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 األخ / رئااااااااااااااااااي  الم  اااااااااااااااااا 
 

 المحتــــرم 
 / أعضااااائ هيئااااة الرئاسااااة األخاااا  

 

 المحترمـ ن 
 / أعضاااااااااائ الم  ااااااااا   األخااااااااا  

 

 المحترمـ ن 

 :م ع يكم  رحمة هللا  بركاته السال

 ولاو ر اننعقاا الثانياةالاو ر   مان األ لا ليكم تقريراً م  زاً عن أعما  الم    خال  الفتر  إ

 محاارم /27  اري ـــااـر  بتــــااـتـذه الفــااا  هــااـوأت أعمــــــااــث بــااـ.. حي عشاار لساااو ا الساان  

 هاـ1443/ ربيا  األ  / 11   ـاـت بتــــاريـ انتـــها م2021/ سبتمبر /4   افقـــــالم هـ1443/

 قااخ خاللهااا أمااام الم اضااي     سااة (26)عقااو فيهااا الم  اا  م2120/  اكتاا بر /17  الم افااق

 .. التالية

الا  رساالة األخ / رئاي  الم  ا  السياسال انع ا  حا   تقاويره ل م  ا  بشا ن اتخااذ الم  ا   اساتم   : أ نً 

عض ية عوو من أعضائ م    النا ا  نرتكاابهم  ريماة خار   ب سقاطاإل رائات الوست رية  القان نية 

الم  هــة من األخ / رئي  الم  ا  الا  انخ ..  استم  الم    ال  الرسالة الوست ر  الخيانة العظم  .

/رئي  الم    السياسل انع   رواً ع   رسالته التقويرية  ت يياو اإل ارائات الوسات رية  القان نياة التال 

اتخااذها الم  اا  إلسااقاط عضاا ية الم  اا  عاان بعاا  أعضااائه الااذين ارتكباا ا  ريمااة خاار  الوساات ر 

حاالخ العاو ان الساع و  األمريكال ع ا  تاومير الايمن أرضااً  الخيانة العظم  ل  طن  تآمر ا ما  و   ت

  انساناً.

رئااي  الم  اا  السياساال األع اا  بشاا ن إعاااو  مشاار   قااان ن تعااوي   انخ/ رسااالةاسااتم  الم  اا  الاا   :ثانياااً 

 اقار الم  ا  احالاة  ..م بشا ن السا ا الوب  ماسال  القن ا ل .1991( لسنة 2بع  م او القان ن رقم )

لوراساتها  تقاويم تقريار بشا نها الا  الم  ا  فال   ساة  شؤ ن الخار ية  المغتاربينالرسالة ال  ل نة ال

الا  ال  ناة لمزياو مان الوراساة  تقاويم تقريار  اعاوته .  فل   سة اخرى قومت ال  نة تقريرها  تمقاومة

بشا ن مشار   لا  التقريار التكمي ال ل  ناة اساتم  الم  ا  ا تالياة. فال   ساة . متكام  فل   ساة قاوماة

التال  األعضاائ األخ  اعاو  التقرير ال  ال  نة نستيعا  مالحظات  تم.  بعو النقاش القان ن انخ الذكر

 . النقاش  تقويم تقرير بش نه ال  ال    فل   سة قاومة أثنائطرحت 

ألع اا  بشا ن إعاااو  مشار   قااان ن إنشااائ رساالة انخ/  رئااي  الم  اا  السياسال ااسااتم  الم  ا  الاا   :ثالثااً 

.  اقار الم  ا  .. نو   وعم  تنمياة محافظاة الحوياو   المنااطق الم اا ر  لهاا ع ا  السااح  الغربال 

 هالوراسات احالة الرسالة الا  ال  ناة المشاتركة مان ل اان ) الخاوماتو الشاؤ ن المالياةو السا طة المح ياة(

قاوماة  فال   ساة اخارى قاومت ال  ناة المشاتركة تقريرهاا فال   ساة   تقويم تقرير بش نها الا  الم  ا 

..  بعو النقاش اعاو الم    الت  يت  أقار مشار   قاان ن إنشاائ  انو   وعام ح   مشر   القان ن 

/ 6 تنمية محافظة الحويو   المناطق الم ا ر  لها ع   الساح  الغربل الذ  سابق  أن أقاره فال تااري  

 نو   وعم  تنميه محافظه الحويو   المناطق الم ا ر  لهاا  إنشائ  قو أعيو مشر   قان نم 2021/ 7
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أ ارى الت ا يت ..  و  بعاو أن استعرضاه الم  ا ع   الساح  الغربل مان الم  ا  السياسال األع ا  

 .ع يه  حاز ع   الم افقة باألغ بية المط  بة كما  ائ من رئي  الم    السياسل األع  

رئااي  الم  اا  السياساال األع اا  بشاا ن اعتاارا  البنااا المركااز  انخ/ الاا  رسااالة  الم  اا  اسااتم   اً :رابعاا

ب نعائ ع   استمرار شركة ك زناا الر سية فل طباعة  تزيياخ العم اة اليمنياة  تسا يمها ألشاخا  

 ن يمث  ن الشع  اليمنل فضالً عما يترت  ع   هذا الس  ا من آثار مومر  لالقت او ال طنل لبالونا .

