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 :    األسئلة:  خامساا 

 
 
 م6/6/4002 الموافق األربعاء يوم جلسة في   عليها الرد سيتم التي األسئلة -أ
 
 
 الوزراء مجلس رئيس/ لألخ المجلس عضو عشال حسين علي/  األخ من الموجه السؤال -1

 الخضار ثالجتي لمستأجر النفطية المنتجات توزيع شركة من صرفت التي التعويضات بشأن
 . النفطية المنتجات توزيع لشركة المملوكة الديزل وقود ومحطة والفواكه

 
 رئيس/  لألخ المجلس عضو بافضـــل القادر عبد الرحمن عبد/  األخ من الموجه السؤال -4

 تقييم حيث من اآلن حتى تم عما تفصيلي تقرير بأي المجلس موافاة عدم بشأن الوزراء مجلس
 عن بيان تقديم وكذا.. خصخصتها تم التي المنشآت بيع من المتحصلة والمبالغ العمالة ووضع

 . للخصخصة المتبعة واآللية وعمالتها وبأصولها بها كشف مع خصخصتها المراد المنشآت
 مجلس رئيس/  لألخ المجلس عضو دبوان الجبار عبد المعز عبد/  األخ من الموجه السؤال -3

 المخصصة واإلنمائية الخدمية المشاريع من إب محافظة الفرع مديرية حرمان حول الوزراء
 الوطني العيد احتفالت تحتضن التي إب محافظة مديريات لعموم الستثنائية الخطة ضمن
 المحافظة مديريات بين المشاريع توزيع ضوئها على تم التي المعايير هي وما,  عشر السابع
 . الستثنائية الخطة ضمن

 
 الوزراء رئيس نائب/  لألخ المجلس عضو العواضي أحمد ياسر/  األخ من الموجه السؤال -2

 العشر خالل اآللف عشرات بقتل تسببت والتي المرور حوادث تزايد بشأن الداخلية وزير
 .؟ القاتلة المرورية األخطار لمعالجة ملموس إجراء بأي الوزارة تقم ولم,  األخيرة سنوات

 
 الوزراء رئيس نائب/  لألخ المجلس عضو طعيمان جعبل/  األخ من الموجه السؤال    -5

 البحث سجن في يوماا  عشرين من أكثر منذ األشخاص من عدد اعتقال حول الداخلية وزير
 . تهمة أو قضية وجود عدم من بالرغم الجنائي

 



 رئيس نائب/لألخ   المجلس عضو النقيب نصر روس عيد/ االخ من الموجه السؤال -6
 قبل من واهانتهم لالعتداء الصحفيين الكتاب من العديد تعرض حول الداخلية وزير الوزراء
 التصرفات هذه مرتكبي تجاه الوزارة اتخذتها التي اإلجراءات ؟وماهي األمن أجهزة

 
 نائب/  لألخ المجلس عضو شيهون بن الحافظ عبد الخالق عبد/  األخ من الموجه السؤال -2

 لحماية الداخلية وزارة اتخذتها التي والمعالجات اإلجراءات حول الداخلية وزير الوزراء رئيس
 عند لها يتعرضن التي والمعاكسات التحرشات من والخاصة العامة المدارس في الطالبات
 . منازلهن إلى والعودة ذهابهن أثناء المدارس بوابات

 
 وزير الوزراء رئيس نائب/لألخ المجلس عضو   العتواني سلطان/  األخ من الموجه السؤال -1

 القران إلى باإلساءة شبوة في الفرنسيين احد قيام عن نقلت التي األنباء حقيقة حول الداخلية
 تم التي   اإلجراءات ؟وماهي شبوة بلحاف محافظة في حدث الذي العنف ومااسباب.. الكريم

 اتخاذها؟
 
 الوزراء رئيس نائب/  لألخ المجلس عضو الحزمي ناصر محمد/  األخ من الموجه السؤال -9

 ما حسب األريتيرية السلطات قبل من اليمنيين الصيادين من عدد اختطاف حول الداخلية وزير
 . ؟ اليمنيين المواطنين حماية في الحكومة دور هو فما..  اإلعالم وسائل تناقلته

 
 الوزراء رئيس نائب/  لألخ المجلس عضو بشر محمد عبده/ األخ من الموجـــــه السؤال   -10

 عدد باعتقال السياسي األمن وخصوصاا  األمنية األجهزة بعض قيام أسباب حول الداخلية وزير
 من( 166.126) والمـــــواد( 21. 22) الدستورية المواد لنصوص مخالفة المواطنين من

