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 روع ـــــــــــــمش
 الثانية من الدورة لثانيةا جدول أعمــال اجمللــــس للفرتة

 عشر لسادسالدور االنعقاد السنوي                                                              

 العالقة تنظيم قانون تعديل مشروعاعادة  رسالة االخ/ رئيس اجمللس السياسي االعلى بشأن  -1

  واملستأجر املؤجر بني

ــر          -2 رســالة االخ/ وريــر الدولــة لشــؤون جملســي النــواب والشــورك املرالــ/ بيــا مــ  ر  االخ /وري

 حمدثة للردود احلكومية على توصيات اجمللس اليما خيص ورارة النقل  مصفوالةالنقل مع 

رسالة االخ/ ورير الدولة لشؤون جملسي النواب والشـورك املرالـ/ بيـا مـ  رة امـني العاصـمة        -3

التنفي ية اليت اخت تيا امانة العاصمة واجليات واملكاتب التابعة هلا  اتباإلجراءمع مصفوالة 

 للرد على توصيات اجمللس وخاصة املتعلقة بالقضايا واالختالالت القائمة

تكثيف التواصل مع جملس األمن واألمم املتحدة مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و  -4

وبرملانات الدول األسيوية واألوروبية واألالريقية واالحتادات الربملانية الدولية واإلقليمية 

 هه ا العدوان واملطالبة بإيقاال بسببواإلسالمية والعربية وإظيار مظلومية الشعب اليمين 

 ورالع احلصار املفروض على بالدنا.

تفرضه مناقشة الوضع املالي واالقتصادي ومواجية احلرب االقتصادية واحلصار اجلائر ال ي  -5

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

 اخلارج .

 .التصويت على مشروع قانون الشرا ة بني القطاعني العام واخلاص  -6

 .التقرير التكميلي للجنة االعالم والثقاالة والسياحة بشان مشروع قانون املخطوطات -7

 بشأن م2222 لسنة)  (  رقم قانون ملشروع دراستيا حول والتعليم الرتبية جلنةتقرير  مناقشة -8

 بالقانون اجلميوري للقرار البديل واملتخصصة واخلاصة األهلية التعليم مؤسسات تنظيم

 .م1111 لسنة( 11) رقم
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تقريــر جلنــة التعلــيم العــالي والشــباب والرياضــة بشــأن اوضــاع اجلامعــات والكليــات     مناقشــة  -1

 .األهلية

ــا   –ر اللجنـــة املشـــرت ة مـــن جلـــنيت ) الزراعـــة والـــري والثـــروة الســـمكية    يـــتقرمناقشـــة  -12 امليـ

يف عدد من مناط/ مديريات  الصحيالصرف  ( بشأن ري اخلضروات واملزروعات مبيا  والبيئة

 . بين احلارث 

ريارة ورارة الصناعة والتجارة  لنتائج دراستيا بشأن والصناعة التجارة جلنة تقرير مناقشة -11

 الوضع لضبط الرقابية اخلطة تنفي  على لألشراف واحملاالظات العاصمة ألمانة امليدانية

 ( .م2221 سبتمرب – مايو) للفرتة التمويين

التقريــــر التكميلــــي للجنــــة الشــــؤون املاليــــة حــــول متابعــــة اداء عــــدد مــــن مرا ــــز الرقابــــة     -12

 .جبل راس( -حزم اجلوف –اجلمر ية )صنعاء 

من جلنيت العدل واالوقاف وتقنني احكام الشريعة االسـالمية بشـأن   تقرير اللجنة املشرت ة  -13

 .م بشأن األحوال الشخصية1112( لسنه 22( من القانون رقم )143مشروع تعديل املادة )

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية واملغرتبني بشأن اتفاقيـه الهـاي للتسـوية السـلمية للمنارعـات       -14

 م .1127الدولية لسنه 

ص تقرير اإلجنار عالم والثقاالة والسياحة بشأن دراستيا ملصفوالة ملختقرير جلنة اإل -15