اسااتم  الم  اا  الاا  الرسااالة المقومااة ماان األخ / رئااي  م  اا  الاا زرائ المتضاامنة ت  يهااات انخ/  :اً خامساا

رئااي  الم  اا  السياساال األع اا  بسااح  مشاار   قااان ن مكافحااه  اارائم تقنيااه المع  مااات ماان م  اا  

 . سح  المشر   الن ا   ايقاخ مناقشته ..  قو  افق الم    ع  

 زير الو لة لشؤ ن م  سل الن ا   الش رى /استم  الم    ال  الرسائ  التالية المقومة من األخ  :اً ساوس

 بش ن :

 ( لساانة 20( ماان القااان ن رقاام )143مشاار   قااان ن بتعااوي  الماااو  رقاام )م بشاا ن األحاا ا  1992

... فال . القاان ن شار  ملتقاويم  العاو   زيار انخ/ الشخ ية  تعويالتاه .. أقار الم  ا  حضا ر

تعاوي .. .. الاستم  الم    مان انخ/  زيار العاو  الا  الماذكر  التفسايرية لمشار     سة اخرى 

ال  ال  ناة المخت اة لوراساته  تقاويم تقريار  القان ن شر  ماحالة  تم بعو النقاش من حيث المبوأ 

 بذلا ال  الم    فل   سة قاومة

  حاا   انعتااذار عاان تنفيااذ ت  اايات الم  اا  مااذكر  األخ / نائاا  رئااي   الاا زرائ  زياار الماليااة

ال ارو  فال تقريار ل ناة التربياة  التع ايم بشا ن نشااط  ا ضاا  التع ايم الفنال  التاوري  المهنال .. 

   . أقر الم    إحالتها إل  ل نة التربية  التع يم

   مااذكر  األخ / نائاا  رئااي  الاا زرائ  زياار الماليااة بشاا ن انعتااذار عاان تنفيااذ ت  اايات الم  اا

 ارو  فااال تقريااار ل ناااة الشاااؤ ن الخار ياااة  المغتاااربين بشااا ن نشااااط  أ ضاااا   زار  شاااؤ ن الاا

 المغتربين ..  أقر الم    احالتها إل  ل نة الشؤ ن الخار ية  المغتربين .

  مذكر  األخ /  زير الواخ ية ح   تنفيذ ما يخ  ال زار  من ت  يات الم    ال ارو  فل تقريار

ام الحك مة بتنفيذ ت  يات الم    الخا ة بانعتوائ  النها   الساط  ل نة الخومات ازائ عوم قي

 اسااتحواث مبااانل سااكنية ع اا  انراضاال المخ  ااة ل مرافااق الخوميااة العامااة ال اقعااة فاال شااار  

 ( ..  أقر الم    إحالتها إل  ل نة الخومات.393الخمسين  ن   حل ان بحل  حو    ار )

 ذ ت  ايات الم  ا  الا ارو  فال تقريار ل ناة ال احة العاماة مذكر  األخ /  زير ال حة ح   تنفي

 السكان بش ن الخالخ القائم بين مكت  ال حة بمحافظة الحويو   مؤسسة كمران ..  أقار احالتهاا 

 إل  ل نة ال حة العامة  السكان.  

  تنفيذ ما يخ   زار  الخار ية من ت  يات الم    ال ارو  فال تقريار ل ناة الت اار   ال اناعة

ش ن شاركة كماران  بااألخ  قياام الحك ماة بمخاطباة األمام المتحاو  بالضاغط ع ا  و   تحاالخ ب

العو ان ع   اليمن بفتح مينائ الحويو   تسهي  عم ية انستيراو  ذلاا بم  ا  ماذكر  األخ/  زيار 
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م المتضااامنة ان الحك ماااة ممث اااه بااا زار  الخار ياااة 1/9/2021(  تااااري  784الخار ياااة رقااام )

  وائم فل ممارسة ضغ ط وب  ماسية  سياسية ع   انمم المتحو   الم تما  الاو لل مستمر   بشك

 احاا   باألخ  ع   م    األمان  الاو   الراعياة لعم ياة التسا ية السياساية السا مية فال الايمن 

  الم    الرسالة إل  ل نة الت ار   ال ناعة .

