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 األخ / رئااااااااااااااااااي  المج اااااااااااااااااا 
 

 المحتــــرم 
 اإلخااااوأ / ء هااااال هيئااااة الرئاسااااة

 

 المحترمـون 
 األخاااااااااوأ / ء هاااااااااال المج ااااااااا  

 

 المحترمـون 

 :م   يكم ورحمة هللا وبركاته السال

 ولاوور االنعقاا ولا االالاوورأ  مان لثانياةاءليكم تقريراً موجزاً  ن ء مال المج   خالل الفترأ 

 ذو العقاوأ /2  اري ـــاـرأ بتــــاـتـذه الفــاال هــاـوءت ء مــــــاــث بــاـ.. حي  شار لساو ا سنويال

 هااـ1442/ ذو الحجااة/ 2   ـااـت بتــــاريـوانتـــهاا م2021/ يونيااو /12  وافقــــااـالم هااـ1442/

وقااخ خاللهااا ءمااام المواهااي   ج سااة (22) قااو فيهااا المج اا  م2120/  يوليااو /12  الموافااق

 .. اليةالت

بشانن مخصصاات بالوناا مان وحاوات   رئي  المج ا  السياساا األ  ااالخ/رسالة   الالمج    استم   : ءوالً 

مفاوهاات ما  صانوو  م يون ووالر وما يجاري حولهاا مان  (600)السحب الخاصة والتا تعاول قيمتها 

الوحاوات وماا  ت اك خفرع البنك المركازي اليمناا بعاون لتمكاين الفارع مان اساتخوام وصارالنقو الوولا و

..  يترتااب   اا  ذلااك ماان ءثااار ونتااائع ساا بية ومهااا فات خ ياارأ ماان شااننها زياااوأ معاناااأ الشااعب اليمنااا

مان المج ا  وراساة مهامون الرساالة وفقااً ل اوور المناا   و  ب رئي  المج   السياسا األ    برساالة

 اوم الساماب بتحميال بالوناا اياة ن وبماا يكفال حماياة حقاو  الشاعب اليمناا ونالمج   فا هذا الشا بن مال

احالة الرسالة ال  لجنة الشؤون المالية لوراسة مهمون ماا ورو تم و لتزامات نتيجة لذلك..امسؤوليات او 

فا ج سة قاومة .. وقو قامات ال جناة المالياة بوراساة الرساالة وا اوت  بذلك ال  المج   فيها وتقويم تقرير

ال جنة   بت فيها من رئاي  المج ا  مخا باة صانوو  من رسالة تقرير بشننها قومته لرئي  المج   م  

النقااو الااوولا حااول ذلااك ء وفااا هااول مااا تقااوم وجااه األخ / رئااي  مج اا  النااواب رسااالة لصاانوو  النقااو 

  : الوولا تنص كما ي ا

 السيوأ / كريستالينا غورغييفا 
 الموير العام التنفيذي لصنوو  النقو الوولا 

 بعو التحية ءءء
 ع : حقو  السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية .الموهو

نوو االحا ة ءن مج   النواب بالجمهورية اليمنية سبق وءن وجه لصنوو  النقو الوولا والبنك الوولا 
 وأ خ ابات ءكو فيها  وم وستورية وقانونية نقل وظائخ البنك المركزي من العاصمة صنعال إل  موينة 

(     ءن القانون ينظم العم ة الرسمية ل وولة والنظام 11ا الماوأ ) ون ء كون الوستور اليمنا نص ف
م بشنن البنك المركزي اليمنا 2000( لسنة 14المالا والمصرفا  وبموجب ذلك صور القانون رقم )
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( منه ) ءن يكون المركز الرئي  ل بنك موينة صنعال لتسيير ء ماله واخل الجمهورية 4ونصت الماوأ )
 م ية النقل تعو مخالفة واهحة وصريحة ل وستور والقانون اليمنا .وخارجها ( وءن  

كما ءكو مج   النواب ءن قرار نقل نشا  البنك المركزي إل   ون هو قرار سياسا يهوخ إل  
االستحواذ     الصالحيات المتع قة ب با ة النقوية واستخوام هذه الم بو ات النقوية خارج ا ار سياسة 

يق ءهواخ ءخرى سياسية و سكرية .. ويهوخ ايهاً إل  تسهيل االستيالل     ايراوات البنك المركزي لتحق
الوولة وقيمة مبيعات صاورات النف  والغاز اليمنا والتصرخ بها بعيواً  ن الرقابة التشريعية ل برلمان 

قوم فرع والجهات الرقابية األخرى المتواجوأ فا العاصمة صنعال وسبق وءن نبهنا إل  المخا ر التا ي
ى ومسم  من المجتم  الوولا والمؤسسات المالية الوولية و    نك المركزي بعون بتنفيذها     مرءالب

رءسها صنوو  النقو الوولا والبنك الوولا وونما التفات ل نتائع الكارثية التا لحقت وت حق بالموا ن اليمنا 
 كومة الرئي  المنتهية واليته هاوي ومنها :نتيجة الممارسات غير المسئولة لفرع البنك المركزي بعون وح

  قيام فرع البنك المركزي بعون ب با ة ءكثر من تري يون وسبعمائة م يار لاير حت  اآلن وون

مرا اأ ألية معايير مرتب ة ب با ة واصوار النقو المح ا لغرض استخوامها خارج ا ار القانون 

ءوى إل  توهور  قيمة العم ة الو نية إل  واغرا  السو  المح ية بالعم ة الم بو ة  ء مما 

مستويات مخيفة وخاصة فا المنا ق الخاهعة لسي رأ وول تحالخ العووان الذي تجاوزت فيها 

قيمة الووالر االلخ لاير ونتع  ن ذلك  زياوأ اآلثار الكارثية     معيشة الموا ن اليمنا والتا 

 لم يسبق لها مثيل فا العالم.

 ي  المنتهية واليته وفرع البنك بعون     موارو النف  والغاز وغيرها من استيالل حكومة الرئ

ً لقرارات شخصية بعيواً  ن الجهات الرقابية القانونية والقنوات  الموارو والتصرخ فيها وفقا

 والحسابات الرسمية لمص حة مجمو ة من الفاسوين .

  االمتناع  ن صرخ مرتبات انتهاج فرع البنك بعون سياسات نقوية كارثية وفا نف  الوقت

موظفا الخومة العامة     موى ارب  سنوات متتالية رغم التزام الرئي  المنتهية واليته بصرخ 

مرتبات جمي  موظفا الوولة التا كان يتم صرفها من قبل البنك المركزي بالمركز الرئيسا 

ليمنا وبع م صنوو  بالعاصمة صنعال قبل ءن يتم نقل نشا ه إل   ون ء وكان البنك المركزي ا

النقو الوولا والبنك الوولا يؤوي واجبه الوستوري والقانونا بحياوية كام ة تجاه الموا نين 

 اليمنيين فا انحال الجمهورية اليمنية وون استثنال قبل نقل نشا ه الرئيسا إل  موينة  ون  .

 رجية ل شعب اليمنا استمرار فرع البنك بعون فا محاوالت االستحواذ     ما تبق من ءصول خا

المتواجوأ فا البنوك والمؤسسات المالية الوولية لصالح مجمو ة من المتنفذين المرتب ين بوول 

 العووان     اليمن وون مرا اأ لحقو  ومصالح الشعب اليمنا .

  قيام فرع البنك المركزي بعون بتسهيل االستيالل     االرصوأ الخارجية ألحو ءكبر البنوك فا

اك بنك( واستمراره فا ممارسة التهويو والهغو      بقية البنوك التجارية لتنفيذ اليمن )ك

 اجنوات وسياسات تخوم وول العووان     اليمن وتتسبب فا االنهيار االقتصاوي والمعيشا .

 السيدة / غورغييفا 
ن اجتما اات ما  ءنه من المؤسخ ءن نفاجن فا مج   النواب بنن موظفا صنوو  النقو الوولا يعقوو       

القائمين     فرع البنك المركزي بعون وحكوماة مرتزقاة العاووان وياتم النقاا  حاول إمكانياة قياام صانوو  
( 600النقااو الااوولا بالسااماب باسااتغالل مخصصااات الاايمن ماان حقااو  السااحب الخاصااة والتااا تقااور بمب اا  )
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األ هال .. و  يه فان مج   الناواب  م يون ووالر ءمريكا فا ا ار مباورأ الصنوو  لتوفير السيولة ل وول
 بالجمهورية اليمنية با تباره يمثل الشعب اليمنا فا  جمي  محافظات الجمهورية اليمنية يؤكو     ماي ا :

ءن حقو  السحب الخاصة تعوو ل شعب اليمنا بنكم ه وءن حكومة الرئي  المنتهية واليته هااوي وفارع  -

 اليمنا .البنك المركزي بعون ال يمث ون الشعب 

 ءن استخوام ت ك الحقو  ستنتع  نها التزامات وا بال مالية مستقب ية كبيرأ     الشعب اليمنا . -

ءن استخوام حقو  الشعب اليمنا من قبل فرع البنك المركزي بعون يتعارض م  المبااو  والمعاهاوات  -

التا ستنتع  ن اساتغالل الوولية بشنن مكافحة الفساو وغسيل األموال وتمويل االرهاب ء كون األموال 

حقو  السحب الخاصة باليمن سايتم اوارتهاا مان قبال ءشاخاص ثبات فسااوهم بشاكل واهاح فاا تقاارير 

 المنظمات الوولية المختصة .

 السيدة / غورغييفا 
يؤكو ءن الساماب لفارع البناك المركازي بعاون  –صنعال  –ءن مج   النواب فا الجمهورية اليمنية     

عب اليمنا ءمر غير مقبول وغير قانونا وءن ما ينتع  ناه مان التزاماات مالياة لان باستغالل حقو  الش
تكون م زمة ل شعب اليمنا وءن من حق اليمن  قانوناً مقاهاأ ءي جهات ءو ء راخ ءو مسائولين تعمال 
ءو تساهم او تسهل بشكل مباشر ءو غير مباشر     استغالل وإهوار حقو  الشعب اليمناا واالساتيالل 

 و    تحميل الشعب اليمنا التزامات مالية غير قانونية لصالح اشخاص وفئات ثبت فساوها .   يها
 السيوأ / غورغييفا 

ءننا ننمل قيامكم باواجبكم القاانونا واالخالقاا واإلنساانا  بوقاخ اساتخوام حقاو  الشاعب اليمناا        
لايمن فاا الصانوو  ال ترا اا من قبل فرع البنك بعون وإ اوأ النظار فاا ءي قارارات تارتب  بحقاو  ا

 مص حة اليمن وال تحفظ حقو  الشعب اليمنا .
 ثقتنا فيكم كبيرأ فا وقوفكم إل  جانب حقو  الشعب اليمنا  .

