ نااائ الق ائاال الشاارفائ فااه  اً :خامساا

ذطرسة العووا  ال اشم والحاار الخانق الاذي ينفاذه مخت ف ال  هات وخااة   هة مشرب فه موا هة 
ع ا  النازول الا   األعضاائ األخاو التحالف  قياو  السعووية واألمارات ... وحث االخ/ رئاي  الم  ا  

ووائرهم ل قيام  عم ية التحشيو لرفو ال  هات  المال والر ال والتوااال ماع المكياوي  ل عاووا  ووعاوتهم 
 عمل الم    ع   تشمي  عووتهم ال  مناطقهم وو  أي عوائق .ل عوو  ال  حض  الوط  وسي

وقااف الم  اا  أمااام اإل اارائات التااه اتخااذتها اإلوار  األمريكيااة ال ويااو   شااش  ت ميااو  يااع األساا حة  ساوساااً :

ل سعووية واألماارات و  االغ الكاون ر   رذ تهاا فاه ال اائ القارار المتع اق  تاانيف أنااار هللا فاه 
ذا تعيي  م عوث أمريكه خا   ل  اليم  .. وشكل ل نة لاياذة  ياا  يااور عا  قائمة االرهاب وك

ونااه  هالم    حول ذلك ال و عو أ  قامت ال  نة  ااياذة ال ياا  اساتمع  لياه الم  ا  وأقار اااوار
 كما ي ه : 

ورحااب ال  تااا ع م  اا  النااواب فااه ال مهوريااة اليمنيااة  اهتمااام ك ياار القاارارات األمريكيااة األخياار 

   قرار التو اه األمريكاه الا   يقااف الحارب ع ا  الايم  ووقاف وعام العاووا  و ياع األسا حة الم  

 ل سعووية واإلمارات والعمل ع    حالل السالم الشامل.

واعت ر م    النواب التو هات األمريكية تحوالً  ويواً فه مسار السياسة األمريكياة وخطاو  اي ا ياة 

ل ع اا  تنفيااذها ع اا  أر  الواقااع إلنهااائ معانااا  الشااعب فااه الطريااق الاااحي  وي ااب أ  يااتم العماا

 اليمنه.

 وأشاو م    النواب  تو ه اإلوار  األمريكية ونيتها  إل ائ تانيف أناار هللا فه قائمة اإلرهاب.

و وو م    النوابال مطال ته لألمم المتحو  وم    األم  والم تماع الاووله سارعة التحارك إلنهاائ  
 رفع الحاار وفت  كافة المنافذ والموانئ اليمنية ال رية وال حرية وال وية.العووا  ووقف الحرب و

ااور الم     ياناً حول قرار ال رلما  األورو ه  شش  وقف الحرب وسحب القوات األ ن ية م   :سا عاً 

   وناه كما ي ه :اليم

األورو ه الذي وعاا  لا  وقاف رحب م    النواب فه ال مهورية اليمنية  القرار الااور ع  ال رلما  

الحرب ع   اليم  وانسحاب  ميع القاوات األ ن ياة ورفاع الح ار عا  ساف  الوقاوو ومناع  ياع األسا حة 

لوول تحالف  العووا  وفه المقومة السعووية واألمارات واعت ر الم    القرار تو ه  ي ا ه ينس م ماع 

ه  اارائ العااووا  والحاااار الشااامل .. ويتط ااع كافااة وعااوات احاارار العااالم إلنهااائ معانااا   الشااعب اليمناا



   

01 

 

م    النواب م  وول االتحاو األورو ه .. وكذا اإلوار  األمريكياة  لا  ا ارائات عم ياة م موساة ع ا  

أر  الواقع تنعك  ع   أوضاع الشعب اليمنه الاذي يعاانه اساوأ أزماة  نساانية فاه التااري  المعااار 

  س ب الحاار والعووا  .

