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 روع ـــــــــــــمش

 األولى من الدورة الثانية جدول أعمــال المجلــــس للفترة

لدور االنعقاد السنوي                                                              
 عشر بعلساا

تكثيف التواصل معع مجلعس األمعن واألمعم المت عدة مناقشة مستجدات العدوان على بالدنا و  -1

واالت ادات البرلمانية الدولية واإلقليمية وبرلمانات العدول األسعيوية واألوروبيعة واألفريقيعة 

 ههعاا الععدوان والملالبعة بايقافع بسببواإلسالمية والعربية وإظهار مظلومية الشعب اليمني 

 ورفع ال صار المفروض على بالدنا.

ضع المالي واالقتصادي ومواجهة ال رب االقتصادية وال صار الجائر الاي مناقشة الو -2

لغ المالية وموضوع نقل البنك المركزي والمبادول ت الف العدوان علي بالدنا تفرضه 

 التي لبعت في الخارج .

 التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القلاعين العام والخاص . -3

 لصناعة اليمنية للشركة ال الي الوضع  ول والصناعة التجارة لجنة تقريرمناقشة  -4

 (.يدكو) األدوية وتجارة

تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التقييمية التي قام بها الجهاز المركزي  -5

 للرقابة والم اسبة لم لة معالجة مياه الصرف الص ي بأمانة العاصمة .

 . اللرقتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون  -6

م بشأن تنظيم 2010تقرير لجنة الدفاع واألمن  ول مشروع القانون رقم ) ( لسنة  -7

 . شركات ال ماية وال راسات األمنية الخاصة

التقرير التكميلي الثاني للجنة المشتركة من لجنتي تقنين أ كام الشريعة اإلسالمية والعدل  -8

م بشأن األ وال 1992لسنة ( 20( من القانون رقم )15واألوقاف بخصوص المادة )

 الشخصية .

    ةمنضدمحم العيدروس المت ليمن االخ/ ع ةن الشكوى المقدمأالخدمات بش ةتقرير لجن -9

 . انبمنلقة اهب همنزل بازالةبمديرية بني ال ارث  ةتهديد مكتب  األشغال العام
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ضريبة تقرير لجنة الشؤون المالية  ول النزول الميداني لمتابعة مستوى ت صيل  -10

 . مبيعات القات بم افظة ال ديدة

تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدمة من ورثة األخ / دمحم  سن كبيح المتضمنة  -11

قيام مكتب األشغال بمديرية باجل م افظة ال ديدة باستقلاع كامل إراضيهم لصالح 

 . شارع األربعين دون تعويضهم

 . المجلس عضو الزنم دمحم علي/  االخ من يئةوالب المياه وزير/  لألخ الموجه االستجواب -21

 :  التالية األسئلة على الوزراء اإلخوة ردود -21

 االتصاالت وزير/  لألخ المجلس عضو  اشد سيف ا مد/  األخ من الموجه السؤال -

 . المعلومات وتقنية

 . الداخلية وزير/  لألخ المجلس عضو  اشد سيف أ مد/  األخ من الموجه السؤال -

الموجه من األخ / علي دمحم الزنم عضو المجلس لألخ / وزير التربية السؤال  -

 .والتعليم

السؤال الموجه من األخ / علي دمحم الزنم عضو المجلس لألخ /وزير التعليم العالي  -

 .والب ث العلمي واألخ / رئيس جامعة صنعاء

يس السؤال الموجه من األخ / دمحم منصور البكري عضو المجلس لألخ / نائب رئ -

 .الوزراء وزير المالية

السؤال الموجه من األخ / أ مد أ مد النويرة عضو المجلس لألخ / وزير التعليم  -

 .العالي والب ث العلمي

  .السؤال الموجه من األخ / دمحم اللوقي عضو المجلس لألخ / وزير التربية والتعليم -

وزير  قوق السؤال الموجه من األخ / أ مد سيف  اشد عضو المجلس لألخ/  -

 .اإلنسان

 األشغال وزير/  لألخ المجلس عضو الورقي أ مد نجيب/  األخ من الموجه السؤال -

 . واللرق العامة

لألخوة /  وزير الداخلية المجلس  نصار عضو يىأ مد ي / من االخ  الموجهالسؤال  -

 .ووزير العدل ووزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة للم افظة على المدن التاريخية

 .نم إلى األخ / وزير األشغال العامة واللرقعلي الز/ السؤال الموجه من االخ  -

 .والب ث العلمي يالسؤال الموجه من االخ/ نجيب الورقي لألخ وزير التعليم العال -

 ما يستجد من األعمال . -21

 هيئة رئاسة المجلس                                                                         


