
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 عشدد  سددي انو  يدمددا     نتاعقددي  نوسادد نأل ودد ولدد      نأل ودد  مددا نور دد   بع سددينو جلسدد ا نتع دي ددد  مجلددا نوادد ن عقدد  

     . م2024/ فب ند  / 41 هد نوم نفق4112/  ج  / 2 ب ي دخ نتح  ما صبيح د م واصف ن نوسيع  نوعيش  
 رئيس اجمللس نائب               أكرم عبد اهلل عطيه  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 نودددددددد ل    / علددددددددق عبدددددددد  ن   بدددددددد  حلدقددددددددا  -4
 

  زدددددددد  نو  وددددددد  وشدددددددو ا مجلسدددددددق نواددددددد ن   نوشددددددد    
 

 نودددددددددددد ل    / محمددددددددددددد  و دددددددددددددف نوسدددددددددددددقيف  -2
 

   نو ددددددددد  د  نوم ادددددددددق ايئددددددددد   زدددددددددد  نو علددددددددددم نورادددددددددق 
 

استمع اجمللـس   (بسم اهلل الرمحن الرحيم.. ثم باسم الشعب  )ـالرئيس اجللسة ب /فتتح األخ اوبعد أن 

 . .املاضية وصادق عليهاىل احملضر التقريري للجلسة 

والتعلـيم بشـان اوضـال التعلـيم      ةقرير التكميلي للجنه الرتبيـ يف الت ةالتوصيات الوارد بعد ذلك استمع اىل

وخـال   . .ة التعليميـة الفين والتدريب املهين جراء العدوان الغاشم على بالدنا وأثـر ذلـك علـي سـع العمليـ     

النقاش استمع اجمللس إىل ايضاح من األخ / نائب وزيـر التعلـيم الفـين والتـدريب املهـين حـو  مـا  ضـمنه         

أجرى اجمللس التصويت علـى التقريـر    . ثم. يف التقرير ةبالتوصيات الوارد نائب الوزير/ تزم االخ الوالتقرير 

 . باألغلبيةاملوافقة على وحاز 

سـبب القـوات األجنبيـة    وحو  قرار الربملان األوروبي بشأن وقف احلرب  ًابعد ذلك اصدر اجمللس بيان

 من اليمن ونص البيان كما يلي :

يف اجلمهورية اليمنية بالقرار الصادر عن الربملـان األوروبـي الـدي دعـا إىل وقـف      رحب جملس النواب 

احلرب على اليمن وانسباب مجيع القوات األجنبية ورفع احلظر عن سفن الوقود ومنع بيع األسلبة لدو  

فـة  كا مـع حتالف  العدوان ويف املقدمة السعودية واألمارات واعترب اجمللـس القـرار  وجـه إيـابي ينسـجم      

دعوات احرار العامل إلنهاء معاناة  الشعب اليمين جراء العدوان واحلصار الشامل .. ويتطلع جملس النـواب  

من دو  االحتاد األوروبي .. وكدا اإلدارة األمريكية إىل اجراءات عملية ملموسة علـى أر  الواقـع  ـنعكس    

 يخ املعاصر بسبب احلصار والعدوان .على أوضال الشعب اليمين الدي يعاني اسوأ أزمة إنسانية يف التار

 7/1/1/16الرقـــم : 

 هـ2442/ رجب / 2  التاريخ :

 م2022/ فبراير / 24 الموافق :

 األحداليـــــوم : 
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 1/1/16/ 7محضر تقريري للجلسة 

وجملس النواب يتابع عن كثب اخلطوات واملواقف اإليابية إلنهاء احلـرب يرحـب بـدعوات السـالم     

واحلوار بني اليمنيني بعيدًا عن التـدخل اخلـارجي للوصـو  إىل  سـوية مشـرفة ن مسـتندة أواًل واخـعًا إىل        

 نه واستقراره وإعادة بناء اليمن .احلفاظ على وحدة االر  واإلنسان اليمين وأم

 وإحال  السالم الشامل يف اليمن  احلرب بإيقافويعترب جملس النواب أن أمن املنطقة واستقرارها مر بط 
 صادر عن جملس النواب