 األخت باختطاف قاموا من تجاه اتخاذها تم التي اإلجـــراءات هي وما والعقوبات الجرائم قانون
 . الوادعي حنان/ 
 

 م13/6/4002 الموافق األربعاء يوم جلسة في   عليها الرد سيتم التي األسئلة -ب
 
 
 وزير/  لألخ الموجه المجلس عضو الحزمي ناصر محمد/  األخ من الموجه السؤال   -1

 مخالفة وهي الخدمات رسوم باسم الكهرباء فواتير على المضافة الرسوم قانونية حول الكهرباء
 . الدستوري للنص صريحة

 
 بشأن الكهرباء وزير/  لألخ المجلس عضو اللهبي مسعد علي/  األخ من الموجه السؤال   -4

 بطلب يتقدمون الذين المواطنين من(  المشتركة الكلفة)  يسمى ما بجباية الكهرباء وزارة قيام
 إلى وإنما الحكومة حساب إلى المبالغ هذه تورد ول,  منازلهم إلى الكهربائي التيار توصيل
 . ؟ صرفها يتم كيف يعرف ول,  خاصة حسابات

 
 حول النقل وزير/  لألخ المجلس عضو عباد أحمد بكر أبو/    األخ من الموجه السؤال   -3

 . سيئون بمطار العمل إنجاز تعثر أسباب
 
 النقل وزير/  لألخ المجلس عضــــو جدبان الكريم عبد/  األخ من الموجـــــه الســؤال   -2

 الخطوط رحـــالت انتظام عـــــدم أسباب حــــول اليمنية الجوية الخطوط شركة رئيس/  واألخ
 . أيام؟ ثالثة من ألكثر المطارات في الحجاج من كبير عدد وتأخر مواعيدها في اليمنية الجوية

 



 حول النقل وزير/  لألخ المجلس عضو باصرة علي محسن/  األخ من الموجه السؤال   -5
 أنعم سعيد هائل شركة ومجموعة عدن فرع اليمنية الموانئ مصلحة بين الموقعة التفاقية
 للوزارة التابعة المصالح من الموانئ مصلحة ألن ونظراا  تلقائياا  وتجدد عاماا ( 50) لمدة وشركاه

 وشكالا  جوهراا  التفاقية في النصوص بعض خالف قد التفاقية على الموقع التجاري البيت وأن
 في النظر بإعادة الوزارة تقوم ل فلماذا..  العام بالصالح ومضرة جــداا  طويلة الزمنية والفترة
 ؟ جديدة وبشروط وموادها التفاقية

 
 أسباب حول المالية وزير/  لألخ المجلس عضو العقاري أحمد أحمد/  األخ الموجه السؤال   -6

 مشروع وخاصة الخارجي التمويل ذات المشاريع تمويل في الحكومة مساهمة صرف تأخير
 التنفيذ؟ تحت القائمة المشاريع تعثر إلى يؤدي الذي األمر العامة األشغال

 
 حول المالية وزير/لألخ المجلس عضو بافضل لرحمن عبدا/  األخ من الموجه السؤال   -2

 تم الصديقة اليابان دولة من الجمارك في سيارة عشرين هناك أن من اإلنباء وكالت مابثته
 عليها؟ جمركية رسوم بدفع المالية مطالبة بعد إفريقيا إلى المانحة الدولة طريق عن سحبها

 
 أسباب حول المالية وزير/ لألخ المجلس عضو   دومان سعيد/  األخ من الموجه السؤال   -1

 حسب الصحة مجال في( 150) , التربية مجال في ومعلمه معلم( 200) مرتبات اعتماد عدم
 والصحراء الوادي لمديريات زيارته أثناء   بتوظيفهم الجمهورية رئيس/األخ فخامة توجيهات
 .ألعمالهم ومباشرتهم بتوظيفهم المدنية الخدمة فتاوى صدور من بالرغم حضرموت محافظة

 
 حول المغتربين وزير/  لألخ المجلس عضو اللهبي مسعد علي/  األخ من الموجه السؤال   -9

 داخل لالستثمار عودتهم عند اليمنيين المغتربين حماية في الوزارة تتخذها التي اإلجراءات
 . الوطن

 
 الخارجية وزير/  لألخ المجلس عضو الشائف ناجي بن محمد/  األخ من الموجه السؤال   -10

