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 روع ـــــــــــــمش

 ول  االمن الدورة  ثانيةالجدول أعمــال المجلــــس للفترة 

 عشر خامساللدور االنعقاد السنوي 

( لسنة 34( من القانون رقم )44, 28رسالة الحكومة بشأن مشروع تعديل المادتين ) -1

 م بشأن المعهد العالي للقضاء .2008

اإلجراءات التنفيذية لمصفوفة رسالة الحكومة بشأن ردود وزارة الداخلية فيما يخص  -2

توصيات المجلس الواردة في تعقيب المجلس عل  المصفوفة المقدمة من حكومة االنقاذ 

 م .21/12/2012الوطني بتاريخ 

رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في التقرير التكميلي للجنة اإلعالم  -3

لتاريخية وعل  وجه الخصوص مدينتا والثقافة والسياحة بشأن المحافظة عل  المدن ا

 صنعاء وزبيد مع مصفوفة توضيح ردود وزارة المالية فيما يخصها من توصيات .

تكثيف التواصل مع مجلس األمن واألمم المتحدة مناقشة مستجدات العدوان عل  بالدنا و  -4

ة واألفريقية واالتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية وبرلمانات الدول األسيوية واألوروبي

 ههذا العدوان والمطالبة بإيقاف بسببواإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني 

 ورفع الحصار المفروض عل  بالدنا.

مناقشة الوضع المالي واالقتصادي ومواجهة الحرب االقتصادية والحصار الجائر الذي  -5

لغ المالية المركزي والمبا دول تحالف العدوان علي بالدنا  وموضوع نقل البنكتفرضه 

 التي طبعت في الخارج .

 متابعة للجنة المجلس تكليف بشأن والرياضة والشباب العالي التعليم لجنة تقريرمناقشة  -4

 ال  للجنة الميداني النزول نتائج حول م2012/ 2/ 28 بتاريخ الصادرة توصياته تنفيذ

 .الحديدة جامعة

 جمرك رقابة مركزي ال  الميداني نزولها نتائج حول المالية الشؤون لجنة تقريراقشة نم -7

 . تعز محافظة الراهدة جمرك ورقابة البيضاء محافظة عفار

 بين للبضائع الوسائط متعددة النقل اتفاقية بشأن واالتصاالت النقل لجنة تقرير مناقشة -8

 .العربية الدول
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تقرير اللحنة الخاصة المكلفة من لجنة الصحة العامة والسكان وعدد من رؤساء ومقرري  -2

عل  اإلجراءات  لالطالعاللجان بالنزول الميداني إل  المنافذ ومراكز الحجر الصحي 

 .الوطني لمنع ظهور وتفشي وباء كورونا  اإلنقاذاالحترازية التي تقوم بها حكومة 

 وزير/ األخ ورد حاشد سيف احمد/االخ سؤال حول واالتصاالت النقل لجنة تقرير -10

 . عليه المعلومات وتقنية االتصاالت

 .التصويت عل  مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -11

%( من قيمة كل لتر )بنزين 5تقرير لجنة الخدمات بشأن تحصيل النسبة المحددة بــ) -12

وتعديالته بشأن انشاء صندوق صيانة  م  1225( لسنة 22جب الفانون رقم )_ديزل( بمو

 الطرق.

 بالرسوم المتعلقة المجلس توصيات تنفيذ بشأن الحكومة رسالتي حول الخدمات لجنة تقرير -13

 . النفط شركة مبيعات من بالطرق الخاصة

/  األخ به التزم وما المجلس توصيات تنفيذ متابعتها بشأن والنفط التنمية لجنة تقرير -14

 . المنزلي والغاز  النفطية المشتقات أزمة حول النفط وزير

 الغاز شركتي قبل من اتخاذها تم التي التنفيذية المصفوفة بشأن والنفط التنمية لجنة تقرير -15

 . المجلس توصيات بشأن اليمنية والنفط

 األخ ورد المجلس عضو نصار يحي  أحمد/  األخ سؤال حول والنفط التنمية لجنة تقرير -14

 . عليه النفط وزير/ 

 .للجنة الخاصةم 2015للعام المالي  للدولة العامة اتلموازنلإحالة الحسابات الختامية  -17

   بالمجلس . التابعة لهاالخاصة المكلفة بدراسة تقارير األمانة العامة والدوائر تقرير اللجنة  -18

حول أسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية خاصة مادتي تقرير لجنة الصناعة والتجارة  -12

 . القمح والدقيق في عموم محافظات الجمهورية 

 –التقنين  –العدل  –للجنة المشتركة ا لمكونة من اللجان )الدستورية التكميلي تقرير ال -20

 حول مشروع قانون مكافحة اإلرهاب . (الدفاع 

 والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات .تكميلي  للجنة اإلعالم والثقافة تقرير  -21

 المدن في المستحدثة المخالفات بشأنتقرير تكميلي للجنة اإلعالم والثقافة والسياحة  -22

 العالمي التراث قائمة ال  بإنزالها اليونسكو منظمة اطلقته الذي واالنذار التاريخية اليمنية

 .بالخطر المهدد

 والمعالم االثرية بالمواقع لحقت التي االضرارتقرير تكميلي للجنة اإلعالم والثقافة بشأن  -23

 . العدوان جراء الجمهورية محافظات في الثقافية والممتلكات التاريخية



 . اليمنية الفضائية للقناة اإلعالمية المنصة في ورد ما حول والثقافة اإلعالم لجنة تقرير -24

 . الثقافية والتنمية التراث صندوق احتياجات حول والثقافة اإلعالم لجنة تقرير -25

/  األخ ورد المجلس عضو الزنم دمحم علي/  األخ سؤال حول والثقافة اإلعالم لجنة تقرير -24

 . عليه الثقافة وزير

الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود  الشؤون لجنةتقرير  -27

 والخبراء في قضايا الفساد .