 م0204/ فرباير/ 41صنعاء 

خ / بعد ذلك استمع اجمللس إىل السؤا  التالي املوجه من األخ / أمحد سيف حاشد عضـو اجمللـس لـ    

 وزير الرتبية والتعليم :

    متى دخل قانون صندوق دعم التعليم حيز التنفيد ن وكم بلغت ايرادا ه ويف املقابـل مصـروفا ه ن

 وهل مت الصرف وفق اآللية اليت حددها هدا القانون ؟

 الدي حيدد مبلغ ألـف   ما هو القانون الدي مبوجبه مت فر  ما يسمى برسوم املساهمة اجملتمعية

ريا  شهرية على كل طالب ؟ وكم بلغت حجم ايرادا ه ومصروفا ه وما هي اآلليـة الـيت حـددها    

 هدا القانون لدلك ؟ حيث ينص الدستور أن ال رسوم إال بقانون ؟ 

         ما هو القانون الدي مبوجبه  قوم الوزارة بتـأجع أحـواش عـددًا مـن املـدارو احلكوميـة وكـدلك

أخر من املدارو واللدان كليهما يتعـار  مـع نصـول الدسـتور وقـانون التعلـيم        خصخصة عددًا

 النافد ؟ كم بلغت ايرادات ومصروفات التأجع واخلصخصة وما هي اآللية املنظمة لدلك ؟

 ما القديم واجلديد فيما خيص موضول السال  الغدائية اخلاصة باملعلمني ؟ 

 مات الدولية للوزارة وكيف مت  نفيدها حتى اآلن ؟ما نول وحجم املعونات اليت  قدمها املنظ 

         كم رسوم الدارسة اليت أقر ها الوزارة للمدارو اخلاصـة وكـم عـدد املـدارو املخالفـة ؟ ومـا هـي

 اإلجراءات اليت اختد ها الوزارة جتاهها ؟

  م املتأخرة فأن 8102هل صبيح أنه يف حا  قامت احلكومة بصرف نصف را ب من مر بات عام

م مع أن املعلم ال يوجد لديه غياب يف ذلك الشهر 8180و8181رة  قوم خبصم جزأت غياب الوزا

 م الدي مت صرف نصف را به ؟8102من عام 

 امسه )الفائض( متعلق بتكاليف نقل التغدية ؟ وكم حجمه وكيف يتم  نفيد؟ ءهل هناك شي 
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 1/1/16/ 7محضر تقريري للجلسة 

  صـندوق دعـم التعلـيم وذلـك      هل ميكن أن  قوم الوزارة بتدكعنا يف هدا اجمللس الدي أقر قـانون

باهلدف الدي من أجله مت إقرار هدا القانون وجوانب الصـرف ؟ وهـل  ـأجع أحـواش املـدارو      

وخصخصتها وما يسمى باملساهمة اجملتمعية هي ضمن مقررات ذلك القانون ؟ أو قـوانني اخـرى   

 الحقه ؟

 بداًل من أن يوفر ولو جـزء مـن    ماذا يعين دعم التعليم إذا كان يلزم املعلم بالدفع والعمل باجملان

را به وال يوفر كتاب مدرسي واألب يدفع ومع ذلك ال يضمن حصـو  ابنـه علـى التعلـيم حيـث      

املدارو يتم خصخصتها وحرمان الطالب من الدراسة فيها ويف غعها إذا كان غع قادر هو ايضـًا  

 على دفع الرسوم ؟

م ـــــو  دراستها ملشرول قانون رقــــحوالتعليم  ةبيالرت ةرير جلنـــجزء من  ق اىل كما استمع اجمللس

البـديل للقـرار اجلمهـوري     ةواملتخصصـ  ةواخلاصـ  ةهليـ م بشـان  نظـيم مؤسسـات التعلـيم األ    8181( )

 ..وأرجأ استكما  االستمال إىل بقية التقرير إىل جلسة قادمة . م0111لسنه (00بالقانون رقم )

 ,,,  ظ  ن      عش  نوثياد نوجلس  فق نوسيع  ق  نا  ت 
  ن  نوم فق ,,,

   نئ   نوجلسيت  شو ا نألعضيء 


