
 



 



ي 2022/ 10/ 8عقد مجلس النواب بتاري    خ )
يعي الثان  ( جلسته الثالثة من الفصل التشر

يعية األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور  للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة198)

 

ي بذكرى المولد  -
يف داعيا اىل ان تكون ذكراه منطلقا  تهنئة الرئيس الحلبوسي الشعب العراق  النبوي الشر

كات ن العربية واالسالمية باليمن والبر  .لنبذ الفرقة والخالفات وان تعاد عىل األمتي 

ن  )نادية تأدية -  ن مؤنس فرج( اليمي  ن عليوي وسعود سعدون وحسي  محمد جبر كمبش وكريم حسي 

 .الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب 

ن توضيح السيد ال - رئيس أن ستة نواب من البدالء لم يقدموا لحد االن طلبا للمجلس بتأدية اليمي 

  .الدستورية

ي  - ي كردستان العراق بناء عىل طلب نيانر
ي الذي طال مناطق قن

 .مناقشة المجلس القصف االيرانن

 

ي   -
ي لمناطق قن

ي مقدمة الطلب اىل أن االستهداف االيرانن كردستان العراق واي أشارت النائبة فيان صبر

اعتداء من دولة اخرى عىل السيادة العراقية هو أمر مرفوض، مطالبة بموقف حكومي تجاه االستهدافات  

م دول   ي العراق، داعية اىل ان تحب 
ن االجانب قن المتكررة وبتدويل القضية، اضافة اىل معالجة وضع الالجئي 

ي الجوار سيادة العراق وان ال تصدر ازماتها الداخلية 
 .اىل الداخل العراق 

 

ي حماية السيادة   -
مطالبة السيدات والسادة النواب بذات الموضوع بتحمل الحكومة لمسؤولياتها قن

العراقية وعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية اجنبية داخل العراق خاصة أن مجلس النواب صوت عىل  

ورة تعزيز ا لقوات العراقية بمعدات حديثة دفاعية قرار بإخراج القوات االجنبية من العراق، فضال عن ضن

ي العراقية الستهداف دول الجوار  
ي حماية اراضيها، ومطالبة الحكومة بمنع استخدام االراضن

لتمكينها قن

ي المناطق الحدودية لتجنب  
ن من تكرار القصف خاصة قن حسبما نص الدستور والدفاع عن المواطني 

ي حدوث  حدوث نزوح للسكان وتروي    ع االطفال، والمطالبة ب
اتخاذ االجراءات الدبلوماسية المتبعة قن

وع قانون يخص السيادة   اعتداءات من اي دولة وتقديم مذكرات احتجاج لدى االمم المتحدة واعداد مشر

ي العراق من السالح
 .العراقية والمطالبة بتجريد افراد المعارضة االجنبية الموجودة قن

 

 

 

 



 المندالوي النائب االول لرئيس المجلس ترأس جانب منها السيد محسن  

ورة  - ي العراقية وضن
كي داخل االراضن

ي والب 
شدد السيدات والسادة النواب عىل التنديد بالقصف االيرانن

ي لحقت بهم، ومطالبة الحكومة  
ار الت  ي وتعويضهم من االضن

تقديم الدعم الحكومي لضحايا القصف االيرانن

ن  ام حسن الجوار ومنع االنتهاكات  العراقية بفتح الحوار مع الجانبي  كي والتأكيد عىل مبدأ احب 
ي والب 

االيرانن

 .المستمرة عىل السيادة العراقية 

ن   - ن المشكلتي  ن التحقيقيتي  تنويه السيد شاخوان عبدهللا نائب رئيس المجلس اىل اكتمال اعمال اللجنتي 

كية  ي وقصف المدفعية الب 
بعد اجراءاها اجتماعات مكثفة مع  بشأن قصف مدينة اربيل من الجانب االيرانن