 ل تقريار ل ناه الت اار   ال اناعة تنفيذ ما يخ  أمانه العا امة مان ت  ايات الم  ا  الا ارو  فا

بش ن متابعتها أل ضا  المؤسسة العامة ل ناعه الغز   النسيج  ال حوات التابعاة لهاا التال اقرهاا 

م  ذلا بم    مذكر  األخ/  زير انوار  المح ياة 7/7/2021الم    فل   سته المنعقو  بتاري  

( 4608اماااين العا ااامة بااارقم )م  كاااذلا ماااذكر  األخ / 13/9/2021( م  تااااري  2132بااارقم )

م  المتضامنة اناه تام ا االا قناا  الساي   عناو م ان  الغاز   النسايج أماا ماا 4/9/2021 تاري  

 احاا  الم  اا  الرسااالة إلاا   يخا  شاابكة ال اارخ ال ااحل فاذلا ماان اخت ااا  اوار  الم اان 

  ل نة الت ار   ال ناعة .

 ت  يات الم    ال ارو  فال تقريار ل ناة  تنفيذ ما يخ   زار  التع يم العالل  البحث الع مل من

الشؤ ن الخار ية  المغتربين ح   أ ضاا   زار  شاؤ ن المغتاربين فال ظا  العاو ان  الح اار 

( ماان التقرياار  ع اا  الحك مااة الاازام  زار  التع اايم 10ال ااائر ع اا  بالونااا  ن اات الت  ااية رقاام )

( منحااة ألبنااائ 200هااا اعتماااو )العااالل بتنفيااذ المحضاار الم قاا  ماا   زار  شااؤ ن المغتااربين  من

المغتربين من ذ ى الوخ  المحو و فل ال امعات الحك مياة  انه ياة   فاق مفاضا ة ت ار  ألبناائ 

المغتااربين .. حيااث تضاامن الاارو بم  اا  مااذكر  األخ  زياار التع اايم العااالل  البحااث الع ماال باارقم 

ل المانح التال كانات تمنحهاا م ان المنح التل ن ت ع يهاا انتفاقياة تعنا1/9/2021(  تاري  733)

ماان الااو   الشااقيقة  ال ااويقة بم  اا   قااومالو لااة ع اا  حسااا   الم ازنااة العامااة ا  الماانح التاال ت

بر ت ك نت  ان ك  ذلا قو تح   ال  حك مة المرتزقة  لم يعو بيو ال زار   الحك ماة ا  شالئ 

 ن . احا  الم    الرسالة إل  ل نة الشؤ ن الخار ية  المغتربيمن ذلا 

   م مان الرؤياة ال طنياة  تقريار المتابعاة  التقيايم 2020-2019تقرير مست ى تنفيذ المرح ة األ ل

م ماان الرؤيااة 2020 -2019م  مساات ى تنفيااذ خطااة المرح ااة األ لاا  2021ل ن ااخ األ   ل عااام 

 م .2021ال طنية لبنائ الو لة اليمنية الحويثة  تقرير المتابعة  التقييم ل ن خ األ   من العام 

  تنفيذ ماا يخا   زار  المالياة مان ت  ايات الم  ا  الا ارو  فال تقريار ل ناه الت اار   ال اناعة

بالمؤسسااة العامااة ل غااز   النساايج  ذلااا بم  اا  مااذكر  األخ / نائاا  رئااي  الاا زرائ  ةالخا اا

م المتضااامنة قااارار 3/9/2021(  تااااري  140-1632ل شااائ ن انقت ااااوية  زيااار المالياااة بااارقم )

ي  ل نااة مشااتركة ل اارو الكتاا  الحويويااة المتمث ااة فاال ا نت  الماكينااات  مااا هاا  الحك مااة بتشااك

م   و من المعاوات  ا نت القويماة المتهالكاة  التال يعتبار    وهاا عا ئ ع ا  الم ان   بيعهاا 

 انسااتفاو  ماان قيمتهااا ل ااالح الم اان   تنفيااذاً لااذلا قاماات  زار  الماليااة بتك يااخ ممث ااين عنهااا 
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نة ال رو  تم العر  لرئي  ال زرائ بتشكي  ل نة من كافة ال هات المعنياة  فقاا لالشتراا فل ل 

  احا  الم    الرسالة إل  ل نة الت ار   ال ناعة . لقان ن المناق ات  المزايوات

  ( 2020-2019- 2018(  هاات ع ا  ت  اايات الم  ا  ل عاا ام ) 8الارو و الحك مياة لعااوو )م

 ت ا ال هات هل  زارات )التربية  التع يمو الخومة المونيةو الشابا   الرياضاةو حقا   اإلنساانو 

 هال ال هاات التال لام تقاوم الخار يةو السياحة( امانة العا امة  األماناة العاماة لم  ا  الا زرائ 

 . المشار إليها ال  ال  ان المخت ة رو و اقر الم    إحالة الها خال  الفتر  الماضية رو و

( لسانه 22م بتعوي  بعا  ما او القاان ن رقام )2021م او مشر   قان ن رقم ) ( لسنه  الم    ناقش اً :سابع

 -الخاومات  م بشان تنظيم العالقة بين المؤ ر المست  ر فل ض ئ تقريار ال  ناة المشاتركة مان ) 2006

الوسات رية  القان نياة (  بعاو مناقشاة ما او مشار    -تقناين احكاام الشاريعة اإلساالمية -العو   األ قاخ

القان ن ماو  ماو  أ رى الم    الت  يت ع   مشار   القاان ن إ ماانً  حااز ع ا  الم افقاة باألغ بياة 

 المط  بة.

