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 ملجلس النىاب الثالثة الاهتخابية ةخالل الدور مشرعة غير الالقىاهين 

  

 

 

 
 
 تستعمل الاوراق البحثية املتنىعة من اعضاء مجلس النىاب ولجاهه النيابية لدعم مهامهم النيابية حصرا

 

 الباحث

 عادل حسن دفار

 

   2222                         آذار 



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  1 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 : 4102-4102الثالثة  االنتخابية ةخالل الدور مذرعة غير الالقهانين 

تؼ اعداد ورقة االحاطة بشاًء عمى طمب الديدة مدير عام دائرة البحؾث والدراسات الشيابية الدكتؾرة 
 ميادة الحجامي. 

 ة الثالثة:خالل الدور  مذرع  غير قانهن ع و مذر ( 66) أواًل:

 بيؽ حكؾمة جسيؾرية العراق والمجشة الدولية لمرميب االحسر.مذروع قانؾن ترديق اتفاق مقر  .1

  (1)مذروع قانؾن السحكسة االتحادية العميا. .2

 مذروع قانؾن جياز السخابرات الؾطشي العراقي.  .3

 مذروع قانؾن وزارة الدفاع.   .4

 . لالعالم الؾطشي السركز قانؾن  مذروع .5

 17 رقؼ الدعاوى  سساع مؽ السحاكؼ تسشع يالت القانؾنية الشرؾص الغاء قانؾن  تعديل قانؾن  مذروع .6
  .2005 لدشة

 وغيرىا.  العربية الدول بيؽ الظرق  عمى الركاب نقل لتشغيؼ العربية االتفاقية عمى الترديق قانؾن  مذروع .7

 .عؽ الرأي واإلجتساع والتغاىر الدمسي مذروع قانؾن حرية التعبير .8

  (2).1980 لدشة (78) رقؼ القاصريؽ رعاية قانؾن  تعديل قانؾن  مذروع  .9

                                                           

ا الدورة الثالثة وردت ام ، مذروع القانؾن في الدورتيؽ االولى والثانية وردت مؽ رئاسة الجسيؾرية  ندخة  (1)
 مؽ حكؾمة.

 الثالثة مذروع.الدورة نية مقترح و الثاالقانؾن بالدورة   (2)

  



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  2 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

  االحراء. قانؾن  مذروع .10

 .السكتدبة الجشدية عؽ التخمي قانؾن  مذروع .11

 . مذروع قانؾن جرائؼ السعمؾماتية .12

 -االفريقية الساء السياجرة طيؾر عمى اتفاقية الحفاظ انزسام جسيؾرية العراق الى قانؾن  مذروع .13
 االورواسيؾية. 

 . 2008لدشة  10ية لمسداءلة والعدالة رقؼ مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن هيأة الؾطش .14

 مذروع قانؾن رسؼ الظابع الحسمة الؾطشية لبشاء السدارس ورياض االطفال.  .15

 مذروع قانؾن انتخابات مجالس السحافغات واالقزية.  .16

 مذروع قانؾن السرارف الحكؾمية.  .17

 مذروع قانؾن االدارة السالية.  .18

 ؾيمة ومعالجة اوضاع الستعاقديؽ. مذروع قانؾن مشح السؾعف اجازة اعتيادية ط .19

 . مذروع قانؾن الخدمة السدنية االتحادي .20

 .مذروع قانؾن استيفاء اجر السثل عؽ االراضي فييا الغراض غير زراعية .21

 مذروع قانؾن الحساية مؽ العشف االسري. .22

 . 1980( لدشة 78مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن رعاية القاصريؽ رقؼ ) .23

 يل اسؼ محافغتي القادسية والتأميؼ الى محافغتي الديؾانية وكركؾك. مذروع قانؾن تبد .24

 . 1999( لدشة 5مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن السظابع االىمية رقؼ ) .25

 .مذروع قانؾن السداءلة والعدالة وحغر حزب البعث .26



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  3 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 .مذروع قانؾن الغاء قرارات مجمس قيادة الثؾرة )السشحل( الستعمقة بسحافغة كركؾك .27

  (3.)ذروع قانؾن تحديد واليات الرئاسات الثالثم .28

 مذروع قانؾن معالجة التجاوزات الدكشية. .29

 . 2006لدشة  26مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن الجشدية العراقية رقؼ  .30