 وتقبلوا خالص التحية ,,,
  يحي    ا الرا ا   

 مج   النوابرئي    

ن نبشا ون االقتصااوية وزيار المالياةلة الموجهة من نائاب رئاي  الاوزرال ل شاؤالرسا  الاستم  المج    :ثانياً 

 ةل سان الخاصاةوالصاناويق والم حقاة  المساتق ةوموازناات الوحاوات  ل وولاة العامة ل موازنةالعمل بخ ه االنفا  

العماال     اا نظااراً السااتمرار العااووان والحصااار . ووافااق المج اا  م2021 الماليااة ةم فااا الساان2020 الماليااة

 ةالماليا ةل سان الخاصاةوالصاناويق  والم حقاة المساتق ةوموازنات الوحاوات  وولةل  ةالعام ل موازنةاالنفا   ةبخ 

ولعااوم وجااوو ءي تغياار فااا  بالونااا  م بساابب الحاارب و الحصااار المسااتمر   اا2021 ةم فااا الساانه المالياا2020

 م .2020م  ن خ ة االنفا  ل عام 2021خ ة االنفا  لعام 
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البرلماانا الاوولا رواً   ا   االتحااوالمج ا  الموجهاة لارئي   إلا  رساالة األخ / رئاي مج ا  الاساتم   :ثالثاً 

وإبالغهااا اساامال الااوول التااا تاام مراساا تها   وكااذا االسااتماع الااحااول اجتماااع ساايئون ..  االتحاااورسااالة 

 وتنص     النحو التالا :برسالة رئي  المج   الموجهة لالتحاو البرلمانا الوولا 

 باتشيكو  دواتري  /السيد

 المحترم           الدولي البرلماني اداالتح رئيس

  :التحية بعو

 فياه يشير الوولية ل برلمانات العامين األمنال لجمعية المسا و العام األمين – اليكترا/السيو من إيميالا  ت قينا

 فاا اليمناا الناواب لمج ا  العاام األماين – الرصااص رشااو/الاوكتور مشااركة  ان الجمعياة ا تذار  ن

 ء الجمعياة فاا كعهاو باه اال تاراخ  اوم  ان ناهياك الوولياة ل برلماناات العاامين ألمناالا جمعياة مؤتمر

 ً  سايئون ببرلماان يُسام  بماا بااال تراخ قاراراً  اتخاذ الاوولا البرلماانا االتحاو إوارأ مج   ءن ذلك مسببا

 الوقات فاا لاالاوو البرلماانا االتحااو فاا الايمن يمثال الذي البرلمان وا تباره ء البركاناس  ان /برئاسة

 وصاالحياته مهاماه يمار  اليمنا ل شعب والوستوري الشر ا الممثل اليمنا البرلمان بنن تع مون الذي

ً  والرقابية التشريعية  .صنعال بالعاصمة الرئيساء مقره فا اليمنا ل وستور وفقا

 الاوولا البرلماانا االتحااو إوارأ مج ا   ان الصااور التعسافا اإلجارال ذلاك ونساتنكر نساتغرب ونحان

ً  إخاالالً  ويمثال البرلمانياةء واأل اراخ ل مواثياق لمخالفتاه  االتحااوب المنا اة والمساؤوليات بالمهاام جسايما

ً  الوولا البرلمانا  الحارأ الشاعوب إراوأ  ان التعبيار مهاماه ءولوياات من جعل الذي األساسا لنظامه وفقا

 لكام ونؤكاو ءاالتحااو فاا  هاالاأل الاوول شاعوب مان ءي   ا  واال توال الحروب ورفض  نها والوفاع

 إراوأ ما  يتصااوم الاذي االتحااو إوارأ مج ا   ان الصااور الصاائب غيار القرار ذلك واستنكارنا رفهنا

 وول قبال مان جاائر وحصاار غاشام  اووان مان لاه يتعارض ماا مواجهاة فا الصامو الحر اليمنا الشعب

 .م2015 مار  26 منذُ  اليمن      ووانها فا المتحالفة واالستكبار الغ رسة

 فا االنزال   ن االتحاوب تننى ءن الوولا البرلمانا االتحاو رئاسة نو و فإننا اإلجرال لهذا استنكارنا وم 

 مان وتتخاذ الاوولا اإلرهااب تماار  التاا الاوول ءنظماة بعاض تنتهجهاا التاا السياساية الهاغو  باراثن

 الجاالو هاذا كاان ماا متا  الهاحية هاو والجال م  وتقخ مصالحها     ل حفاظ م ية واالستكبار الهيمنة

 الوولياة والمواثياق اإلنساان وحقاو  مبااو  لكال ساافر تحاو   فاا والانف  األماوال مان الكبيار القاور يمت اك

 .الوولا البرلمانا لالتحاو األساسا والنظام
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 لمانالبر ء هال من وممث يه اليمنا الشعب يعانيه ما إزال إيجابا موقخ لالتحاو يكون ءن ننمل وكنا

 من اليمنا الشعب ءفراو كافة يعانيه ما ويعانون ونساُلهمء ء فالهم وقتل منازلهم قصفت الذين اليمنا

 ء هال من  وواً  بنن وتع مون البشريء التاري  فا مثيل له يسبق لم الذي واالنتهاك والتعسخ الظ م

 المستعصية األمراض بعض من جالعال لت قا ل خارج السفر من تمكنهم لعوم نتيجة توفوا اليمنا البرلمان

 وا ال كم إبالغكم من وبالرغم وجواًء وبحراً  براً  اليمن     المفروض الجائر والحصار العووان جرال

 اليمنا الشعب لها ويتعرض تعرض التا الجما ية واإلباوأ والعووان الحرب وجرائم المعاناأ من بكثير

 االتحاو اه الع  وم المؤسخ ءن إال بالونا     العووان يةبوا منذُ  إليكم السابقة مراسالتنا من كثير فا

 مح  اليكتراء /السيو به ءب غنا الذي اإلجرال ذلك بنن لكم ونؤكو ..واإلنسانية األخالقية مهامه من بني

 ومسانوأ و م فا الوولا البرلمانا االتحاو انزال  ويؤكو اليمنا الشعب ءبنال كافة واستنكار إوانة

     العووان تحالخ وول تمارسها التا الجما ية واإلباوأ الحرب وجرائم الغاشم ووانوالع اإلرهاب

ً  اليمن ً  ءرها  إوارأ مج   ءسماهم الذين الخونة من ومرتزقتها إماراتية سعووية ءمريكية بقياوأ وإنسانا

 :التالية بالحقائق  تذكيركم يستوجب الذي األمر سيئون ببرلمان االتحاو

 ء صانعال العاصامة الرئيساا مقاره اليمناا الشاعب لتمثيال المنتخباة التشريعية الس  ة النواب مج   ءن

 ً  وياؤوي (صانعال العاصامة الناواب مج ا  مقارءن ) تنص والتا الوستور من (66) رقم الماوأ لنص وفقا

 ج ساته ويعقو صنعال بالعاصمة الرئيسا مقره فا وقانونا وستوري إ ار فا والرقابية التشريعية مهامه

ً  والرقابية التشريعية مهامه ويؤوي ء هائه بنغ بية و  نية وائمة بصورأ  والقانونية الوستورية لأل ر وفقا

 ..ءراهيه وسالمة واستقالله ووحوته الو ن سياوأ     والحفاظ اليمنا الموا ن مص حة بتحقيق الكفي ة

 المهاام كافة ونؤوي الوولا ناالبرلما االتحاو ءنش ة مخت خ فا المشاركة فا مستمرون الوقت ذات وفا

 االشاتراك ساواو ويموماة ذلاك فاا بماا الاوولا البرلماانا االتحااو فاا اليمناا البرلمان  هوية والتزامات

 مان بالوناا   ا  الغاشام العاووان مان بالرغم التاري ء حت  االتحاو لعهوية انهمامنا منذُ  السنوي المالا

 بسابب كنااخبيهم النواب مج   ء هال يعانيها التا اناأالمع رغمم 2015 مار  منذ العووان تحالخ قبل

ً  ويعيشاون المرتباات صارخ و اوم المركازي البناك ساحب  ءنحاال جميا  فاا نااخبيهم ما  جناب إلا  جنباا

 لاه يتعارض لماا نتيجاة اليمناا الشعب يعيشها التا المعاناأ مواجهة فا جهواً  ينلون وال اليمنية الجمهورية

 .العووان تحالخ وول تمارسه الذي الجائر والحصار الغاشم العووان من

 ءبناال مان ونااخبيهم وو انهم ءرهاهم  ان ءنشاقوا ءشاخاص مجمو اة هم سيئون ببرلمان تسمونهم من إن

 وساق ت اليمناا الوساتور وخار  اليمناا الشاعب بحاق العظما  الخياناة جريماة وارتكباوا اليمناا الشعب
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ً  اليمناا البرلماان مان  هويتهم  ال) تانص والتاا اليمنياة الجمهورياة وساتور مان (84) المااوأ لانص وفقاا

 المنصاوص العهاوية شارو  ءحاو فقاو إذا إال النواب مج   ء هال من  هو ءي  هوية إسقا  يجوز

ً  إخالالً  ءخل ءو الوستور هذا فا   يها ً  العهوية بواجبات جسيما  (ل مج ا  الواخ ية الالئحة تحووه لما وفقا

 :اآلتا النحو     ونصها ل مج  ء الواخ ية الالئحة من (194) الماوأ وءحكام

ً  فقو إذا إال النواب مج   ء هال من  هو ءي  هوية إسقا  يجوز ال:  : (194) ماوأ  شرو  من شر ا

ً  إخاالالً  ءخال و الوساتور فاا   يها المنصوص العهوية  ويعتبار ء العهاوية بواجباات جسايما

ً  إخالالً    :التالية األفعال وألح العهو رتكابا العهويةء بواجبات جسيما

  . الوستور خر  -1

ً  يعو  مل بني القيام -2 ً  ءو  ظم  خيانة ل قانون  بقا   . البالو وسياوأ بإستقالل مساسا

  .القانون بموجب جسيمة جريمة تعو التا األفعال من فعل ءي إرتكاب -2

  جميا وفاا الاوزرال مج ا   هاوية ساتثنالاب العاماة والوظيفاة النواب مج    هوية بين الجم  -4

