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 األخ / رئييييييييييييييييييي  الم  يييييييييييييييييي 
 

 المحتــــرم 
 اإلخييييوأ / ء هييييال هيئيييية الرئاسيييية

 

 المحترمـون 
 األخيييييييييوأ / ء هيييييييييال الم  ييييييييي  

 

 المحترمـون 

 :م   يكم ورحمة هللا وبركاته السال

 وليوور اننعقيا الثانييةاليوورأ  مينالثالثية ليكم تقريراً مو زاً  ن ء مال الم    خيالل التتيرأ إ

 ميياو   /7  اريخـــييـرأ بتــــييـتـذه التــييال هــييـوءت ء مــــــييــث بــييـ.. حي  شيير لسيياو ا السيينو 

 ميييياو  / 5  خـييييـت بتــــاريـوانتـــهيييي م2021/ ويسييييمبر /11  وافقــــييييـالم هييييـ1443/األوليييي 

 هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـ1113/الثانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 .. وقف خاللها ءمام المواهيع التالية ة  س (21) قو فيها الم    م2022/  يناير /8  الموافق

إ اوأ استمع الم    ال  رسالة األخ المشير / مهو  المشاط رئي  الم    السياسي األ    بشأن   : ءونً 

م بشأن انحوال الشخصية 1992( لسنة 20( من القانون رقم )113مشروع قانون بتعويل الماوأ رقم )
واألوقاف وتقنين ءحكام الشريعة وءقر الم    احالة الرسالة ال  ال  نة المشتركة من ل نتي العول 

اإلسالمية  ل وراسة مع مرا اأ  وم التعارض مع الشريعة انسالمية، وموافاأ الم    بنتائج ما توص ت 

 . اليه ال  نة

 ً م بشأن وقاية الم تمع 2009( لسنة 30ناقش الم    مشروع قانون تعويل بعض مواو القانون رقم ) :ثانيا

المتعايشين مع التيرو  في هول تقرير ل نة الصحة العامة والسكان ..وبعو من انيوز وحماية حقوق 
مشروع القانون ماوأ ماوأ ا ر  الم    التصويت     مشروع القانون وحاز      مناقشة مواو
 المط وبة. باألغ بيةالموافقة 

م 2021)  ( لسينة  استمع الم    إلي  رسيالة األخ / رئيي  م  ي  اليوزرال حيول مشيروع قيانون رقيم :ثالثاً 

بشأن ر اية اسر الشهوال وتم احالية المشيروع إلي  ل نية الشيلون الوسيتورية والقانونيية لوراسيته وتقيويم 
فيي تقرير بذلك إل  الم    في   سة قاومة ...وفي ح سة اخر  قومت ال حنة تقريرها ونياقش الم  ي  

التصييويت   ي  مشييروع القيانون إ مييانً ا يير  الم  ي  .. ثيم مييواو مشيروع القييانون مياوأ ميياوه هيوئه 

 . وحاز     الموافقة باألغ بية المط وبة

هيئة رئاسية الم  ي  و يوو مين اإلخيوأ ء هيال الم  ي  بزييارأ هيريا الشيهيو اليرئي  صيالا قامت  اً :رابع

 التاتحة بمناسبة الذكر  السنوية ل شهيو . ءواالصماو ووهعوا   يه ءك يل من الزهور وقر

التاليية المتع قية استمع الم    من األخ /وزير الوولة لشلون م  سي النواب والشور  إل  الرسائل   خامساً :

 : بما ي ي
  ي  مالحايات وتوصييات الم  ي  فيي ميا المتع قية بيوزارأ الينتط بشأن مصتوفة الرووو الحكوميية  -

 2019 -2018م )يخص الشركة اليمنية ل غاز واإل رالات المتخيذأ، لتنتييذ ت يك التوصييات ل  يوا
 م( . 2020 -
التوصيات الصاورأ  ين ان تمياع المشيترك لم  سيي  منبشأن تنتيذ ما يتع ق بوزارأ اإلوارأ المح ية -

م الذ   ال ت بية لو وأ رئيي  الم  ي  السياسيي 2020 -11-13النواب والشور  المنعقو بتاريخ 
 األ   ، المشير الركن مهو  المشاط . 
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م بشيأن الموافقية   ي  2019( لسينة 6ة حيول تنتييذ قيرار م  ي  اليوزرال رقيم )مذكرأ وزير الواخ يي-
%( من موازنات الوحوات المستق ة والم حقية والصيناويق الخاصية لصيالا مصي حة 1توريو نسبة )

 الوفاع الموني .. مطالبا الم    باتخاذ اإل رالات الالزمة حيال ذلك.
ة بشأن تقيويم الحسيابات الختاميية ل موازنية العامية ل وولية رساله األخ نائب رئي  الوزرال وزير المالي-

والصييناويق الخاصيية وموازنييات وحييوات القطيياع انقتصيياو  العييام  ةوالموازنييات المسييتق ة والم حقيي
 م .2016والمخت ط ل سنة المالية 

هـ  طتا     مذكرأ رئي  اليوزرال رقيم 1/5/1113( وتاريخ 508رسالة انخ / وزير العول برقم )-
م حيول تنتييذ توصييات 10/11/2021الموافيق  1113/ ربيع الثاني/   5( وتاريخ 1527/60وو/)

الم    الواروأ فيي تقريير ل نية النقيل وانتصيانت  ين زيارتهيا الميوانيية إلي  وزارأ انتصيانت 
وتقنية المع ومات لالطالع     ءوهاع الهيئة العامة ل بريو وذلك فيما يخص الوزارأ في التوصيية 