 .مذروع قانؾن الحرس الؾطشي  .31

 السعدل. 1997( لدشة 21مذروع قانؾن تعديل قانؾن الذركات رقؼ ) .32

  .الغاء الؾزاراتمذروع  قانؾن دمج و  .33

 مذروع قانؾن الييئة الؾطشية لمرقابة الشؾوية واالشعاعية. .34

 .2010لدشة  13مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن هيأة دعاوى السمكية رقؼ  .35

مذروع قانؾن انزسام جسيؾرية العراق الى االتفاقية السذتركة بذأن امان التررف في الؾقؾد السدتيمػ  .36
 يات السذعة.وامان التررف في الشفا

الخاصة  1954مذروع قانؾن انزسام جسيؾرية العراق الى البروتؾكؾل الثاني التفاقية الىاي لعام  .37
  بحساية السستمكات الثقافية في حالة الشزاع السدمح.

 .1995مذروع قانؾن انزسام جسيؾرية العراق الى اتفاقية تجارة الحبؾب لعام  .38

                                                           

يؾجد قانؾن اقر بالدورة الثانية مقترح قانؾن تحديد مدة والية رئيس الجسيؾرية ورئيس مجمس الشؾاب ورئيس   (3)
 .مجمس الؾزراء

 



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  4 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

واج الزريبي وتبادل السعمؾمات فيسا يتعمق بالزرائب عمى مذروع قانؾن ترديق اتفاقية تجشب االزد .39
الدخل ورأس السال بيؽ حكؾمة جسيؾرية العراق وحكؾمة الجسيؾرية االسالمية االيرانية والبروتؾكؾل 

  .السمحق بيا

 . 2006مذروع قانؾن إنزسام جسيؾرية العراق الى إتفاقية العسل البحري لدشة  .40

  .2003( لدشة 185لعراق الى إتفاقية ىؾية وثائق البحارة رقؼ )مذروع قانؾن إنزسام جسيؾرية ا .41

  .مذروع قانؾن إنزسام جسيؾرية العراق الى إتفاقية ميشاماتا بذأن الزئبق .42

مذروع قانؾن ترديق إتفاقية تدريع التعاون في السجال األقترادي وشؤون الظاقة بيؽ حكؾمة  .43
  .جسيؾرية العراق وحكؾمة جسيؾرية كؾريا الجشؾبية

 .1975مذروع قانؾن إنزسام جسيؾرية العراق الى إتفاقية الشقل البري الدولي لدشة  .44

مذروع قانؾن إنزسام جسيؾرية العراق الى إتفاقية اليؾندكؾ بذأن حساية التراث الثقافي السغسؾر  .45
  .بالسياه

 مذروع قانؾن تعؾيض متزرري مخيسات المجؾء مؽ ابشاء االنتفاضة الذعبانية. .46

 ن الظعؽ لسرمحة القانؾن في االحكام والقرارات الخاصة بالسمكية العقارية .مذروع قانؾ  .47

مذروع قانؾن التعديل الثاني لقانؾن إلغاء الشرؾص القانؾنية التي تسشع السحاكؼ مؽ سساع الدعاوى رقؼ  .48
 .2005( لدشة 17)

ة والحاقيا بؾزارة مذروع قانؾن فػ ارتباط دائرة اصالح االحداث مؽ وزارة العسل والذؤون االجتساعي .49
 العدل.

السعدل  1969( لدشة 111مذروع قانؾن تعديل قانؾن تعديل الغرامات الؾارد في قانؾن العقؾبات رقؼ ) .50
 .2008( لدشة 6والقؾانيؽ الخاصة األخرى رقؼ )

 .ذروع قانؾن الالجيئيؽم .51



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  5 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

  (4).2011لدشة  (30)مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن هيأة الشزاىة رقؼ  .52

 .ع قانؾن العفؾ مؽ العقؾبات الزريبيةمذرو  .53

مذروع قانؾن انزسام جسيؾرية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بذأن التحكيؼ في نقل الشفايات الخظرة  .54
 .والتخمص مشيا عبر الحدود

 .1980لدشة  126مذروع قانؾن تعديل قانؾن الرعاية االجتساعية رقؼ  .55

 . 2012لدشة  76لزراعي  رقؼ مذروع قانؾن التعديل االول لقانؾن الحجر ا .56

مذروع قانؾن انزسام جسيؾرية العراق الى اتفاقية باريس السمحق باتفاقية االمؼ الستحدة االطارية لتغيير  .57
 . 1992السشاخ لعام 

 مذروع قانؾن تعديل قانؾن نقابة السحاسبيؽ والسدققيؽ.  .58

 .مذروع قانؾن الشقابات واالتحادات السيشية .59

 .تقاقية االمؼ الستحدة بذأن التحكيؼ التعاىدي بيؽ السدتثسريؽ والدولمذروع قانؾن ترديق ا .60