 فاا   يهاا المنصاوص لألفعاال بالنسابة اإلسقا    ب موهوع فا البت ل مج   يجوز ال األحوال

  . بات قهائا حكم منها ءي فا صور قو يكن لم ما الماوأ هذه من  3 )ء 2 ء(1 البنوو

ً   اولاة محاكماة محااكمتهم جارت ل او ن العظما  خياانتهم ولثباوت  اليمناا الوساتور لنصاوص وفقاا

 االنتخابياة الاووائر وءصبحت باتة وقهائية جنائية ءحكام بحقهم وصورت العالقةء ذات افذأالن والقوانين

ً  وشاغرأ خالية يمث ونها التا   .نيابية ءو برلمانية صفة ءي لهم يعو ولم والقانون ل وستور وفقا

 فا رتمالاال آثروا اليمنا البرلمان  ن المنشقين من مجمو ة سوى ليسوا سيئون ببرلمان تسمونه ما إن

 العاام فاا انشاقاقهم مناذُ  اجتمااع ءي  قاو مان يتمكناوا ولام الايمن   ا  العاووان تحاالخ وول ءنظماة كناخ

ً  فنحي كم سيئون باجتماع يسم  وما التاري  وحت م 2015  االحاتالل تحات ترزب سيئون موينة بنن   ما

 لتنفيذ ءم2019 ءبريل 13 تاري ب سيئون موينة فا لقال المنشقين ءولئك من لعوو وكان اإلماراتا السعووي

 لذلك ولي  واحوأ سا ة من ءكثر ال قال ذلك يستمر ولم سعووية وحماية حراسة تحت العووان وول ءجنوأ

 إوارأ مج ا  يرغاب ممان النفار ألولئاك الهزيال ال قاال ذلاك وانقاض قانونياة ءو وساتورية صافة ءي ال قال

 مالياة مساتحقات ويسات مون العووان وول  واصم فا معظمهم ويتواجو سيئونء ببرلمان بوصفهم االتحاو

   ا  الحصاار إ باا  اساتمرار   ا  ويعم اون الايمن ونسال وء فال شيوخ قتل ويؤيوون الوولء ت ك من

 .ءراهيه واحتالل اليمن
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 لوولة ممثالً  به اال تراخ الوولا البرلمانا االتحاو إوارأ مج   يرغب برلمان ءي فعن الحقائق ت ك وإزال

 فاا الصاامو المكاافح شاعبها وباين جغرافيتهاا واساتقالل ءراهايها   ا  الساياوأ ذات اليمنياة ورياةالجمه

 كامال اساتقالل   ا  وياوافعون و ناه تاراب   ا  ءفاراوه يعاي  الاذي واالساتكبار الغ رساة مواجهاة

 التاا اليمنياة األراهاا مان مسااحة وءي سايئون ببرلماان تسامونه مان يمث هاا يمنياة وولاة وءي. .ءراهايه

 اإلقارار سوى ذلك     إجابة تجووا لن ولع كم معهء ويعيشون يمث ونه الذين الشعب ءفراو وءين يق نونها

 العاووان جارائم ارتكااب فاا والمشااركة والعناخ اإلرهااب و ام فاا والتاور  الخ ن فا والوقوع بالوهم

 .اليمنا الشعب مقورات ونهب وتومير اليمنيين بحق الجما ية واإلباوأ

 ءسافرتم 2020 ءغسا   حتا  والتنمياة ل حقاو  القاانونا المركاز رصوها تقويرية ءولية ئيةإحصا وفا

 شاهيوء ءلاخ  شار ساتة تجااوزت كبيارأ وماوية بشرية خسائر  ن واالنتهاكات والجرائم اال توالات ت ك

 والشايوخء والنساال األ فاال مان ُج هام الماونيين الماوا نين مان جاريح ءلاخ و شارين خمساة مان وءكثار

 .الموا نين من الماليين وتشريو منزلء ءلخ و شرين وتسعة ءربعمائة من ءكثر ميروتو

 الحيوياة المنشاتت مان وغيرهاا والخومية االقتصاوية اليمن مقورات وكل التحتية البنية تومير إل  باإلهافة

 :اآلتا الجوول فا الموهحة األولية التقويرات ءظهرتها التا والعامة الخاصة

 المتضررة المنشآت العدد م  المتضررة تالمنشآ العدد م
 إعالمية منشأة 41 14  مطارا   15 
 أثريا   معلما   219 15  ميناء 14 
  زراعية حقول 4206 16  وجسر طريق 2.707 
  مصنعا   357 17  كهرباء ومولد محطة 193 
 تجاريا   سوقا   654 18  مياه وشبكة خزان 799 
 تجارية منشأة 7858 19  اتصال ومحطة شبكة 445 
 أغذية مخزن 774 20  حكومية منشأة 1838 
 غذاء شاحنة 655 21  مسجدا   954 

 
 ومرففففق مستشففف   347

 صحي

 
22 

 وقود محطة 370

 وقود ناقلة 266 23  ومعهدا   مدرسة 916 
 نقل وسيلة 4218 24  حكومية منشأة 176 

 
  سياحية منشأة 364

25 
 دجفففا  مزرعفففة 351

 ومواشي
 صيد قارب 459 26  رياضية منشأة 131 

 شار نة ونعتباره الاوولا البرلمانا االتحاو لمباو  المخالخ القرار لذلك القا   رفهنا نكرر فإننا  ..ختاما  

 الجارائم كافاة وفاا الايمن   ا  العاووان فاا الاوولا البرلماانا االتحااو مان مباشارأ ومشااركة

 .واليمنيين اليمن بحق رتكبوتُ  رتُكبتا التا الجما ية واإلباوأ اإلرهابية

 والمنظماات واألنظماة الاوول كافاة مقاهااأ فاا واإلنساانية والوساتورية القانونياة باالحقو  ونحاتفظ

 الايمن   ا  اال تاوال وو مات واشاتركت باشارت التاا وصفاتهم مسمياتهم بمخت خ واألفراو والكيانات
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 ءبنائاه بحاق الجما ياة واإلبااوأ العاووان جارائم وارتكااب ونساالهُء وشايوخه ء فالاه وقت اوا واليمنياينء

 ..ثرواته ونهب وممت كاته مقوراته وتومير

 شاعوب برلماناات تمثال كونهاا قرارهاا فاا النظار إ ااوأ   ا  البرلماانا االتحااو رئاساة تعمال ءن آم ين

 تماار  التاا الاوول ءنظمة لبعض السياسية األنظمة إراوأ ولي  الحرأ الشعوب إراوأ تعك  وءن العالم

 .مصالحها     ل حفاظ م ية واالستكبار الهيمنة من وتتخذ الوولا اإلرهاب

 وتقبلوا خالص التحية ,,,
  يحي    ا الرا ا   

 مج   النوابرئي    

اسااتم  المج اا  إلاا  ال  ااب المقااوم ماان  ااوو ماان ء هااال المج اا  بشاانن إسااقا   هااوية األ هااال  :رابعاااً 

 :  قوم وهمالمشمولين فا الكشخ المرفق بال  ب الم

 الدائرة  االسم م
 18 ءحمو هاوي دمحم الصريما -1

 4   ا حسين ناصر العنسا -2

 14  بو الم ك  بو هللا القصوص -2

 40 ءحمو  با  البر ا -4

 45 ءمين دمحم هزاع الص وي  -5

 23 صهيب حموو خالو الصوفا -6

 56  بو الحميو سيخ البترال -3

 54 الشر با  بو الحميو دمحم فرحان -8

 46 العامري قايو  بو الوهاب دمحم -9

 42  بو السالم ءحمو الوهب ا -10

 51 صاو    ا الهباب -11

 26   ا دمحم غالب المخالفا -12

 59 دمحم ثابت العس ا -12

 44 محسن   ا البحر  -14

 43 دمحم سيخ  بو ال  يخ الشميري -15

 58   ا قائو س  ان الوافا -16

 190 قحمالحا  يحي  اس 13

 136 دمحم ءحمو ور  -18

 181 نصر زيو ءمين محا الوين  -19

 82 تب بو هللا حموو الكا -20

 105 ءحمو يحي  الحاج -21

 83   ا ءحمو مثن  الورافا -22

 84 فيصل شايخ الحبيشا  -22

 103   ا مسعو ال هبا  -24
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ناة العظما  المتمث اة وءشار ال  ب إل  ءن األ هال المشاار إلايهم ارتكباوا جريماة خار  الوساتور والخيا

فاا إخاللهاام الوسااتوري باو وتهم وتنييااوهم لااوول تحاالخ العااووان باال تااوال   ا  الاايمن ءرهاااً وإنساااناء 

وانتهاك سياوته وسالمة ءراهيه وتمزيق نسيجه االجتما ا ووحوته الو نية وتومير بنيته وكال مقوراتاه 

خالفات التا ارتكبها ءولئك األ هال ومنهاا إزال الجرائم والم ةت إل  النصوص الوستورية والالئحيءولف

( مان الالئحاة الواخ ياة 192ما يتع اق بإساقا  العهاوية الرتكاابهم ذلاك و  ا  وجاه الخصاوص المااوأ )

التا تنص ءن مج   النواب المختص وحوه بالفصل فا إسقا  العهوية .. وكذلك مخالفاة ءحكاام المااوأ 

 الاااب ء هاااال المج ااا  الموقعاااون   ااا  ال  ااابء ( و195ء  194( مااان الوساااتور والمااااوتين )160)

وبعو . النخ ذكرهم .باستكمال اإلجرالات الوستورية والقانونية إلسقا   هوية المج    ن األ هال ا

 النقا   رب     المج   مقترحان ل تصويت :

 األول : يقها بإحالة ال  ب إل  ال جنة المختصة لوراسته وتقويم تقرير بشننه ء

بالسير فا إجرالات اسقا  العهوية مباشرأً كون الجرائم التا ارتكبوها مشهووأ  الثانا : يقها

وقو حاز المقترب الثانا     األغ بية ء وبناًل     ذلك تم السير فا إجرالات إسقا  

العهوية ألولئك األ هال المشار لهم آنفاً وتم التصويت     إسقا   هويتهم  ن المج   

 باألغ بية. 