تاا ع عاا  كثاب الخطااوات والمواقاف اإلي ا يااة إلنهاائ الحاارب يرحاب  ااوعوات السااالم وم  ا  النااواب ي

والحوار  ي  اليمنيي   عيواً ع  التوخل الخار ه ل واول  ل  تسوية مشارفة ال مساتنو  أوالً واخياراً  لا  

 الحفا  ع   وحو  االر  واإلنسا  اليمنه وأمنه واستقراره و عاو   نائ اليم  .

واب أ  أما  المنطقاة واساتقرارها مارت ط  إيقااف الحارب و حاالل الساالم الشاامل فاه ويعت ر م    النا

 اليم   .

الم  اا  رسااائل الشااكر والتقااوير الاا  كاال ماا  الساايو / ويفيااو ساسااوله رئااي  ال رلمااا  االورو ااه و ااه  ثامناااً :

عارضااتهم والساايو  / هانااا نيومااا  عضااو ال رلمااا  االورو ااه ع اا  مااواقفهم االنسااانية والشاا اعة فااه م
م 11/2/2021تاااري    ل عااووا  ع اا  الاايم  ومااا تحااوثوا  ااه خااالل   سااة ال رلمااا  االورو ااه المنعقااو

والذي كا  له االثر االي ا ه فاه اااوار القارار  ساحب  مياع القاوات اال ن ياة ما  الايم  ووقاف  ياع 
 االس حة م  الوول االورو ية ال  تحالف العووا  ..

 

 قرار المحكمة ال نائياة الوولياة  واليتهاا رسالة ال  محكمة ال نايات الوولية رحب فيها الم     و هتاسعاً : 

وهاه ذاز  1967القضائية ع   األراضه الف سطينية  ما فيها األراضاه التاه تحت هاا  سارائيل مناذ عاام 
ر ل ن ار فاه والضفة ال ر ية  ما فه ذلك القو  الشرقية و التاله يعو انتااراً ل عوالة حياث سايمهو القارا

 .  رائم الحرب الته ارتك تها  سرائيل فه نطاق األراضه الف سطينية
ن ااث م تقا  الحاوار السياسااه و اه الم  ا  رساالة الا  م تقا  الحاوار السياساه ال ي اه  اارك فيهاا  عاشاراً :

  ال ي ه والذي أنعقو فه العاامة السويسرية  نيف وأفض   ل  انتخااب سا طة تنفيذياة  وياو  مكوناه ما

 . م    رئاسه وانتخاب رئيسا ل م    وكذا انتخاب رئي  ل حكومة المكقتة
استمع الم    ال  تقرير ل ناة التر ياة والتع ايم حاول وراساتها لمشاروع قاانو  رقام )  ( لسانة  حاوي عشر :

م  شش  تن يم مكسسات التع يم األه ية والخااة والمتخااة ال ويل ل قارار ال مهاوري  القاانو  2020

 . مناقشته ال    سة قاومة م ..وار ش1999( لسنة 11رقم )

الاحة العاماة والساكا   شاا  اال ارائات  ةل ن استمع الم    ال  التوايات الوارو  فه تقرير ثانه عشر :

و ااائ كورونااا ومااو  تنفيااذ توااايات الم  اا  وخااالل  ةاالحترازيااة المتخااذ  ماا  ق اال الحكومااة لموا هاا
النقاش.. استمع الم    م  االخ / وكيال وزار  الااحة الا  ايضااحات حاول مااورو فاه تقريار ال  ناة 

م  مالح ات اثنائ النقاش  والتزم  اسم الحكوماة  العمال  تنفياذ التواايات  األعضائ األخو  وما طرحه
الم  ا  التااويت ع ا  التقريار  وحااز ع ا  الموافقاة  األذ  ياة  الوارو  فه تقريار ال  ناة .. ثام ا ار 

