جملــس الن ــواب
هيئة الرئاسة

مشروع

جدول أعمــال اجمللــــس
للفرتة الثالثة من الدورة الثانية
لدور االنعقاد السنوي السادس عشر

الرقــم16/2/3 :
التـــاريخ / 7 :مجادى األوىل 1443 /هـ

املوافــــــق / 11 :ديسمرب 2021/م

الرقـــــم16/2 /3 :

التاريـخ1443 / 5 /7 :هـ

جملــس الن ــواب

الموافـق2021/ 12 /11 :م

هيئة الرئاسة

مشـــــــــــــروع
جدول أعمــال اجمللــــس للفرتة الثالثة من الدورة الثانية
لدور االنعقاد السنوي السادس عشر
 - 1مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و تكثيف التواصل مع جملس األمن واألمم املتحدة
واالحتادات الربملانية الدولية واإلقليمية وبرملانات الدول األسيوية واألوروبية واألفريقية
واإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمين بسبب هذا العدوان واملطالبة بإيقافه
ورفع احلصار املفروض على بالدنا.
 - 2مناقشة الوضع املالي واالقتصادي ومواجهة احلرب االقتصادية واحلصار اجلائر الذي تفرضه
دول حتالف العدوان علي بالدنا وموضوع نقل البنك املركزي واملبالغ املالية اليت طبعت يف
اخلارج .
 - 3التصويت على مشروع قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .
 - 4مناقشــة تقريــر جلنــة التعلــيم العــالي والشــباب والرياضــة بشــان اوضــاع اجلامعــات والكليــات
األهلية.
 - 5مناقشة تقرير جلنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القـانون
رق ــم  )33لس ــنه  2332م بش ــان وقاي ــة انتم ــع م ــن اإلي ــدت وياي ــة حق ــو املتعايش ــني م ــع
الفريوس.
 - 6تقرير اللجنة املشرتكة من جلنيت الزراعة والري والسلطة احمللية بشـان الرسـوم والارامـات
اليت يتم فرضها وجبايتها بدون مسوغ قانوني .
 - 7تقريــر جلنــة الســلطة احملليــة بشــان مســتود حتصــيل املــوارد احملليــة واملشــرتكة للعــام املــالي
2323م .
 - 8تقرير جلنة احلريات العامة بشان املعاجلات املقرتحة ملصـفوفة اإلكـكاليات املتعلقـة بقاـايا
السجناء والسجون .
 - 2تقريــر جلنــة امليــاي والبينــة بشــان نتــائت املراجعــة التقييميــة الــيت قــام بهــا اجلهــات املركــزي
للرقابة واحملاسبة حملطة معاجلة مياي الصرف الصحي بامانة العاصمة .
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 - 13تقرير تكميلي للجنة الدفاع واألمن بشان الشكاود املقدمة من عـدد مـن اجلمعيـات السـكنية
من إجراءات جلنة حصر أراضي القوات املسلحة .
 - 11تقرير اللجنة املشرتكة من جلنيت تقـنني أحكـام الشـريعة اإلسـالمية – العـدل واالوقـاف)
بشــان الطــالب املســتبعدون مــن القبــول يف الدفعــة  )24قســم الدراســات العليــا التخصصــية
باملعهد العالي للقاـاء  ,وكـذلك الطـالب املسـتبعدين مـن القبـول يف الدفعـة األوىل قسـم
التاهيل املستمر.
 - 12تقرير جلنة اإلعالم والثقافة والسياحة بشان دراستها ملصفوفة ملخص تقرير اإلجنات
السنوي واملؤكرات العامة والرئيسية خلطة أداء حكومة اإلنقاذ الوطين لعامي - 2312
2323م) .
 - 13تقرير جلنة الرتبية والتعليم بشان تقرير اإلجنات السنوي حلكومة االنقاذ الوطين لعام
2312م واملؤكرات العامة خلطة أداء حكومة االنقاذ الوطين لعام 2323م .
 - 14تقرير جلنة الزراعة والري والثروة السمكية بشان تقارير األداء واإلجنات احلكومي للعامني
2312 - 2318م) واملؤكرات العامة والرئيسية لقطاعي الزراعة والري والثروة السمكية
للعام 2323م .
 - 15تقريـر جلنــة امليــاي والبينــة بشــان دراســتها ومراجعتهـا تقريــر اإلجنــات الســنوي للحكومــة لعــام
2312م واملؤكرات العامة الرئيسية خلطة أداء حكومة االنقاذ الوطين للعام 2323م .
 - 16تقرير جلنة النقل واالتصـاالت بشـان تقريـر االجنـات السـنوي حلكومـة االنقـاذ الـوطين للعـام
2312م واملؤكــرات العامــة الرئيســية خلطــة االداء احلكــومي للعــام 2323م وذلــك فيمــا يتعل ـ
بانشطة وتراتي النقل واالتصاالت واجلهات التابعة هلا .
 - 17تقريــر جلنــة اخلــدمات بشــان دراســتها ومراجعتهــا لتقريــر اإلجنــات الســنوي للحكومــة لعــام
2312م واملؤكرات العامة الرئيسية خلطة أداء احلكومة للعام 2323م .
 - 18تقرير جلنة التنمية والنفط والثروات املعدنية بشان دراستها للجوانب اليت ختـتص اللجنـة
ضمن :
 - 1ملخص تقرير االجنات السنوي للحكومة للعام . 2312
 - 2املؤكرات العامة والرئيسية خلطة أداء احلكومة للعام 2323م .
 - 12االستجواب املوجه لألخ  /وتير املياي والبينة من االخ  /علي حممد الزمن عاو انلس .
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 - 23ردود اإلخوة الوزراء على األسئلة التالية :
 السؤال املوجه من األخ  /ايد سيف حاكد عاو انلس لألخ  /وتير االتصاالتوتقنية املعلومات .
 السؤال املوجه من األخ  /أيد سيف حاكد عاو انلس لألخ  /وتير الداخلية . السؤال املوجه من األخ  /علي حممد الزمن عاو انلس لألخ  /وتير الرتبية والتعليم. السؤال املوجه من األخ  /علي حممد الزمن عاو انلس لألخ /وتير التعليم العاليوالبحث العلمي واألخ  /رئيس جامعة صنعاء.
 السؤال املوجه من األخ  /حممد منصور البكري عاو انلس لألخ  /نائب رئيس الوتراءوتير املالية.
 السؤال املوجه من األخ  /حممد بكري صالح عاو انلس لألخ  /وتير الزراعة والري. السؤال املوجه من األخ  /أيد أيد النويرة عاو انلس لألخ  /وتير التعليم العاليوالبحث العلمي.
 السؤال املوجه من األخ  /حممد الطوقي عاو انلس لألخ  /وتير الرتبية والتعليم.السؤال املوجه من األخ  /حممد صاحل الربعي عاو انلس لألخ وتير الزراعة والري.
 السؤال املوجه من األخ  /أيد سيف حاكد عاو انلس لألخ /وتير حقو اإلنسان. السؤال املوجه من األخ  /جنيب أيد الورقي عاو انلس لألخ  /وتير األكاال العامةوالطر .
 - 21ما يستجد من األعمال .
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