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 روع ـــــــــــــمش
 األوىلمن الدورة  األوىلجدول أعمــال اجمللــــس للفرتة 

 عشر لسادسالدور االنعقاد السنوي                                                              

تكثيف التواصل مع جملس األمن واألمم املتحدة مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و  -1

واالحتادات الربملانية الدولية واإلقليمية وبرملانات الدول األسيوية واألوروبية واألفريقية 

 ههذا العدوان واملطالبة بإيقاف بسببواإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمين 

 ورفع احلصار املفروض على بالدنا.

تفرضه ضع املالي واالقتصادي ومواجهة احلرب االقتصادية واحلصار اجلائر الذي مناقشة الو -2

لغ املالية اليت طبعت يف وموضوع نقل البنك املركزي واملبادول حتالف العدوان علي بالدنا 

 اخلارج .

ونصف راتب شهري صرف راتب شهري كامل ألسر الشهداء  إلمكانيةالنقاش مع احلكومة  -3

 ملوظفي الدولة.

 .التصويت على مشروع قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  -4

 املهين والتدريب الفين التعليم أوضاع بشأن والتعليم الرتبية للجنة تكميلي تقرير مناقشة -5

 . التعليمية العملية سري على ذلك واثر بالدنا على الغاشم العدوان جراء

 واسواق للمساخل العامة املؤسسة واداء أوضاع متابعة بشأن اخلدمات جلنة تقرير مناقشة -6

 .اللحوم

 املتخذة االحرتازية اإلجراءات متابعة بشأن والسكان العامة الصحة جلنة تقرير مناقشة -7

 . كورونا وباء ملواجهة احلكومة قبل من
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 املتعلقة اجمللس توصيات بتنفيذ احلكومة قيام عدم بشان اخلدمات جلنه تقرير مناقشة -8

 للمرافق املخصصة االرض على سكنيه مباني واستحداث والسطو والنهب باالعتداء

 جوار وحده االصبحي حي جنوب اخلمسني شارع العاصمة أمانه يف الواقعة اخلدمية

(395.) 

 بقطاع حلقت اليت واخلسائر األضرار بشأن واالتصاالت النقل جلنة تقرير مناقشة -9

 .بالدنا على العدوان بسبب والربيد االتصاالت

/  األخ من املقدم املالي القانون تعديل مشروع بشأن املالية الشؤون جلنة تقرير مناقشة -11

 . اجمللس عضو – نصار حييى أمحد

 تنظيم بشأن م2121 لسنة)  (  رقم قانون ملشروع دراستها حول والتعليم الرتبية جلنة تقرير -11

 رقم بالقانون اجلمهوري للقرار البديل واملتخصصة واخلاصة األهلية التعليم مؤسسات

 .م1999 لسنة( 11)

 بشأن االجتماعية والشؤون العاملة والقوى اخلدمات جلنيت من املشرتكة اللجنة تقرير -12

 .املقاوالت مهنة مزاولة قانون مشروع

 املؤسسات من وعدد والطرق العامة االشغال وزاره اوضاع متابعه بشان اخلدمات جلنه تقرير -13

 حتالف دول تقودها اليت احلرب عن الناجتة واخلسائر واالضرار هلا التابعة والوحدات

 . بالدنا على العدوان

 بقطاع املتعلقة حاشد سيف امحد/ النائب اسئلة حول واالتصاالت النقل جلنة تقرير -14

 النقابة من املقدمة الشكوى وحول عليها احلكومي اجلانب وردود واالنرتنت االتصاالت

 .للشبكات الوطنية

املياه والبيئة بشأن متابعة وتقييم أداء املؤسسة احمللية للمياه والصرف الصحي تقرير جلنة  -15

  بأمانة العاصمة واألضرار الناجتة عن احلرب اليت تقودها دول حتالف العدوان على بالدنا .

ص تقرير اإلجناز تقرير جلنة اإلعالم والثقافة والسياحة بشأن دراستها ملصفوفة ملخ -16

-2119واملؤشرات العامة والرئيسية خلطة أداء حكومة اإلنقاذ الوطين لعامي )السنوي 

 م( .2121

تقرير جلنة الرتبية والتعليم بشأن تقرير اإلجناز السنوي حلكومة االنقاذ الوطين لعام  -17

 م .2121م واملؤشرات العامة خلطة أداء حكومة االنقاذ الوطين لعام 2119

روة السمكية بشأن تقارير األداء واإلجناز احلكومي للعامني تقرير جلنة الزراعة والري والث -18

م( واملؤشرات العامة والرئيسية لقطاعي الزراعة والري والثروة السمكية 2119 -2118)

 م .2121للعام 
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 ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية 

 االتصاالت وزير/  لألخ اجمللس عضو حاشد سيف امحد/  األخ من املوجه السؤال -أ

 . املعلومات وتقنية

 . العدل وزير/  لألخ اجمللس عضو الصعدي جمود خالد/  األخ من املوجه السؤال -ب

 العامة الصحة وزير/  لألخ اجمللس عضو الزمن حممد علي/  األخ من املوجه السؤال -ج

 . والسكان

 . الداخلية وزير/  لألخ اجمللس عضو حاشد سيف أمحد/  األخ من املوجه السؤال -د

 .والري الزراعة وزير/  لألخ اجمللس عضو الزمن حممد علي/  األخ من املوجه السؤال -ه

 السؤال املوجه من األخ / علي حممد الزمن عضو اجمللس لألخ / وزير اإلدارة احمللية. -و

 ووزير املياه وزير/  لألخوة اجمللس عضو واصل علي منصور/  األخ من املوجه السؤال -ز

 .التخطيط ووزير احمللية اإلدارة

 جملس رئيس/  لألخ اجمللس عضو صالح بكري حممد/  األخ من املوجه السؤال -ح

 . الوزراء

 . اإلعالم وزير/  لألخ اجمللس عضو الزمن حممد علي/  األخ من املوجه السؤال -ط

 ما يستجد من األعمال . -19

 

 هيئة رئاسة اجمللس