 . المط و ة
اسااتمع الم  اا  الاا  تقرياار ال  نااة المشااتركة ماا  ل نتااه الخااومات والقااو  العام ااة والشااكو  ثالااث عشاار : 

استمع الم  ا  الا  ايضااث وفه   سة اخر  اال تماعية  شش  مشروع قانو  تن يم مهنة المقاوالت .. 
الاا  ال  نااة  المشااار  ليااهقااانو  الاعاااو  مشااروع  وط اابوزياار الشاائو  اال تماعيااة والعماال  ماا  األخ /
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المشتركة م  ل نته الخومات والقو  العام اة والشاكو  اال تماعياة .. و عاو النقااش اقار الم  ا  اعااو  
عياة مشروع القانو  ال  ال  نة المشتركة لمزيو م  الوراسة  حضور ممثال عا  وزار  الشاكو  اال تما

 والعمل و قية ال هات المعنية  ذلك وتقويمه ال  الم    فه   سة قاومة.

اساتمع الم  ا  الا  التواايات الاوارو  فاه تقريار ل ناة الخاومات  شاا   متا عاه اوضااع واوائ را ع عشر : 

المكسسااة العامااة ل مسااال  واسااواق الحااوم  . واسااتمع الم  اا  ماا  االخ / وكياال وزار   االوار  المح يااة  
النقااش..  أثناائم  مالح ات  األعضائ األخو  وما طرحهل  ايضاحات عامة حول ما ورو فه التقرير ا

ه وتقاويم تقريار و عو النقاش أقر الم     عاو  التقرير ال  ال  نة لمزيو م  الوراسة مع ال انب الحكوم
 ة . الم    فه   سه قاوم  ل  ماليهتم التوال   ما

التوااايات الااوارو  فااه التقرياار التكمي ااه ل  نااه التر يااة والتع اايم  شااا   اسااتمع الم  اا  الاا خااام  عشاار : 

اوضاع التع يم الفنه والتاوريب المهناه  ارائ العاووا  ال اشام ع ا   الوناا وأثار ذلاك ع اه ساير العم ياة 
حاول   يضااحات  لا التع يمية.. واستمع الم    م  األخ / نائب وزيار التع ايم الفناه والتاوريب المهناه 

النقااش  والتازم  اسام الحكوماة  أثناائم  مالح ات  األعضائ األخو  وما طرحهفه تقرير ال  نة ماورو 
 العمل   التوايات الوارو  فه التقرير .. ثم أ ر  الم    التاويت ع   التقرير وحاز ع   الموافقاة 

 . األذ  ية

 شش  عاوم قياام الحكوماة  تنفياذ استمع الم    ال  التوايات الوارو  فه تقرير ل نة الخومات  :ساو  عشر 

توايات الم    المتع قة  موضوع االعتوائ والنهاب والساطو واساتحواث م اانه ساكنية ع ا  االر  

المخااااة ل مرافااق الخوميااة العامااة الواقعااة فااه امانااة العاااامة شااارع الخمسااي   نااوب االااا حه.. 

  التقرير نوقش كثيرا ش  أشار فيه واستمع الم    اله ايضاث م  األخ/ رئي  الهيئة العامة لألراضه

مع ال هات المعنية ولك  فه األخير تام تشاكيل ل ناة ما  رئاي  الم  ا  السياساه كاو  الماوعيي  فاه 

( موعه م  ضمنهم الهيئة ومحاف ة انعائ وماا  اائ ما  ال  ناة ساوف ياتم تنفياذه ال  72هذه االر  )

مالاك لاألر  هال هاه ألشاخا  أو م اك ال ةفيما يخ  التخطيط فقو كاا  ياتم التخطايط  اوو  معرفاو

( ار  مح ااوز  ل خااومات العامااة موكااوا  ااش  1500ل وولااة او لألوقاااف وكااا  يااتم  ااالح ز وهناااك )

