
 
 

 

 

 
 

 روع ـــــــــــــمش
 األوىلمن الدورة  األوىلجدول أعنــال اجمللــــس للفرتة 

 عشرالرابع لدور االنعقاد السنوي                                                              

رصال٘ رئٔط اجمللط الضٔاصٕ األعلٙ بشأٌ إعادٗ االتفاقٔ٘ الدّلٔ٘ حلنآ٘ األشخاص  -1

 مً االختفاء القضزٖ .

 رصال٘ احللْم٘ بشأٌ صخب مشزّع قاىٌْ الدّاء ّالصٔدل٘ . -2

 احللْم٘ بشأٌ مشزّع قاىٌْ إىشاء صيدّق دعه ّتطْٓز التعلٔه العاو .رصال٘  -3

تلثٔف مياقش٘ مضتجدات العدّاٌ علٙ بالدىا خاص٘ التصعٔد علٙ ذلافظ٘ احلدٓدٗ ّ  -4

التْاصل مع دللط األمً ّاألمه املتخدٗ ّاالحتادات الربملاىٔ٘ الدّلٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ 

فزٓقٔ٘ ّاإلصالمٔ٘ ّالعزبٔ٘ ّإظَار مظلْمٔ٘ ّبزملاىات الدّل األصْٔٓ٘ ّاألّرّبٔ٘ ّاأل

 ّرفع احلصار املفزّض علٙ بالدىا. ٍُذا العدّاٌ ّاملطالب٘ بإٓقاف بضببالشعب الٔنين 

مياقش٘ الْضع املالٕ ّاالقتصادٖ ّمْاجَ٘ احلزب االقتصادٓ٘ ّاحلصار اجلائز الذٖ  -5

ٖ ّاملبالغ املالٔ٘ اليت تشيُ دّل حتالف العدّاٌ علٕ بالدىا  ّمْضْع ىقل البيم املزكش

 طبعت يف اخلارج .

 .التصْٓت علٙ مشزّع قاىٌْ الشزاك٘ بني القطاعني العاو ّاخلاص  -6

صبتنرب مً التطبٔق  21تقزٓز جلي٘ التعلٔه العالٕ حْل ميع طالب جامع٘ مياقش٘  -7
 . 48العنلٕ يف مضتشفٙ 

 يف أماى٘ العاصن٘ ّعْاصه احملافظات تقزٓز جلي٘ اخلدمات حْل تزمٔه ّصٔاى٘ الشْارع  -8

 تقزٓز جلي٘ التجارٗ ّالصياع٘ حْل محآ٘ املضتَلم . -9

   اخلاص٘ املللف٘ بدراص٘ تقارٓز األماى٘ العام٘ ّالدّائز املختلف٘ باجمللط .تقزٓز اللجي٘  -11

ارتفاع اصعار الضلع الغذائٔ٘ خاص٘ مادتٕ أصباب حْل تقزٓز جلي٘ الصياع٘ ّالتجارٗ  -11
 ّالدقٔق يف عنْو ذلافظات اجلنَْرٓ٘  .القنح 

التقيني  –العدل  –للجي٘ املشرتك٘ ا مللْى٘ مً اللجاٌ )الدصتْرٓ٘ التلنٔلٕ تقزٓز ال -12

 حْل مشزّع قاىٌْ ملافخ٘ اإلرٍاب . (الدفاع  –

 التقزٓز التلنٔلٕ  للجي٘ اإلعالو ّالثقاف٘ ّالضٔاح٘ حْل مشزّع قاىٌْ املخطْطات . -13

 اخلدمات حْل مشزّع قاىٌْ تعدٓل قاىٌْ اللَزباء .تقزٓز جلي٘  -14
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تقزٓز اللجي٘ الدصتْرٓ٘ ّالقاىْىٔ٘ بشأٌ مشزّع قاىٌْ محآ٘ املبلغني ّالشَْد  -15

 ّاخلرباء يف قطآا الفضاد .

الدفاع ( بشأٌ احلنآ٘  –التقيني  -تقزٓز اللجي٘ املشرتك٘ مً جلاٌ ) العدل   -16

 القاىْىٔ٘ مليتضيب األمً .

 -تقارٓز اللجي٘ املالٔ٘ حْل مشارٓع القْاىني التالٔ٘ : -17

مشزّع قاىٌْ بشأٌ إىَاء املياسعات الطزٓبٔ٘ القائن٘ بني مصلخ٘ الطزائب ّكبار -

 ّمتْصطٕ املللفني .

 و بشأٌ ضزائب الدخل .2111( لضي٘ 17مشزّع قاىٌْ بتعدٓل بعض مْاد القاىٌْ رقه )-

و ّتعدٓالتُ بشأٌ 2111( لضي٘ 19ً القاىٌْ رقه )( م64مشزّع قاىٌْ بتعدٓل املادٗ )-

 الطزٓب٘ العام٘ علٙ املبٔعات .

 مشزّع قاىٌْ بشأٌ اآللٔ٘ املؤقت٘ لتخفٔش التْرٓد اليقدٖ للنضتخقات الطزٓبٔ٘.-

 تقزٓز اللجي٘ املالٔ٘ حْل سٓارتَا للصيادٓق اخلاص٘ . -18

يف املٔاِ ىتٔج٘ لرتاجع  أسم٘مً  (ب)امدٓي٘  ُٔما تعاىتقزٓز جلي٘ املٔاِ ّالبٔئ٘ حْل   -19

 .مصادر املٔاِ

حْل رصال٘ احللْم٘ بشأٌ تيفٔذ تْصٔات دللط اليْاب  ّاألمًتقزٓز جلي٘ الدفاع  -21

 حْل أّضاع الضجٌْ ّالضجياء . 

 األعداد ّالتخطري لعقد جلضات االصتناع اليت أقزٍا اجمللط يف فرتٗ االىعقاد املاضٔ٘. -21

 ما ٓضتجد مً األعنال . -22
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