 . لليمن الداخلية بالشؤون واإليراني الليبي التدخل حول
 

 بشأن الخارجية وزير/  لألخ المجلس عضو عشال حسين علي/  األخ من الموجه السؤال -11
 الوليات مع وقعت سرية اتفاقية وجود حول الدولية المنظمات بعض عبر تردد ما صحة

 اليمنية األراضي في المتواجدين األمريكيين الجنود تسليم تحريم بخصوص األمريكية المتحدة
 أخرى دولية جهة أي أو الدولية للمحكمة

 
 حول الخارجية وزير/لالخ المجلس عضو النقيب نصر عيدروس/ الخ من الموجه السؤال -14

 بانتحار مايسمى حادثة عن السويسرية الطيبة البعثة ماصدرته بشأن اإلعالم وسائل ماتناقلته
 اتبعتها التي اإلجراءات ,وماهي   جوانتانامو في المعتقل   هلل عبدا علي احمد/ اليمني المواطن

 ؟ السجن في مقتولا  مات أم انتحر قد كان إذا ما ومعرفة الحقيقة إليضاح الخارجية وزارة
 

 الجتماعية الشؤون وزيرة/ لألخت المجلس عضو طعيمان جعبل/  األخ من الموجه سؤال -13
 وصرف الجتماعية الرعاية بصندوق الخاصة م4006 لعام المجلس توصية تنفيذ حول والعمل

 . م4003-4001 لعامي المعتمدة الجتماعية الرعاية مستحقات
 
 م40/6/4002 الموافق األربعاء يوم جلسة في   عليها الرد سيتم التي األسئلة -ج
 



 
 األشغال وزير/  لألخ المجلس عضو القاضي ربه عبد علي/  األخ من الموجه السؤال   -1

 اعتماد رغم,  البيضاء – مأرب طريق في العمل توقف أسباب حول والطرق العامة
 . ؟ للدولة العامة الموازنة في المالية مخصصاتها

 
 حول والطرق العامة األشغال وزير/  لألخ طعيمان محمد جعبل/  األخ من الموجه السؤال   -4

 الطريق جرفت التي السيول نتيجة بالغة ألضرار مأرب – جحانه – صنعاء طريق تعرض
 .؟ األضرار تلك بإصالح الوزارة قيام عدم أسباب فما..  الجسور وهدمت

 
 العامة اإلشغال وزير/لألخ المجلس عضو   الصالحي محمد/  األخ من الموجه السؤال   -3

 بهذه الخاص القرض مصير وما(  الحسينية_ ذمار) مشروع في العمل توقف بشأن والطرق
 المشروع؟ لنجاز المتبقية المدة وكم الطريق

 
 للشؤون الوزراء رئيس نائب/  لألخ المجلس عضو بشر عبده/  األخ من الموجه السؤال     -2

 واضحة واستراتيجيه رؤية وجود مدى حول..    الدولي والتعاون التخطيط وزير   القتصادية
 مؤتمر من اليمن عليها حصلت التي والمساعدات والهبات القروض من لالستفادة ومدروسة
 تلك هي وما تمويلها سيتم التي للمشاريع الدراسات بإعداد الوزارة قامت وهل..  المانحين
 ؟ الصينية القروض من الستفادة تم وهل ضمنها الكهرباء قطاع يدخل وهل المشاريع

 
 العامة الصحة وزير/  لألخ المجلس عضو القباطي محمد/  األخ من الموجـــــه السؤال   -5

 ؟ المستشفيات من عدد في الصحي الصرف مجاري إصالح عدم أسباب حول والسكان
 
 العامة الصحة وزير/  لألخ   المجلس عضو العقاري احمد/األخ من الموجه السؤال   -6

 التي اإلجراءات هي وما ريا المال مرض انتشار بسبب الوفاة حالت كثرت بشأن والسكان
 ؟ الوباء هذا لمكافحة الوزارة اتخذتها

 
 الصحة وزير/  لألخ المجلس عضو باحويرث حسن أحمد/  األخ من الموجه السؤال   -2

 ومديرية تريم مستشفيات في الدواء توفر عدم بسبب المواطنين أحد وفاة حول والسكان العامة
 ؟ الحادث مالبسات هي وما,  حضرموت محافظة سيئون

 
 العامة الصحة وزير/  لألخ المجلس عضو البحر علي محسن/  األخ من الموجه السؤال   -1

 بمديرية( الحنكة)  منطقة في الديكــــــي السعـــــــال مرض عدوى انتشار أسباب حول والسكان
 الوزارة بها قامت التي والحترازية اإلسعافية اإلجراءات هي وما,  تعز محافظة مأوية

