
 



 



يعي االول  2023/ 2/ 7عقد مجلس النواب بتاري    خ ) ( جلسته الرابعة من الفصل التشر

يعية الثانية للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور  للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة224)

 

ن هو من  اشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اىل ان مسألة استجواب - المحافظي 

صالحية مجالس المحافظات المنتخبة، وان المحكمة االتحادية اسقطت المادة الخاصة  

ن من قانون مجلس النواب وتشكيالته  .باستجواب المحافظي 

تالوة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور شاخوان عبد هللا بيانا باسم مجلس النواب قدم  -

كي 
ن السوري والتر داعيا اىل فتح الحدود واستقبال الجرىح وتقديم    فيه التعازي للشعبي 

 .المساعدات الالزمة، متمنيا الشفاء العاجل للجرىح والرحمة والخلود للضحايا

 .التصويت باألغلبية المطلقة عىل اقالة محافظ الديوانية زهت  عىلي -

ح قانون التعديل االول لقانون اقامة االجانب رقم )  -   2017نة ( لس76القراءة االوىل لمقتر

 .والمقدم من لجان القانونية واالمن والدفاع والهجرة والمهجرين

وع قانون تعديل االمر رقم )  - بشأن تمليك قطع اراض   2004( لسنة 15القراءة االوىل لمشر

وات الطبيعية ي الوسط والمقدم من لجنة الغاز والتر
كة مصافن ي شر  .سكنية لمنتسب 

ي ترأس جانبا من الجلسة نائب رئيس
 مجلس النواب شاخوان عبد هللا البر

وع قانون هيأه االعالم واالتصاالت والمقدم من لجان النقل واالتصاالت   - القراءة االوىل لمشر

 .والخدمات واالعمار والثقافة والسياحة واالثار

 

يعي االول  2023/ 2/ 9عقد مجلس النواب بتاري    خ ) ( جلسته الخامسة من الفصل التشر

يعية الثانية للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محسن المندالوي نائبا للسنة  التشر

 :وتضمنت الجلسة

ة المدرة   - وع قانون دعم المشاري    ع الصغت  وع قانون التعديل االول لمشر القراءة االوىل لمشر

ي والمالية 2012( لسنة  10للدخل رقم )
ي العمل ومنظمات المجتمع المدنن

 .والمقدم من لجنبر



ن حكومة  ا - وع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بي  لقراءة االوىل لمشر

جمهورية العراق وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة والمقدم من لجنة العالقات  

 .الخارجية

ي وتبادل المعلومات   - يب 
وع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الضن القراءة االوىل لمشر

ن حكومة جمهورية العراق وحكومة  فيما يتعلق ب ائب عىل الدخل وراس المال بي  الضن

وتوكول الملحق بها والمقدم من لجنة العالقات الخارجية  .الجمهورية االسالمية االيرانية والت 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية المتعلقة   - القراءة االوىل لمشر

ي اعاىلي البحار 
ي لعام بالتدخل فن

ي حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيبر
توكول   1969فن والت 

ي حاالت التلوث بمواد غت  الزيت لعام 
ي اعاىلي البحار فن

والمقدم من   1973المتعلق بالتدخل فن

 .لجنة العالقات الخارجية

ي ومنع التهرب من دفع   - يب 
وع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الضن القراءة االوىل لمشر

ن حكومة جمهورية العراق وحكومة  ال ائب المفروضة عىل الدخل ورأس المال بي  ضن

كية والمقدم من لجنة العالقات الخارجية  .الجمهورية التر

ي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية   - توكول العرن  وع قانون تصديق الت 
القراءة االوىل لمشر

ة الجريمة المنظمة عت  الحدود والسطو المسلح الملحق والمكمل لالتفاقية العربية لمكافح

 .الوطنية والمقدم من لجنة العالقات الخارجية

ي إلعادة   - وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية انشاء البنك االورن 
القراءة االوىل لمشر

 .والمقدم من لجنة العالقات الخارجية 1990االعمار والتنمية لعام  

وع قانون ت - ن حكومة جمهورية العراق وحكومة  القراءة االوىل لمشر صديق اتفاقية التعاون بي 

ي مجال النقل البحري والمقدم من لجنة العالقات الخارجية
 .المملكة العربية السعودية فن

 

ي   - يب 
وع قانون تصديق جمهورية العراق عىل اتفاقية تجنب االزدواج الضن القراءة االوىل لمشر

ائب عىل الدخل عىل رأس الم ي شأن الضن
ن حكومة  فن ي بي  يب 

ال ولمنع التهرب والتجنب الضن

 جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنة العالقات الخارجية. 