مجلس النواب باللجان الدائمة  ة توأم ؤون الدستورية والقانونية حول خطةتقرير لجنة الش -28

 المجلس . مرتض  جدبان عضوالمقدمة  من االخ /

حول مشروع قانون الدفاع (  –التقنين -العدل  جنة المشتركة من لجان ) للتكميلي تقرير  -22

 بشأن الحماية القانونية لمنتسبي األمن .

 المالية حول زيارتها للصناديق الخاصة . الشؤون لجنةتقرير  -30

 المالية حول مشاريع تعديل القوانين التالية :الشؤون  لجنة تقارير  -31

 .الدخل ضرائب بشأن م٠٢٧٢ لسنة( ٧١) رقم القانون -أ

 .وتعديالته المبيعات عل  العامة الضريبة بشأن م٠٢٢٧ لسنة( ٧١) رقم القانون -ب

 .وتعديالته الجمركية التعرفة بشأن م٠٢٢٢ لسنة( ١٧) رقم القانون  -ج

 .وتعديالته الجمارك بشأن م٧١١٢ لسنة( ٧١) رقم القانون -د

( من قانون ضريبة 34المالية حول مشروع تعديل المادة ) الشؤون لجنةتكميلي لتقرير  -32

 م .2001( لسنة 12المبيعات رقم )

( لسنة 8رقم )تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل بعض مواد القانون المالي   -33

 المقدم من األخ / أحمد نصار عضو المجلس .م  1220

آلية مؤقتة للتوريد النقدي ن تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بشأ -34

 المقدم من األخ / دمحم أمين باشا عضو المجلس . للمستحقات الضريبية

 ورد المجلس عضو الشاطر علي بسام/  األخ سؤال حول الماليةالشؤون  لجنة تقرير -35

 . عليه المالية وزير/  األخ

حول رسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات مجلس  واألمنلجنة الدفاع ل تكميلي تقرير -34

 النواب حول أوضاع السجون والسجناء . 

 1220( لسنة 25بتعديل القانون رقم )قانون  مشروع تقرير لجنة الزراعة والري حول -37

 تنظيم تداول مبيدات اآلفات الزراعية .بشأن 



( 24نون رقم )مشروع تعديل بعض مواد القاكان حول ستقرير لجنة الصحة العامة وال -38

 . م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة اضراره2005لسنه 

مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم  كان حولستقرير لجنة الصحة العامة وال -32

 مع المتعايشين حقوق وحماية االيدز من المجتمع وقاية بشان م2002 لسنة( 30)

 الفيروس .

تقرير االنجاز الحكومي م و2018أداء الحكومة لعام  تقرير تقارير اللجان الدائمة حول -40

 م .2012 للنصف األول من عام

( من قانون 123) بشأن مشروع قانون تعديل المادةالمحلية  السلطةلجنة تكميلي لتقرير  -41

 . م2000( لسنة 4السلطة المحلية رقم )

 تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان حول زيارتها للسجون . -42

جراء المهني التدريب التعليم الفني وبشأن أوضاع لجنة التربية والتعليم تكميلي تقرير  -43

 .العدوان الغاشم عل  بالدنا واثر ذلك عل  سير العملية التعليمية 

 .الماضية االنعقاد فترة في المجلس أقرها التي االستماع جلسات لعقد والتحضير األعداد -44

 ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية  -45

من األخ / عبده دمحم ردمان عضو المجلس لألخ / وزير  انالموجه نالسؤاال -أ

 .واألخ / أمين العاصمة  الزراعة والري 

عضو المجلس لألخ / وزير  عبدهللا حسين خيرات السؤال الموجه من األخ /   -ب

 .  صحة العامة والسكان ال

عضو المجلس لألخ / وزير  احمد سيف حاشدالسؤال الموجه من األخ /   -ج

 .التصاالت وتقنية المعلومات ا

 الداخلية  وزير/  لألخ المجلس عضو علي دمحم الزنم/  األخ من الموجه السؤال -د

 الداخلية وزير/  لألخ المجلس عضو حاشد سيف احمد/  األخ من الموجه السؤال -ه

 وزير/  لألخ المجلس عضو صالح اسماعيل ابو عادل /  األخ من الموجه السؤال -و

 والثروات المعدنية . النفط

االدارة  وزير/  لألخ المجلس عضو علي دمحم الزنم  /  األخ من الموجه السؤال -ز

 المحلية 

 ما يستجد من األعمال . -44
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