م .. مطال اا الم  ا   سارعة ال ات فاه مشاروع 1995الهيئة تقوم  التخطيط وفقاً ل قانو  الاااور عاام 

ه طوي اة ألناه الحال لكال هاذه المشااكل . قانو  الس ل العقاري العيناه المو اوو لاو  الم  ا  مناذ فتار

وراساة و عو النقاش اقر الم     عاو  التقرير ال  ال  نة لمزيو م  الوراسة لما تضمنه التقرير ال وكذا 

التواخالت  ي  أمانة العاامة ومحاف ة انعائ  حضور ال هات المعنية  الحكومة.. وتقاويم تقريار  ماا 

ً قاومة تم التوال اليه ال  الم    فه ح سة االثناي    عاو  هار ياوم ال و ناًئ ع يه عقوت ال  ناة ا تماعاا

 : األخو ال انب الحكومه  م  رأسه األخ / رئي  الم    وحضرم 22/2/2021الموافق 
 نائب وزير األش ال    المهنو  /   حسي  الذاري  -1

 والمساحةرئي  الهيئة العامة لألراضه    القاضه / ع و العزيز م اهو العنسه  -2

 وكيل أول محاف ة انعائ    حميو روما  عاام  -3

 وكيل وزار  الواخ ية لألم     أحمو ع ه  عفر  -4

 موير عام الشكو  القانونية  وزار  األش ال      عمر الح ا ه  -5

 موير عام الفروع  وزار  األش ال    المهنو  / هشام ما   الاايوي   -6
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 مستشار الهيئة العامة لألراضه والمساحة    العزي   المنتار   -7

  و عو النقاش التزم ال انب الحكومه  التوايات الوارو  فه التقرير وتم   الذها ل حكومة لتنفيذها .            
استمع الم     ل  تقرير ل نة النقال واالتاااالت  شاش  االضارار والخساائر التاه لحقات قطااع  سا ع عشر :

اساتمع الا  توضايحات ما  االخ / وزيار  االتاااالت و..  س ب العووا  ع    الونا االتااالت وال ريو

.. حيااث اكاااو ع اا  اهتماااام الحكومااة ع ااار وزار  االتااااالت  تطاااوير وتوسااعة خاااومات االتاااااالت 

والتاازم  اساام الحكومااة  العماال  .واالنترناات لتشاامل  ميااع المسااتخومي  فااه  مااع محاف ااات ال مهوريااة

ا ر  الم  ا  التااويت ع ا  التقريار وحااز ع ا  الموافقاة  األذ  ياة ر يه التقر التوايات الوارو  ف

 . المط و ة

تقريار ل ناة التنمياة والانفط والثاروات المعونياة حاول اسا اب اساتمرار ازماة   استمع الم    الا  ثام  عشر:

المشتقات النفطية وانتشار  اهر  التهريب والسوق السووائ فه أمانه العاامة ومحاف اات ال مهورياة 

ورو فااه  ..واساتمع الم  اا  ماا  االخ/ وزيار الاانفط والثااروات المعونياة الاا  ايضاااحات عاماة حااول مااا

النقاااش والتاازم  اساام الحكومااة  العماال  أثنااائماا  مالح ااات  األعضااائ األخااو  ومااا طرحااهالتقرياار 

 التوااايات الااوارو  فااه التقرياار  ثاام ا اار  الم  اا  التاااويت ع اا  التقرياار وحاااز ع اا  الموافقااة 

 .  األذ  ية المط و ة

العامااة  اسااتمع الم  اا   لاا  تقرياار ل نااة الخااومات  شااش  متا عااة وتقياايم أوضاااع وزار  األشاا ال :عشاار تاسااع

والطرق وعوو ما  المكسساات والوحاوات التا عاة لهاا واألضارار والخساائر النات اة عا  الحارب التاه 

 .تقووها وول تحالف العووا  ع    الونا ..وأر ش مناقشته  ل    سة قاومة

ل مياااه اسااتمع الم  اا   لاا  تقرياار ل نااة المياااه وال يئااة  شااش  متا عااة وتقياايم أوائ المكسسااة المح يااة  : عشاارو 

والارف الاحه  شمانة العااامة واألضارار النات اة عا  الحارب التاه تقووهاا وول تحاالف العاووا  

 ع    الونا .. وأر ش مناقشته  ل    سة قاومة  حضور ال انب الحكومه .