( التييي نصييت )   يي  الحكوميية القيييام بتو يييه  ميييع الييوزارات والهيئييات والملسسييات فييي 2قييم )ر
القطييا ين العييام والمخييت ط بجرسييال  ميييع مراسييالتها  بيير البريييو تنتيييذاً لقييانون البريييو( فييجن وزارأ 
العول تعميل حالييا   ي  ارسيال مراسيالتها الصياورأ  بير البرييو الحكيومي إلي  ال هيات والمرافيق  

 لحكومية التي في المحافاات  ن طريق شرال طوابع البريو الحكومية من الهيئة العامة ل بريوا
تنتيذ مايخص وزارأ النتط والمعاون من التوصيات الصاورأ  ن ان تماع المشترك لم  سيي النيواب -

( وتيييياريخ 672/769والشييييور  وذلييييك بمو ييييب مييييذكرأ وزييييير اليييينتط والمعيييياون رقييييم )ون م /
م ومييذكرأ 28/10/2021( وتيياريخ 115رواً   يي  مييذكرأ وزييير الووليية بييرقم ) م11/12/2021

م ومييييذكرأ مييييوير مكتييييب رئاسيييية 1/2/2021( وتيييياريخ 166-26رئييييي  الييييوزرال رقييييم ) ر و 
م بشييأن تنتيييذ التوصيييات الصيياورأ  يين ان تميياع 13/1/2021( وتيياريخ 158ال مهورييية رقييم )

م والييذ   ييال ت بييية لييو وأ 13/11/2020ريخ المشييترك لم  سييي النييواب والشييور   المنعقييو بتييا
فخامة انخ/ رئي  الم    السياسيي األ  ي  وقيو تهيمن اليرو مصيتوفة اإل يرالات التنتيذيية فيميا 

 يخص وزارأ النتط والمعاون من التوصيات المشار إليها
م والمو هيية لووليية رئييي  18/12/2021( وتيياريخ 608/892رسييالة وزييير اليينتط والمعيياون بييرقم )-

وزرال والمحاليية ليي خ وزييير الووليية لشييلون م  سييي النييواب والشييور  بشييأن مالحاييات ال  ييان اليي
-2018الوائمة في الم        مصتوفة الرووو الحكومية حول تنتيذ توصيات الم    ل  يوام )

م( والتي ءقرها الم    بحهور األخوأ /رئي  وء هال حكومة اإلنقاذ الوطني في 2019-2020
م الواروأ فيي تقريير ال  نية المك تية بوراسية اليرووو الحكوميية 5/10/2021أ بتاريخ   سته المنعقو

إيهاحات متصي ة  ميا تقويم لمستو  تنتيذ توصيات الم    ل  وام المشار إليها وط ب الم    ب
تم اتخاذه من إ رالات بشأن ت ك التوصيات وبنيال   ي  ذليك فقيو اتخيذت هيئية المسياحة والثيروات 

ال مييا يخصييها ميين ت ييك المالحاييات والتوصيييات اإل ييرالات الالزميية بشييأنها والتييي المعونييية إز
 تهمنتها المصتوفة

 وءقر الم    إحالة ت ك الرسائل إل  ال  ان المختصة .

اسيتمع الم  ي  إلي  تقريير تكمي يي ل  نية المشيتركة مين ل نتيي )الخيومات والقيو  العام ية والشيلون  اً :ساوس

ءقير  المشيروعوبعو مناقشة  يوو مين ميواو  قانون تنايم مهنة المقاونت.. ان تما ية ( بشأن مشروع
  المشار إليه . الم    رفض مشروع القانون

ً سا استمع الم    إل  التوصيات الواروأ في تقرير ل نية التع ييم العيالي والشيباب والرياهية اليواروأ فيي  : بعا

 ...وبعييو النقيياش اسييتمع الم  يي  ميين انخ/وزيييرتقريرهييا بشييأن ءوهيياع ال امعييات والك يييات األه ييية 
التع ييييم العيييالي والبحيييث الع ميييي الييي  ايهييياحات حيييول ماطرحيييه انخيييوأ ان هيييال مييين مالحايييات 
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واستتسارات والتزم باسيم الحكومية بالعميل   ي  تنتييذ التوصييات اليواروأ فيي تقريير ال  نية ثيم ا ير  

 .المط وبة غ بيةباألالم    التصويت     التقرير وحاز     الموافقة 

اسييتمع الم  يي  إليي  تقرييير ل نيية التنمييية واليينتط والثييروأ المعونييية حييول نتييائج نزولهييا الميييواني بشييأن  اً :ثامنيي

اسييطوانات الغيياز التالتيية والمتهالكيية المتواوليية فييي السييوق المح ييية ومخيياطر  ييوم صيييانتها   يي  ءروا  
انخ/ نائييب مييوير  ييام شييركه الغيياز اليي   وممت كييات المييواطنين .. وبعييو النقيياش اسييتمع الم  يي  ميين

ورو في التقرير وماطرحه انخوأ ان هال من مالحاات اثنال النقاش والتيزم  ات  امة حول ماحايها
وا ر  الم  ي  التصيويت   ي  . باسم الحكومة بالعمل     تنتيذ التوصيات الواروأ في تقرير ال  نة .