 



يعي االول  2023/ 2/ 13عقد مجلس النواب بتاري    خ ) ( جلسته السادسة من الفصل التشر

يعية الثانية للدورة االنتخابية الخامسة  برئاسة محمد الحلبوسي بحضور للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة189)

ورة ان تأخذ اللجان النيابية بدورها الفعىلي من اجل االشاع   -
تشديد رئيس المجلس عىل ضن

ي بذمتها
ن البر ي    ع القواني   .بإجراءات تشر

وع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاري    ع الري رقم )- ( لسنة 138التصويت عىل مشر

 .والمقدم من لجنة الزراعة والمياه واالهوار 1971

ح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية   - القراءة االوىل لمقتر

ي القانونية واالقاليم والمحافظات غت  المنتظمة    2018( لسنة 12رقم ) 
والمقدم من لجنبر

 .بأقاليم

ي ترأس جانبا من الجلسة نائب 
 رئيس المجلس د. شاخوان عبد هللا البر

وع قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية والمقدم من لجنة الزراعة   - القراءة االوىل لمشر

 .والمياه واالهوار

وع قانون التعديل االول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن  - تأجيل القراءة االوىل لمشر

ي   2008( لسنة 40رقم ) 
ي والخدمة االتحادية  والمقدم من لجنبر اتيج   التخطيط االستر

وع  .والقانونية بناء عىل طلب من الحكومة بسحب المشر

وع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفن ابن الخطيب والمقدم  - تأجيل القراءة االوىل لمشر

ن والصحة والبيئة بناء عىل طلب من اللجنة   ي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيي 
من لجنبر

 .ةالمعني

ي قانون رقم   -
وع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها فن القراءة االوىل لمشر

ي تحمل االسماء المستعارة    2016( لسنة 13)
التعديل االول لقانون عائديه الوثائق البر

والمقدم من لجنة الهجرة والمهجرين   2012( لسنة 79للمهجرين والمهاجرين رقم ) 

 والمصالحة المجتمعية. 

يعي االول  2023/ 2/ 19عقد مجلس النواب بتاري    خ ) ( جلسته السابعة من الفصل التشر

يعية الثانية للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة شاخوان عبد هللا وتضمنت   للسنة التشر

 :الجلسة



ين لقانون المالك رقم )  - وع قانون التعديل الحادي والعشر ( لسنة  25القراءة االوىل لمشر

 .من اللجنة الماليةوالمقدم  1960

وع قانون اقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية لسنة  -   2014القراءة االوىل لمشر

 .والمقدم من اللجنة المالية

كات االمنية الخاصة رقم ) - وع قانون التعديل االول لقانون الشر ( لسنة  52القراءة االوىل لمشر

 .والدفاعوالمقدم من لجنة االمن  2017

وع قانون المساعدة القانونية والمقدم من اللجنة القانونية -  .القراءة االوىل لمشر

وع قانون االحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والمقدم من لجنة  - القراءة االوىل لمشر

ي والخدمة االتحادية اتيج   .التخطيط االستر

ي بم-
ناسبة استشهاد االمام موس بن  تقديم النائب فالح الخزعىلي التعازي للشعب العرافر

جعفر عليه السالم، معربا عن خالص الشكر والتقدير للقوات االمنية بكافة تشكيالتها  

ن الزائرين للعتبات  ة من المواطني  ي والدوائر الخدمية الستيعابها االعداد الكبت  والحشد الشعب 

 المقدسة. 

 

يعي االول   ( جلسته الثامنة من2023/ 2/ 21عقد مجلس النواب بتاري    خ ) الفصل التشر

يعية الثانية للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور  للسنة التشر

 :( نائبا وتضمنت الجلسة172)

ي قضاء الخالص بمحافظة دياىل وما   -
ي الذي وقع فن

استنكار النائب شعالن الكريم الخرق االمبن

ن وراح ضحيته عدد من  رافقه من انتهاك لحقوق االنسان وتهديد لسالمة ا لمواطني 

، مطالبا السيد رئيس مجلس الوزراء وقادة القوات االمنية وتحالف ادارة الدولة   ن المواطني 