استمع الم     ل  تقريار ل ناة الخاومات  شاش  الشاكو  المقوماة ما  النقا اة العاماة لعماال  : عشرو واحو و

ه وزار  الكهر ائ والطاقة المتع قة  عوم العمل  الركية المقومة منها والهاوفة  ل  استعاو  نشااط ومو ف

المكسسة العامة ل كهر ائ وتوليو الطاقة الكهر ائية ..وأر ش مناقشته  لا    ساة قاوماة  حضاور ال اناب 

 .الحكومه

نزولهاا المياوانه  لا  مركازي الرقا اة استمع الم     ل  تقرير ل نة الشكو  المالية حاول  عشرو  :و اثنا 

ال مركية )الحزم( محاف ة ال اوف )ساقم( محاف اة تعاز .. وأر اش مناقشاته  لا    ساة قاوماة  حضاور 

 . ال انب الحكومه

استمع الم     ل  تقرير ل نة الشكو  الخار ية والم تر ي   شش  نشااط وأوضااع وزار   :وعشرو   ثالثة

 .  والحاار ال ائر ع    الونا ..وأر ش مناقشته  ل    سة قاومةشكو  الم تر ي  فه  ل العووا



   

03 

 

استمع الم     ل  رأي ل ناة الشاكو  الوساتورية والقانونياة  شاش  مشاروع قاانو  انشاائ  :وعشرو   أر عة

الهيئة الوطنية ل  حاث الع ماه وتنمياة اال تكاار واالختاراع واال اواع.. وتام احالتاه الا  ال  ناة المختااة 

 .ششنه ال  الم    فه   سة قاومة  لوراسته وتقويم تقرير 

رأي ل ناة الشاكو  الوساتورية والقانونياة حاول مشاروع قاانو   اويل   لا اساتمع الم  ا   وعشرو  : خمسة

الزراعاة ل ناة م  شاش  تن ايم وحماياة الثارو  الحيوانياة وتام احالتاه الا  2004( لسنه 17ل قانو  رقم )

 .ششنه ال  الم    فه   سة قاومة السمكية لوراسته وتقويم تقرير   والثرو

ع   رساله االخ وزير الااحة التاه يط اب فيهاا ان ااز  األعضائ األخو اط ع االخ الرئي   :وعشرو   ستة

مشاريع القواني  الته تخ  وزار  الاحة المو وو  لو  الم    منذ فتر  ولم يتم ال ت فيها وأوض  

األخ / الرئي  أ  ت ك المشاريع والتعويالت تم سح ها م  ق ل الحكومة ال وو ه األمانة العامة ل م  ا  

ة ت اي  أناه سا ق وأ  ط  ات الحكوماة ساحب ت اك المشااريع ووافاق الم  ا  ع ا   عمل رساالة ل حكوما

 .فه حينه ط ب الحكومة

اوضا  األخ/ وزيار الوولاة لشاك  م  ساه الناواب والشاور   اش  هنااك لا   حااال  اي   وعشارو  : س عة

ة ماا  عااام الحكومااة والم  اا  فيمااا يتع ااق  مشاااريع القااواني  والتعااويالت واالتفاقيااات الووليااة واالق يمياا

م وا  وزار  الوولااة لشااكو  م  سااه النااواب والشااور  اعااوت مااافوفه كقاعااو   يانااات لكاال 2005