 95 دمحم نجيب ءحمو سيخ -25

 252 ا شعبين حميو دمحم    -26

 212  بو الرحمن ابراهيم نش ان -23

 209  بو هللا سعو شرخ النعمانا  -28

 212 دمحم الحاج الصالحا  -29

 288   ا دمحم الصعر  -20

 292 مذحع  بو هللا األحمر  -21

 240 دمحم يحي  الشرفا -22

 229  بو الرحمن   ا العشبا  -22

 232 قبوع يحي  ءحمو دمحم -24

 239   ا  بو ربه القاها  -25

 120 السواوي  ا حسين حسين  -26

 129 ياسر ءحمو سالم العواها  -23

 222 ابراهيم ءحمو صغير المزلم -28

 226 دمحم مهوي الكويتا  -29
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/ رئاي  المج ا  الشاكر والتحياة والتقاوير أل هاال المج ا  الاذين ءتاوا وهام   ا  فارا   ثم وجاه األخ

 المرض محمولين ألوال واجباتهم تجاه و نهم .

مج    هو المج   السياسا األ    ال  رسالة الس  ان السامعا  هو  /خاألاستم  المج   من   اً :خامس

تظ مه من وروو اسمه  بشنن مج   النوابرئي   /خصهيب حموو خالو الصوفا الموجهة ال  األ /خاأل
اناه برساالته  مج ا  واوهاحالفا قائمة اال هال الذين صوت المج   يوم ام  بإسقا   هويتهم من 

وقو .. ية ص ة تذكر.نته باالمز وم وال يمت ل عووان واوو ئونلم يؤيو العووان ولم يشارك فا برلمان سي
المج ااا  السياساااا  رئاااي  الصاااوفا الااا حماااوو يب تظ ااام صاااه تتهااامناقااار المج ااا  رفااا  رساااالة 

 التخاذ ما يراه .  األ   
 رب األخ/  بوالسالم صالح زابيه نائب رئي  المج   ما تقاوم باه الحكوماة مان تجاهال و اوم تنفياذ  ساوساً :

توصيات المج ا  وماا التزمات باه بشانن معالجاه ارتفااع االساعار وخاصاة المشاتقات النف ياة والماواو 
تنظايم حركاة المارور والنظافاة ورفا  مخ فاات البناال .. و اوم احتارام التعامال ما  اال هاال الغذائية و

بموجب البروتوكول الذي ينظم التعامل م  ا هال مج ا  الناواب وا هاال الحكوماة ..  واقار توجياه 
رسالة  ال  الحكومة ل حهور ال  المج ا  لييهااب حاول ذلاك وماا اتخذتاه بشانن توصايات المج ا  

التا و وت فاا الفتارأ الماهاية بننهاا ساتقوم تقريار بشاننها إلا  المج ا  وكاذا ا االع المج ا   السابقة
  ااا مااا يااتم ماان حااوارات ومناقشااات ومفاوهااات بشاانن ايقاااخ الحاارب وفااتح م ااار صاانعال ورفاا  
الحصار  ن المنافذ البريه والبحرية.. و الب اإلخوأ ا هال المج   بنهمية ا الع المج ا    ا  ماا 

حوارات ومناقشات تتع ق بمصير الو ن والموا ن وما وار من مناقشاات ما  الوفاو العماانا  يوور من
خ رئاي  المج ا  باااألخوأ  هاال الحكومااة ورحاب األء  وئاي/ راألخاوأحهاار  ءخارى...وفاا ج ساة 

رئاي  وا هاال الحكوماة مباركاا ليخاوأ الاوزرال الجاوو ثقاه القيااوأ السياساية لهام متمنياا لهام التوفياق 
اب فا ا مالهم وءكاو ءن  مال المج ا  والحكوماة تكاام ا وخاصاة فاا هاذه الظاروخ االساتثنائية والنج

وفا ظل العووان والحصار والهوخ من   ب الحكومة ل حهور هو لمعرفة الصعوبات التاا تواجههاا 
لغاارض التعاااون معهااا وتسااهيل قيامهااا بن مالهااا ...ثاام اسااتم  المج اا  الاا  التوصاايات التااا اساات متها 

ومااة فااا الفتاارأ الماهااية وو ااوت بتقااويم تقرياار بشااننها خااالل ءساابو ين .. بعااو ذلااك تحااوث االخ/ الحك
رئي  مج   الوزرال و قوم الشكر والتقوير لألخ رئي  المج   ونوابه وا هال المج       متابعاه 
الحكومااة إلنجاااز ا مالهااا لمااا فيااه مصاا حه المااوا ن ء كااون البرلمااان يمثاال الشااعب وهااو جاازل منااه 

لحكومة ها تحاول ان تكون قريبة من الشعب وتحاول ان تقوم بن مالها     اكمل وجه ولكن هنااك وا
قهااايا كبياارأ نتيجااة الوهاا  الااذي تعيشااه الاابالو والبااو ماان تعاااون الجمياا  إلنجاااز القهااايا التااا تهاام 
كال الموا ن وفيما يخص التوصيات التا قومت ل حكومة من المج   ء فقو شك ت الحكوماة لجاان مان 

الوزارات لوراستها والرو   يها ءموهحاً بنن الب و فا وه  استثنائا وهذا الوها  يحتااج إلجارالات 
استثنائية وبعض هذه التوصيات تم تنفيذها والبعض لام نسات   تنفياذها بسابب نقاص االمكانياات ولاوينا 

كال ( توصيه  رحت من قبل المج   وها اساساية موز اة   ا  كال الاوزارات وساوخ يوهاح 18)
( وزارأ وساوخ تقوماه الحكوماة الا  المج ا  فاا 20وزير ما يخصاه واكاو بانن هنااك تقريار ا وتاه )

اقرب وقت ممكن ولكن نتيجة ل  ب الحكومة اليوم بصورأ مستعج ه لم نتمكن من انجازه وتقويمه الا  
األخ / المج   وان شال هللا يتم تقويمه فا اقارب وقات ممكان وفيماا يخاص تانخير خ اه االنفاا  اشاار 

رئي  الوزرال بنن هناك اسباب اوت لتنخير تقويمها وساوخ يوهاحها األخ / وزيار المالياة ونحان فاا 
الحكومة مستعوون ل رو   ا اي استفسارات ءو اسئ ة تقوم اليناا واإلخاوأ الاوزرال جااهزون لاذلك . ثام 

 ااة االنفااا  ل عااام قااوم  االخ / نائااب رئااي  الااوزرال وزياار الماليااة ايهاااب فيمااا يخااص تاانخير تقااويم خ
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م .. حياث اوهاح بانن المج ا  ا  ا    ا  ماا اصاورته ماا 2020م والعمل بخ ة االنفا  ل عام 2021
تسما لجنة الخبرال لوول تحالخ العاووان والتاا اشاارت بصاراحة وتفصايل الا  االماور ذات القهاايا 

م وهذا لاي  2020ام المرتب ة بالجانب االقتصاوي لذلك قررت الحكومة بنن تمها بخ ة االنفا  ل ع
 مخالخ ل وستور والقانون الن فيه مص حه ل ب و.

م خاالل 2016وفيما يخص الحسابات الختامية اوهح بننه سوخ يتم تقويم الحسابات الختامية ل عاام              
هذه الفترأ وهاو جااهز .. وبالنسابة ألساعار المشاتقات النف ياة ءوهاح ان مج ا  الاوزرال ك اخ وزيار 

ووزير النف  بمراجعه األسعار وهذه األسعار اقرتها وزارتا المالياة والانف  بحساب المتغيارات المالية 
.. وخالل النقا  ءكو اإلخاوأ ا هاال المج ا  بانن الحكوماة منحات مو او زمناا لتنفياذ التوصايات إال 

ر متكامال ءنها لم تخ بالتزامها .. وفا نهاية النقاا  اقار المج ا  ءن تع ا  الحكوماة مه اة لتقاويم تقريا
وفا ج سة اخرى حهار االخاوأ/ رئاي  وا هاال الحكوماة ورحاب االخ رئاي  المج ا   بشنن ذلك..

باااألخ/ رئااي  مج اا  الااوزرال واإلخااوأ الااوزرال واالخ امااين العاصاامة   اا  حهااورهم الاا  المج اا  
لتقااويم رووو الحكومااة   اا  توصاايات المج اا  ..ثاام تحااوث األخ/ رئااي  مج اا  الااوزرال وقااوم الشااكر 

تقااوير لااألخ رئااي  المج اا  واإلخااوأ نااواب رئااي  المج اا  وا هااال المج اا    اا  و ااوأ المج اا  وال
ل حكومة لمعرفة ما انجزته من التوصيات واألسئ ة المقومة من المج ا  خاالل الفتارات الساابقة منوهاا 
ال بنن الحكومة موجووأ كام ة لتقويم تقرير مفصل فيه كل الرووو     توصيات وءسئ ة اإلخوأ األ ها
.. ثم استم  المج   من األخ /وزيار الوولاة لشاؤون مج ساا الناواب والشاوري الا  الارووو الحكومياة 

م( .. حيااث كااان الاارو ماان 2020-2019-2018  اا  توصاايات المج اا  التااا ءقرهااا خااالل الفتاارأ )
 ( وزارأ ومؤسسة ...وخالل النقا  اكو اإلخوأ اال هال بانن21الوزارات والجهات الحكومية ولعوو )

المصفوفة المقومة من الحكومة لام تاذكر اإلجارالات والح اول بشانن ماا وصا ت الياه اساعار المشاتقات 
النف ية والغاز واساعار الماواو الغذائياة واألووياة وغيرهاا ء كماا لام تاذكر الحكوماة مااها الخ اوات و 

ماة باالهتماام المعالجات التا اتخذتها لصرخ مرتبات موظفا الوولة مونيين و سكريين و البوا الحكو
بالزرا ة والمزار ين وتوفير ماوأ الويزل وبنسعار مناسبة حت  يست ي  المازارع القياام بعم اه وانتااج 
الحبوب والمحصوالت الزرا ية المخت فة و البوا ءيهاً من  استيراو المنتجات الزرا ية الخارجياة لماا 

   احالة مصفوفة الرووو المقوماة مان وبعو النقا  اقر المج. تسببه من اهرار     المزارع اليمنا .
الحكومة ال  ال جان المختصة بالمج    لال الع     الرووو ومناقشتها كل لجنة فيماا يخصاها وتقاويم 

 تقاريرها بذلك ال  المج   فا ج سة قاومة.