 وبة...و ك ف الم    رئيي  ال  نية الماليية والمقيرر ورئيي  المط باألغ بيةالتقرير وحاز     الموافقة 
ل نة التنمية والنتط والمقرر بيال  و  ميع ميوير  يام  الشيركة لمعرفيه ح يم المبيالو التيي تيورو لصييانة 
انسيييطوانات وايهيييا معرفييية التك تييية الحقيقيييية لقيمييية اسيييطوانة الغييياز وتكييياليف إيصيييالها إلييي  األمانييية 

 ر بذلك إل  الم    .والمحافاات وتقويم تقري

اسييتمع الم  يي  إليي  تقرييير ل نييه السيي طة المح ييية بشييأن مسييتو  تحصيييل المييوارو المالييية ل وحييوات   اً :تاسييع

م .. وبعو النقاش استمع الم    من انخ/ وكيل وزارأ اإلوارأ المح يية الي   2020انوارية خالل العام 
انخوأ ان هال من مالحاات اثنيال النقياش والتيزم  ايهاحات  امة حول ماورو في التقرير وماطرحه

وا ر  الم  ي  التصيويت   ي  . باسم الحكومة بالعمل     تنتيذ التوصيات الواروأ في تقرير ال  نة .

 .المط وبة باألغ بيةالتقرير وحاز     الموافقة 

الثيروأ السيمكية والسي طة اسيتمع الم  ي  إلي  تقريير ال  نية المشيتركة مين ل نتيي الزرا ية والير  و اً : اشر

.. وبعيو النقياش التيزم  المح ية بشأن الرسوم والغرامات التي ييتم فرهيها و بايتهيا بيوون مسيوو قيانوني
األخ / وزييير الزرا يية واليير  بالتوصيييات الييواروأ فييي التقرييير .. ثييم ء يير  الم  يي  التصييويت   يي  

  . التقرير وحاز     الموافقة باألغ بية المط وبة

إليي  تقرييير ل نيية الحريييات العاميية وحقييوق اإلنسييان بشييأن المعال ييات المقترحيية  الم  يي  اسيتمع :حيياو   شيير

لمصييييييتوفة انشييييييكاليات المتع قيييييية بقهييييييايا السيييييي نال والسيييييي ون المقييييييرأ ميييييين الم  يييييي  فييييييي 
م..واستمع الم    من األخ/ وكيل وزارأ الواخ ية ال  ايهاحات  امة حيول مياورو فيي 2/11/2020

حهييرها األخ / هييال ميين مالحاييات اثنييال النقيياش وفييي   سيية اخيير   نخييوأ انالتقرييير وماطرحييه ا
قيوم األخ / رئييي  م  ي  اليوزرال الشييكر والتقيوير لي خ / رئييي  رئيي  اليوزرال و يوو ميين اليوزرال 

الم  يي  واألخييوأ األ هييال   يي  اهتمييامهم بقهييايا المييواطنين وو ييوأ الحكوميية ل حهييور .. كمييا قييوم 
زرال  ن الحهور إل  الم    نتي ة لاروف خار ه  ن إراوتهم ..  ملكواً ا تذاره لتغيب بعض الو

التزامه بتنتيذ التوصيات الواروأ في تقرير ل نة الحريات العامة وحقوق األنسان وءنه سوف يو يه كيل 
 ال هات بتنتيذ التوصيات كال فيما يخصه وفقا ل وستور والقانون 

التكمي ي ل  نة الوفاع واألمن بشأن شكاو   وو من ال معيات السيكنية استمع الم    إل  التقرير :  شر ثاني

استمع الم    ال  توهيا مين و نة حصر ءراهي القوات المس حة ..والمواطنين من إ رالات ل 
األخ/ وزير األشغال العامة حيث اكو بأن هناك تو يهات مين سيماحة السييو فيميا يخيص ال معييات 

اطن يمني وءيها تو يهات من فخامة الرئي  مهيو  المشياط رئيي  المعتموأ بأن يحتا حق كل مو
الم    السياسي األ  ي  ومين اليرئي  الشيهيو صيالا   ي  الصيماو وتو يهيات مين مكتيب رئاسية 
ال مهورية بكف الخطاب  ن هيذه ال معييات وتمكيين النيا  مين اسيتالم ءراهييهم بمو يب العقيوو 
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/ رئي  الوزرال بتنتييذ التوصييات اليواروأ فيي التقريير التي بأيويهم .. وفي   سة اخر  التزم انخ
 سوف يو ه ال هات المختصة بتنتيذ التوصيات كال فيما يخصه.ءكو انه  و

اسيتمع الم  ي  إلي  تقريير ل نية الخيومات بشيأن الشيكو  المقومية مين ءهيالي حيي  نيوب غيرب   شير : ثالث

( المعتمييو فييي 531وحييوأ  ييوار )  امعيية صيينعال المتهييمنة التال ييب وانسييتحواث بييالمخطط العييام
ل نية  كميا اسيتمع الم  ي  الي  تقريير. م .2017م واصوار مخطط مستحوث في العام 1980العام 

بشييأن الشييكو  المقوميية ميين ال معييية السييكنية أل هييال هيئيية التييوري  ومييواتي  امعيية  الخييومات
اسييتمع الم  يي  ميين انخ/ رئييي  الهيئيية العاميية ل راهييي والمسيياحة خييالل النقيياش صيينعال .. و

والتخطيييط العمرانييي اليي  ايهيياحات حييول ميياورو فييي التقريييرين وماطرحييه انخييوأ ان هييال ميين 
ك يف الم  ي  رئيي  هيئية األراهيي وال  نية المختصية واألخ وزيير .. ثم مالحاات اثنال النقاش 

ل إلي  موقيع ارض ال معيية السيكنية أل هيال هيئية التيوري  التع يم العالي والبحث الع مي  بيالنزو
وفيميا  ومواتي  امعية صينعال لالطيالع   ي  الوثيائق وسير ة وهيع المعال يات المناسيبة ليذلك..