-2211واملؤشرات العامة والرئيسية خلطة اداء حكومة اإلنقاذ الوطين لعامي )السنوي 

 م( .2222

تقرير جلنة الرتبية والتعليم بشأن تقرير اإلجنار السنوي حلكومة االنقاذ الوطين لعام  -16

 م .2222ة اداء حكومة االنقاذ الوطين لعام م واملؤشرات العامة خلط2211

تقرير جلنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن تقارير األداء واإلجنار احلكومي للعامني  -17

م( واملؤشرات العامة والرئيسية لقطاعي الزراعة والري والثروة السمكية 2211 -2218)

 م .2222للعام 

ومراجعتيـا تقريــر اإلجنــار الســنوي للحكومــة لعــام   تقريـر جلنــة امليــا  والبيئــة بشــأن دراســتيا  -18

 م .2222م واملؤشرات العامة الرئيسية خلطة اداء حكومة االنقاذ الوطين للعام 2211

تقرير جلنة النقل واالتصـاالت بشـأن تقريـر االجنـار السـنوي حلكومـة االنقـاذ الـوطين للعـام           -11

م وذلــك اليمــا يتعلــ/  2222للعــام م واملؤشــرات العامــة الرئيســية خلطــة االداء احلكــومي  2211

 بأنشطة ورراتي النقل واالتصاالت واجليات التابعة هلا .



 
4 

تقريــر جلنــة اخلــدمات بشــأن دراســتيا ومراجعتيــا لتقريــر اإلجنــار الســنوي للحكومــة لعــام         -22

 م .2222م واملؤشرات العامة الرئيسية خلطة اداء احلكومة للعام 2211

للجوانب اليت ختـتص اللجنـة     دراستيا بشأناملعدنية  تقرير جلنة التنمية والنفط والثروات -21

 ضمن :

 . 2211ملخص تقرير االجنار السنوي للحكومة للعام  -1

 . م2222 للعام احلكومة اداء خلطة الرئيسيةاملؤشرات العامة و -2

 . اجمللس عضو الزمن حممد علي/  االخ من والبيئة امليا  ورير/  لألخ املوجه االستجواب -22

 :  التالية األسئلة على الوزراء اإلخوة ردود -23
 االتصاالت ورير/  لألخ اجمللس عضو حاشد سيف امحد/  األخ من املوجه السؤال -

 . املعلومات وتقنية

 . الداخلية ورير/  لألخ اجمللس عضو حاشد سيف امحد/  األخ من املوجه السؤال -

 .الرتبية والتعليمالسؤال املوجه من األخ / علي حممد الزمن عضو اجمللس لألخ / ورير  -

السؤال املوجه من األخ / علي حممد الزمن عضو اجمللس لألخ /ورير التعليم العالي  -

 .والبحث العلمي واألخ / رئيس جامعة صنعاء

السؤال املوجه من األخ / حممد منصور البكري عضو اجمللس لألخ / نائب رئيس الورراء  -

 .ورير املالية

 .بكري صالح عضو اجمللس لألخ / ورير الزراعة والريالسؤال املوجه من األخ / حممد  -

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

السؤال املوجه من األخ / امحد امحد النويرة عضو اجمللس لألخ / ورير التعليم العالي  -

 .والبحث العلمي

 .اجمللس لألخ / ورير الرتبية والتعليمالسؤال املوجه من األخ / حممد الطوقي عضو  -

 .السؤال املوجه من األخ / حممد صاحل الربعي عضو اجمللس لألخ ورير الزراعة والري

السؤال املوجه من األخ / امحد سيف حاشد عضو اجمللس لألخ / نائب رئيس الورراء  -

 .ورير املالية واألخ / حماالظ البنك املر زي

 .امحد سيف حاشد عضو اجمللس لألخ/ ورير حقوق اإلنسانالسؤال املوجه من األخ /  -

 ما يستجد من األعمال . -24

 

 هيئة رئاسة اجمللس