مشاار   قااان ن المخط طااات فاال ضاا ئ التقرياار التكمي اال ل  نااة اإلعااالم  اوتين ماانناااقش الم  اا  ماااً : ثامناا

 الثقافااة..  أقاار الم  اا  إعاااو  مشاار   القااان ن إلاا  ال  نااة المخت ااة لمزيااو ماان الوراسااة ماا  ال اناا  

 النقاش . أثنائالتل طرحت  األعضائ األخ  الحك مل فل ض ئ مالحظات 

العااو   -ماان ال  نااة المشااتركة المك نااة ماان ل ااان ) الخااوماتاسااتم  الم  اا  إلاا  التقرياار التكمي اال  اً :تاسااع

تقنين احكام الشريعة انساالمية( لمشار   القاان ن الباوي   -الشؤ ن الوست رية  القان نية  - األ قاخ 

الم  ا  .. حياث نااقش م بشا ن السا   العقاار   1991( لسانه39ل قرار ال مها ر  بالقاان ن رقام )

( 33و 34و 10(  الما او )9(  الماو  المضافة بعاو المااو  )2بعو الماو  )(  الماو  المضافة 2الماو  )

من ال  نة ت ضايح اإل ارائات  الخطا ات  األعضائ األخ  من مشر   القان ن  خال  النقاش ط   

م بشا ن 1991( لسانة 39مشر   القان ن منذ  او ر القارار ال مها ر  بالقاان ن رقام )بها التل مر 

التقريار الت ضايحل بشا ن مشار   القاان ن انناخ  فل   سة أخرى قومت ال  ناة  .. الس   العقار 

لمزيو من الوراسة ما  المشتركة ..  بعو النقاش اقر الم    إعاو  مشر   القان ن ال  ال  نة  الذكر 

 . تقويم تقرير بش نه ال  الم    فل   سة قاومة ال ان  الحك مل 

ل ناة الخاومات بشاان متابعاه تقيايم أ ضاا   زار  تقريار الا ارو  فال  اساتم  الم  ا  الا  الت  ايات :عاشراً 

األشغا  العامة  الطر   عوو من المؤسسات  ال حاوات التابعاة لهاا  انضارار  الخساائر النات اة 

  نااة تقرياار الالت  ايات الاا ارو  فاال  عان الحاار  التاال تق وهااا و   تحاالخ العااو ان ع اا  بالونااا 

بشاا ن تعثاار تنفيااذ مشاار   طريااق ذمااار الحسااينية المماا   بقرضااين ماان ال اانو   العرباال ل نمااائ 

انقت او   ان تماعل ..  بعو النقااش اساتم  الم  ا  مان انخ/  زيار انشاغا  العاماة  الطار  

النقااش  ناائأثمان مالحظاات  األعضاائ األخا  طرحاه  ال  ايضاا ح   ما  رو فل التقريارين  ماا

زم باساام الحك مااة بالعماا  بالت  اايات الاا ارو  فاال التقرياارين  فاال حالااة تعثاار تنفيااذ أ  ماان  التاا
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الت  اايات فساا خ يعاا و إلاا  الم  اا  لسيضاااا عاان أساابا  عااوم التنفيااذ .. ثاام ا اارى الم  اا  

 .الت  يت ع   التقريرين  حازا ع   الم افقة باألغ بية المط  بة

 ارو  فال تقريار ل ناة الاوفا   انمان بشا ن شاك ى نقاباة ت اار استم  الم    ال  الت  يات الا: حاو  عشر

 ا حا  معار  السيارات   بعو النقااش اساتم  الم  ا  مان انخا ين / نائا   زيار الواخ ياة   

ماان  األعضااائ األخاا  طرحااه  مااوير عااام الماار ر الاا  ايضاااحات حاا   مااا  رو فاال التقرياار  مااا

الواخ ية باسم الحك مة بالعم  بالت  ايات الا ارو   خ/ نائ   زيرالنقاش  التزم األ أثنائمالحظات 

 باألغ بيااةالم افقااة   فاال تقرياار ال  نااة ..ثاام ا اارى الم  اا  الت اا يت ع اا  التقرياار  حاااز ع اا

 المط  بة.