ي المجلس للتصويت عليها، مؤكدا عىل اهمية ان يكون 
ي واصدرت توصيات سيتم عرضها قن

الجهات المعتن

 .للحكومة االتحادية موقفا واضحا وتتحمل مسؤولياتها تجاه جميع االنتهاكات 

لمان ا - ي اجتماعات اتحاد البر
لدوىلي المقبلة بند طارئ للمطالبة أعلن الرئيس الحلبوسي عن تقديم العراق قن

، موجها  ي شؤونه الداخلية للحصول عىل دعم دوىلي
بحفظ سيادة العراق ووقف االعتداءات والتدخالت قن

ي بالتنسيق مع الوزارات 
ي احداث القصف االيرانن

ي االمن والدفاع والعالقات الخارجية للتحقيق قن
لجنت 

لمالية النيابية باستضافة وزيري المالية والتخطيط والكادر  والجهات ذات العالقة، اضافة اىل توجيه لجنة ا

ي ومشكلة االموال المرصودة للمشاري    ع
 .المتقدم لمتابعة اجراءات قانون االمن الغذان 

تحديد يوم الثالثاء المقبل موعدا الستضافة السادة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة  -

 .حة المياهالزراعية وتسويق المحاصيل وش

وع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات واالعمار   - القراءة االوىل لمشر

 .والقانونية 

ي االستثمار والتنمية واالقتصاد    -
ي والمقدم من لجنت 

وع قانون االستثمار المعدنن القراءة االوىل لمشر

 .والصناعة والتجارة

   نائب الرئيس عبد هللاان  ترأس جانبا منها الدكتور شاخو   

وع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان العمل ومنظمات   - القراءة االوىل لمشر

ي والمالية والقانونية 
 .المجتمع المدنن

 

 

 

 



ي 2022/ 10/ 10عقد مجلس النواب بتاري    خ )
يعي الثان  ( جلسته الرابعة من الفصل التشر

يعية  األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محسن المندالوي بحضور  للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة199)

 

وع قانون التعديل االول لقانون وزارة الكهرباء رقم )  - والمقدم من   2017( لسنة 53القراءة االوىل لمشر

 .لجنة الكهرباء والطاقة

وع قانون التعديل االول لقان - والمقدم من  2016لسنة  2ون مؤسسة الشهداء رقم القراءة االوىل لمشر

 .لجنة الشهداء والضحايا

ن الخاص والمختلط رقم  - وع قانون التعديل الثالث لقانون االستثمار الصناعي للقطاعي  القراءة االوىل لمشر

ي االستثمار والتنمية واالقتصاد والصناعة والتجارة  1998لسنة  20
 .والمقدم من لجنت 

وع قانون التعديل االول لقانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم القراءة ا -  38الوىل لمشر

ي  2013لسنة 
والمقدم من لجان المرأة واالرسة والطفولة والقانونية والعمل ومنظمات المجتمع المدنن

 .والشهداء والضحايا

ن العام والخا - ن القطاعي  اكة بي  وع قانون الشر ي االقتصاد والصناعة القراءة االوىل لمشر
ص والمقدم من لجنت 

 .والتجارة والمالية

وع قانون التعديل االول لقانون   65تأجيل المجلس بناء عىل طلب مقدم من  - نائبا، القراءة االوىل لمشر

كة النفط الوطنية العراقية والمقدم من لجنة النفط والطاقة  .رسر

الموارد المائية والخارجية لمعرفة موقفهما من  مطالبة السيدات والسادة النواب باستضافة وزيري -

ن بشكل عام،  ي نهر دجلة وتداعياتها عىل احتياجات البلد والمواطني 
مشكلة انخفاض مناسيب المياه قن

ورة  ي العراق وتردي القطاع الزراعي وبضن
فضال عن المطالبة بتوضيح من الحكومة لملف شحة المياه قن

ي 
، والنظر اىل مطالب اصحاب المفسوخة  متابعة اجراءات وزارة المالية  قن ي

ي الغذان 
 تنفيذ بنود قانون االمتن

ي المحافظات، 
ي قن

، والمطالبة بوضع حد من التجاوزات الجديدة عىل االراضن ي عقودهم من الحشد الشعتر

بوي مع بدء العام الدراسي الجديد والدعوة اىل  ي طباعة المناهج الب 
والمطالبة الجهات المعنية باإلرساع قن

