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استثنائية جمسة  

23/6/2022خميس ال  
 ( مساءا  7331ابتدأت الجمسة الساعة )

 (202النصاب3 )
 -رئيس مجمس النواب3السيد  -

 وخير ما نفتتح بو ىو تالوة آيات من القرآن الكريم. خامسةبية الالدورة االنتخا ستنناييةالانيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة 
 -السيد همام عدنان )موظف(3 -

 يقرأ آيات من الذكر الحكيم.     
 -رئيس مجمس النواب3 السيد -

سة استننايية، الطمب األول يتعمق بتأدية اليمين الدستوري استممنا طمبين مشفوعة بتوقيع أكنر من خمسون نايبًا لكل طمب بعقد جم
( من الدستور والتي تنص عمى اآلتي: المادة 85حكام، والطمب مقدم بموجب احكام المادة )والسادة البدالء استنادًا أللمسيدات 

من أعضاء المجمس دعوة  ( اواًل لرييس الجميورية أو لرييس مجمس الوزراء أو لرييس مجمس النواب أو لخمسون عضواً 85)
وبالتالي تم تحديد بناء ضوعات التي أوجبت الدعوة إلييا، مجمس النواب الى جمسة استننايية ويكون االجتماع مقتصرًا عمى المو 

سة االستننايية، وأيضًا طمب آخر إلكمال تعديالت النظام الداخمي واقراره لمجمس معمى نفس الطمب تحديد ىذا اليوم موعدًا لمج
 نواب بما ينسجم مع الدستور وأيضًا قرارات المحكمة االتحادية وما ينطبق مع قانون مجمس النواب النافذ وتشكيالتو.ال

 جدول األعمال يتضمن فقرتين
 الفقرة أواًل: إكمال التعديالت واقرار النظام الداخمي لممجمس.

 ( نايبًا.202النصاب )
 2080( اتحادية 58الداخمي لمجمس النواب وقرار المحكمة االتحادية العميا المرقم )( من النظام 845استنادا الى المادة ) أواًل:

 -وأيضًا قانون مجمس النواب تقرر ما يأتي: 2/82/2080بتاريخ 

 الدورة االنتخابية الخامسة
 االولىالسنـة التشريعية  

 الفصـل التشريعي األول
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عضوَا من َمن تم أنتخابو بموجب قانون  923( ويحل محمو ما يأتي) يتألف مجمس النواب من 2أواًل: تمغى نص المادة )
 االنتخابات(.

 (923( واآلن عدد أعضاء المجمس )288ص السابق يتحدث عن )الن
 أطمب من المجمس التصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(
 نانيًا: تمغى عبارة مجمس الرياسة أينما وردت في النظام الداخمي لمجمس النواب ويحل محميا عبارة رييس الجميورية.

 تصويت
 )تم التصويت بالموافقة(

يأة الرياسة لمجمس النواب في النظام الداخمي لمجمس النواب ويحل محميا عبارة الرييس ونايبيو أينما وردت، مع نالنًا: تمغى عبارة ى
 اعادة صياغة النصوص لغويًا بما يراعي ذلك.

 تصويت
 )تم التصويت بالموافقة(

 ( من النظام الداخمي لمجمس النواب.5رابعًا: يمغى البند نانيًا من المادة )
 تصويت

 لتصويت بالموافقة()تم ا
 النص األصمي يقول التالي:

( من النظام 5تتكون ىيأ رياسة المجمس من رييس المجمس ونايبيو، أطمب من المجمس التصويت عمى إلغاء البند نانيًا من المادة )
 الداخمي لمجمس النواب.

 اظ عمييا.كل الصالحيات الموجودة المقرة التي تتطمب التوافق بين الرييس ونايبيو تم الحف
 أطمب من المجمس التصويت.

 أينما وردت ىيأ الرياسة تكون الرييس ونايبيو.
صوتوا عمى عبارة تمغي ىيأة الرياسة أينما وردت في النظام الداخمي لمجمس النواب ويحل محميا عبارة الرييس ونايبيو وتعاد 

 صياغة النصوص بما يراعى ذلكن لمتأكيد، تصويت.
 ة( )تم التصويت بالموافق

 الفقرة التي ألغيت ىي تعرف ىيأة الرياسة.
 ( من النظام الداخمي.5أطمب من المجمس التصويت عمى إلغاء البند نانيًا من المادة )

 )تم التصويت بالموافقة(
 يبيو.أينما وردتا بالرييس أو أحد نا نخامسَا: تحذف عبارة عضو ىيأة الرياسة وتحذف عبارة أحد أعضاء ىيأة الرياسة وتستبدال

 )تم التصويت بالموافقة( 
( من النظام الداخمي ويحل محمو ما يأتي )يمتزم الرييس ونايبي الرييس وأعضاء المجمس بمناقشاتيم 4سادسَا: يمغى نص المادة )

وىذا النظام، وتكون االولوية ألحكام  2085لسنة  89وما يتخذونو من قرارات بأحكام الدستور وقانون مجمس النواب وتشكيالتو رقم 
 وتشكيالتو عمى مواد ىذا النظام فيما يتعارضان فيو. العموية لمقانون. مواد قانون مجمس النواب

 أطمب من المجمس التصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(

 سابعًا: رفع ما يتعمق بأنشطة الكيرباء والطاقة من اختصاصات لجنة النفط والغاز والنروات الطبيعية.