 
 العامة الصحة وزير/لالخ المجلس عضو   طعيمان جعبل/ الخ من الموجه السؤال   -9

 واحالتهم بمأرب الصالح الرئيس مستشفى من موظفا وعشرين اربعة طرد أسباب حول والسكان
 من عدد تشغيل عدم ؟ومااسباب المستشفى لتشغيل المعتمدة المبالغ ؟ومامصير المحافظة الى

 الصحية؟ والوحدات المستشفيات
 

 العامة الصحة وزير/  لألخ المجلس عضو دوما مبارك سعيد/  األخ من الموجه السؤال   -10
 من الوزارة موقف وما استالمها منذ الطبية األجهزة بعض في خلل وجود حول والسكان

 مسمى تحت مبالغ تحصيل يتم أساس أي وعلى ؟ سيئون مستشفى داخل الخاصة الصيدليات
 ؟ صرفها يتم وكيف المجتمع مشاركة



 
 الشباب وزير/  لألخ المجلس عضو شيبان شرف الكريم عبد/  األخ من الموجه السؤال   -11

 رعاية صندوق موارد من% 30 نسبة من اإلدارية للوحدات المتحققة اإليرادات حول والرياضة
 اإلدارية للوحدات اإليرادات تلك توريد تم وهل م4006-4005-4002-4003 لألعوام النشء

 .؟ المحلية السلطة قانون من( 143) المادة من( ب) الفقرة بموجب
 

 الوقاف وزير/لالخ   المجلس عضو   جدبان لكريم عبدا/  األخ من الموجه السؤال   -14
 ؟ معتمر كل من الوزارة تتقاضاها سعودي لاير عشرين مبلغ عن والرشاد

 
   العاصمة امين    الدولة وزير/ لالخ المجلس عضو بشر عبده/ الخ من الموجه السؤال   -13

 أكثر وتخريبها سفلتتها يتم شوارع هناك وان العاصمة امانة مداخل في العمل توقف اسباب حول
 ؟وماهي الخدمات جميع إدخال بعد السفلتة ليتم   ,فلماذا الخدمات بعض إلدخال مرة من

 لتنفيذ المتبعة اآللية هي ؟وما جري ما لتفادي العاصمة امانة لدى المستقبلية اإلستراتيجية
 الخدمية؟ المشاريع

 
 حول الدفاع وزير/لألخ المجلس عضو جباري العزيز عبد/ الخ من الموجه السؤال   -12

 اسباب في للتحقيق لجنة تشكيل تم ؟وهل صعده بمحافظة( 49) ميج الطائرتين سقوط اسباب
 ؟ التحقيق هذا نتائج ؟وماهي الحادث

 
 م42/6/4002 الموافق األربعاء يوم جلسة في   عليها الرد سيتم التي األسئلة -د
 
 
 النفط وزير/  لألخ المجلس عضو شيبان شرف الكريم عبد/  األخ مــــــن الموجـــــه السؤال -1

 النفطية الشركات على المفروضة المنح من سنوياا  النفط وزارة عليه تحصل ما مقدار حول
 تفصيلية بكشوفات المجلس وتزويد..  والتنمية والتدريب المؤسسي الدعم باسم اليمن في العاملة

 .؟ م4006-4005-4002 األعوام خالل المنح تلك صرف أوجه عن
 
 والمعادن النفط وزير/  لألخ المجلس عضو عتيق أحمد ناجي/  األخ من الموجه السؤال -4

 مقدار وما,  الغاز اسطوانات تعبئة في النفط وشركة الوزارة إليها تستند التي المعايير حول
 .؟ محافظة لكل المخصصة الكميات مقدار وما,  اسطوانة لكل الحقيقي الوزن

 
 والثروات النفط وزير/  لألخ المجلس عضو طعيمان جعبل/  األخ من الموجه السؤال -3

 شملتها التي النفط شركات من للتنمية مأرب لمحافظة المخصصة النفط عائدات حول المعدنية
 . الصالح الرئيس مستشفى لبناء منها جزء حول أن بعد السابقة التفاقيات

 
 حول والمعادن النفط وزير/لالخ المجلس عضو   العتواني سلطان/  األخ من الموجه السؤال -2

