
 أنشطة المجلس الرقابية للفترة الـ 3 من الدورة الـ 8 لدور االنعقاد السنوي الـ81

نطالقا من المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي حسب الوجه ا

المبين في دستور الجمهورية اليمنية وفي ضوء ما حددته  الالئحة الداخلية للمجلس قام المجلس 

لدور االنعقاد  1من الدورة الـ  3للفترة الـ بعدد من األنشطة الرقابية خالل جلسات أعمال فترته 

 13م وانتهت يوم 2222-11-26هـ الموافق 1111 جماد أول2والتي بدأت يوم  11السنوي الـ

 م.2222-12-7هـ الموافق 1111جمادى األولى 

األنشطة الرقابية المتنوعة من أسئلة وتوصيات  لهذه الفترة عددا منالجلسات  بعضوتخلل 

 .يونوجزها قيما يل النوابلة أسئد وإيضاحات الجانب الحكومي على وردو

م بشأن األرصاد الجوية2222مجلس النواب يصوت على مشروع قانون لسنة   

، برئاسة م2222-12-6هـ الموافق 1111جماد أول 12في جلسته يوم   صوت مجلس النواب

م بشأن األرصاد 2222رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي على مشروع قانون لسنة 

وذلك في ضوء تقرير لجنة النقل واالتصاالت، ومالحظات أعضاء المجلس  الجوية، مادة مادة

 والتقرير التكميلي للجنة، وأقره بصيغته النهائية.

تضمن الفصالن األول والثاني من فصول.. 6مادة موزعة على 66قانون من ويتشكل مشروع ال

 مشروع القانون التسمية والتعاريف، واالهداف، ومجال التطبيق.

ن الفصالن الثالث والرابع تنظيم انشطة وخدمات األرصاد الجوية والتطوير المستقبلي كما تضم 

لها، ومواكبة المستجدات واإليفاء بالمتطلبات الدولية، باإلضافة إلى تنظيم أنشطة األرصاد الجوية 

 وفروعه في إدارة أنشطة األرصاد والتنبؤات واإلنذار المبكر والمناخ، والتفتيش والرقابة.

 واالحكام العامة والختامية..  ما تضمن الفصالن الخامس والسادس العقوباتفي

جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي 

أبو حليقة، والوكيل المساعد لقطاع األرصاد بالهيئة دمحم حميد، وعدد من المختصين في الجانب 

 الحكومي .

 



مشكلة تقريرا بشأنناقش مجلس النواب ي  

ويقر عددا من التوصيات األراضي بمحافظة الحديدة   

يوم  س مجلس النواب الشيخ يحيى على الراعيجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيناقش م

تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، العدل  م2222-12-6الموافق هـ 1111جماد أول 11

واالوقاف، العرائض والشكاوى، ورئيس لجنة التقنين، ومقرر اللجنة الدستورية والقانونية بشأن 

 األراضي بمحافظة الحديدة.ما تضمنته المذكرة الموقعة من عدد من أعضاء المجلس عن مشكلة 

واقر المجلس رفع موضوع اإلشكاالت المتعلقة باألراضي في محافظة الحديدة إلى رئيس المجلس 

السياسي األعلى فخامة المشير الركن مهدي دمحم المشاط نظرا ألهمية الموضوع وعلى ان تكلف 

وزراء، ووزارتي الدفاع لجنة مشتركة تمثل فيها الجهات التالية: مجلس النواب، رئاسة مجلس ال

و الداخلية، ووزارة اإلدارة المحلية ووزارة العدل، والنيابة العامة، والهيئة العامة لألراضي 

والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة، وذلك بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة 

الدولة واألراضي الخاصة  لتقصي الحقائق حول تلك االشكاالت وتحديد األراضي الخاصة بأمالك

باألوقاف، ورفع تقرير مفصل بذلك إلى المجلس ليتسنى للمجلس توصية الحكومة باتخاذ 

 اإلجراءات الكفيلة بحسم تلك االشكاالت في ضوء ذلك.

ستعرض أعضاء المجلس ما توصلت إليه اللجنة الخاصة المكونة من األخوة أعضاء مجلس كما 

، والمهندس. علي غالب الكبودي والمكلفة بالنزول  النواب د. علي دمحم الزنم، وأحمد سيف حاشد

الميداني لتقصي الحقائق بشأن التظلم والشكوى المقدمة من عضو مجلس النواب، عبدالرحمن 

األكوع بخصوص االعتداءات واالستحداثات  المتكررة على األراضي الخاصة به وبأسرته وما 

ألراضي محل الشكوى.وخلصت اللجنة في قامت به اللجنة خالل نزولها الميداني إلى مواقع ا

تقريرها إلى عدد من التوصيات وقد أرجأ المجلس مناقشة ذلك في جلسة قادمة بحضور الجانب 

 الحكومي المختص.



 بتقصي الحقائق ن يقر حضور الجانب الحكومي بشأنالبرلما

 بشأن مشكلة األراضي في منطقة القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقيه

وزيري اإلدارة حضور  م2222-12-1هـ الموافق 1111جماد أول 12في جلسته يوم أقر المجلس 

المحلية والداخلية، ورئيس الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمناقشة تقرير 

اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مشكلة األراضي في منطقة القصرة بالجروبة 

ة األراضي مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة. وبقية اإلشكاالت الناتجة عن تفاقم مشكل

 ..إيجاد الحلول المناسبة وفقًا لألطر القانونية التي تكفل حماية ممتلكات المواطنين و

 ال النائب المنبهي الموجه إلى وزير الصحةمجلس النواب يستمع إلى سؤ

-1هـ الموافق 1111جماد أول 12في جلسته يوم في جلسة مجلس النواب استمع نواب الشعب إ

من عضو مجلس النواب علي حسين المنبهي إلى سؤاله الموجه إلى وزير الصحة  م12-2222

العامة والسكان، فيما يتعلق باألسباب والدوافع القانونية وراء إغالق الوزارة لمستشفى يوني 

 مكس في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة؟

سئلة واالستفسارات وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزير الصحة والسكان، للرد على األ

 ..الموجهة اليه في أقرب وقت ممكن

  مجلس النواب يستمع إلى سؤال النائب الورقي الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة

-12-1هـ الموافق 1111جماد أول 12في جلسته يوم في جلسة المجلس  استمع نواب الشعب 

وجه إلى وزير الصناعة من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤاله الم م2222

القانونية إلغالق بعض األفران والمخابز من قبل مكاتب والتجارة ، فيما يتعلق بالمبررات 

 الصناعة والتجارة في بعض المحافظات

وكذا ما يتعلق باإلجراءات التي يتم اتخاذها إللزام المخابز واألفران بالتقيد باألسعار واألوزان 

 .الجودة وتفعيل الرقابة الدورية عليها، وضبط المخالفينالفعلية، فضال عن تحري 

ت وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزير الصناعة والتجارة، للرد على األسئلة واالستفسارا

 إليه .الموجهة 