 .1980لدشة  45مذروع قانؾن التعديل الدادس لقانؾن التشفيذ رقؼ  .61

 .مذروع قانؾن صالحيات رئيس الجسيؾرية .62

 .مذروع قانؾن القبائل والعذائر .63

 .ت واالقزية والشؾاحيمذروع قانؾن إلغاء التغييرات غير العادلة لمحدود اإلدارية لمسحافغا .64

 .مذروع قانؾن مجمس االتحاد .65

                                                           

  2011( لدشة 30مقترح قانؾن التعديل األول لقانؾن هيأة الشزاىة رقؼ )تؼ اقرار في الدورة الثانية (4)    

 



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  6 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

  .مذروع قانؾن انتخاب مجمس الشؾاب .66

 :الثالثة الدورة في مذرع قانهن غير مقترح (62): ثانياً 

 .الرحية السيؽ ذوي  نقابة قانؾن  مقترح .1

 مقترح قانؾن اتحاد الشاشريؽ العراقييؽ. .2

 .  التسريض نقابة قانؾن  مقترح .3

 مقترح قانؾن اتحاد السدتثسريؽ العراقي .4

 السعدل. 1969لدشة 129مقترح قانؾن التعديل الرابع لقانؾن الفشانيؽ رقؼ  .5

 .1989( لدشة 43مقترح قانؾن التعديل الثالث لقانؾن الغرف التجارية العراقية رقؼ ) .6

 مقترح قانؾن مجمس الشؾاب وتذكيالتو. .7

 ض سكشية. مقترح قانؾن تسميػ ذوي الدخل السحدود ار  .8

 مقترح قانؾن الدرجات الحاصة لمييئات السدتقمة. .9

 مقترح قانؾن البظاقة التسؾيشية االلكترونية. .10

 مقترح قانؾن االطفال السفقؾديؽ في فاجعة حمبجة. .11

 مقترح قانؾن سمظة الفاو.  .12

 مقترح قانؾن تفؾيض الدمظات.  .13

 .2008 لدشة( 21) رقؼ اقميؼ في السشتغسة غير السحافغات لقانؾن  الرابع التعديل قانؾن  مقترح .14
 مقترح قانؾن هيأة االعالم واالتراالت.   .15

 مقترح قانؾن بابل عاصسة العراق الحزارية. .16



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  7 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 . 2006( لدشة 6مقترح التعديل الثاني لقانؾن استبدال اعزاء مجمس الشؾاب رقؼ ) .17

 مقترح قانؾن الييأة الؾطشية لحساية التعايش الدمسي. .18

 . 2016لدشة  3لقانؾن البظاقة الؾطشية رقؼ مقترح قانؾن التعديل االول  .19

 وجياز والداخمي االمؽ وقؾى  السدمحة القؾات افراد لقانؾن قبؾل قانؾن التعديل االول مقترح  .20
 الجامعية. الدراسة في الؾطشي االمؽ وجياز العراقي الؾطشي السخابرات

 .1986لدشة  18مقترح قانؾن التعديل الثاني لقانؾن االندية الرياضية رقؼ  .21

 مقترح قانؾن صشدوق دعؼ الذباب الخريجيؽ. .22

 السعدل. 1997( لدشة 21مقترح قانؾن تعديل قانؾن الذركات رقؼ ) .23

 مقترح قانؾن الزسان الرحي. .24

 2017لدشة 11مقترح قانؾن التعديل االول لقانؾن تشغيؼ زرع االعزاء البذرية رقؼ  .25

 . 2006لدشة  26ؼ لقانؾن الجشدية العراقية رق قانؾن التعديل االول مقترح .26

 قانؾن حساية التشؾع ومشع التسييز . مقترح .27

 قانؾن حساية االشخاص مؽ االختفاء القدري.  مقترح .28

 قانؾن مشاىزة التعذيب. مقترح .29

 .2016( لدشة 2مقترح قانؾن التعديل األول لقانؾن مؤسدة الذيداء رقؼ ) .30

دوا جزءًا مؽ اجدادىؼ جراء مقترح قانؾن التعديل الثاني لقانؾن تعؾيض الستزرريؽ الذيؽ فق .31
 السعدل. 2009( لدشة 5مسارسات الشغام البائد رقؼ )