 4 - 3 

 )تم التصويت بالموافقة(
ن )لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، لجنة اليجرة والميجرين والمصالحة المجتمعية، لجنة نامنًا: فصل اختصاصات كل م

 االوقاف والعشاير، لجنة حقوق االنسان، لجنة المرأة واالسرة والطفولة(. عمى حده.
 )تم التصويت بالموافقة(

 مى المضمون.تاسعًا: اجراء التصحيحات النحوية التي تتطمبيا ىذه التعديالت مع الحفاظ ع
 )تم التصويت بالموافقة(

 التصويت عمى اقرار النظام الداخمي لمجمس النواب ليذه الدورة.
 )تم التصويت بالموافقة(

 األمانة العامة والدواير المعنية، إعادة طباعة النظام الداخمي، 
 نشره في الجريدة الرسمية. -8
 إعادة طباعة النظام الداخمي. -2

 والسادة النواب ولكل مؤسسات الدولة. ويطبع أيضًا قانون المجمس.ويوزع لكل السيدات 
 * الفقرة نانيًا: تأدية اليمين الدستوري لبعض السيدات والسادة النواب.

بعد استقالة أخوة لنا في مجمس النواب من الكتمة الصدرية والتي نأسف ليذا الطمب وكنا نتمنى أن يكونوا مع اخوانيم في مجمس 
 اك بيان لمقوى السياسية سيقرأ قبل نياية الجمسة ويتضمن الحديث عن ىذا األمر.النواب، وىن

إشارة الى كتاب المفوضية المستقمة لالنتخابات التي أرسمت أسماء البدالء لمجمس النواب لغرض تأدية اليمين الدستوري وبناء عمى 
 ادة البدالء لتأدية اليمين الدستوري.طمب السيدات والسادة النواب عقدت ىذه الجمسة أيضًا، سيتم دعوة الس

حسين حبيب جاسم حسن االزيرجاوي، فاتن محيي محسن القرغولي، زينب وحيد سممان، رايد حمدان عاجب، ميدية عبد حسن 
شاتي، نناء جاسب كريم، أمل عطية عبد الرحيم، نور نافع عمي، عامر عبد الجبار اسماعيل، جبار فريح عباس، عالوي نعمة 

رش، كامل عنيد حسين، حسن سالم عباس، عمي فيصل فيد، عدنان عبد خضير عباس، أسعد محمد محمدعمي، زىير مولو طا
شييد عبداهلل، زينب جمعة فاخر، فاطمة عباس فاضل، عزيز شريف خضير، ياسين محمد حمد، عال عودة اليذ، عمي حاتم جبر، 

عبداهلل عوفي، حيدر حامد صبار، حميد كاظم عواد، ذكرى ىاتف سير صمبوخ، ضياء كاظم ىندي، رقية رحيم محسن، سعدية 
عمار أحمد، صايب خمف صاحب، دعاء كاظم بشت،دنيا عبد الجبار عمي، انتصار حمد شندي، نيال مرشد سميم، سييمة مسمم 
كاظم، انسجام عبد الزىرة جواد، حسين عمي محمد، سعد عواد ناصر، أحمد مجيد متعب، ضحى رضا ىاشم، عباس حسين 
صالح، وفاء حسين سممان، عمي جاسم محمد خميفة، كاظم جرو كريم، وليد عبد الحسن عبود، ىدى نامر كريم، نناء فرج عنمان، 

 قحطان عدنان كامل، محسن شعو سعدون، شذى ياسين عبدالكريم، 
رحيم طعيمة، معين فاطمة مجيد حميد، مرتضى عمى حمود، أحمد صالل عزيز، ىيفاء حسين حاتم، فاطمة حسين متيغي، زينب 

حميد عبد المجيد، ىينم عبد الجبار محمد، كفاح عبد المحسن كاظم، سارة توفيق كنان، حمد ياسر محسن، سعاد جبار محمد، 
 حسن وريوش محمد.

 النواب الغير حاضرين.
حسين مؤنس كريم حسين عميوي، نادية محمد جبر، سعود سعدون، وفاء حسن خصاف، ميالد شييد كاظم، جواد كظوم مطمك، 

 فرج، مضر خزعل سممان، عمر عباس خضير.
 ترديد القسم فقط لمنواب الجدد.

 السادة النواب الجدد يؤدون اليمين الدستوري.
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 -األسدي3جاسم صابر النائب أحمد  -
 )مرافق(يقرأ بيان القوى السياسية. 

 -السيد رئيس مجمس النواب3 -
 ترفع الجمسة.

 ا  ( ظهر 2370رفعت الجمسة الساعة )
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