ي المحافظة واعادة النظر بالمناصب االمنية واالجهزة  
ي تحدث فن

بوضع حد لالنتهاكات البر

 .االستخباراتية لوقف تحركات العصابات المسلحة والحد من السالح المنفلت

 

ي الخروقات   -
توجيه السيد رئيس المجلس لجنة االمن والدفاع النيابية بأجراء تحقيق فن

ي محافظة دياىل ومنطقة الطارمية من أجل انصاف الشهداء ومنع وقوع 
ي حدثت فن

االمنية البر

ي جميع 
حوادث امنية، مؤكدا عىل اهمية سيادة القانون للدولة وحفظ االمن واالستقرار فن

 .مناطق العراق



 قراءة المجلس سورة الفاتحة ترحما عىل ارواح الشهداء ضحايا حادثة قضاء الخالص  -

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل النظام االساسي للمنظمة   - القراءة االوىل لمشر

ي والمقدم من لجنة العالقات الخارجية
 .االسالمية لألمن الغذان 

وع قانون انضمام جمهو  - لتعديل  1997رية العراق اىل بروتوكول عام القراءة االوىل لمشر

وتوكول عام   1973االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام   ي صيغتها المعدلة بت 
فن

 .المتعلق بها والمقدم من لجنة العالقات الخارجية  1978

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية الحفاظ عىل طيو - ر  تأجيل القراءة االوىل لمشر

الماء المهاجرة االفريقية االورواسيوية والمقدم من لجنة العالقات الخارجية بناء عىل طلب  

 .من اللجنة

 ترأس جانبا من الجلسة السيد شاخوان عبد هللا نائب الرئيس 

ي   -
وع قانون تصديق اتفاقية التعاون االقتصادي التجاري والعلمي والفبن القراءة الثانية لمشر

ن حكومة    .جمهورية العراق وحكومة هنكاريا والمقدم من لجنة العالقات الخارجيةبي 

وع قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية االمان النووي والمقدم من  - القراءة الثانية لمشر

 لجنة العالقات. 

 

يعي االول  2023/ 2/ 27عقد مجلس النواب بتاري    خ ) ( جلسته التاسعة من الفصل التشر

يع ية الثانية للدورة االنتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وتضمنت  للسنة التشر

 :الجلسة

ح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات - التصويت عىل تأجيل القراءة الثانية ومناقشة مقتر

اىل جلسة يوم السبت المقبل بناء عىل   2018( لسنة 12مجالس المحافظات واالقضية رقم ) 

 .نائبا 55طلب مقدم من  

ن للمفوضية العليا  - اء مختصة باختيار مجلس المفوضي  التصويت عىل تشكيل لجنة خت 

ي ضمت السيدات والسادة النواب ارشد الصالجي وانسجام الغراوي  
لحقوق االنسان والبر

ي ومحمد  
ن اليساري واسوان الكلدانن ي وجوان عبدهللا وحسي  وايمان عبد الرزاق وباسم الغران 

، اضافة  البلداوي وعبد الر  حيم الشمري وعبد الكريم عبطان وعدنان الجابري ووحدة الجميىلي

اىل ممثل عن مجلس الوزراء السيدة لمياء داود وممثل عن مجلس القضاء االعىل السيد حاتم 



ف عىل عمل   ، ويشر  رحمن الفاضىلي
ن ي السيد حسي 

جبار وممثل عن منظمات المجتمع المدنن

 .رئيس المجلس اللجنة الدكتور شاخوان عبدهللا نائب

ي لقانون شبكة االعالم رقم )  -
وع قانون التعديل الثانن   2015( لسنة 26القراءة االوىل لمشر

 .والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة واالثار واالعالم

ن  - وع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بي  القراءة الثانية لمشر

وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنة العالقات   حكومة جمهورية العراق 

 .الخارجية

انصبت مداخالت السيدات والسادة النواب عىل المطالبة بتوحيد تعريف معبن االقليم  -

كات   ن الشر ن لضمان الحقوق بشكل متوازن وان يكون تأمي  ن الطرفي  ي االتفاقية بي 
الوارد فن

ن العرا  كة التأمي  ي شر
كات اجنبيةالمستثمرة فن ي شر

 .قية الوطنية وليس فن

ي ومنع التهرب من دفع  - يب 
وع قانون تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الضن القراءة الثانية لمشر

كية   ن حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التر ائب عىل الدخل وراس المال بي  الضن

 .والمقدم من لجنة العالقات الخارجية

 

 