 مقترح قانؾن امتيازات مشتدبي ابراج الحفر العراقية.  .32

 مقترح قانؾن السجمس االتحادي لدياسات الشفط والغاز. .33



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  8 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 .2017( لدشة 53مقترح قانؾن التعديل االول لقانؾن وزارة الكيرباء رقؼ ) .34

 1989 لدشة( 481) رقؼ السشحل الثؾرة قيادة مجمس قرار لغاءإ قانؾن  مقترح .35

 2000 لدشة( 100) رقؼ السشحل الثؾرة قيادة مجمس قرار إلغاء قانؾن  مقترح .36

 قانؾن االحؾال الجعفرية. مقترح .37

 . قانؾن حساية السعمسيؽ والسدرسيؽ مقترح .38

 لدشة( 36) احي رقؼ واالقزية والشؾ  مجالس السحافغات الخامس لقانؾن  التعديل مقترح قانؾن  .39
2008. 

  .قانؾن حقؾق وحساية السيشدسيؽ مقترح .40
 قانؾن تعديل الستزرريؽ مؽ ابشاء االنتفاضة الذعبانية. مقترح .41

 1959لدشة  188مقترح قانؾن تعديل قانؾن االحؾال الذخرية رقؼ  .42

 . 2015لدشة  36مقترح قانؾن التعديل االول لقانؾن االحزاب الدياسية رقؼ  .43

  2013لدشة  45ن تعديل قانؾن انتخابات مجمس الشؾاب رقؼ مقترح قانؾ  .44

 مقترح قانؾن الخدمة التربؾية. .45

 مقترح قانؾن الدمظة التشفيذية. .46

 قانؾن حساية السيشدس. مقترح .47

 قانؾن تسديد الخدمة لبعض ضباط جياز مكافحة االرىاب. مقترح .48

  2016لدشة  29قانؾن التعديل االول لقانؾن هيأة االشراف القزائي رقؼ  مقترح .49

 .2016لدشة  3قانؾن التعديل االول لقانؾن البظاقة الؾطشية رقؼ  مقترح .50



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  9 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 .2005لدشة  13قانؾن التعديل االول لقانؾن مكافحة االرىاب رقؼ  مقترح .51

 قانؾن مقاضاة الدول والجيات الداعسة لالرىاب . مقترح .52

نات الدياسية وعؾائميؼ داخل قانؾن اشتراط سكؽ واقامة السكمفيؽ بخدمة عامة ورؤساء الكيا مقترح .53
 العراق.

 السعدل تعدد الزوجات. 1959لدشة  188مقترح قانؾن تعديل قانؾن االحؾال الذخرية رقؼ  .54

 2008لدشة  22مقترح قانؾن تعديل قانؾن رواتب مؾعفي الدولة والقظاع العام رقؼ  .55

 مقترح قانؾن تذغيل حسمة الذيادات الجامعية االولية والسعاىد. .56

 ؾن كدب الغير مذروعمقترح قان .57

 مقترح قانؾن معيد االدارة الرياضية. .58

 مقترح قانؾن السخررات اليشدسية لسشيدس الزراعي. .59

 مقتر قانؾن الفشؾن التذكميمية. .60

 .2003لدشة  2مقترح قانؾن التعديل االول لقانؾن سمظة االئتالف السؤقتة رقؼ  .61

 .1978لدشة  120 مقترح قانؾن تعديل قانؾن السعاىد الدياحية والفشدقية رقؼ .62

مقترح قانؾن مشح السحافغات الجشؾبية والؾسظى مؽ  مبالغ سسات الدخؾل السترتبة عمى االجانب  .63
 اثشاء زيارة اربعيشية االمام الحديؽ ع.

 مقترح قانؾن اعفاء ذوي الذيداء مؽ الرسؾم والزرائب السترتبة عمى قظع السسشؾحة ليؼ. .64

 العراقية. مقترح قانؾن حساية السستمكات الثقافية .65

 مقترح قانؾن المجشة االولسبية. .66

 مقترح قانؾن سامراء عاصسة الثقافة االسالمية .67



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  11 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 مقترح قانؾن الغاء مكاتب السفتذييؽ العسؾمييؽ. .68

 

 -المرادر:

قدؼ الستابعة التذريعية : مقترحات ومذروعات القؾانيؽ في الدورة  -مجمس الشؾاب -الدائرة البرلسانية .1
  2018-2014 الثالثة االنتخابية 

، أنتاج الدائرة اإلعالمية،   2018-2014 الثالثة الدورة االنتخابية  –قرص مدمج: السجسؾعة الؾثائقية .2
 ، بغداد. 2018