ورجاال  ةرها اب ال الجي  وال جان الشعبيس التا ي ةرئي  المج   باالنتصارات العظيم/اشاو االخ  :سابعاً 

 اً يرف  الارا  ويفتخار باه الشاعب اليمناا العظايم مؤكاو اليقومون به ش ن مانحيث اكو ب لالقبائل الشرفا
  و  ا لرجالاه الشارفا  ا  انما يعاول  أاالمم المتحو او ةالعربي ةالجامع  ن الشعب اليمنا اليعول   نب

 .فا رو ا تباره و زته وكرامته ةجيشه ولجانه الشعبي

 :المتحوأ بشنن اليمن.. واصور البيان التالالألمم تصريحات االمين العام  ءماممج   ال وقخ ثامناً :

مااام ءوقااخ مج اا  النااواب فااا ج سااته المنعقااوأ اليااوم برئاسااة رئااي  المج اا  الشااي  يحياا    ااا الرا ااا 

 اتهكاالمتحوأ ان ونيو غوتري  بشانن اوراج الايمن فاا القائماة الساووال لمن لألممتصريحات االمين العام 

وبذلك فان مج   الناواب فاا الجمهورياة اليمنياة ياوين ويساتنكر بشاوه هاذه التصاريحات  حقو  اال فال..

الالمسؤولة فا الوقت الذي يقوم فيه تحالخ العووان السعووي االماراتا بقتل ء فال ونساال وشايوخ ابناال 

لوولا واالمام المتحاوأ فيماا الشعب اليمنا يومياً     موى سب  سنوات و    مرءى ومسم  من المجتم  ا



   

03 

 

مم المتحوأ ومج   االمن الوولا ساكنا تجااه ماا يتعارض لاه ابناال الشاعب اليمناا مان جارائم لم تحرك األ

والمواثياااق الوولياااة واالخالقياااة  واأل اااراخومجاااازر وانتهاكاااات وحصاااار جاااائر تجااااوز كافاااة القاااوانين 

تحوأ     اسقا  اسم السعووية من قائمة العار لقت هاا وكنن االمر اليعنيهم بينما اقومت االمم الم واإلنسانية

ا فال اليمن وارتكابها مجازر وجرائم حارب مكتم اة االركاان التساق  بالتقااوم بحاق ابناال الشاعب اليمناا 

 .بما فا ذلك هوم المساكين     رؤو  ساكنيها من اال فال والنسال والشيوخ

و  لمان قاائمتا قتال ا فاال ونساا الف سا ينيةالعربياة  راهالألكما تم استبعاو الكيان االسرائي ا المحتل  

مان ان تها    االمام المتحاوأ بكافاة الهيئاات والمنظماات التابعاة لهاا  بنال الشعب الف س ينا وبوالً ءشيوخ 

 فااال وصاون حقااوقهم مان االنتهاكااات واواناة المجاارمين والقت اة تقااوم بالتغ يااة األ ةبمساؤوليتها فااا حمايا

 كمجرما حرب..   قت ة ل حي ولة وون تقويمهم ل محاكمة الوولية لينالوا جزالهم    المجرمين وال

الرساالة الموجهاة مان االخ رئاي  المج ا  الا  رئاي  وا هاال مج ا  الشايوخ   استم  المج   الا تاسعاً : 

 االمريكا جال فيها..
                  رئي  مج   الشيوخ األمريكايو/  الس

 المحترم

                                                              األمريكا الشيوخ مج    الساوأ /ء هال

 المحترمون 

  بعو التحية:
 يهويكم رئي  وهيئة رئاسة وء هال مج   النواب بالجمهورية اليمنية ء يب التحايا ءءء    

بيا  األسا حة ل ساعووية ء  خيقااتع مون ءن الرئي  األمريكاا باياون قبال ءواله اليماين الوساتورية صارب بإ
ونحن نت    ل وفال بالو او بعاو ءواله اليماين الوساتورية ء كماا ءناه قاام بتعياين مبعوثااً ل ايمن بهاوخ العمال 
    إنهال الحارب والحصاار المفروهاة   ا  الايمن مناذُ ساب  سانوات ء إال ءن الممثال األمريكاا ءصابح 

تقاتالن ءبناال الشاعب اليمناا فاا تصاريحاته وتحركاتاه. كماا  محامياً لكاالً مان الساعووية واإلماارات ال تاان
نذكركم بتقارير األمم المتحوأ التا اثبتت قتال ء فاال الايمن وكاذلك وماوع ممث اة اإلغاثاة اإلنساانية التابعاة 
لألماام المتحااوأ الساايوأ/ لياازا غرانااو   اا  ءشااالل ء فااال حاف ااة هااحيان الااذين قصاافتهم  ااائرات العااووان 

 تا وهم فا رح ة مورسية فا مشهو منساوي.السعووي اإلمارا
ونوو إحا تكم بنننا  نجوو إوانتنا وإستنكارنا بنشو العبارات لألووار المشابوهة لألماين العاام لألمام المتحاوأ  
ان ونيو غوتيري  ومنها تحيازه الساافر وإقواماه   ا  شا ب اسام الساعووية مان قائماة العاار لقتال ء فاال  

غ ية     المجرمين والقت ة ء والحي ولة وون تقويمهم ل محااكم الوولياة كمجرماا اليمن كخ وأ إستباقية ل ت
حرب ء وها هاو الياوم يثبات مجاوواً تفري اه بالمساؤولية التاريخياة والقانونياة واألخالقياة واإلنساانية التاا 
كان يفترض ءن يجسوها كمساؤول ءمماا محاياو ونزياه و ااول  ء وذلاك مان خاالل ساعيه إلواناة الهاحية 

تبرئة مجرما الحرب وبواف  الماال الماون  وشارال الاذمم مان قبال مجرماا الحارب مان ءمارال الانف  ء و
ويظهر ذلك ج ياً من خالل تصريحه وسعيه الحثيث هم مكون ءنصار هللا لقائماة منتهكاا حقاو  األ فاال 

 شريكاً لتحالخ العووان فا االستمرار بقتل ء فال  اليمن..
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ال  ل مواقخ الوا مة ل خ وأ التا اقوم   يهاا األماين العاام لألمام المتحاوأ   ا  ونعرب لكم  ن استيائنا الب
 حساب المباو  اإلنسانية وقيم العوالة.

قتاال ء فااال الاايمن والتااا  السااتمرارومنهااا تماااها بعااض ء هااال مج اا  الشاايوخ فااا المشاااركة والتبرياار 
وفاع  اان حقااو  االنسااان فاانين تتناااقض ماا  توجهاااتكم وقااخ الحاارب والحصااار ء وو ااواتكم المسااتمرأ ل اا

 حقو  ء فال اليمن فالتاري  ال يرحم. 
وقو سبق وء  عناكم فا مخا بات سابقة  بر رئيسة مج   النواب     بعض األرقام واإلحصائيات  ان 
حجاام الااومار ء ومااا يرتكبااه تحااالخ العااووان بقياااوأ السااعووية ماان مجااازر وجاارائم حاارب إباااوأ جما يااة ء 

لماوا نين   ا  رؤو  سااكنيها واساتهواخ كال مقاورات الشاعب اليمناا و  ا  مارءى ومنها هوم مناازل ا
 ومسم  من العالم والمجتم  الوولا.

وبذلك فإننا ن الب البرلمانات الحرأ والمعبرأ  ان إراوأ شاعوبها تحقياق مبااو  العوالاة االنساانية وحماياة 
والتاا مان شاننها المشااركة  المساؤولةالجرامياة بإوانة واستنكار هذه الخ اوات اإل وصون حقو  اإلنسان

فا استمرار قتل ء فال اليمن من قبل وول تحالخ العاووان فاا حارب إبااوأ جما ياة .. كماا ن  عكام   ا  
ساتهوفهم العاووان تشاير الا  ءن  اوو األ فاال الاذين ا بعض اإلحصائيات لت اك المجاازر والجارائم  والتاا

 18484جزئااا ألكثاار ماان وتااومير ك ااا مااا قااام ببااين قتياال وجااريح ( ك 3364م وصاال الاا  )2020حتاا  
(ء إهافة إل  تومير البنية التحتية وكل مقورات اليمن االقتصااوية والخومياة وغيرهاا مان المنشاتت مورسة

مورساة المكفاوفين .  اساتهواخ اإلنساانيةالحيوية الخاصة والعامة ء ومن ت ك الجرائم التا ينوى لها جباين 
 من قائمة العار لقتل ء فال اليمن . فكيخ يتم اسقا  اسم السعووية

كما ءسفرت ت ك اال توالات والجرائم واالنتهاكات  ن خساائر بشارية وماوياة كبيارأ تجااوزت ساتة  شار 

ءلاخ شاهيوء وءكثار مان خمساة و شارين ءلاخ جاريح مان الماوا نين الماونيين ُج هام مان األ فاال والنساال 

 ن وموا ناة مان مخت اخ األ ماار جارال اساتمرار والشيوخ كما تاوفا ءكثار مان مائاة وثماانون ءلاخ ماوا

الحصار المفروض   ا  الماوانو والمنافاذ اليمنياة الجوياة والبرياة والبحرياةء وتاومير ءكثار مان ءربعمائاة 

وتسعة و شرين ءلخ منزلء وتشريو الماليين من الموا نين. والجوول التالا يوهاح بعاض االحصاائيات 

 -باألرقام :

ً  قتيالً   34.041  ال بية والكواور الهوية مجهولو ء بينهم  وجريحا

 االجمالا حسب الفئات جرح  قت   الفئات

 6673 4017 3747 ء فال

 5435 2990 2355 نسال

 41100 19352 10669 رجال

 34.041 26359 16771 االجمالا العام

اإلمااراتء ءماا  ان قات هم وهؤالل قصفوا فا مساكنهم وهم نائمين وهنا نسنل كم قت وا من ء فاال الساعووية و

شاااهوه   اا  جاارائمهم.  وساابق ءن وجهنااا لكاام الااو وأ لزيااارأ الاايمن  تأل فااال الاايمن فاألرقااام واإلحصااائيا
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لتشكيل لجنة من مج سكم الموقر لزياارأ الايمن ومعرفاة الحقاائق  ان قارب   ا  ءرض الواقا  لتكوناوا   ا  

 رض واإلنسان .إ الع     ما يجري من  ووان غاشم وحصار ظالم  ال األ

 وتقب وا خالص التحية.