ي وزارة ت
اهة لمتابعة الشكوى المقدمة ضد دائرة التفتيش قن ن ي الصحة والبن

كة من لجنت  شكيل لجنة مشب 

 .الصحة بشأن اصحاب المذاخر

ي مجلس النواب   -
توجيه السيد محسن المندالوي باستضافة السيدين وزيري الزراعة والموارد المائية قن

ي طرحها اعضاء المجلس
 .لمناقشة المواضيع الت 

نائبا لعقد جلسة النتخاب رئيس الجمهورية يوم  170ه السيد المندالوي اىل تقديم طلب موقع من تنوي -

ا اىل أن رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به  .االربعاء المقبل، مشب 

 



ي 2022/ 10/ 11عقد مجلس النواب بتاري    خ )
يعي الثان  ( جلسته الخامسة من الفصل التشر

يعية األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وتضمنت  للسنة  التشر

 :الجلسة

 

ي الخطب    موضوع الخطةتأجيل المجلس مناقشة  -
الزراعية للموسم الشتوي القادم ومناقشة الوضع المان 

الرتباط الذي يعصف بالبالد بسبب تعذر حضور السيد وزير الموارد المائية لوفاة والده صباح اليوم و 

 .موضوع المناقشة المطروح بحضور وزيري الزراعة والموارد المائية اىل المجلس

ي بإنهاء تكليف السيد احسان عبد الجبار وزير النفط من منصبه وزيرا للمالية وكالة  - التصويت عىل قرار نيانر

نائبا، عىل ان   146من  نظرا لتقاطع عمله مع بنود من قانون االدارة المالية المعدل وبناء عىل طلب مقدم 

 .يكلف السيد رئيس مجلس الوزراء شخصا اخر بدال عنه 

كات رقم   - وع قانون تعديل قانون الشر والمقدم من لجنة االقتصاد  1997لسنة  21القراءة االوىل لمشر

  .والصناعة والتجارة

ي دوائر الدولة الممولة مركزيا  -
وع قانون تنظيم اجور الخدمات قن من  وأولوياتها والمقدمالقراءة االوىل لمشر

ي والخدمة االتحادية  المالية والخدماتاللجان  اتيجر  .واالعمار والتخطيط االسب 

ي لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة  -
وع قانون العيد الوطتن والسياحة واالثار  القراءة االوىل لمشر

  .واالعالم

ي لقانون الطرق العامة رقم   -
وع قانون التعديل الثانن والمقدم من لجنة   2003لسنة  35القراءة االوىل لمشر

  .الخدمات واالعمار 

 تراس جانبا منها السيد محسن المندالوي النائب االول لرئيس المجلس 

 

وع قانون التعديل الثالث  - والمقدم  1997لسنة  19لقانون كلية االمام االعظم رقم  القراءة االوىل لمشر

ي االوقاف والعشائر والتعليم العاىلي والبحث العلمي 
 .من لجنت 

وع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية واالشعاعية والكيمياوية  - والمقدم  والبيولوجيةالقراءة االوىل لمشر

ي الصحة والبيئة والتعليم العاىلي والب
 .حث العلمي من لجنت 

وع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاري    ع الري رقم   - والمقدم  1971لسنة  138القراءة االوىل لمشر

 .من لجنة الزراعة والمياه واالهوار

الرئيس محمد الحلبوسي عن تحديد يوم الخميس المقبل لعقد جلسة بفقرة واحدة مخصصة  أعلن -

ن عىل  النتخاب رئيس الجمهورية وفقا للن صوص الدستورية، موجها بتوزي    ع السب  الذاتية للمرشحي 

 السيدات والسادة النواب. 