يخص الشكو  المقومة من ءهالي  نوب غرب  امعة صنعال المتهمنة التال ب وانسيتحواث فيي 
م واصيوار مخطيط مسيتحوث فيي العيام 1980م ( المعتمو فيي العيا531المخطط العام وحوأ  وار )

م ك ف الم    ال  نة المختصة ورئي  هيئة األراهي والمختصيين بحيل اشيكالية المخطيط 2017
 . المشار إليه خالل موأ شهر وتقويم تقرير بذلك إل  الم   

انميية وتع ييم استمع الم    إل  تقرير ل نية التربيية والتع ييم بشيأن الوهيع اليراهن ل هياز محيو  : شر  رابع

م( ..وبعييو النقيياش التييزم ال انييب الحكييومي بتنتيييذ التوصيييات 2022-2021الكبييار ل عييام الوراسييي )
الواروأ فيي التقريير  .. ثيم ا ير  الم  ي  التصيويت   ي  التقريير وحياز   ي  الموافقية باألغ بيية 

 المط وبة .

ة لموازنيات الم  ي  الحسيابات الختاميي استمع الم    ال  توصيات ل نة الشيئون الماليية بشيان : شر  خام  

م ( وبعيييو النقييياش اقييير الم  ييي  احالييية التوصييييات إلييي  ل نييية 2019 - 2018 -2017ل  يييوام )
مشتركه من ل نة الشلون المالية وال  نة المشتركة و وو من ا هيال الم  ي  برئاسية األخ /  بيو 

األخيوأ األ هيال وتقيويم  الرحمن ال ما ي نائب رئي  الم    لمرا عة ذلك في هول مالحاات
م  . كمييا و ييه األخ / رئييي  11/1/2022تقرييير بييذلك اليي  الم  يي  فييي   سيية يييوم الثالثييال القيياوم 

 .الم    األمانة العامة بتوفير  ميع الوثائق التي تط بها ال  نة إلن از المهمة الموك ة إليها

ل الوهع الحالي ل شركة اليمنية لصنا ة استمع الم    إل  تقرير ل نة الت ارأ والصنا ة حو : شر  ساو  

 .وت ارأ األووية )يوكو( ..وءقر تأ يل مناقشته إل    سة قاومة بحهور ال انب الحكومي 

استمع الم    إل   زل من تقرير ل نة المياه والبيئة بشأن نتائج المرا عة التقييمية التي قام بهيا  : شر  بعسا  

لمحطيية معال يية مييياه الصييرف الصييحي بأمانيية العاصييمة ..  ال هيياز المركييز  ل رقابيية والمحاسييبة
 وءر أ استكمال انستماع لبقية التقرير إل    سة قاومة .

  . تينمغ ق تينناقش الم    ءوها ه الواخ ية في   س  شر : ثامن  

ك ف الم    ل نة الزرا ة بالنزول المييواني لمعرفية انشيخاص وال هيات التيي تقيوم بمصياورأ   شر : تاسع  

 ناث المواشي التابعة ل مواطنين من األسواق وتقويم تقرير بذلك إل  الم    .إ
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ك ف الم    ل نة الصحة العامة والسكان بالنزول إل  مكاتب الصحة لالطالع     ءوهاع  : شرون   

 ورفع تقرير بذلك إل  الم    . 19مراكز السرطان وكذا مراكز العزل الصحي لمره  كوفيو 

استمع الم    إل  كشف بأسمال ال  ان التي ءن زت تقاريرهيا حيول تقريير اإلن ياز السينو     شرون : واحو  

 م .2020م والملشرات العامة لخطة ءوال الحكومة ل عام2019ل حكومة ل عام 

ناقش ء هال الم     وم صرف الحافز الشهر  لالخوأ المع مين من صنووق و م المع يم  و شرون : اثنان

واقر الم    ط يب انخ وزيير التربيية والتع ييم لمعرفيه ءسيباب  يوم صيرف الحيافز ل مع ميين مين 
 المع مين.صنووق و م 

هنأ رئي  وهيئة رئاسة وء هال م  ي  النيواب المنتخيب اليوطني لناشيئي كيرأ القيوم بتيوزه  و شرون : ثالثة

 ن  وارأ واستحقاق ب قب بطولة كأ  غرب آسيا ل ناشئين، إثر تغ به     المنتخب السيعوو  فيي 
ة التييي تميير بهييا وءشيياو ء هييال الم  يي  بمسييتو  ءوال التريييق رغييم الاييروف انسييتثنائي  قيير واره

ض معاييم مقييورات الشييعب اليمنييي ل ييومار، ومنهييا  الييبالو، ومعانيياأ واييروف الال بييين  ييرال تعييرا
غيرب آسييا  ةطوليبءقر الم    و م منتخب الناشئين اليذين فيازوا بو ..األنوية والمال ب الرياهية.

ميين قبييل رئييي  .. وتييم اسييتقبال المنتخييب بييالم    وتكريمييه ل ناشييئين بمب ييو  شييرأ ماليييين   
وء هيييال هيئييية رئاسييية الم  ييي  بحهيييور  يييوو مييين ء هيييال الم  ييي  واألمانييية العامييية ل م  ييي  

 والمواتين .
استمع الم    إل  رساله رئي  الم    المو هة لرئي  م    الشور  في ال مهورية  و شرون: اربعة

 وتنص كما ي ي:  اإلسالمية اإليرانية

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                            

 السيو / دمحم باقر قاليباف.