 يحي    ا الرا ا  

 

 رئاااااااااي  مج ااااااااا  الناااااااااواب  

 الجمهورياااااااااااااااااة اليمنياااااااااااااااااة
 

 

حيااا األخ/ رئااي  المج اا  ونوابااه وا هااال المج اا  اب ااال الجااي  واألماان وال جااان الشااعبية وابنااال   اشااراً :

ياة فاا سابيل الاوفاع  ان الاو ن القبائل الشرفال     ما يبذلونه من تهحيات جسيمة باذلين ومائهم الزك
رئاي  المج ا  بالعم ياة الب ولياة التاا نفاذها الشاهيو المجاهاو هاانا  وامنة وساياوته واساتقراره ء واشااو

ل وصااول إلاا   وقيامااه باااخترا  خ ااو  مرتزقااة العااووان  ااومر لفااك الحصااارء  اان زمالئااه المجاهااوين
ورغم إ  اب المور ة التا يقووها  ااو رفاقه تحت وابل كثيخ من النيران وتمكن من إخراج الجرح  

مرأ ءخارى ويع اا رفاقاه حااجتهم مان الغاذال وينخاذ الجرحا   من جويو واست اع اخترا  خ و  النار
ويتمكن من الوصول بهم إلا  مكاان آمان رغام إ  ااب ال قام العساكري الاذي يقاووه وارتقا  شاهيوا ًفاا 

 .المرأ الثالثة مقوماً روحه فوال ل و ن 

إل  الرساائل التالياة الموجهاة مان األخ / وزيار  الوولاة لشاؤون مج ساا الناواب استم  المج    :حاوي  شر 

 والشورى بشنن ما ي ا :

حاول اساباب اساتمرار  ةوالانف  والثاروات المعونيا ةالتنميا ةفاا تقريار لجنا أتوصيات المج ا  الاوارو -

انااة العاصاامة ومحافظااات فااا ءم التهريااب والسااو  السااووال أانتشااار ظاااهريااة والمشااتقات النف  ةازماا

الجمهورية .. حيث ءفاو األخ / نائب رئي  الوزرال ل شؤون االقتصاوية وزير المالية فا مذكرته رقام 

م ءناااه توجاااو 13/4/2021( وتااااري  20م رواً   ااا  ماااذكرتنا رقااام )10/5/2021( وتااااري  211)

 صعوبات فا تنفيذ توصيات المج   الواروأ فا التقرير المشار إليه.

فة اإلجاارالات التنفيذيااة حااول مااا يخااص صاانوو  صاايانة ال اار  ماان الاارووو   اا  توصاايات مصاافو -

المج   التا ءقرها خالل الفترأ الماهاية وذلاك بموجاب ماذكرأ رئاي  مج ا  إوارأ صانوو  صايانة 

 م .8/11/2020( وتاري  128م رواً     مذكرتنا رقم )8/2/2021( وتاري  100ال ر  رقم )

لقوانين التا تخاص وزارأ الصاحة العاماة والساكان التاا قاومت إلا  المج ا    ب البت فا مشاري  ا -

فا وقت سابق والتا اتهح ءنهاا ساحبت مان قبال الحكوماة و اووها ثالثاة مشااري  فقا  ء وءماا قاانون 

مشروع نقل وزار ة األ هال هو مشروع جويو ولم يحال إلا  المج ا  وماا زال لاوى الحكوماة كماا 

م بشاانن وقايااة 2009( لساانة 20وع تعااويل بعااض مااواو القااانون رقاام )تهاامنت الرسااالة إ اااوأ مشاار

المجتم  من االيوز وحماية حقو  المتعايشين م  الفيرو  إل  المج   كاون الحكوماة لام تقام باإجرال 
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ءي تعويل     هذا المشروع ومازال     وهعه الساابق خاالل الفتارأ الساابقة وذلاك بموجاب ماذكرأ 

 م .24/2/2021( وتاري  9212224رقم ) وزير الصحة العامة والسكان

الرو     توصيات المج   الواروأ فا تقرير لجنة الصحة العاماة والساكان بشانن متابعاة اإلجارالات  -

االحترازية المتخذأ من قبل الحكومة لمواجهة وبال كورونا وموى تنفيذ توصايات المج ا  التاا ءقرهاا 

ات التنفيذيااة ماان قباال الااوزارأ وذلااك بموجااب م فااا مصاافوفة اإلجاارال3/2/2021فااا ج سااته بتاااري  

 م .2/5/2021( وتاري  2362مذكرأ وزير الصحة العامة والسكان برقم )

نزولهاا  حاولالرو     توصيات المج ا  الاواروأ فاا تقريار لجناة الحرياات العاماة وحقاو  االنساان  -

فوفة المعالجااات مانااة العاصاامة المرح ااة االولاا  ماا  مصااءلعااوو ماان مراكااز التوقيااخ واالحتجاااز فااا 

 /خوذلاك بموجاب ماذكره األ ةماناة العاصامة المقترحاءالقائمة المتع قة بقهايا السجون فا  ليشكاليات

وحقو  االنساان  ةالحريات العام ةبشمالن م  لجن ليصالحية  ب زيارتنا  والمتهمنة ةوزير الواخ ي

 ء  

ساباب ءنف  والثاروات المعونياة حاول فا تقريار لجناة التنمياة والا  الرو     توصيات المج   الواروأ -

( وتااااري  1252رقااام ) ةزماااة المشاااتقات النف ياااة وذلاااك بموجاااب ماااذكره وزيااار الواخ ياااءاساااتمرار 

ال جان المختصة لوراساتها وتقاويم   ال الرسائل االنخ ذكرهااقر المج   احالة م .. وقو 25/5/2020

 . تقارير بشننها ال  المج  

مشاروع  ةون مج سا النواب والشاورى بمناقشاؤلش ةوزير الوول / خ  ب األاستم  المج   إل   ثانا  شر :

أ .. ووافاق والتصاويت   ياه خاالل هاذه الفتار جرنجر والمساتؤباين الما ةالعالقاتنظيم  قانون تعويل

تقريار ال جناة إلا  اساتم  المج ا  المج     ا  إوراجاه فاا جاوول اال ماال...وفا ج ساة اخارى 

بشانن مشاروع  (تقنين احكام الشريعة االسالمية -العول واالوقاخ  -الخومات )من لجان  ةالمشترك

بشانن تنظايم العالقاة باين  م2006لسانة  (22)بتعاويل القاانون رقام  م2021لسانة  رقم )   ( قانون

الجانااب  ماا الاا  ال جنااة لمزيااو ماان الوراسااة  أ التقرياارا اااو..وبعااو النقااا  تاام  المااؤجر والمسااتنجر

وفااا ح سااة اخاارى قااومت  ..قاومااة مااا ساايتم التوصاال اليااه فااا ج سااة الحكااوما وموافاااأ المج اا  ب

واقاار المج اا  ا اوتااه الاا  ال جنااة لمزيااو ماان الوراسااة بحهااور الجانااب الحكااوما ال جنااة تقريرهااا 

القاومة وفا الج سة المحووأ استم  المج   الا  ج سة الوموافاأ المج   بما سيتم التوصل اليه فا 

كة.. وبعااو النقااا  اقاار المج اا  تنجياال مناقشااة التقرياار إلاا  الفتاارأ التقرياار الم حااق ل جنااة المشااتر

   ب ال جنة ..لالقاومة بناًل       ب ال جنة المشتركة وتنييو الجانب الحكوما 
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كماا اقار المج ا  ءن توجاه الحكوماة الماؤجرين بعاوم رفا  االيجاارات فاا هاذه الفتارأ االسااتثنائية  

م بشانن تنظايم العالقاة باين 2006( لسانة 22ون رقام )حت  يبت المج ا  فاا مشاروع تعاويل القاان

 المؤجر والمستنجر و    المستنجرين الوفال بوف  االيجارات

من األخ/ وزير الوولة لشؤون مج سا النواب والشورى ال  رساالة األخ/ رئاي  استم  المج   : ثالث  شر 

الكاريم و  وماه باوالً  ان )مشاروع مج   الوزرال بشنن ا تماو مشروع قانون األكاويمية الع ياا ل قارآن 
اساتبوال مشاروع قاانون االكاويمياة الع ياا   قانون المعهو العالا ل توجياه واالرشااو( ووافاق المج ا    ا

ل قارآن الكاريم و  ومااه بمشاروع قاانون المعهااو العاالا ل توجياه واالرشاااو وتام احالتاه الاا  لجنتاا العااول 
مناقشته وتقويم تقرير بذلك ال  المج ا  .وفاا ج ساة اخارى واالوقاخ وتقنين احكام الشريعة اإلسالمية ل

استم  المج   ال  تقرير ال جنة المشتركة من لجنتا العول واالوقاخ وتقناين احكاام الشاريعة االساالمية 
بشنن مشروع قانون األكاويمياة الع ياا ل قارآن الكاريم و  وماه ونااق  فاا هاوئه ماواو مشاروع القاانون 

 ج   التصويت     مشروع القانون وحاز     الموافقة باالغ بية الم  وبة.ماوأ ماوأ ثم اجرى الم

ن تعاويل بعاض احكاام القاانون نوالمغتربين بشا ةن الخارجيوالشؤة تقرير لجن  استم  المج   ال راب   شر :

..وبعااو مناقشااة مااواو مشااروع ن الساا ك الوب وماسااا والقنصاا ا وتعويالتهنم بشاا1991( لساانه2رقاام )
وأ ماااوه اجاارى المج اا  التصااويت   اا  مشااروع القااانون وحاااز   اا  الموافقااة باألغ بيااة القااانون مااا
 الم  وبة.

التياار  انق ااع ةشويو نتيج من حر أالحويو ةفا محافظ رب     المج   ما يعانيه الموا نين خام   شر : 

سااتمرار يااومن ا بمااا لالكهربااالااو م ق اااع  أصاانوو  كهربااال الحويااو رغاام ءنااه تاام إنشااال الكهربااائا

 لوزياار الكهربااا لااألخ / لةه رساااياااقاار المج اا  توجة وباقاال تك فااول مااوا ن  ةوائماا أبصااور لالكهربااا

لييهاااب حااول مااا تاام اتخاااذه بشاانن صاانوو  كهربااال الحويااوأ.. وفااا الج سااة  المج اا    حهااور الاال

وياوأ االخرى استم  المج   ال  ايهاحات االخ /وزير الكهربال وال اقة حول ما يخاص كهرباال الح

والصنوو  حيث قاوم الشاكر والتقاوير لاألخ/ رئاي  المج ا  واإلخاوأ اال هاال   ا  ماا يبذلوناه مان 

جهو لحل قهية كهربال الحويوأ وحل كثير من المشاكل التا تهم الموا نين فاا الحوياوأ وغيرهاا مان 

اً بانن المحافظات و  ب من المج   الو م لتجااوز المعوقاات التاا تمار بهاا وزارأ الكهرباال موهاح

الصنوو  لم ينشن بهوخ و م كهربال الحوياوأ فقا  بال انشاو لاو م االحتياجاات الهارورية ل محافظاة 

واكااًو باانن ايااراوات الصاانوو  لاام تكاان بااالحجم الكبياار وانااه تاام صاارخ مبااال  ماان الصاانوو  ل ااوار  

الحوياوأ وزارأ الوفاع ومبال  ل كوارث ال بيعية والهحايا .. كما خصصت مباال  مناه لاو م محافظاة 

كماا ان الصانوو  سااهم   لمواجهة وبال كورونا ايها خصصت مبال  لو م ق اع الكهرباال صاعوه ..