ي 2022/ 10/ 13عقد مجلس النواب بتاري    خ )
يعي الثان  ( جلسته السادسة من الفصل التشر

يعية األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور  للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة277)

 

ن لعدد اعضاء المجلس المقرر النتخاب رئيس  - اعالن الرئيس الحلبوسي عن تحقق نصاب الثلثي 

ن لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم  ا اىل استالم   41الجمهورية، وتال اسماء المرشحي  مرشحا، مشب 

ي بسحب ترشيحهما من  زنجر ن من السيدين ريبر احمد صالح وعمر البر  .المنافسة عىل المنصبطلبي 

ي الجولة االوىل بلغ  -
ن قن ن رئيس المجلس أن العدد الكىلي للمصوتي  اع الشي، بي   277بعد انتهاء عملية االقب 

ي اعضاء المجلس 
، معلنا عدم حصول أي مرشح عىل عدد اصوات ثلت  ن نائبا وهو ذات العدد للموقعي 

اع كا 70حسب المادة  صوتا للمرشح عبد اللطيف رشيد  156نت بواقع من الدستور خاصة ان نتائج االقب 

اصوات، ونال كل  9صوتا وحصل المرشح ريبوار اور حمن عىل  99بينما حصل المرشح برهم صالح عىل 

ن ثائر غانم ولؤي عبد الصاحب ومهدي محمد عىل صوت واحد، اضافة اىل تسجيل   من السادة المرشحي 

 .اوراق باطلة 10

اع الشي بموجب المادة اوعز الرئيس الحلبوسي بب  - من الدستور بعدما  70دء الجولة الثانية من االقب 

ي بحضور 
ن عبد اللطيف رشيد وبرهم  242اكتمل النصاب القانونن ن المرشحي  نائبا وحض التنافس ما بي 

ي الجولة االوىل
 .صالح الذين حصال عىل اعىل االصوات قن

سي عن فوز السيد عبد اللطيف جمال رشيد بمنصب فرز اصوات الجولة الثانية، أعلن الرئيس الحلبو   -

 8صوتا للسيد برهم صالح، فيما تم تسجيل  99صوتا مقابل  162رئيس جمهورية العراق بحصوله عىل 

ي هذه الجولة بلغ 
ن قن ا اىل ان عدد النواب المصوتي  نائبا وهو ذات العدد  269اصوات باطلة، مشب 

ن   .للموقعي 

المجلس للسيد عبد اللطيف رشيد لتسلمه منصب  باسماب التهنئة تقديم السيد رئيس مجلس النو  -

ي حماية الدستور المحافظة عىل سيادة 
رئيس الجمهورية، مشددا عىل اهمية أن يمارس دوره الدستوري قن

ي انجاح الممارسة الديمقراطية 
العراق فضال عن تقديم شكره للسيدات والسادة النواب لجهودهم قن

ي العملية السياسية والقوات االمنية ودورها البارز  بانتخاب رئيس الجمهوري
ة وللكتل السياسية المشاركة قن

ام مواقفها السياسي  ، معربا عن تقديره للكتلة الصدرية واحب  ن ي الحفاظ عىل االمن وسالمة المواطني 
 .قن

ن الدستورية بحضور السيد جاسم تأدية -   السيد عبد اللطيف جمال رشيد امام مجلس النواب اليمي 

ي رئيس المحكمة االتحادية العليا.   العمب 

 

 

 



ي 2022/ 10/ 27عقد مجلس النواب بتاري    خ )
يعي الثان  ( جلسته السابعة من الفصل التشر

يعية األوىل للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور  للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة253)

 

المجلس بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس القضاء االعىل وقادة الكتل رحب الرئيس الحلبوسي باسم  -

ي 
 .السياسية لحضورهم جلسة التصويت عىل منح الثقة لحكومة المكلف السيد محمد شياع السودانن

ي اثناء تقديمه لمناهجه الوزاري جملة من المحاور بضمنها، تصدي   -
استعرض السيد محمد شياع السودانن

ي يشهدها العالم الفتا اىل ان اولويات الحكومة تنصب  الفريق الوزاري بهذه
المرحلة لالزمات والضاعات الت 

ن   عىل مكافحة الفساد االداري والماىلي ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسي 

ة الهشة ومحدودي الدخل واصالح القطاعات االقتصادية والمالية خاصة قطاعات   ودعم الفئات الفقب 