 رئي  م    الشور  في ال مهورية انسالمية انيرانية                      المحترم

 حتية وتقدير وبعد،،

يطيب لنا رئي  وهيئية رئاسية وا هيال م  ي  النيواب فيي ال مهوريية اليمنيية مين العاصيمة صينعال ان 

نو ييه لكييم الشييكر والتقييوير مثمنييين  اليييا الييوور الييذ  تهييط عون بييه فييي المحافييل البرلمانييية، اإلق يمييية، 

ت ياوز  والوولية في سبيل نصرأ قهية الشيعب اليمنيي وما وميتيه وميا يتعيرض ليه مين  يووان وحصيار

 السبع سنوات.. 

ص حرصييكم تو يييه الييو وأ لنييا ل مشيياركة فييي ء مييال المييلتمر الييـ ) ( نتحيياو م ييال  الييوول 16ونقييور  اليييا

 تركيا. -م في إسطنبول2021( ويسمبر10-9األ هال بمنامة التعاون اإلسالمي ل تترأ من)

صيار اسيتغل الترصية الميو و وفي الوقت الذ  لم نتمكن فيه من المشاركة بسيبب اسيتمرار العيووان والح

س طان البركاني ءحو الخونة الذين تم اسقاط العهيوية  ينهم باألغ بيية ل قييام بانتحيال صيتة رئيي  م  ي  

النييواب متسيي الً خ ييف اوهييام خيانتييه ل تغطييية   يي   ييرائم حييرب انبيياوأ ال ما ييية التييي يرتكبهييا تحييالف 

 بحق ابنال الشعب اليمني. العووان السعوو  انماراتي بر اية صهيونية امريكية 
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وهو ما لمستموه بأنتسكم في ملتمر تركيا، وكيف انبر  هذا الكائن هو ب وه وابنال شيعبه اليذين يعيشيون 

اسوء كارثة انسانية يشهوها العالم بكل صتاقة، وسط خذنن الم تمع الوولي ألمال وتط عات ابنيال الشيعب 

 اليمني في ايقاف العووان وانهال الحصار..

 

 لسيو/ دمحم باقر قاليباف..ا

كميا تع ميون ان م  ي  النيواب فيي ال مهوريية اليمنيية قيو اسيقط العهيوية  ين  يوو مين ا هيائه بسيبب 

خيييانتهم و  ييبهم العييووان   يي  بالوهييم وميينهم البركيياني والحزمييي، وبحسييب مييا تقتهيييه ال ييوائا المناميية 

بييان نائيب البركياني  بيو العزييز  بيار  لعمل الم    ووستور ال مهوريية اليمنيية ولع كيم اط عيتم   ي  

 الذ  كشف فيه القناع  ن انووار المشبوهة لتحالف العووان السعوو  انماراتي ومن ورائهم امريكا.. 

كما انهم لم يستطيعوا  قو   سة واحوأ لمنا الثقة لحكومة المنت  التابعة ل تار هاو  والتي تقبع في فناوق 

 وحون بكل ستور وقيو  معيوا ثالثية  شير توقيعياً لنيواب خونية يتسيكعون الرياض منذ سبع سنوات وهم ي

في ازقة المون التركية وفناوق الرياض والقياهرأ برفيع الحصيانة  ين حكومية السيتير السيعووية والتيي ليم 

يتمكنوا من  قو   سة واحوأ لمنحها الثقة فكيف يمكن لهلنل سحبها.. فهالً  ين  يوم اميتالكهم ل نصياب 

 محل سخرية وتنور ءحرار العالم. اوهانو وءصبحو ا يهم شعبهم فوهنولقو هان  

 السيو/ دمحم باقر قاليباف 

ما زلنا نراهن ومعنيا شيعبنا اليمنيي ونتط يع ل مزييو مين مواقيف انحيرار فيي بقيية برلمانيات ووول العيالم 

 ما ومية الشعب اليمني.لالقتوال بمواقف البرلمان في ال مهورية انسالمية اإليرانية فيما يتع ق بنصرأ 

ومن خاللكم نتط ع ال  التيذكير اليوائم بميا يتعيرض ليه الشيعب اليمنيي مين  يووان غاشيم وحصيار ايالم، 

وفها انووار المشبوهة ألولئك الخونة الذين تم اسيقاط  هيويتهم وليم يعيو لهيم ا  صيتة ا تباريية باسيم 

 البرلمان والشعب اليمني ون يمث ون ان انتسهم.. 

 ،، ا خالص حتياتنا وتقديرناوتقبلو

 حييى علي الراعي

 رئيس جملس النواب

 اجلمهورية اليمنية

 م   14/1١/١2١1

استمع الم    إل  رسالة رئي  الم    المو هة إل   وو من رلسال وء هيال برلمانيات  و شرون : خمسة

 وتنص كما ي ي : العالم بشأن معاناأ الشعب اليمني

 األخوأ رلسال وء هال البرلمانات العربية غير المشاركة في العووان     اليمن.. المحترمون 
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 األخوأ رلسال وء هال البرلمانات اإلسالمية.. المحترمون

 الساوأ رلسال وء هال البرلمانات وال معيات وانتحاوات البرلمانية.. في العالم المحترمون

بييية والييذ  يصيياوف الثييامن  شيير ميين ويسييمبر، ن ييوها فرصيية "بمناسييبة اليييوم العييالمي ل غيية العر

لمخاطبتكم وتذكيركم، وكل األحرار في العالم في هيذا الييوم بمعانياأ الشيعب اليمنيي  يرال اسيتمرار 

العييووان والحصييار الييذ  قييارب سييبع سيينوات، با تبارنييا ممث ييين ل شييعب اليمنييي الييذ  يشييكل نييواأ 

ك ت البشرية، وذلك من خالل تو يه ثالث رسائل هامة بهيذه العروبة ومعين ال غة العربية ومنهم تش

 المناسبة.