بالحوياوأ وو ام امان محافظاة الحوياوأ بمعناا  ان  فاا و ام شابكه الصارخ الصاحا وصانوو  النظافاة

الموهااوع الااا لجنااة  ةالصاانوو  لاام يكاان مخصصااا لكهربااال الحويااوأ فقاا  ..وبعااو النقااا  تاام احالاا

 لخااومات وماان اراو الحهااور ماان اإلخااوأ ا هااال المج اا  لالجتماااع ماا  األخ / وزياار الكهرباااال

وال اقااة والمعنيااين والمختصااين لمناقشااة الموهااوع واال ااالع   اا  قاارار انشااال الصاانوو  ومبااال  
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.. وفاا الج ساة ايراواته واوجه الصرخ لهذه المبال  وتقويم تقرير بذلك ال  المج   فا ح ساة قاوماة 

اوراج مشاروع القاانون الخااص  نشانب  ال  ب المقوم من  وو من األ هاال استم  المج   اللية التا

أ فاا جاوول األ ماال .. حياث ءكاو ال  اب ءهمياة إياالل كهرباال الحوياو ةمحافظا ةبصنوو  و م وتنميا

ر الشويو الحويوأ األولوية فا المتابعة وإيجاو الح ول المناسبة ل تخفيخ من معاناأ الموا نين جرال الح

الذي تشهوه محافظة الحويوأ ووافاق المج ا    ا  ال  اب .. وفاا ج ساة اخارى اساتم  المج ا  الا  

الخااومات( حااول مشااروع  –الساا  ة المح يااة  -تقرياار ال جنااة المشااتركة ماان لجااان ) الشااؤون الماليااة 

غرباا وبعاو قانون إنشال صنوو  و م وتنمية محافظة الحويوأ والمنا ق المجاورأ لها     السااحل ال

مناقشة مواو مشروع القانون ماوأ ماوه اجارى المج ا  التصاويت   ا  مشاروع القاانون وحااز   ا  

 . الموافقة باألغ بية الم  وبة

اساتم  المج ا  إلا  التوصايات الاواروأ فاا تقريار لجناة الخاومات بشانن الشاكوى المقوماة مان  :ساو   شر 

وال اقااة المتع قااة بعااوم العماال بالرؤيااة المقومااة منهااا النقابااة العامااة لعمااال ومااوظفا وزارأ الكهربااال 

والعمل   ا استعاوه نشا  المؤسسة العامة ل كهربال وتوليو ال اقاة الكهربائياة ... وبعاو النقاا  اساتم  

المج اا  ماان االخ/ وزياار الكهربااال وال اقااة الاا  ايهاااحات  امااة حااول ماااورو فااا تقرياار ال جنااة 

ات اثنااال النقااا  والتاازم باساام الحكومااة بالعماال بالتوصاايات وما رحااه االخااوأ اال هااال ماان مالحظاا

الواروأ فا تقرير ال جنة وتحفظ     التوصية الخاصة بشارال ال اقاة كونهاا مك فاة وغيار مجوياة . ثام 

 اجرى المج   التصويت     التقرير وحاز     الموافقة باألغ بية الم  وبة

ن متابعاه وتقيايم ءوال نبشا ةالميااه والبيئا ةلجناأ فاا تقريار الاواروتوصايات الاستم  المج   الاا  ساب   شر : 

 ان الحارب التاا تقووهاا  ةواألهارار الناتجا ةالعاصم ةل مياه والصرخ الصحا بنمان ةالمح ي ةالمؤسس

الا  ايهااب  اام حاول  ةوزير الميااه والبيئا /خاألثم استم  المج   من  بالونا  وول تحالخ العووان   

باسام الحكوماة بالعمال والتازم  رحه االخوأ اال هال من مالحظات اثنال النقا  ماورو فا التقرير وما

وحااز   ا  الموافقاة التقريار   المج ا  التصاويت   ا ىثم اجارالواروأ فا التقرير ..  بتنفيذ التوصيات

 باألغ بية الم  وبة .

  حول نزولهاا المياوانا الا ةالشؤون المالي ةلجن فا تقرير أالتوصيات الوارو  استم  المج   ال  ثامن  شر:

 / خاأل( .. ثم استم  المج   مان تعز محافظةوسقم  الجوخ حافظةالحزم م) ةالجمركي ةمركزي الرقاب

الاا  ايهاااب حااول ماااورو فااا التقرياار وما رحااه االخااوأ اال هااال ماان مصاا حه الجمااارك  رئااي 

فاا  أالتوصايات الاوارو ةنفيذ بقينه تم تنفيذ كثير من التوصيات والتزم بتناكو بمالحظات اثنال النقا  و

 وحاز     الموافقة باألغ بية الم  وبة .التقرير   المج   التصويت    ىذلك اجر بعو..   التقرير

استم  المج   ال  التوصيات الواروأ فا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتاربين بشانن نشاا   : شر تاس 

.. وبعااو النقااا    ن والحصااار الجااائر   اا  بالوناااواوهاااع وزارأ شااؤون المغتااربين فااا ظاال العااووا

استم  المج   من األخ / نائب وزير شؤون المغتربين الا  ايهااحات حاول مااورو فاا تقريار ال جناة 

وما رحه االخوأ اال هال من مالحظات اثنال النقا  والتزم باسام الحكوماة بالعمال بتنفياذ التوصايات 
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التصااويت   اا  التقرياار وحاااز   اا  الموافقااة باألغ بيااة  الااواروأ فااا التقرياار .. ثاام اجاارى المج اا 

 الم  وبة.

استم  المج   ال  تقرير لجنة التجارأ والصنا ة حول اوهاع شركة كمران ل صنا ة واالستثمار  :  شرون

فااا ظاال العااووان والحصااار المفااروض   اا  بالونااا وبعااو النقااا  اسااتم  المج اا  ماان االخ/ وزياار 

احات حااول ماااورو فااا تقرياار ال جنااة وما رحااه االخااوأ اال هااال ماان الصاانا ة والتجااارأ الاا  ايهاا

مالحظات اثنال النقا  والتزم باسم الحكومة بالعمل بتنفيذ التوصيات الاواروأ فاا التقريار .. ثام اجارى 

 المج   التصويت     التقرير وحاز     الموافقة باألغ بية الم  وبة.

ة التجااارأ والصاانا ة بشاانن متابعتهااا ووراسااتها ألوهاااع اسااتم  المج اا  الاا  تقرياار لجناا :  شاارونواحااو و

المؤسسة العامة لصنا ة الغزل والنسيع والوحوات التابعة لها...وبعو النقا  استم  المج ا  مان االخ/ 

وزير الصنا ة والتجارأ ال  ايهاحات حول ماورو فا تقرير ال جنة وما رحاه االخاوأ اال هاال مان 

باسم الحكومة بالعمل بتنفيذ التوصيات الاواروأ فاا التقريار .. ثام اجارى مالحظات اثنال النقا  والتزم 

 المج   التصويت     التقرير وحاز     الموافقة باألغ بية الم  وبة.

رئاي  مج ا   حاول قارار والقانونياة الوساتوريةالشاؤون  ةتقريار لجناالمج ا  الا   اساتم   شارون :و اثنان

 والمساااحة لألراهااا العامااة الهيئااةلمااوارو  الماليااة الئحااةالن نم بشاا2020( لساانه 35الااوزرال رقاام )

كونه مخالخ لنص الفقرأ ]ب[من  االنخ الذكر قرارالب ايقاخ العملالمج   اقر .ووالتخ ي  العمرانا.

( من الوستور التا تنص     ) إنشال الرسوم وجبايتهاا واوجاه صارفها وتعاوي ها واإل فاال 12الماوأ )

 ( والتزام الهيئة بالعمل بقانون ءراها و قارات الوولة والقوانين ذات الص ة. منها ال يكون إال بقانون

 اتاسااتم  المج اا  الاا  تقااارير لجنااة الشااؤون الماليااة حااول الحسااابات الختاميااة لموازناا :و شاارون  ثالثااة

المج   لأل اوام الماهاية وقاوم األخ/ رئاي  المج ا  الشاكر والتقاوير ل جناة الشاؤون المالياة واألماناة 

لعامااة   اا  تقااويم الحسااابات الختاميااة ..ثاام اجاارى المج اا  نقاشاااً  اماااً حااول الحسااابات الختاميااة ا

ل موازنات العامة ل مج   ل سنوات الماهية ء ءكاو خاللاه االخاوأ اال هاال   ا  ءهمياة التازام األماناة 

وها المحاووأ .. العامة بالتعاون م  لجناة الشاؤون المالياة مان اجال تقاويم الحساابات الختامياة فاا موا يا

الحساابات الختامياة لأل اوام القاوماة واالساراع فاا تقاويم الحسااب  تالفاا ءي قصاور فاا مشووين    

 م .2020الختاما ل عام المالا 

 ةن متابعتهاا الزمانبشا ةوالانف  والثاروات المعونيا ةالتنميا ةلجنا احا اه  استم  المج   ال :و شرون  ءربعة

 بااو الاارحمن   /خثاام قااوم األ ة .وت اسااعار بيعهااا فااا السااو  المح يااوارتفاااع وتفااا ةالمشااتقات النف ياا

بنناه تام مشايراً والانف   ةالتنميا ةمان لجنا ةالمقوما ةاالحا   نائب رئي  المج   توهيح حولالجما ا 

بعااض   تاام االتفااا    ااو .. الغاااز ةالاانف  ومؤسساا ةوزياار الاانف  وشاارك/  باااإلخوأ بعااو االحا ااة ال قااال

 بسابب الماوا نين أفسوخ تخفخ الكثير مان معاناا ةاالشهر القاوم ةخالل الست تنفيذهااذا تم التا النقا  

 . وم توفر المشتقات النف ية بالكميات الكافية 
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ناق  المج   تعمايم وزيار الخوماة المونياة بشانن احالاة جميا  مان ب غاو احاو االج اين مان  و شرون : خمسة