استم  الم    إل  تقرير ل نة النق   انت انت بشا ن زيارتهاا الميوانياة إلا   زار  انت اانت ثانل عشر :

طاال  ع اا  أ ضااا  الهيئاة العامااة ل برياو..  بعااو النقاااش اساتم  الم  اا  ماان  تقنياة المع  مااات لال

 األخا  طرحاه  انخ/  زير انت انت  تقنية المع  مات ال  ايضاا ح   ما  رو فل التقرير  ماا

النقاش  التازم باسام الحك ماة بالعما  بالت  ايات الا ارو  فال تقريار  أثنائمن مالحظات  األعضائ

 .     الت  يت ع   التقرير  خاز ع   الم افقة باألغ بية المط  بةال  نة ثم ا رى الم

استم  الم    ال  تقريار ل ناة التنمياة  الانفط  الثار ات المعونياة حا   أساط انات الغااز التالفاة :ثالث عشر 

ع اا  حيااا  الماا اطنين .. بعااو النقاااش اسااتم    المتهالكااة المتوا لااة فاال الساا   المح يااة  مخاطرهااا

ات نائا  الماوير التنفياذ  لشاركه الغااز الا  ايضااح /  زيار الانفط  المعااون خا ينالم    من ان

النقاااش  التازم باساام  أثناائمان مالحظااات  األعضااائ األخا  طرحااه  حا   مااا  رو فال التقرياار  ماا

م ا ارى الم  ا  الت ا يت ع ا  التقريار الحك مة بالعم  بالت  ايات الا ارو  فال تقريار ال  ناة ثا

ك اخ الم  ا  ل ناة التنمياة  الانفط ب عاواو تقريار بعاوو   ..از ع ا  الم افقاة باألغ بياة المط  باةح 

الضااحايا  انضاارار النا مااة عاان انف ااار اسااط انات الغاااز فاال المناااز   المطاااعم  تقويمااه الاا  

 .الم    كل يتم الزام شركه الغاز بتع يضهم 

اسااتم  الم  اا  إلاا  تقرياار ل نااة الساا طة المح يااة بشاا ن موي نيااة الساا طة المح يااة لااوى  ااناويق :راباا  عشاار 

الخطا ط ال  ياة اليمنياة(  بعاو  -الانشئ  الشابا   -اننتاج الزراعل  السامكل -)الطر   ال س ر

النقاش استم  الم    من انخ/  كي   زار  اإلوار  المح ية ال  ايضاا ح   ماا  رو فال التقريار 

النقااش  التازم باسام الحك ماة بالعما  بالت  ايات  أثنائمن مالحظات  األعضائ األخ  طرحه   ما

از ع ا  الم افقاة باألغ بياة حاال ارو  فل تقرير ال  نة ثم ا رى الم  ا  الت ا يت ع ا  التقريار  

 .المط  بة

اسااتم  الم  اا  إلاا  تقرياار ل نااة الااوفا   األماان بشاا ن شااكا   ساااكنل عااوو ماان ال معيااات خااام  عشاار :

 الم اطنين من ل نة ح ر أراضل الق ات المس حة.  بعو النقاش اساتم  الم  ا  مان األخ /نائا  
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رئي  ال زرائ لشؤ ن الوفا   انمن ال  ايضاا ب ن الحك مة ت قت شاكا ى مان ماالا افاراو لهاذه 

حاااررت رساااائ  الااا  ال  ناااة العساااكرية  ناااز  رئاااي  ال  ناااة الااا  الم قااا   حااا  انراضااال  قاااو 

انشكاليات الفروية  القضية لها ابعاو كبياره  هنااا تاواخ  فال هاذه انراضال باين األما ا  العاماة 

لا  إمان األخ/ رئاي  ال  ناة العساكرية   الخا ة  ان قاخ  بين المعسكرات ..كما استم  الم   

النقااش ..   أثناائمن مالحظاات  األعضائ األخ  طرحه  تقرير ال  نة  ما رو فل  يضاا ح   ماإ

التقرياار الاا  ال  نااة المخت ااة برئاسااة األخ /نائاا  رئااي  الم  اا  عبااوالرحمن   عاااوإاقاار الم  اا  

نائ   زيار الواخ ياة األخ / نائ  رئي  ال زرائ لشئ ن الوفا   األمن   ال ماعل  بحض ر األخ /

 فل   سة قاومة. و من الوراسة  تقويم تقرير بذلا ال  الم    ال  نة العسكرية لمزي

 

استم  الم    إل  تقرير ل نة النق   انت انت بش ن األضرار  الخسائر التل لحقت با زار  ساو  عشر :

إعاااو   تاام. بعااو النقاااش  النقاا   ال هااات  المرافااق التابعااة لهااا  اارائ العااو ان الغاشاام ع اا  بالونااا.

