
 



 

      

  

  



( جلسته الثالثة من الفصل التشريعي األول للسنة  5/3/2022عقد مجلس النواب بتاريخ ) 
( وتضمنت 265التشريعية األولى للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور )

 الجلسة

 62صوتا مقابل  203التصويت على قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، ب-
 على القرار. صوت لم يصوت

بتقديم أسماء مرشيحهم لعضوية اللجان   الكتل النيابية  تشديد حاكم الزاملي على ضرورة اسراع  -
 النيابية.

توجيه محمد الحلبوسي قادة الكتل النيابية لعقد اجتماع في القاعة الدستورية لمناقشة تشكيل اللجان  -
 النيابية الدائمة للمجلس .

  

( جلسته الرابعة من الفصل التشريعي األول للسنة 26/3/2022عقد مجلس النواب بتاريخ ) 
( وتضمنت 202التشريعية األولى للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور )

 الجلسة:

توضيح رئيس مجلس النواب أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد   -
المجلس بحسب ما اقرته المحكمة االتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن، مبينا أن عدم أعضاء 

 تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا االستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس.

التصويت على إضافة القراءة األولى لمشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية كفقرة  -
  جديدة على جدول اعمال الجلسة .

نائبا في اللجنة المالية النيابية للمضي بإجراءات عدد من  12التصويت على عضوية   -
 التشريعات. 

القراءة األولى لمشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية والمحال من الحكومة من    -
االستقرار المالي في ظل التطورات العالمية  أجل تحقيق االمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق

الطارئة واالستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين واالرتقاء بالمستوى المعيشي وخلق فرص عمل 
وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة والسير 

 بالمشروعات الجديدة ذات األهمية.

 يه رئيس المجلس باكمال تسمية اعضاء اللجنة المالية . توج -

 القراءة الثانية لمشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذاني في جلسة يوم االثنين المقبل . - 

 االعالن عن تحديد جلسة يوم األربعاء المقبل النتخاب رئيس الجمهورية.  -

 بعدها تقرر رفع الجلسة الى االثنين المقبل 

  

( جلسته الخامسة من الفصل التشريعي األول للسنة  28/3/2022جلس النواب بتاريخ ) عقد م 
( وتضمنت 258التشريعية األولى للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور )

 الجلسة:

توجيه السيد محمد الحلبوسي رؤساء الكتل النيابية وممثلي المكونات بتقديم أسماء ممثليهم من   -
 لنواب بوقت قريب لتشكيل لجنة معنية للنظر بالتعديالت الدستورية. ا



السيد محمد الحلبوسي الى انه سيتم اليوم حسم واعالن أسماء أعضاء اللجان النيابية في   تنويه -
 اجتماع برئاسة النائب األول السيد حاكم الزاملي ومن ثم عرضها للتصويت عليها. 

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

  

تضمنت مداخالت السيدات والسادة النواب خالل الجلسة على المطالبة بإعادة النظر في بعض   -
مواد مشروع القانون وتحديده باألمن الغذائي والصحي فقط وابداء مالحظات على فقرة االقتراض 

ييد القانون بسقف زمني ، فضال عن مطالبة الحكومة باإلسراع في ارسال  الداخلي والخارجي وتق
قانون الموازنة العامة بدال عن مشروع قانون الدعم الطارئ للغذاء او تأجيل تشريعه، إضافة الى  

 ابداء عدد من االعتراضات النيابية على المشروع لمخالفته مواد دستورية. 

المعنية حرصها على االخذ بنظر االعتبار جميع اآلراء  ردآ على المداخالت، أكدت اللجنة   -
والمقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون، منوهة الى استضافة اللجنة للسيد وزير المالية غدا 

 الثالثاء لبحث الموضوع. 

 31الصالحي في بيان تاله خالل الجلسة مجزرة التون كوبري وتازة قبل  استذكر النائب ارشد -
عاما على يد أجهزة النظام البائد مطالبا بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص  

 األراضي الزراعية واعادتها الى أصحابها الشرعيين.

س بشأن استجواب وزير ورئيس  تنويه السيد محمد الحلبوسي الى ورود طلبين الى رئاسة المجل  -
 هيئة مستقلة، مبينا انه سيتم اإلعالن عنهما في جلسة الحقة حال االنتهاء من اإلجراءات القانونية. 

 بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم األربعاء المقبل والمخصصة النتخاب رئيس الجمهورية.

  

ل التشريعي األول للسنة  ( جلسته السادسة من الفص30/3/2022عقد مجلس النواب بتاريخ ) 
 وتضمنت الجلسة:   التشريعية األولى للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي

  

 اعالن السيد محمد الحلبوسي عدم تحقق النصاب القانوني النتخاب رئيس الجمورية.  -

بية، بضمنها تبديل  التصويت على تعديل عدد من مواد نظامه الداخلي والمتعلقة بمهام اللجان النيا  -
 تسمية مقرر اللجنة الى نائب ثاني لرئيسها.

عضوا في اللجنة القانونية، فيما ابقى المجال مفتوحا الكمال العدد الكلي للجنة  11التصويت على  -
. 

 التصويت على عدد من اعضاء اللجنتين العالقات الخارجية والمالية.   -

نيابية الى تقديم أسماء أعضاءها الستكمال تشكيل اللجان، دعا السيد رئيس المجلس رؤساء الكتل ال -
مؤكدا على التزام رئاسة المجلس باعتماد مبدأ المهنية والكفاءة واالختصاص كأساس في توزيع 

 السيدات والسادة النواب على اللجان. 

  

  


