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رسالة رئيس المجلس السياسي األعلى حول تقديره للمجلس بشأن اتخاذ اإلجراءات
الدستورية والقانونية بإسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس النواب الرتكابهم جريمة
خرق الدستور والخيانة العظمى .
رسالة رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن إعادة مشروع قانون تعديل بعض مواد
القانون رقم ( )2لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي .
رسالة رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن إعادة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم
وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي .
رسالة رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن اعتراض البنك المركزي بصنعاء على
االستمرار في طباعة و تزييف العملة اليمنية .
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 .
التقرير الملحق للجنة المشتركة من لجان (الخدمات  -العدل واالوقاف  -تقنين احكام
الشريعة االسالمية) بشأن مشروع قانون لسنة 2021م بتعديل القانون رقم ( )22لسنة
2006م بشأن تنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر .
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 -9مناقشة 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 .
 -10مناقشة تقرير لجنة الدفاع واالمن بشأن شكوي نقابة تجار واصحاب معارض السيارات.
 -11مناقشة التقرير التكميلي رقم ( )2للجنة االعالم والثقافة والسياحة بشأن قانون
المخطوطات.
 -12مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم حول دراستها لمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م
بشأن تنظيم مؤسسات التعليم األهلية والخاصة والمتخصصة البديل للقرار الجمهوري
بالقانون رقم ( )11لسنة 1999م.
 -13تقرير لجنة النقل واالتصاالت بشأن األضرار والخسائر التي لحقت بوزارة النقل
والجهات والمرافق التابعة لها جراء العدوان الغاشم على بالدنا .
 -14تقرير لجنة النقل واالتصاالت بشأن زياراتها الميدانية الى وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات لالطالع على اوضاع الهيئة العامة للبريد.
 -15تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مديونية السلطة المحلية لدى صناديق (الطرق
والجسور -االنتاج الزراعي والسمكي -النشء والشباب  -الخطوط الجوية اليمنية).
 -16تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن اوضاع الجامعات والكليات األهلية.
 -17تقرير لجنة اإلعالم والثقافة والسياحة بشأن دراستها لمصفوفة ملخص تقرير اإلنجاز
السنوي والمؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء حكومة اإلنقاذ الوطني لعامي (-2019
2020م) .
 -18تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن تقرير اإلنجاز السنوي لحكومة االنقاذ الوطني لعام
2019م والمؤشرات العامة لخطة أداء حكومة االنقاذ الوطني لعام 2020م .
 -19تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن تقارير األداء واإلنجاز الحكومي
للعامين (2019 -2018م) والمؤشرات العامة والرئيسية لقطاعي الزراعة والري
والثروة السمكية للعام 2020م .
 -20تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن دراستها ومراجعتها تقريرر اإلنجراز السرنوي للحكومرة لعرام
2019م والمؤشرات العامة الرئيسية لخطة أداء حكومة االنقاذ الوطني للعام 2020م .
 -21تقرير لجنة النقل واالتصاالت بشأن تقرير االنجاز السرنوي لحكومرة االنقراذ الروطني للعرام
2019م والمؤشرررات العامررة الرئيسررية لخطررة االداء الحكررومي للعررام 2020م وذلررك فيمررا
يتعلق بأنشطة وزراتي النقل واالتصاالت والجهات التابعة لها .
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 -22تقريررر لجنررة الخرردمات بشررأن دراسررتها ومراجعتهررا لتقريررر اإلنجرراز السررنوي للحكومررة لعررام
2019م والمؤشرات العامة الرئيسية لخطة أداء الحكومة للعام 2020م .
 -23تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها للجوانب التي تخرتص اللجنرة
ضمن :
 -1ملخص تقرير االنجاز السنوي للحكومة للعام . 2019
 -2المؤشرات العامة والرئيسية لخطة أداء الحكومة للعام 2020م .
 -42االستجواب الموجه لألخ  /وزير المياه والبيئة من االخ  /علي دمحم الزنم عضو المجلس :
 -42ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية :
 السؤال الموجه من األخ  /احمد سيف حاشد عضو المجلس لألخ  /وزير االتصاالتوتقنية المعلومات .
 السؤال الموجه من األخ  /أحمد سيف حاشد عضو المجلس لألخ  /وزير الداخلية . السؤال الموجه من األخ  /علي دمحم الزنم عضو المجلس لألخ  /وزير الزراعةوالري.
 السؤال الموجه من األخ  /علي دمحم الزنم عضو المجلس لألخ  /وزير اإلعالم . السؤال الموجه من االخ  /احمد يحي نصار عضو المجلس لألخ  /وزير النفطوالمعادن.
 السؤال الموجه من االخ دمحم بكير صالح عضو المجلس لألخ  /وزير الكهرباءوالطاقة.
 السؤال الموجه من األخ  /أحمد سيف حاشد عضو المجلس لألخ  /وزير العدل -42ما يستجد من األعمال .
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