التشااريعات القانونيااة واالتفاقيااات الووليااة واالق يميااة وقااو ساا متها لهيئااة رئاسااة الم  اا  يااوم الساا ت 

 م .. 13/3/2021

ة فاه الم  ا  لالطاالع ع يهاا كال أشار األخ / الرئي  أنه تام توزياع الماافوفة ع ا  ال  اا  الوائماثم 

ل نة فيما يخاها وتقويم تقرير  ذلك خاالل اسا وع ال ت اي  فياه المشااريع التاه ان زتهاا والتاه ال زالات 

قيو الوراسة لويها والته سح تها الحكومة مالم فش  هيئة الرئاسة سوف تقوم   تك يف ل نة خاااة ل قياام  

 . وراسة ت ك المشاريع وتقويمها ال  الم   

 شاا  تزكياه األخ /  األعضاائ األخاو الماذكر  الموقعاة ما  عاوو ما    اساتمع الم  ا  الا وعشرو  :ثمانية 

عضااو الم  اا  لمناااب االمااي  العااام ل م  اا  .. وأشااار األخ / رئااي  الم  اا   ااش   احمااو النااويره

الوستور والالئحة الواخ ية ل م    يح را  ال مع  ي  عضاوية الم  ا  والو يفاة العاماة  ضاافة  لا  

وفاه أ  الترشي  لهذا المناب هو م  اختااا  هيئاة رئاساة الم  ا  وفقااً ألحكاام الالئحاة الواخ ياة 

الم    ت يير األمي  العام فإ  الالئحة تشترط أ  يكاو  األماي  العاام قاو أرتكاب خطاائ ير    حالة ا 

 يقتضه الت يير.

عا    ساات الم  ا  وعاوم  األعضاائاألخ / رئي  الم    موضوع ذيااب  عا   طرث :وعشرو   تسعة

ميع و ذل  هوو التزامهم  الحضور رذم ال رف االستثنائه الذي تعيشه  الونا والذي يتط ب تفاعل ال 

 األخاو مكثفة إلن از المهام التشريعية والرقا ية المناطاة  االم    .. و عاو النقااش أقار الم  ا    االغ 

المت ي ي   ضرور  حضور ال  سات وفه حال عوم االلتزام ي ب ع   هيئاة رئاساة الم  ا   األعضائ

 .  ل م ( م  الالئحة الواخ ية 199اتخاذ اإل رائات المحوو   الماو  )
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اسااتمع الم  اا  الااه المقتاارث المقااوم ماا  هيئااة رئاسااة الم  اا   اشااتراك ال  ااا  الوائمااة فااه ان اااز  : ثالثااو 

المواضيع المحالة اليها خالل المرح ة الراهنة .. و عو النقاش طرث األخ/ رئي  الم     ش  يقاوم كال 

  وياتم تفويضاها  تطعايم المت ي اي   لا  هيئاة رئاساة الم  ا األعضاائرئي  ل نة كشاف  قاوام ل نتاه و

ذيار المشااك ي  فاه ال  ااا  الوائمااة ال  األعضااائ عا  ال  ااا  التاه لااويها نقا  فااه عاوو أعضااائها ما  

 .  األ ماعع   الحضور وقو تمت الموافقة ع   ذلك  األعضائوحث 

ال ااكري عضاو قرأ الم    الفاتحة ع ا  روث الم فاور لاه  اإذ  هللا تعاال  األخ /   احماو  : ثالثو واحو و

 ( محاف ه ش وه .147الم    ع  الوائر  ) 

 لإلخو  / أعضائ الحكومة. األعضائاستمع الم     ل  عوو م  األسئ ة المو هة م   و  :ـثالثو اثنا 

الاوزرائ ع ا  األسائ ة المو هاة لهام ما   عا   األخاو اساتمع الم  ا   لا  رووو عاوو ما   :وثالثاو   ثالثة

 . األعضائ األخو 

 

 األعضائ  وائر  ال  سات وشكو