ن وتجاوز  ي تمس حياة المواطني 
ي والخاص والعمل عىل تطوير الخدمات الت 

الزراعة والصناعة والمضقن

االزمات وتذليل العقبات، وحرص الحكومة عىل ايجاد حلول مستدامة مع اقليم كردستان العراق من  

اكة حقيقية تقوم عىل الحقوق والواجبات   .خالل رسر

ي عىل اهمية ا -
ي يتمتع بها العراق وهي طاقة ال تنضب كالنفط، تشديد السيد السودانن

ية الت  لطاقات البشر

ي بيت الشعب  
ورة موقع العراق االقليمي والدوىلي ودوره المهم، معربا عن فخره لوقوفه قن مؤكدا عىل ضن

ي كل رقعة  
ي والمرجعية العليا الرشيدة ليكون عونا للجميع قن

لتقديم الكابينة الوزارية ومعاهدة الشعب العراق 

 .ن العراق الحبيبم

أشار السيد رئيس مجلس النواب اىل تشكيل لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وعضوية   -

ن لدراسة المنهاج الوزاري المقدم، منوها اىل تسجيلها  ي للمجلس وعدد من المدراء العامي 
المستشار القانونن

صة ملفات الخدمات وما تعهدت به لعدة مالحظات شكلية وموضوعية بشأن المنهاج الوزاري وخا

يعية ن اىل السلطة التشر وعات القواني   .الحكومة من تقديم مشر

ي باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء   -
التصويت عىل المنهاج الوزاري لحكومة السيد محمد شياع السودانن

 .المجلس

 

  .التصويت باألغلبية المطلقة عىل منح الثقة للسيدات والسادة الوزراء -

ن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية    -1  .السيد فؤاد حسي 

ي عبد الزهرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط   -2
 .السيد حيان عبد الغتن

 .السيد محمد تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا للتخطيط   -3

 .السيد طيف سامي وزيرا للمالية   -4



 .عباسي وزيرا للدفاعالسيد ثابت محمد سعيد ال   -5

 .السيد عبد االمب  كامل الشمري وزيرا للداخلية    -6

 .صالح مهدي مطلب وزيرا للصحة الدكتور  -7

 .خالد بتال نجم وزيرا للصناعة والمعادن الدكتور  -8

 .اثب  داود سلمان وزيرا للتجارة السيد  -9

ي وزيرا للعدل  الدكتور  -10
 .خالد سالم سعيد شوانن

 .زياد عىلي فاضل وزيرا للكهرباء المهندس -11

 .عباس جبر عبادة وزيرا للزراعة المهندس -12

 .نعيم عبد العبودي وزيرا للتعليم العاىلي والبحث العلمي  الدكتور  -13

بية الدكتور  -14 ن وزيرا للب   .ابراهيم نامس ياسي 

 .رزاق محيبس وزيرا للنقل السيد  -15

 .هيام عبود كاظم وزيرا لالتصاالت الدكتورة -16

 .عون ذياب عبد هللا وزيرا للموارد المائية السيد  -17

 .احمد جاسم صابر االسدي وزيرا للعمل والشؤون االجتماعية  السيد  -18

 .السيدة ايفان فائق يعقوب وزيرا للهجرة والمهجرين -19

قع وزيرا للشباب والرياضة السيد  -20 ن المبر  .احمد محمد حسي 

 .احمد فكاك احمد وزيرا للثقافة والسياحة واالثار الدكتور  -21

ن الدستورية امام  - ي رئيس مجلس الوزراء واعضاء كابينته الحكومية اليمي 
تأدية السيد محمد شياع السودانن

 .مجلس النواب

ي اداء عمله وتقديم  أعرب السيد محمد الحلبوسي عن تمنياته ب  -
التوفيق للسيد رئيس مجلس الوزراء قن

ي تضمن اجراء انتخابات مجالس  
الخدمة للشعب، منوها اىل ان المنهاج الوزاري للسيد السودانن

ي الشهر العارسر من العام المقبل 
 2023المحافظات قن

 


