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اليـــــوم  :االثنين

األمانة العامة

دائرة اجللسات وشؤون األعضاء

عقد مجلس النواب جلسته االعتيادية الثامنة عشرة من الفترة الثالثة للددورة الثانيدة مدن دور االنققداد السنددوي السدادس عشدر السداعة
القاشرة والنصف من صباح يوم اال ثنين بتاريخ  / 03جمادى األولى 4110/هد الموافق  / 0يناير2322/م .

رئيس اجمللس

برئاسة األخ  /حييى علي الراعي
وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي :
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الدددددددددددد تور  /عبدددددددددددد القريدددددددددددر بدددددددددددن بتدددددددددددور

رئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس مجلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور ار
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الدددددددددد تور  /علدددددددددد عبددددددددددد اهلل أبددددددددددو ليقدددددددددده

وريدددددددددر الدولدددددددددة لشددددددددد ون مجلسددددددددد الندددددددددواب والشدددددددددورى

-0

المهنددددددددددددددس /طالدددددددددددددب عبدددددددددددددد اهلل م لدددددددددددددق

وريددددددددددددددددددددددددر األشدددددددددددددددددددددددد ا القامددددددددددددددددددددددددة وال ددددددددددددددددددددددددرق
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األخ  /علدددددددددددددددددددددد

-5

الدددددددددددددد تور /اسدددددددددددددماعي ابدددددددددددددراهيم الدددددددددددددورير

نائددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب وريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اللدددددددددددددددوا  /عبدددددددددددددددد اهلل م مدددددددددددددددد ج ددددددددددددددداف

و يدددددددددددددددددددد ورارة الدا ليددددددددددددددددددددة لق ددددددددددددددددددددا ال دددددددددددددددددددددما
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الدددددددددددددددد تور /القاسدددددددددددددددم م مدددددددددددددددد عبددددددددددددددداس

رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس جامقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنقا
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اللدددددددددددددددددوا  /عبدددددددددددددددددد ال ميدددددددددددددددددد الم يدددددددددددددددددد

رئددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ة السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددجون
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األخ /أ مدددددددددددددد ي يدددددددددددددى م مدددددددددددددد ال بسددددددددددددد

رئدددددددددددديس جهددددددددددددار م ددددددددددددو األميددددددددددددة وتقلدددددددددددديم ال بددددددددددددار

وعدددددددددددددددد مددددددددددددددن الددددددددددددددو

سددددددددددددددددددددددين الددددددددددددددددددددددديلم

والددددددددددددددو

القددددددددددددددددائم باعمددددددددددددددددا وريددددددددددددددددر قددددددددددددددددوق ا نسددددددددددددددددان

المسدددددددددددددداعدون والمددددددددددددددد ار القمددددددددددددددوم فدددددددددددددد الجهددددددددددددددا

ا الق ددددددددددددددة

وبعد أن افتتح األخ  /الرئيس اجللسة ب ( بس ا ال ر ا ال ر.ي ثث ب بال ال ع ) ثث ال تع
اجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة املاضية وصادق عليهثث
بعد ذلك ر .االخ  /رئيس اجمللس باألخ رئيس جملس الوزراء واألخ و ال وزراء وال وء ء واملصت
الذيا .ضروا اجللسة ث
ب جدد اجمللس إدانته اللتعرار حتالف العدوان األمريكي السعودي يف تدمري املساجد واألعي ان املدني ة
وقتل املواطن يف أمانة العاصعة وعدد ما احملافظات وآخر هذه اجلرائ تدمري طريان العدوان أ.د املساجد
يف منطقة لواد ع ر مبديرية مع ثث والتنكر صلف ومتادي حتالف ال ر والع دوان يف ال تفداس مس اءا
املواطن واملساجد والطرق واجلسور واملن آت العامة واخلاصة يف انتفاك لافر لل رائ واألع راس واملوابي
والقوان الدولية واإلنسانيةث
وأءد اجمللس أن إمعان حتالف العدوان يف ارتكاب جرائ احلرب ،لا يزيد ال ع ال يعإ إال ص عودا
وبباتا يف الت دي للعدوان وأدواتهث