 الرسالة األول :

ألشقائنا العرب الذين ت معنيا بهيم ءواصير ال غية العربيية واألرض واليوم والتياريخ والعياوات والتقالييو 

 والقيم واأل راف المشتركة.

 الرسالة الثانية:

 الذين ت معنا بهم ءخوأ الوين والعقيوأ ولغة القرآن الكريم.لرلسال برلمانات وءحرار الوول اإلسالمية 

حييث ءن ل عربيية ءهمييية ليو  كييل المسي مين، فهييي لغية مقوسية ون تييتم الصيالأ فييي اإلسيالم إن بجتقييان 

 بعض من ك ماتها.

م يون نصتهم مين غيير العيرب، فهيال  100حيث يت اوز  وو الذين يتحوثون ال غة العربية ءكثر من 

ل غة العربية ركنياً مين ءركيان التنيوع الثقيافي ل بشيرية، وهيي إحيو  ال غيات األكثير انتشياراً  ن كون ا

 واستخواماً في العالم.

 الرسالة الثالثة:

لزمالئنا ونارائنا رلسال وء هال البرلمانات، وكل األحرار في وول العيالم والم تميع اليوولي نيذكر 

با تمياو ال غية العربيية  1973ويسيمبر  18لصياور فيي ال ميع بقيرار ال معيية العامية ل ميم المتحيوأ ا

 همن ال غات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحوأ.

ويأتي انحتتال باليوم العالمي ل غة العربية بهوف إذكال الو ي بتاريخ ال غة وثقافتهيا، وهنيا نيذكر بيأن 

ر "، ل تأكييو م يوواً   ي  م حول "ال غة العربية والتواصيل الحهيا2021موهوع احتتالية هذا العام 

 الوور الهام ل غة العربية في التواصل بين ثقافات األمم والشعوب.

وهنا نتسالل مت  تت سو مثل هذه الشعارات والعناوين الهاوفية   ي  الواقيع العم ييي وءيين وور األميم 

ي المتحيييوأ والهيئيييات والملسسيييات التابعييية لهيييا والم تميييع اليييوولي مييين نصيييرأ قهيييية الشيييعب اليمنييي

وما وميتييه، وميييا يتعيييرض ليييه ميين  يييووان وحصيييار ت ييياوزا كافيية األ يييراف والمواثييييق اإلنسيييانية 

 وما الذ  يهوف إليه شعار األمم المتحوأ في تعزيز ءواصر التواصل الحهار ي واألخالقيةي



   

9 
 

وهل ستوصل ال غة العربية إل  ءسما كم معاناأ وءنيات ءبنيال الشيعب اليمنيي، اليذين وصميرت موارسيهم 

 وهم وكل مصالحهم الخومية، وهومت المساكن     رلو  ساكنيها وقتل اآلنف مين األطتيال ومسا

 والنسال والشيوخ في المون اآلمنة وءصيب وشرو اآلنف من ءبنال الشعب اليمني.

وهل تكون ال غة العربية وكل لغات العالم الست وسيي ة لالرتقيال بيالحوار وإرسيال ءسي  السيالم. بيين 

 .األمم والشعوب

 -البريطيياني  -التصييعيو الخطييير لتحييالف العييووان األمريكييي ءصييور الم  يي  بيانيياً بشييأن  و شييرون : سييتة

م  ييي  النيييواب التصيييعيو الخطيييير لتحيييالف العيييووان  فييييه السيييعوو    اإلمييياراتي اوان -الصيييهيوني 

 باستهواف األحيال السكنية في العاصمة صنعال والمحافاات.

مة وولياً التيي تقتيل األطتيال والنسيال والشييوخ وءوان بشوأ استهواف المون  بالصواريخ والقنابل المحرا

 واآلمنين في منازلهم فهالً  ن ترويع األطتال وون مرا اأ ألبسط الحقوق اإلنسانية واألخالقية.

واسييتنكر الم  يي  انسييتهواف المميينهج ل طييرق وال سييور والتهويييو باسييتهواف المنشيي ت والمال ييب 

 واأل يان المونية وتومير البنية التحتية ل شعب اليمني. الرياهية والصحية

األ هال م    األمين واألميم المتحيوأ والهيئيات والمناميات التابعية لهميا والشيعوب  اإلخوأ اكما و 

يييل المسيييلولية القانونيييية  -واليييوول الرافهييية ل هيمنييية والغطرسييية األمريكيييية  الصيييهيونية، إلييي  تحما

اإلماراتي بوقف  رائم الحرب التيي  -وص ف وول العووان السعوو  واإلنسانية، ووهع حٍو لهم ية 

تصرتكييب بمئييات الغييارات يومييياً فييي تييومير األرض واإلنسييان فييي اييل خييذنن الم تمييع الييوولي آلمييال 

 وتط عات الشعب اليمني.

واحتتا م    النواب في ال مهورية اليمنية، با تباره الممثيل الشير ي والوسيتور  ل شيعب اليمنيي، 

قه في مقاهاأ مرتكبي  رائم الحرب ءمام المحاكم الوطنية والوولية لينيالوا  يزالهم اليراوع  يرال بح

 ما ارتكبوه من م ازر و رائم حرب مكتم ة األركان لن تسقط بالتقاوم.

كما لتت م    النواب انتباه الم تمع الوولي إل  خطورأ تصعيو العووان، وانسيتهواف الممينهج مين 

وت من ءبسط القيم اإلنسانية، ولم يعو يرو هم وازع من وين ءو همير، كيون قِبل ءنامة وقي اوات ت را

هذا التصعيو وانستهواف لمقورات الشعب اليمني يأتي في ال استمرار الحصار المطبق بيراً وبحيراً 

 و واً.

