
 
 

 

 

 
 

 روع ـــــــــــــمش
 الثانيةمن الدورة  الثانيةجدول أعنــال اجمللــــس للفرتة 

 عشرالرابع لدور االنعقاد السنوي                                                              

تلجيف مياقشة مظتحذات العذواٌ على بالدىا خاصة التصعيذ على ذلافظة احلذيذة و  -1

التواصل مع دللع األمً واألمه املتخذة واالحتادات الربملاىية الذولية واإلقلينية 

وبشملاىات الذول األطيوية واألوسوبية واألفشيقية واإلطالمية والعشبية وإظَاس مظلومية 

 وسفع احلصاس املفشوض على بالدىا. ٍُزا العذواٌ واملطالبة بإيقاف بظببالشعب الينين 

ضع املالي واالقتصادي ومواجَة احلشب االقتصادية واحلصاس اجلائش الزي مياقشة الو -2

تشيُ دول حتالف العذواٌ علي بالدىا  وموضوع ىقل البيم املشكضي واملبالغ املالية اليت 

 طبعت يف اخلاسج .

بشأٌ سفع احلصاىة الربملاىية عً مياقشة تقشيش جلية الشؤوٌ الذطتوسية والقاىوىية  -3

 . اليواب املتواجذيً يف اخلاسج بعض أعطاء دللع

وصاب العالي  –تقشيش وصاسة الصخة العامة والظلاٌ عً اليضول امليذاىي ملذيشيات )عتنة  -4

 وصاب الظافل( مبخافظة رماس وفقًا لتوصيات اجمللع  . –

 .التصويت على مششوع قاىوٌ الششاكة بني القطاعني العاو واخلاص  -5

   بذساطة تقاسيش األماىة العامة والذوائش املختلفة باجمللع .اخلاصة املللفة تقشيش اللحية  -6

حول أطباب استفاع اطعاس الظلع الغزائية خاصة مادتي تقشيش جلية الصياعة والتحاسة  -7

 .  القنح والذقيق يف عنوو ذلافظات اجلنَوسية 

التقيني  –العذل  –للحية املشرتكة ا مللوىة مً اللحاٌ )الذطتوسية التلنيلي تقشيش ال -8

 حول مششوع قاىوٌ ملافخة اإلسٍاب . (الذفاع  –

 التقشيش التلنيلي  للحية اإلعالو والجقافة والظياحة حول مششوع قاىوٌ املخطوطات . -9

تقشيش اللحية الذطتوسية والقاىوىية بشأٌ مششوع قاىوٌ محاية املبلغني والشَود  -10

 واخلرباء يف قطايا الفظاد .

حول مششوع الذفاع (  –التقيني -املشرتكة مً جلاٌ ) العذل  حية للتلنيلي تقشيش  -11

 بشأٌ احلناية القاىوىية مليتظيب األمً .قاىوٌ 
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 تقشيش اللحية املالية حول صياستَا للصياديق اخلاصة . -12

حول سطالة احللومة بشأٌ تيفيز توصيات  واألمًلحية الذفاع ل التلنيلي تقشيشال -13

 دللع اليواب حول أوضاع الظحوٌ والظحياء . 

 املذٌ يف املظتخذثة املخالفات بشأٌتقشيش تلنيلي للحية اإلعالو والجقافة والظياحة  -14

 الرتاث قائنة اىل بإىضاهلا اليوىظلو ميظنة اطلقتُ الزي واالىزاس التاسخيية الينيية

 .باخلطش املَذد العاملي

 االثشية باملواقع حلقت اليت االضشاستقشيش تلنيلي للحية اإلعالو والجقافة بشأٌ  -15

 . العذواٌ جشاء اجلنَوسية ذلافظات يف الجقافية واملنتللات التاسخيية واملعامل

 تقشيش جلية الضساعة والشي حول قاىوٌ تيظيه تذاول مبيذات اآلفات الضساعية . -16

تقشيش جلية اإلعالو والجقافة والظياحة حول مششوع تعذيل قاىوٌ صيذوق الرتاث  -17

 .و 2002( لظية 11سقه )والتينية الجقافية 

( لظية 33سقه ) حول مششوع تعذيل قاىوٌ اليقل الربيتقشيش جلية اليقل واالتصاالت  -18

 . و 2003

( 19سقه )( مً قاىوٌ ضشيبة املبيعات 34املادة ) مششوع تقشيش اللحية املالية حول تعذيل -19

 .و 2001لظية 

تقشيش اللحية املالية حول طؤال األخ / بظاو علي الشاطش عطو اجمللع وسد األخ / وصيش  -20

 املالية عليُ .

تقشيش جلية التينية واليفط حول طؤال األخ / أمحذ حييى ىصاس عطو اجمللع وسد وصيش  -21

 اليفط عليُ .

آلية مؤقتة للتوسيذ اليقذي بشأٌ  قاىوٌ لذطتوسية حول مششوعسأي اللحية ا -22

 املقذو مً األخ / ذلنذ أمني باشا عطو اجمللع . للنظتخقات الطشيبية

( مً قاىوٌ الظلطة 123) بشأٌ مششوع قاىوٌ تعذيل املادةتقشيش جلية اإلداسة احمللية  -23

 . و2000( لظية 4احمللية سقه )

مً اإلخوة األعطاء          األشغال العامة على األطئلة املوجَة لُاألخ / وصيش االطتناع إىل سد  -24

 (.احملبشي عبذالشمحً  – أمحذ حييى ىصاس – ذلنذ البلشي) 

 األعذاد والتخطري لعقذ جلظات االطتناع اليت أقشٍا اجمللع يف فرتة االىعقاد املاضية. -25

 ما يظتحذ مً األعنال . -26

 

 ئة رئاسة اجمللسهي

 إعداد وتحضير / صباح الخضيري


