
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

الفصل التشريعي األول للسنة التشريعية األولى   السابعة من( جلسته 11/5/2022عقد مجلس النواب بتاريخ )

 الجلسة: الحلبوسي وتضمنتللدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد 

 

الكريم االنصاري الذي وافته المنية أثر حادث سير مؤسف،  قدم السيد رئيس المجلس التعازي بوفاة النائب السابق عبد  -

 فضال عن قراءة سورة الفاتحة ترحماً على روحه. 

 القراءة األولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العالقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية.  -

 ى اللجان النيابية الدائمة. استكمال وتوزيع السيدات والسادة النواب عل التصويت على-

التصويت على تخويل رئاسة المجلس من استثناء عدد من اللجان النيابية من شروط العضوية حسب النظام الداخلي   -  

 للمجلس. 

 

الفصل التشريعي األول للسنة التشريعية األولى  الثامنة من ( جلسته 19/5/2022عقد مجلس النواب بتاريخ )

 ( نائبا وتضمنت الجلسة: 270امسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور ) للدورة االنتخابية الخ 

 

 السيد مقدام محمد عبيد علي اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بديال عن السيد مشعان الجبوري.  تأدية-

  التصويت على اقالة محافظ صالح الدين السيد عمار جبر الجبوري بناًء على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء-

 لثبوت تسببه باإلهمال المتعمد وهدر للمال العام بعد أن وافق المجلس على إضافة الفقرة على جدول االعمال. 

 القراءة األولى لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.  -

ي بتشريع مقترح  أعربت السيدة ممثل الحكومة في مجلس النواب عن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المض -

 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.

 القراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العالقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية. -

لقانون لالبتعاد عن تضمنت مداخالت السيدات والسادة النواب على المطالبة باختيار صياغة قانونية دقيقة لمواد مقترح ا-

من قانون العقوبات العراقي، والمطالبة بإسقاط الجنسية   201الوقوع بالتباس في تفسير نصوصه وتضمين المقترح بالمادة  

العراقية من أي عراقي او عراقية متزوجة او متزوج من إسرائيلي ومنع دخول حاملي الجواز اإلسرائيلي الى العراق وأن  

وماسية، فضال عن إضافة كلمة إسرائيل الى جانب مصطلح الكيان الصهيوني في مواد القانون، كان من البعثات الدبل

 وتضمين القانون تحديد القانونية المعنية بتنفيذ إجراءات القانون. 

 التي ترأس جانبا منها السيد حاكم الزاملي 

 

القانون من تشريعات العفو العام ومنع   بأحكامركزت المداخالت السيدات والسادة النواب على منع شمول المحكومين -

ترشيح اي فرد يثبت مصاهرته لشخص إسرائيلي، والدعوة الى حظر القنوات اإلسرائيلية على شبكة االنترنيت من قبل  

 هيئة االعالم واالتصاالت. 

ن الصهيوني  السيد الزاملي على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون حظر التطبيع وإقامة العالقات مع الكيا تأكيد-

 واالخذ بنظر االعتبار آلراء أعضاء المجلس بشأن القانون الستكمال التصويت عليه. 

ركزت مداخالت السيدات والسادة النواب على المطالبة بمراعاة ظروف أبناء المكون االيزيدي واالهتمام باحتياجاتهم  -

ت لذوي ضحايا المقابر الجماعية والمفقودين  اإلنسانية في مناطقهم والمقيمين في مخيمات النزوح وتخصيص تعويضا

 اإلرهابي. خالل سيطرة تنظيم داعش 

الى أن رئاسة المجلس وافقت على تخصيص جلسة لمناقشة ازمة سنجار في األسبوع   عبد للا  شاخواناشار السيد  -

 المقبل. 