ودعا اجمللس أ.رار العامل واملنظعات الدولي ة إىل الت عار ط اطر ال تفداس ا ب ار اليعني ة اإلل مية
ومقدرات ال ع اليعإ ما قبل قوى العدوان ثث م رييا إىل أن ما يتعرض له املوروث احلضاري لليعا ما
تدمري ممنفج والتفداس ملئات املساجد واألضر.ة واملقامات يك ف احلقد الذي يكنه حتالف العدوان جتاه
.ضار اليعا الضاربة يف جذور التاريخث
بعد ذلك التع اجمللس إىل توصيات جلنة احلريات العامة و.قوق األنسان ب نن املعاجل ات املقة .ة
مل فوفة االشكاليات املتعلقة بقضايا السجناء والسجون املقر ما اجمللس يف 2222/11/2م ثث
بعد ذلك أءد األخو األعضاء خ ل النقاش على ضرور تفعيل القانون وعدم اخت اذ إج راءات تعس فية
طالفه للقانون جتاه الس جناء وان يس عح ل ذويف بزي ارتف ثث ءع ا ط البوا باالهتع ام باجلوان النفس ية
وال حية والغذائية للعساج وأيضا توفري األماءا امل ئعة للتوقف واحلجز يف األقسام والسجون اال.تياطية
وإلزام النيابة العامة باأللراع يف التحقيقات وا.الة املتفع إىل احملاء واإلفراج عا السجناء ال ذيا أمض وا
فة احلك وأيضا اإلفراج عا السجناء الذيا مل توجه هل أي تفعه ثث ءعا طالبوا اللجنة مبتابعة احلكوم ة
يف تنفيذ التوصيات أوال بنول ث
بعد ذلك التع اجمللس ما األخ /وءيل وزار الداخلية اىل بعض التوضيحات ثث .يث أءد بنن ال وزار
واجلفات املعنية تععل ب وره مستعر على تفقد أوضاع املسجون والسجون وهناك حتوالً اجيابياً ء بريا يف
جمال السجون ونزالئفا رغ شحة االمكانيات وظروس احلرب واحل ار املف روض مكء دا ب نن االش كاليات
أءرب وأول مما ذءرته جلنة احلريات يف تقريرها ءون تل ك الس جون بني ن من ذ ل نوات طويل ة وقب ل أن
ي فد الوطا ءل هذا التضص السكاني الكبري ث
بعد ذلك قدم األخ  /رئيس جملس الوزراء ال كر والتقدير لألخ  /رئيس اجمللس واألخ و األعض اء عل ى
اهتعامف بقضايا املواطن ودعو احلكومة للحضور ثث ءعا قدم اعتذاره لتغي بعض الوزراء عا احلضور إىل
اجمللس نتيجة لظروس خارجه عا إرادتف ثث مكء دًا التزام ه بتنفي ذ التوص يات ال وارد يف تقري ر جلن ة
احلريات العامة و.قوق األنسان وأنه لوس يوجه ءل اجلف ات بتنفي ذ التوص يات ء فيع ا ص ه وفق ا
للدلتور والقانون ث
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ءعا التزم بتنفيذ التوصيات الوارد يف التقرير التكعيل ي للجن ه ال دفاع واألم ا ب ان ش كاوي ع دد م ا
اجلععيات السكنية واملواطن ما اجراءات جلنة  .ر اراض ي الق وات املس لحة ول وس يوج ه اجلف ات
املصت ة بتنفيذ التوصيات ء فيعا ص هث
بعد ذلك التع اجمللس اىل السكال التالي املوجه ما االخ /جني

ال ورقي املوج ه ل ألخ وزي ر التعل ي

العالي والبحث العلعي :
مت التدعاء إىل اجمللس لابقاً ما أجل مبنى ءلية ا داب بذمار والتحذير م ا انفي ار املبن ى ،
ووعدمت بععل .ل عاجل يف .ينه ومل يت واألن انفار املبنى ولوال الطاس ا لبحانه انه انفار بعد
خروج الط ب واملدرل واملوظف لكانن .دبن ءاربة ال حيعد عقباهاث
 ملاذا مل يت ععل احللول الذي وعدمت بفا ؟
 ما يتحعل مسكولية انفيار املبنى وملاذا مل يت ا.التف للتحقي ث
 مبنى الكلية ط

األل ن ان ب ذمار مكه ل ل نفي ار يف أي وق ن وه و مبن ى م زد .ج دا

بالط ب واملدرل واملوظف فعا الذي لتقوم وزارتك بععله قبل .دوث ءاربة أخرىث
و د انته الجلسة ف الساعة الثانية عشرة ظه ار ,,,

واهلل الموفق ,,,

دائرة الجلسا وش ون األعضا
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