 نة المخت ة ل مزيو من الوراسة بحض ر ال ان  الحك مل المخات   تقاويم تقريار التقرير إل  ال 

 .فل   سة قاومة إل  الم    بذلا

تقرياار ل نااة الحريااات العامااة  حقاا   اننسااان عاان زيارتهااا لس ااالحية اسااتم  الم  اا  إلاا  ساااب  عشاار :

 ل هاز األمن  المخابرات. زيةالمرك

اسااتم  الم  اا  الاا  تقرياار ل نااة المياااه  البيئااة حاا   وراسااتها لمشاار   مياااه مويريااة ال راحاال ثااامن عشاار:

 .... ار   مناقشته ال    سة قاومةبمحافظه الحويو   نتائج نز لها الميوانل لم ق  المشر   

انية لا زار  استم  الم    إل  تقرير ل نة الت ار   ال ناعة بش ن وراستها لنتائج الزيارات الميوتاس  عشر:

ال ناعة  الت ار  ألمانة العا مة  المحافظات ل شراخ ع   تنفيذ الخطة الرقابية لضبط ال ضا  

 . م(  ار   مناقشته ال    سة قاومة2021سبتمبر  –التم ينل ل فتر  )ماي  

ت اسااتم  الم  اا  إلاا  تقرياار ل نااة التع اايم العااالل  الشاابا   الرياضااة بشاا ن ا ضااا  ال امعاااعشــااـر ن :

 .  الك يات األه ية  ار   مناقشته ال    سة قاومة

استم  الم    إل  تقريار ال  ناة المشاتركة مان ل نتال ) الزراعاة  الار   الثار   السامكية عشر ن : احو  

 المياه  البيئاة( حا   ر  المزر عاات  الخضار ات بميااه ال ارخ ال احل  الميااه العاوماة فال 

الحارث ب مانة العا مة .. أر   مناقشته  البت فيه إل    سة قاومة عوو من المناطق بمويرية بنل 

 . بحض ر ال ان  الحك مل

استم  الم    إل  ايضاا األخ /  زير ال حة العامة  السكان عان ال ضا  ال احل حياث عشر ن :اثنان  

 قوم شرحاً مف اال لماا تقا م باه  زاره ال احة مان  ها و و مؤكاوا با ن  زار  ال احة  القطاعاات

ال حية تعم  بك  طاقتها من ا   تقويم الخومات ال حية ل م اطنين .. م ضاحاً با ن العاو ان اثار 
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بشك  كبير ع   ال ض  ال حل  الطبل  انه استهوخ القطا  ال حل بشك  مباشر  غيار مباشار 

( مستشاف   مركااز  احل  اساتقط  كثياار مان الكااور الطباال 300حياث اساتهوخ ماا نيقاا  عان )

لخارج لكل يفرغ البالو من الك اور ال حية المتخ  ة  ايضا عما  ع ا  نشار المتخ   ال  ا

كثير من األ بئة باستهواخ البنية التحتية ل قطا  ال احل مماا اوى الا  ارتفاا  عاوو مان األمارا  

( مر   ال زار  تق م بالتر و لهذه األ بئة  العما  ع ا  الحاو مان 26 األ بئة  بما ن يق  عن) 

( اكااو بااان الاا زار  تعماا  لياا   نهااار ل حااو ماان انتشاااره 19مااا يخاا   بااائ ك فيااو )انتشااارها ..  في

مطمئنا ال مي  ب نه فل حو وه الونيا  ان ال ض  تحت السيطر   ان ال زار  تعم  بقاعو  ن ته يا  

 ن تهاا ين نن الته ياا  ماان هااذا ال بااائ اوى فاال كثياار ماان و   العااالم الاا  نتااائج عكساايه  اضاارار 

و   فيماا يخا  ال قااا اكاو  سيات الم اابين بهاذا ال باائ اوت بعضاها الا  حاانت  فاا كبيره فل نف

%(  نحان فال الايمن لان نكا ن 23األخ / ال زير ب ن الوراسات تؤكو ب ن نسبة الن اا ن تت اا ز )

ا   الم قحين  ن آخارهم  لان نكا ن حقا  ت اار  لهام  سا خ ننتظار حتا  نت كاو مان ساالمه هاذه 

ع   ت ضيحات األخ / زير ال حة حيث اكاو ا ع ا   األعضائ األخ  ا .  عق  ال قاحات  ن احه

اهمية معرفة ال ض  ال حل  معرفاة عاوو الحاانت الم اابة  ال فياات  التال تام شافائها ..  و ر 

(  طاالب ا ب ضا  خطاط 19المنظمات فل مساعو  ال زار  ببع  األو ية  خا ة لقاحات ك فياو )

(   ايضا مضاعفة امااكن العاز   بالتنسايق 19 بئة  خا ه  بائ ك فيو )مستقب ية لم ا هة هذه ان

م  المستشفيات الخا ة  ب سعار معق له  مناسبة ل ضا  الما اطن نن هنااا مبالغاة فال عال اات 