 -وو ا ءحرار وشعوب العالم إل  نصرأ الشعب اليمني، واتخاذ موقف حازم ت ياه الصي ف السيعوو  

اإلماراتي بقياوأ ءمريكا، والعمل     سر ة وقف العووان ورفيع الحصيار وفيتا كافية المنافيذ اليمنيية 

 بما فيها موانئ الحويوأ ومطار صنعال الوولي الذ  وصمر بمئات الغارات، بهيوف إخرا يه  ين الخومية

 وإ اقة رحالت األمم المتحوأ في ال وانب اإلنسانية.
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بالشيأن اليمنيي واإلق يميي يينص كميا  بياناً بشيأن مسيت وات األحيواث المتع قية اصور الم    و شرون : بعةس

 مسييت وات تطييورات آخيير كبيييرين وق ييق باهتمييام اليمنييية ال مهورييية فييي النييواب م  يي  يتييابع ي ييي :

 المشيبوهة التحركيات ت ك بشوأ ويوين ، األمور إليه آلت وما واإلق يمي اليمني بالشأن المتع قة األحواث

 فييه يقيوم الذ  الوقت فتي واإلسالمية العربية األمة بقهايا يتع ق ما ت اه السعوو  ل ناام القبيا ل و ه

 األمتيين باسيم التحيوث فيي الحيق لنتسيه ويعطيي األمية لقهيايا ورا يي كحيريص نتسه السعوو  الناام

 العييوو مييع التطبيييع نحييو مهييرونً  التزاماتييه  يينًً  متنصييال سييتور وبكييل ياهيير واإلسييالمية العربييية

 المكالميية واخرهييا التواصييل لخييال ميينءو  الع نييية ءو المباشييرأ السييرية ال قييالات خييالل ميين اإلسييرائي ي

 و  ي  اليووليين الوب وماسييين مين وم مو ية واإلسرائي ي السعوو  الكيانين ناام وزير  بين  الهاتتية

 . واإلسالمية العربية األمتين وقهايا الت سطيني الشعب وحقوق قهايا حساب

 األمية لقهيايا وخيذنن وتتيريط خيانية والتحركيات والتصيريحات قالات ال ت ك يعتبر النواب م    إن

 التتيريط و يوم واإلنعتياق التبعيية من ل تحرر التواقة الحرأ العربية الشعوب وتط عات وآمال المصيرية

 .  الت سطينية القهية ومنها واإلسالمية العربية األمتين بقهايا

 اليذ  الوقيت فيي اإلسيرائي ي الوفاع بوزير  با  محموو الت سطيني الرئي  لقال يوين الوقت ذات وفي

 . العباوأ ووور والمسا و المواطنين مساكن وهوم اليومي والتشريو القتل العوو فيه يمار 

 العالقييات ي رمييون الييذين والعييار الييذل ألناميية والمخييز  المييوو  السييقوط النييواب م  يي  واسييته ن

 . الصهاينة اليهوو مع العالقات تطبيع فيه ت يز الذ  الوقت في  هة من اإلسالمية والعربية العربية

 اسيتغالل فيي واليوول األنامية بعيض   ي  ل هغط والخ ي ي السعوو  المال ت نيو      اهوأ وتعمل

 العربيية األمتيين ءبنيال وما ومييات قهيايا ت ياه مواقتها وتحييو لتحوير صعبة اقتصاوية لاروف سافر

 . واإلسالمية العربية ل متين التاريخي ل عوو واإلرتهان واإلسالمية

 ل نايام ارهيال فيهيا ا يرب والتيي األخييرأ تصيريحاته فيي ال بنياني اليوزرال رئيي  بيه انبير  ما وهو

 يتع يق ميا ومنهيا األمية قهيايا نصيرت  ين متنصيال اليمنيي الشيأن في حكومته  انخراط  وم السعوو 

 . وما وميته اليمني الشعب بقهية

 كافيية يطالييب.  والمتخاذليية المناقهيية والتصييريحات المواقييف ت كييم ويسييتنكر يييوين إذ النييواب وم  يي 

 كافية فيي المريبية التحركيات ت يك واسيتنكار إوانية الحرأ واإلسالمية العربية والشعوب والوول األحرار

 .والوولية اإلق يمية المحافل

 العربيية الشيعوب وتط عيات وآميال طموحيات ي بيي ميابو واإلسيالمي العربيي الصيف وحوأ إل  ويو وا

 التنمير إيقياف   ي  والعميل إسيرائي ية ءمريكيية الصيهيو والوصياية الهيمنية مين التحيرر في واإلسالمية

 ءمرهيا   ي  والمغ وبة المقهورأ الحرأ العربية والوول الشعوب واروف ألوهاع واستغالله السعوو 

. 
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 . الهوان ألنامة والعار الخز  قائمة في ستال المواقف هذه ءن     النواب م    يلكو و

 .. والمارقين الخونة كل من العاولة لقهيته وانسالمي العربي الشعب فيه ينتصر الذ  اليوم وسياتي
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وقييف الم  يي  ءمييام خطييورأ الوهييع الصييحي والمعيشييي ل مييواطنين واآلثييار النا ميية  يين  و شييرون : ثمانييية

سعووية إمارتية في ارتكاب المزييو مين ال يرائم بحيق  الصهيو ءمريكيةاستمرار تعنت قو  الهيمنة 
وو ييا م  يي  النييواب المنامييات الوولييية العام يية فييي القطيياع الصييحي إليي   ءبنييال الشييعب اليمنييي..
لياتها وانستمرار في و م القطاع الصيحي لمكافحية األميراض واألوبئية بمناسيبة انهطالع بمسلو

 اليوم الوولي ل تأهب وانستعواو ل وبئة.