 

( جلسته التاسعة  من الفصل التشريعي األول للسنة التشريعية 26/5/2022عقد مجلس النواب بتاريخ )

 ( نائبا وتضمنت الجلسة:275األولى للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور )

 

رة التصويت على قانون حظر  تالوة النائب حسن العذاري كلمة مقتضبة عن سماحة السيد مقتدى الصدر، حاثا فيه ضرو -

 التطبيع مع الكيان الصهيوني مقدما شكره لجميع أعضاء المجلس الذين شاركوا بالتصويت على القانون وتشريعه. 

 التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية . - 

تقديره للسيدات والسادة النواب وبضمنهم اعضاء اللجنة القانونية لمساهمتهم  تقديم السيد ِالحلبوسي بأسم المجلس شكره و- 

 واسنادهم بتشريع هذا القانون، مهنئأ الشعب العراقي بهذا اإلنجاز. 

استنكار النائب أرشد الصالحي في بيان خالل الجلسة الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات داعش اإلرهابية في  - 

م عددا من الفالحين في منطقة تازة اثناء عملهم الزراعي، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة نيابية محافظة كركوك بقتله

 للتحقيق وتقصي الحقائق وانصاف الفالحين في محافظة كركوك. 

 ترأس السيد حاكم الزاملي النائب األول لرئيس المجلس للجلسة 

الى معاناة أهالي سنجار في محافظة نينوى والعمل على  ركزت مداخالت السيدات والسادة النواب على المطالبة بالنظر  -

توفير احتياجاتهم األساسية بضمنها األمنية وما تم االتفاق عليه بشأن اوضاعها، والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس النواب  

ر ومعالجة  الخاص بإخراج القوات األجنبية من العراق، وإيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالواقع الخدمي لمحافظة ذي قا

الية تزويد وتوزيع الوقود من وزارة النفط للمعامل والمفاصل الصناعية، ومعالجة موضوع البديل في األجهزة األمنية،  

 وتشكيل لجنة نيابية مختصة لالطالع على واقع المشاريع التابعة لمحافظة بغداد وتحسين الواقع الخدمي لقضاء المدائن. 

لجنة نيابية لمتابعة مطالب أهالي سنجار، باالضافة الى توجيه لجنة االمن والدفاع بمتابعة  دعوة السيد الزاملي الى تشكيل -

موضوع مواكب السادة المسؤولين، حاثا اللجان النيابية بالعمل من خالل تقديم المقترحات المدعوة بخطط استراتيجية  

 ومدروسة ترتقي بواقع الخدمات واالستثمار والعمل. 

 

 

( جلسته العاشرة  من الفصل التشريعي األول للسنة التشريعية 31/5/2022بتاريخ ) عقد مجلس النواب

 ( نائبا وتضمنت الجلسة:250األولى للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور )

 

 القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية. -

تضمنت مداخالت السيدات والسادة النواب، على المطالبة بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض  -

بواقع البالد في مجاالت الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون األمن الغذائي،  

الية بين المحافظات وفق احتياجاتها، والدعوة الى تخصيص الدعم  إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات الم

للمشاريع المتوقفة السيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفالحين والمحاضرين المجانين ومتطلبات اإلنتاج  

 الزراعي المحلي . 

 ترأس السيد حاكم الزاملي جانبا من للجلسة 

امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم  ركزت المطالبات على فتح باب المنافسة -

كردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة  

 ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية 

ئب األول للرئيس على حرص مجلس النواب لتوفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية تاكيد السيد الزاملي النا-

استحقاقات المواطنين خاصة االمن الغذائي ورواتب الرعاية االجتماعية وتخصيصات الوزارات الخدمية، مبينا ان 

 المجلس لن يسمح ألي شبهات فساد قد يتسبب بها قانون االمن الغذائي. 



 

 السيد شاخوان عبدللا جانبا من للجلسة ترأس 

تطرق السيدات والسادة النواب في مداخالتهم الى المطالبة بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات االيزيديات وتعويض  -

لقضاء سنجار، وضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء ومعالجة ازمة المياه في المحافظات  

 بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية. واالهتمام 

 

 

 