(.  مراقبة المستشفيات الخا اة  ت حياو اساعارها  مراقباة  ا و  الخوماة المقوماة 19 بائ ك فيو )

ير العشر  الخ  رعة لقاا التال قاومت ل حك ماة مناذ عاام..  مطاالبين ل م اطنين متسائ ين عن م 

بت فير ال قاا ل مغتربين الذين نيقب ا ن فال ب او انغتارا  ان بعاو اخاذهم  رعاات ال قااا  كا  مان 

يريو السفر ل خارج بونً مان ذهاابهم الا  المحافظاات المحت اة ألخاذ  رعاات ال قااا كال يسامح لهام 

 بالسفر.

اقر الم    تشكي  ل نة مك ناة مان عضا   احاو مان كا  ل ناة مان ال  اان الوائماة برئاساة : ثالثة  عشر ن

األخ/ اكرم عبوهللا عطيه نائ  رئي  الم    لوراسة التقارير المقومة من ال  اان الوائماة باالم    

 بش ن مالحظاتها ع   م ف فة اإل رائات الحك مية الخا ة باالرو ع ا  ت  ايات م  ا  النا ا 

إلنزالها فل تقرير  احو  بت  يات م حوه باسم الم     ع    م(2020-2019-2018ل ع ام )

رئااي   األخاا  .  فاال   سااة اخاارى حضاارها الحك مااة الاا  الم  اا .حضاا ر ضاا ئه يااتم ط اا  

ك فة بوراسة الرو و الحك مية بشا ن مسات ى ماستم  الم    ال  تقرير ال  نة ال أعضائ الحك مة 

اساتم  الم  ا  الا  تعقيا  األخ/  .. ثامم( 2020-2019-2018    ل عا ام )تنفيذ ت  يات الم

ع اا  وعاا    األعضااائرئااي  م  اا  الاا زرائ .. حيااث قااوم الشااكر لاا خ رئااي  الم  اا   ن ابااه  

الحك مة ل حض ر ال  الم    لمناقشه الم اضي  التال تام انتفاا  ع يهاا مان خاال  ال  اان  رو و 
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م  ا  الا زرائ يشاعر باانعتزاز بالحضا ر الا  م  ا  النا ا   بع  ال زارات ع يها مؤكوا بان

اناه معاه مشايراً .. كما انتقو بعا  الا زرائ الاذين لام يتفااع  ا  نن م    الن ا  ه  ممث  الشع 

س خ يتم رف  اسمائهم ال  الم    كل يتخاذ الم  ا  القارار المناسا  بشا نهم ألناه نباو ان ي تازم 

ط اا  ماان األخ/ رئااي  الم  اا  التشااا ر ماا  رئااي  الم  اا    وال مياا  بتنفيااذ ت  اايات الم  اا  

السياسل  المؤتمر  ان ار هللا بتغيير بعا  الا زرائ  اساتبوالهم ب  ا ه  وياو  قااور  ع ا  العما  

... كما اساتم  الم  ا   الماضية شلئ خال  الخم  سن ات ا  العطائ نن بع  ال زرائ لم يقوم

تع ايم حا   انشاكاليات التال تعتار  ساير األوائ الحكا مل إل  ايضاحات األخ /  زير التربياة  ال

 التاال تتط اا  شااحذ الهماام  التعااا ن بااين الم  اا   الحك مااة ماان أ اا  اي اااو ح اا   نا عااة لكافااة 

المشاك  التل ت ا اه الحك ماة و نفتااً إلا  أهمياة الاو ر الرقاابل ل م  ا  ع ا  الحك ماة فال  ميا  

ك فااة مالفر ااة ل حك مااة لالطااال  ع اا  تقرياار ال  نااة الت  ياا  النقاااش إلتاحااة  قااو تاام..  اأعمالهاا

-2018 ام ) ـــااـات الم  اا  ل عــــااـذ ت  يـــااـة الاارو و الحك ميااة بشاا ن مساات   تنفيــااـبوراس

 فاال   سااة اخاارى . مكت بااه ماان كاا   زياار ع اا  حااوه الاا  الم  اا . م( لتقااويم رو و2019-2020

كر  التقوير ل خ / رئي  الم     ن اباه حضرت الحك مة  قوم األخ / رئي  م    ال زرائ الش

ع   اعطائ فر ه ل حك مة ل ارو ع ا  ت  ايات الم  ا  هاذا انساب   كا ن الحك ماة  األعضائ 

الا زرائ كاال فيماا يخ اه  األخ  س خ يتم الرو من قب   كانت مشغ لة بال ض  فل م ر   شب ه 

ال اناعة  -الزراعاة -ر  المح ياة)انوا  زرائ األخا  من ت  يات الم    ... استم  الم    من 