كما حم وا تحالف العووان األمريكي السعوو  مسلولية ترو  الوهع الصحي وانتشيار األوبئية فيي 

 اليمن وقصف آبار مياه الشرب ومنش ت الصرف الصحي.

المتحوأ والمنامات والهيئات الووليية بالهيغط بات ياه إيقياف العيووان ورفيع الحصيار  وطالبوا األمم

وفتا مطار صنعال الوولي بصورأ مستمرأ لموا هة الكيوارث واألوبئية الصيحية، وآثيار وتيوا يات 

 العووان     الوهع الوبائي .. ملكوين ءن العووان ساهم في انتشار العويو من األمراض واألوبئة.

( 500اروا في نقاشاتهم إل  بعض ملشرات التقارير الصيحية التيي تلكيو ءن اثنيين م ييون و)كما اش

( ءلف مهووون بالموت.. وءنه وفقياً لتصيريحات 100ءلف طتل يعانون من سول التغذية الحاو منهم )

( م ييون شيخص 21موير برنامج األغذية العالمي، فجن األمم المتحوأ والمناميات الووليية بينيت ءن )

( مويرية يعانون من حالة انعيوام األمين 217ي اليمن بحا ة لمسا وات إنسانية في حين ءن سكان )ف

 الغذائي حسب التصنيف المرح ي.

 وانسيتعواو واستغربوا و وأ األمين العام ل مم المتحوأ لوول العالم إلي  إحييال الييوم اليوولي ل تأهيب

م وبنييال القييورات الوطنييية وتنسيييق ال هييوو ويسييمبر ميين كييل  يياميين ( 27ل وبئيية الييذ  يصيياوف الييـ)

الوطنية واإلق يمية والووليية ل وقايية مين األميراض المعويية واألوبئية والتختييف مين آثارهيا، متناسيياً 

 الوهع اإلنساني الكارثي الذ  خ ته استمرار العووان والحصار     اليمن.

وخييول األ هييزأ التشخيصييية  ونوهييوا بييأن انعييوام المشييتقات النتطييية فييي المرافييق الصييحية ومنييع

واألووية الحيوية وكواشيف المختبيرات واألمصيال المهياوأ، باإلهيافة إلي  منيع وخيول قطيع غييار 

محطات معال ة الصرف الصحي وغيرها من انحتيا يات الهيرورية ل خيومات الطبيية والصيحية، 

 فاقم من الوهع الصحي والبيئي في اليمن.

ر  ييرائم الحييرب التييي يرتكبهييا طيييران تحييالف العييووان السييعوو  نييوو الم  يي  باسييتمرا و شييرون : تسييعة

انماراتي بر ايية امريكيية بريطانيية.. واوان انسيتهواف الممينهج لطييران العيووان واليذ  يت ياوز 
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المائة غارأ يومياً باستخوام الصواريخ والقنابل المحرمة ووليا في هرب انحيال وان ييان المونيية 
فاات مارب، ال وف، صعوأ، الحويو، تعز و وو من المحافاات اليمنية في العاصمة صنعال ومحا

اوان اسييتمرار مس سييل قتييل انطتييال والنسييال وترويييع اآلمنييين فييي مخالتيية صييارخة واألخيير .. 
 ل قوانين والمواثيق الوولية واننسانية وانخالقية.

 

في محافاة ال يوف والتيي ءسيترت  ين  بارك الم     م ية ف ر الصحرال لتحرير منطقة اليتمة : ثــــالثون 

( كيم مربيع ووحيِر 1200تحريِر كامل منطقِة اليتمِة وما  اوَرها بمساحٍة إ مالييٍة تقيورص بيأكثر مين )
ِ وءتباِ ه من المرتزقِة والخونِة والعمالِل منها .. واشاو الم    بالوور البطولي نبطيال  قواِت العووا

القبائل انحرار الذين لقنوا العوو ورسا قاسيا.. وحييا اليوور  ال يش وانمن وال  ان الشعبية ور ال
وشيو الم  ي    ي  اييو انبطيال ور يال  ..البطولي ل قواِت المس حةَ في موا هة التصعيَو بالتصعيوِ 

أتي فيي سيياق تيي تيتحقيق المزيَو مين العم يياِت العسيكريِة النو ييِة خيالَل التتيرأِ المقب يِة واللالر ال 
واليوفاع  ين الشيعِب واليوطن حتي  اسيتعاوأ السيياوأ   ي  كاميل انراهيي وال يزر  الرو المشيروعِ 

والمييياه اليمنييية وءهيياب بكافييِة اليمنييييَن األحييراِر المشيياركِة التا  ييِة فييي معركييِة الحريييِة وانسييتقالل" 
ِ الم رِم والرِو     كل  رائمِه وا توالاتِه.  ومعهم كل ءبنال الشعب اليمني ل تصو  ل عووا

بيأذن هللا تعيال  انخ فيصيل الشيوافي  هيو الم  ي   المغتيور لهميا قرء الم    التاتحية   ي   : حو وثالثونوا

( 232انخ/   ي سيعيو القشييبي  هيو الم  ي   ين اليوائرأ )و( محافاة تعز .. 11 ن الوائرأ  )
 .بالو الرو  محافاة صنعال

استمع الم    إلي   يوو مين األسيئ ة التيي و ههيا بعيض اإلخيوأ األ هيال لعيوو مين اإلخيوأ  : ءثنان وثالثون

 استمع إىل رد بعض الوزراء على عدد من تلك األسئلة .كما الوزرال 

 

 األ هال نوائرأ ال  سات وشلو


