مجلــس النـــواب
هيئة الرئاسة

مشروع
جدول أعمــال المجلــــس
للفترة الثانية من الدورة األولى
لدور االنعقاد السنوي السادس
عشر

الرقــم16/1/2 :
التـــاريخ/ 11 / 2 :
1442هـ

الموافــــــق6 /12 :
2021/م

الرقـــــم16/ 1/ 2 :

التاريـخ1442 / 11 /2 :هـ

مجلــس النـــواب

الموافـق2021/ 6 /12 :م

هيئة الرئاسة

مشـــــــــــــروع
جدول أعمــال المجلــــس للفترة الثانية
من الدورة األولى لدور االنعقاد السنوي السادس عشر
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رسالة نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير المالية بشأن العمل بخطة االنفاق
للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاص للسنة
المالية 2020م في السنة المالية 2021م لعدم وجود أي تغيير في خطة االنفاق لعام
2021م عن عام 2020م .
رسائل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن ما يلي :
إعادة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم ( )00لسنة 2002م بشأن وقاية المجتمع منااليدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس .
 عدم قدرة وزارة النفط والثروات المعدنية على تنفيذ توصيات المجلس بشأن تقرير لجنةالتنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسباب واستمرار ازمة المشتقات النفطية وانتشار
ظاهرة التهريب والسوق السوداء في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
 ردود وزارة الصحة على توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامةوالسكان بشأن متابعة االجراءات االحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة وباء
كورونا ومدى تنفيذ توصيات المجلس .
ردود صندوق صيانة الطرق بشأن توصيات المجلس .مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و تكثيف التواصل مع مجلس األمن واألمم المتحدة
واالتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية وبرلمانات الدول األسيوية واألوروبية واألفريقية
واإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني بسبب هذا العدوان والمطالبة بإيقافه
ورفع الحصار المفروض على بالدنا.
مناقشة الوضع المالي واالقتصادي ومواجهة الحرب االقتصادية والحصار الجائر الذي
تفرضه دول تحالف العدوان علي بالدنا وموضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية
التي طبعت في الخارج .
التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
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 -6مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدمة من النقابة العامة لعمال وموظفي
وزارة الكهرباء والطاقة المتعلقة بعدم العمل بالرؤية المقدمة منها والهادفة إلى استعادة
نشاط المؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية .
 -7مناقشة تقرير لجنه الخدمات بشان متابعه اوضاع وزاره االشغال العامة والطرق وعدد من
المؤسسات والوحدات التابعة لها واالضرار والخسائر الناتجة عن الحرب التي تقودها دول
تحالف العدوان على بالدنا .
 -8مناقشة تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعة وتقييم أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف
الصحي بأمانة العاصمة واألضرار الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان
على بالدنا .
 -2مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشان نشاط وأوضاع وزارة شؤون
المغتربين في ظل العدوان والحصار الجائر على بالدنا.
 -10مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها الميداني إلى مركزي الرقابة الجمركية
(الحزم) محافظة الجوف و(سقم) محافظة تعز.
 -11مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم حول دراستها لمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م
بشأن تنظيم مؤسسات التعليم األهلية والخاصة والمتخصصة البديل للقرار الجمهوري
بالقانون رقم ( )11لسنة 1222م.
 -12تقرير لجنة النقل واالتصاالت حول اسئلة النائب /احمد سيف حاشد المتعلقة بقطاع
االتصاالت واالنترنت وردود الجانب الحكومي عليها وحول الشكوى المقدمة من النقابة
الوطنية للشبكات.
 -10تقرير لجنة اإلعالم والثقافة والسياحة بشأن دراستها لمصفوفة ملخص تقرير اإلنجاز
السنوي والمؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة اإلنقاذ الوطني لعامي (-2012
2020م) .
 -14تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن تقرير اإلنجاز السنوي لحكومة االنقاذ الوطني لعام
2012م والمؤشرات العامة لخطة أداء حكومة االنقاذ الوطني لعام 2020م .
 -15تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن تقارير األداء واإلنجاز الحكومي
للعامين (2012 -2018م) والمؤشرات العامة والرئيسية لقطاعي الزراعة والري
والثروة السمكية للعام 2020م .
 -16تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني الى محافظة ذمار لتقصي الحقائق حول الشكوى
المقدمة من اهالي هجرة منقذة المحدد فيها انشاء المنطقة الصناعية.
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 -17تقرير لجنة التجارة والصناعة بشان متابعتها ودراستها ألوضاع المؤسسة العامة لصناعة
الغزل والوحدات التابعة لها .
 -18تقارير اللجنة المالية حـــــول الحسابات الختامية للمجلسس لععــسـوام (2016-2015م) و
(2012 ,2018 ,2017م ) .
 -12تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن دراستها ومراجعتها تقريسر اإلنجساز السسنوي للحكومسة لعسام
2012م والمؤشرات العامة الرئيسية لخطة أداء حكومة االنقاذ الوطني للعام 2020م .
 -20تقرير لجنة النقل واالتصاالت بشأن تقرير االنجاز السسنوي لحكومسة االنقساذ السوطني للعسام
2012م والمؤشسسرات العامسسة الرئيسسسية لخطسسة االداء الحكسسومي للعسسام 2020م وذلسسك فيمسسا
يتعلق بأنشطة وزراتي النقل واالتصاالت والجهات التابعة لها .
 -21تقريسسر لجنسسة الخسسدمات بشسسأن دراسسستها ومراجعتهسسا لتقريسسر اإلنجسساز السسسنوي للحكومسسة لعسسام
2012م والمؤشرات العامة الرئيسية لخطة أداء الحكومة للعام 2020م .
 -22تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها للجوانب التي تخستص اللجنسة
ضمن :
 -1ملخص تقرير االنجاز السنوي للحكومة للعام . 2012
 -2المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء الحكومة للعام 2020م .
 -32ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية
 السؤال الموجه من األخ  /احمد سيف حاشد عضو المجلس لعخ  /وزير االتصاالتوتقنية المعلومات .
 السؤال الموجه من األخ  /أحمد سيف حاشد عضو المجلس لعخ  /وزير الداخلية . السؤال الموجه من األخ  /علي دمحم الزنم عضو المجلس لعخ  /وزير الزراعةوالري.
 السؤال الموجه من األخ  /علي دمحم الزنم عضو المجلس لعخ  /وزير اإلعالم . السؤال الموجه من االخ  /احمد يحي نصار عضو المجلس لعخ  /وزير النفطوالمعادن.
 -32ما يستجد من األعمال .
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