 -الكهربااائ -التع اايم الفناال -الماليااة -الخار يااة -التع اايم العااالل -العااو  -ال ااحة  السااكان - الت ااار 

تم تنفيذه من ت  يات الم   ..  أر ا  الم  ا  اساتكما   ال  ايضاحات بش ن ما حق   اننسان (

 الحك مة.الرو و إل    سة قاومة بحض ر رئي   أعضائ ت ا  ةمناقش

 ك ااخ األخ/ رئاي  الم  ا  األخ/  زياار الكهرباائ بتشااكي  ل ناة مان الاا زار  ل ناز   الاا :أربعاة  عشار ن 

األخ / رئي  ال زرائ  األخ /  زير الكهربائ  ت  يات  تنفيذ ت  يهات ل ت كو من محافظة الحويو 

الطاقة الكهربائية  تقاويم م    الن ا  المتع قة بمراعا  المناطق الساح ية بعوم رف  تعرفة  حوات 

 . تقرير بذلا إل  الم   

اسااتم  الم  اا  ماان األخ / مقاارر ل نااة الشااؤ ن الخار يااة  المغتااربين إلاا  مااا تضاامنته خمسااة  عشاار ن :

 يرا  ويان  م 2021 ت ريحات سفير  ايرلنوا فل األمم المتحو  رئيسة م    األمن لشهر سبتمبر

رئاي   ع ياه   اه األخ / ليمنال مان حار   ت  يا  .. بيرن ناس ن بش ن ما يتعار  لاه الشاع  ا

التل شخ ات  ازئ مان ال ضا  فال  الرئيسة م    انمن الو لل بش ن ت ريحاتهرسالة الم    

ن رئاساة م  ا  األمان  ال مه رية اليمنية  عكست  اقا  التعاما  الاو لل معاه  اعطات انطباعاا با

ال اقا  فاال هاذا الم ااخ الشاائا  ال اارا ساتتعاط  ب ي ابيااة  رغباة فاال تحقياق نتااائج م م ساة ع اا  

 .الشع  اليمنل النازخ  ال  مة المخزية فل  بين العالم  منظماته الو لية ت اه 
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ناقش الم    ما يتعّر  له الشع  الس ر  مان انتهاكااتو  عم ياات عو انياة متكارر  مان :ستة  عشر ن 

 ما يرتكبه انحتال  األمريكل من نه  ل ثار   النفطياةو  اختطااخ الماونيين  قِب  الكيان ال هي نل

فل شما  س رياو  استمرار الح ار  العق بات األمريكيةو باإلضافة إل  إمعان تركيا  التنظيماات 

المساا حة التابعااة لهااا فاال قطاا  مياااه الشاار و خا ااة عاان أهااالل موينااة الحسااكة  ريفهااا الغرباالو 

 . ي ن س ر  من حقهم فل ال     إل  م اور المياه الرئيسة حرمان أكثر من م 

ً  :ساابعة  عشاار ن  بشاا ن وعاام  مسااانو  القضااية الف سااطينية عباار فيااه عاان أساافه  ق قااه  ا ااور الم  اا  بيانااا

الشويوين إزائ الم اقخ المتخاذلة  المخزية لبع  البرلمانات  الحك مات العربية  اإلسالمية ت اه 

 .  اإلسالمية  فل مقومتها القضية الف سطينية قضايا األمتين العربية

 

 

م  ا  إلا  البرلماناات الو لياة  اإلق يمياة المان رئاي  م  هاة اساتم  الم  ا  إلا  رساالة : ثمانية  عشر ن

ل مي  الم اقاخ المنحااز  لاو   تحاالخ العاو ان ع ا  الشاع  اليمنال   الم     استنكار بش ن اوانة

 منها ت ريحات منو بة بريطانيا لوى م    األمن التل استنكرت فيها  را طف ين فال الساع وية 

و فيما تعموت ت اه  ما يتعر  له أطفا   نسائ  شي خ اليمن مان م اازر   ارائم حار  مكتم اة 

 اا ضحيتها عشرات ا نخ من األطفا   النسائ  الشي خ .انركان  ع   موى سب  سن ات ر

قاارا الم  اا  الفاتحااة ع اا  ر ا الااوكت ر / عبااوال ها  محماا و عبوالحميااو نائاا  رئااي  :تسااعة  عشاار ن 

 . ( محافظة تعز49الم    السابق الوائر  رقم )

الا زرائ  األخا  لعوو مان  األعضائ األخ  استم  الم    إل  عوو من األسئ ة التل   هها بع  ثالثـــــ ن :

الا زرائ المعنياين  األخا  .. كما استم  إل  رو و ال زرائ ع   بع  ت ا األسئ ة ..  أر ا  وعا   

 ل رو ع   بقية األسئ ة إل  الفتر  القاومة .

 

 األعضائ نوائر  ال  سات  شؤ 


