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 روع ـــــــــــــمش

 الثانيةمن الدورة  لثةالثاجدول أعمــال المجلــــس للفترة 

 عشر خامساللدور االنعقاد السنوي 

ية للموازنة العامة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحسابات الختامرسالة  -1

 م .2014للدولة للعام المالي 
 م .2012رسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن تقارير الهيئة لعام  -2

تكثيف التواصل مع مجلس األمن واألمم المتحدة مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و  -3

واالتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية وبرلمانات الدول األسيوية واألوروبية واألفريقية 

 ههذا العدوان والمطالبة بإيقاف بسببواإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني 

 ورفع الحصار المفروض على بالدنا.

مناقشة الوضع المالي واالقتصادي ومواجهة الحرب االقتصادية والحصار الجائر الذي  -4

لغ المالية دول تحالف العدوان علي بالدنا  وموضوع نقل البنك المركزي والمباتفرضه 

 التي طبعت في الخارج .

 .التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -5

تورية والقانونية بشأن مقترح تفعيل أعمال اللجان الدائمة في رأي لجنة الشؤون الدس -6

 ضوء أحكام الالئحة الداخلية للمجلس .

( من قانون اإلقرار بالذمة 4رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة ) -7

 م .2006( لسنة 30المالية رقم )

حول الدفاع (  –التقنين -العدل  جنة المشتركة من لجان ) للتكميلي التقرير مناقشة ال -8

 بشأن الحماية القانونية لمنتسبي األمن .مشروع قانون 

آليرة مؤقترة للتوريرد النقردي تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشرروع قرانون بشرأن مناقشة  -2

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

تقرير لجنة الزراعة والري بشأن شكوى الرابطة التعاونية لمنتجي ومسوقي الدواجن  -10

المتضمنة قيام اإلدارة العامة للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والري بغرض وصاية 

 وغرامات بدون مسوغ قانوني .
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ن ( من قانو123) بشأن مشروع قانون تعديل المادةالمحلية  السلطةلجنة تكميلي لتقرير  -11

 . م2000( لسنة 4السلطة المحلية رقم )

تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان بشأن نزولها الميداني لعدد من مراكز  -12

 التوقيف واالحتجاز في أمانة العاصمة ) المرحلة األولى ( .

جراء المهني التدريب التعليم الفني وبشأن أوضاع لجنة التربية والتعليم لتكميلي تقرير  -13

 .العدوان الغاشم على بالدنا واثر ذلك على سير العملية التعليمية 

 ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية  -14

 رئيس/  لألخوين المجلس عضو الزنم دمحم علي/  األخ من الموجه االستجواب -أ

 :     الخارجية ووزير الوزراء

التصاالت عضو المجلس لألخ / وزير ا احمد سيف حاشدالسؤال الموجه من األخ /  -ب

 .وتقنية المعلومات 

السؤال الموجه من األخ / عبد هللا حسن خيرات عضو المجلس لإلخوة / نائب رئيس  -ج

 .مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير اإلدارة المحلية وأمين العاصمة 

لألخ / وزير الزراعة السؤال الموجه من األخ / اسامة دمحم قاسم عمر عضو المجلس  -د

 .والري
ألخوة وزراء ) لنجيب احمد الورقي عضـــو المجلس السؤال الموجه من األخ /  -ه

 .اإلدارة المحلية (  –السياحة  –الداخلية 

 .السؤال الموجه من األخ / خالد مجود الصعدي عضو المجلس لألخ / وزير العدل  -و

مرتضرى عبرد الكرريم جردبان عضروا ومرن األخروين / علري دمحم الرزنم    الموجره السؤال -ز

 .المجلس لألخ / نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية 

 ما يستجد من األعمال . -51

 

 هيئة رئاسة المجلس                              

 