خ / وزيار الخوماة المونياة الا  المج ا  لييهااب موظفا الوولاة الا  التقا او واقار المج ا  حهاور األ

حول التعميم وفا ج سة اخرى استم  المج   ال  ايهاحات لجناة القاوى العام اة والشاؤون االجتما ياة 

حول موهاوع اإلحالاة ل تقا او لمان ب ا  احاو االج اين واساتم  المج ا  الا  ايهااحات مان األخ/ وزيار 

هال من مالحظات حول التعمايم الصااور مان الخوماة المونياة الخومة المونية حول ما رحه االخوأ اال 

م بشنن احالة من ب   ءحو االج ين ...وبعو النقا  اقر المج    وم العمل 23/6/2021( وتاري  9رقم )

بالتعميم و وم إحالة ءي موظاخ ل تقا او إال بعاو ءن ياتم صارخ مرتبااتهم و الواتهام وتساوية ءوهاا هم 

قاشات اإلخوأ األ هال وما جاال مان ايهااحات فاا تقريار لجناة القاوى العام اة وذلك وفقاً لما جال فا ن

والشؤون االجتما ية والتزم األخ / وزير الخومة المونية بذلك. .كماااقر المج ا  موافاتاه بتقريار مفصال 

 ن ما وص ت اليه وزارأ الخومة المونية والتنمينات بشنن االزوواج الوظيفا وماتوصا ت الياه الحكوماة 

 نن الوراسات المتع قة بمن سيتم احالتهم ال  التقا و وذلك ال  المج ا .. والتازم األخ /وزيار  الخوماةبش

 والتنمينات بتقويم تقرير بذلك ال  المج   فا الفترأ القاومة المونية

 (5) أمشاروع تعاويل المااو ةجيال مناقشاتنن نوزير العول بش /خ  ب األ  استم  المج   ال :و شرون  ستة

وا اااو   ااب ال  ووافااق المج اا    ااة .. ن الرسااوم القهااائينم بشاا2012( لساانه 26لقااانون رقاام )ماان ا

 المج ا   وتقويم تقرير بذلك الالحكوما م  الجانب  ةلمزيو من الوراس المشروع ال  ال جنة المشتركة

. 

سااياحة بشاانن ( ل جنااة اال ااالم والثقافااة وال2اسااتم  المج اا  الاا  التقرياار التكمي ااا رقاام ) و شاارون : ساابعة

 . مشروع قانون المخ و ات .. وارجن مناقشته ال  ج سة قاومة

استم  المج   إل  تقرير ال جنة المك فة بالنزول المياوانا لمحافظاة ذماار لتقصاا الحقاائق  و شرون :ثمانية 

  حول الشكوى المقومة من ءهالا قرية هجرأ منقذأ المحوو فيها إنشال المن قة الصانا ية.. وبعاو النقاا

اسااتم  المج اا  ماان االخ/ وزياار الصاانا ة والتجااارأ الاا  ايهاااحات حااول ماااورو فااا تقرياار ال جنااة 

 /خاألمان ايهااحات   المج ا  الااستم   وما رحه االخوأ اال هال من مالحظات اثنال النقا  ..كما

وياو مها ولكان هنااك اراهاا  ةالصانا ي ةالمن قا ةناه ما  اقامانحيث اوهح ب .. محافظ محافظه ذمار

 ةناه معناا بحمايانف المحافظةوكونه محافظ الصنا ية  ل من قة أاالرض المحجوزفا تخص الموا نين 

ولااان يساامح بإقاماااة ءي منشاانأ فيهاااا قباال تعاااويض  اراهااا الماااوا نين وتعويهااهم التعاااويض العاااول

 أوالتجااار ةالصاانا  ةالخااومات ولجناا ةلجناا  التقرياار الاا أقاار المج اا  ا اااوءنقااا  ال وبعااو المااوا نين  .

 . المج    وتقويم تقرير بذلك ال ةوالمناقش ةلمزيو من الوراس ةالجهات المعني بحهور جمي 

استم  المج   ال  تقرير لجنة الوفاع واالمن بشنن شكوى نقابة تجار واصاحاب معاارض  :و شرون  تسعة

 . السيارات واقر تنجيل مناقشته ال  ج سه قاومة بحهور الجانب الحكوما
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حياث اوهاح  .. حول مشروع مياه الجراحا ةوزير المياه والبيئ /خاأل ايهاحات  الالمج   استم   : ثالثون

الجراحا وتم الازام المساتثمر الاذي سا م لاه   مياه الريخ م  المعنيين بالنزول ال ةك خ رئي  هيئ هننب

 لاير( 250)لاير الااا   (200)مااان  ةبتخفااايض التعرفااا أبالحوياااو ةالمح يااا ةالمشاااروع مااان قبااال السااا  

يجاب ان  ة االخاتالالتلمعالجا ةوبالنساب ة الي ةوها ذات كثافه سكاني ةوالمشروع شغال ويخوم المن ق

  بذلك ومن وقعوا العقو م  المستثمر وون الرجاوع الا وهم المعنيين ةالمح ي ةتكون بالتعاون م  الس  

مشااروع مياااه  اسااتم  المج اا  الاا  ايهاااحات وكياال اول وزارأ االوارأ المح يااة بشاانن.كمااا  أالااوزار

قااام المج اا  المح ااا بتساا يمه وقااو  ةالسااابق أن المشااروع كااان متعثاارا فااا الفتاارنكااو بااالجراحااا .. وء

 بإصاالبله من المج   المح ا واست م المستثمر المشروع وقام  أوذلك مقابل مسا و ل مستثمر لتشغي ه

المج ا  المح اا المشارخ وتشغي ه والمشروع حل كثير من المشاكل فيما يخص المياه وماازال  ةالشبك

 ةمكوناه مان لجنا ةاقار المج ا  تك ياخ لجناوبعو النقا  ..  المشروع بحيث يستفيو الموا نين منه    

  لال االع   اا الجراحااا  ل ناازول الا أالحوياو ةومحافظاا ةالمح يا أالمياااه واالوار أووزار ةالميااه والبيئا

 فا ج سة قاومة. المج    تقرير بذلك ال وتقويم  ةالحقيقومعرفة  المشروع

ة مان انتهااك وبعاض المحافظاات الجنوبيا ةاليمنياوالمياه  تتعرض له الجزر ناق  المج   ما : ثالثونواحو و

وجااوو رفهااه ل تواجااو العسااكري لقااوات االحااتالل السااعووي االماااراتا فااا ءي جاازل ماان   ل سااياوأ

 . األراها والجزر والمياه اليمنية

اراهاا الماوا نين     ا توا تاوالاتتعارض لاه محافظاه اب مان نهاب  ماانااق  المج ا   ون :ـثالثاو اثنان

    ا والقهاائية األمنياةبات االراهاا وحاث الجهاات اواموال االوقاخ من قبال  صا الوولةواراها 

 . ها تجاه هذه القهايابالقيام بواج

ذا العاام واال اوام ناق  اإلخوأ اال هال ما قام به النظام السعووي من من  لشعيره الحاع لها :وثالثون  ثالثة

السابقة وان المج   الممثل ل شعب اليمنا الحر المجاهو يارفض هاذا االجارال الخ يار فاا الاتحكم فاا 

  مشا ر المس مين فا جمي  انحال العالم وبعو النقا  ءقر اصوار البيان التالا :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

القرار الذي اقوم   يه النظام الساعووي بمنا  وخاول تاب  مج   النواب فا الجمهورية اليمنية باهتمام كبير 

( ماان 60000ومااا تهاامنه القاارار ماان حصاار الحااع   اا   ااوو ) المساا مين ألوال فريهااة الحااع ل عااام الثااانا

السعوويين والمقيمين فاا المم كاة وحرماان الحجااج فاا بقياة الاوول مان اوال هاذه الفريهاة التاا تعاو الاركن 

ان  :ا قال هللا فيهاالخام  من اركان االسالم والت ر یَاۡأتِّيَن یِّ ََا ك ُلا ضِّ َماایِّ ََ َجااال َو ِّ یَۡأتُوَك رِّ ن فِّي ٱلنَّاسِّ بِّٱۡلَحجض ِّ
)َوأَذض

يق(  ََمِّ  ٍّ  .صدق اهلل العظيم  [ 72]سورة احلج ُل ضِّ فَجض

ونصاخ مسا م وصاوهم  ان اوال الحاع  ويعتبر مج   النواب هذا القرار استفزاز لمشا ر اكثار مان م ياار

ة فا الوقات الاذي تسامح فياه ماا تسام  بهيئاة الترفياه فاا النظاام الساعووي بالتاواف  الا  سااحات بحجع واهي
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وياانتا هااذا القاارار فااا ا ااار مصاااورأ  هااذا العااام .. بنهااعاخ العااوو المسااموب بااه ل حجاااج العااروض الفنيااة

خ اوات التاا الحقو  المشرو ة والتهييق   ا  المسا مين مان اوال ماا افترهاه هللا   ايهم وباالتزامن ما  ال

ل تهييق     المسا مين  المحتل لألراها الف س ينية وثالث الحرمين الشريفين ااقوم   يها الكيان اإلسرائي 

 حرمان المس مين من حقوقهم الوينية . مما يؤكو تماها الكيانين فا فا المسجو االقص 

إواناة ممارسااات النظااام وباذلك فاانن مج ا  النااواب ياو و برلمانااات ووول وشاعوب العااالم اإلساالما إلاا  

فا كال مان مكاة  الشريفين السعووي والم البة بالعمل     تشكيل هيئة من الوول االسالمية إلوارأ الحرمين

 والموينة و وم السماب باستغاللهما من قبل نظام آل سعوو. 

 صادر عن جملس النواب 

 يف اجلمهورية اليمنية 

 م7275 / يونيو/ 51صنعاء                  

 

موهوع االتفاقيات األمنية والمعاهاوات الموقعاة ما  وول تحاالخ  لناق  اإلخوأ األ ها :اربعة وثالثون 

العووان والتا لام تحتارم هاذه االتفاقياات وقامات باال تاوال   ا  الشاعب اليمناا وتاومير كال مقوراتاه وقت ات 

ة لاذلك الباو مان ا ااوأ النظار فاا كال الشيوخ والنسال واأل فال واغ قت كل المنافذ البرياة والبحرياة والجويا

 . االتفاقيات الموقعة م  وول تحالخ العووان

  : اسمائهم ةالتالي المج   ا هال اإلخوأارواب      ةالفاتحء المج   قر :خمسة وثالثون 
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