 أسباب وما..الكريم القران إلى باإلساءة شبوة في الفرنسيين احد قيام عن نقلت التي األنباء حقيقة
 اتخاذها؟ تم التي   اإلجراءات ؟وماهي شبوة بلحاف محافظة في حدث الذي العنف

 
 حول والمعادن النفط وزير/ لالخ المجلس عضو   دومان سعيد/  األخ من الموجه السؤال -5

 عملية في الباطن شركات دور ؟وما   النفطية الشركات لدى اليمنيين تشغيل في   الوزارة دور
 اليمني؟ العمل لقانون الباطن من التشغيل وشركات الشركات هذه تخضع ؟وهل تشغيلهم

 



 مشاركة حول الثقافة وزير/  لألخ المجلس عضو دحابه فؤاد/  األخ من الموجه السؤال -6
 الرحلة هذه أهداف هي وما – العالم شباب سفينة في عشرة التاسعة الرحلة في شبابي بوفد اليمن
 .. الجنسين من الوفد عدد وكم الوفد قدمها التي البرامج هي وما

 
 مشاركة حول السياحة وزير/ لألخ المجلس عضو دحابه فؤاد/  األخ من الموجه السؤال -2

 الرحلة هذه أهداف هي وما – العالم شباب سفينة في عشرة التاسعة الرحلة في شبابي بوفد اليمن
 .. الجنسين من الوفد عدد وكم الوفد قدمها التي البرامج هي وما

 
 والري الزراعة وزير/  لألخ المجلس عضو باصرة علي محسن/  األخ من الموجه السؤال -1

 لشركة سنة( 45) لمدة حضرموت محافظة(  فوة)  منطقة دواجن مزرعتي تأجير عقد حول
 في النظر إعادة يتم ل فلماذا.. اإليجار عقد من( 14) المادة المستأجر ينفذ ولم,  المحدودة سنابل

 .؟ العام المال عل للحفاظ جديدة شروط وفق التأجير عقد
 والري الزراعة وزير/  لألخ المجلس عضو طعيمان محمد جعبل/  األخ من الموجه السؤال -9

 .؟ الثمانينات نهاية في بنائه اكتمال من بالرغم مأرب سد قنوات اكتمال عدم حول
   اسباب حول العدل وزير/ لالخ المجلس عضو   طعيمان جعبل/ الخ من الموجه السؤال   -10
 حريب_ بدبده_صرواح) مأرب محافظات مديريات من عدداا  في شرعية محاكم إيجاد عدم

 شرعية؟ محاكم بدون ستظل متى والى( مدغل_ مجزر_ رغوان_ القرميش_
 

 والتعليم التربية وزير/  لألخ المجلس عضو اللهبي مسعد علي/  األخ من الموجه السؤال   -11
 التي الدول وخاصة المدرسي والكتاب المهجر في اليمنية الجاليات دعم في الوزارة دور حول
 . األوروبية الدول في اليمنية الجاليات ألبناء طالبية كثافة بها توجد

 
 وزير/  لألخ المجلس عضو القاضي الرقيب عبد شوقي/  األخ من الموجه السؤال   -14

 تنفيذ وصل أين وإلى..  الكبار وتعليم األمية محو لمكافحة المبذولة الجهود حول والتعليم التربية
 .؟ اليمن في األمية مكافحة استراتيجية

 المحلية اإلدارة وزير/لالخ المجلس عضو   خيرات هللا عبد/  األخ من الموجه السؤال   -13
 الهالل نادي أرضية تسوير من المقاولة الشركة بمنع الحديدة بمحافظة المحلية السلطة قيام حول

 ؟ الحديدة بمدينة الرياضي
 التربية وزير/  لألخ المجلس عضو فرحان محمد الحميد عبد/  األخ من الموجه السؤال   -12

 . الموازنة في معتمدة وهي,  المحلية المجالس إنشاء قبل ما منذ المتعثرة المشاريع حول والتعليم
 المحلية اإلدارة وزير/لالخ المجلس عضو   خيرات هللا عبد/  األخ من الموجه السؤال   -15

 الهالل نادي أرضية تسوير من المقاولة الشركة بمنع الحديدة بمحافظة المحلية السلطة قيام حول
 ؟ الحديدة بمدينة الرياضي

 
 الصناعة وزير/  لألخ المجلس عضو قواره علي محمد/  األخ من الموجه السؤال   -16

 البناء ومواد الغذائية المواد في األسعار ارتفاع حول والتجارة
 
 

 ,,,, الموفق وهللا
 

 المجلس رئاسة هيئة


