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 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  1 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 : 0202-0202الثانية  االنتخابية ةخالل الدور مذرعة غير الالقهانين 

تع اعجاد ورقة االحاشة بشاًء عمى شمب الديجة مجيخ عام دائخة البحػث والجراسات الشيابية الجكتػرة 
 ميادة الحجامي. 

 :ة خالل الدور  مذرع  غير قانهن ع و مذر ( 022) أواًل:

 مذخوع قانػن العصالت الخسسية.  .1

  (1)ع قانػن السحكسة االتحادية العميا.مذخو  .2

 مذخوع  قانػن إيجار األراضي الدراعية.  .3

 .  االتراالت مذخوع قانػن وزارة  .4

 مذخوع قانػن إعسار البشى التحتية والقصاعات الخجمية.  .5

  مذخوع قانػن شخكة الشفط الػششية العخاقية. .6

  والسرخفي. الشقجي التجريب مخكد قانػن  مذخوع .7

  االسخة. وشؤون  السخأة  وزارة قانػن  مذخوع .8

 العخاقية.  االعالم ليأة قانػن  مذخوع .9

 . التخكية الجسيػرية وحكػمة العخاق جسيػرية بيغ الذاممة االقترادية الذخاكة اتفاقية قانػن  مذخوع .11

  (2).الدابق الشطام الركان العائجة السشقػلة وغيخ السشقػلة االمػال وحجد  مرادرة قانػن  مذخوع .11

                                                           

ا الجورة الثالثة وردت ام ، انية وردت مغ رئاسة الجسيػريةمذخوع القانػن في الجورتيغ االولى والث  ندخة  (1)
 مغ حكػمة.

 الجورة الثانية. السذخوع في ال يػجج كمسة )حجد( في ندخة ((2



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  2 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 .عغ الخأي واإلجتساع والتطاىخ الدمسي نػن حخية التعبيخمذخوع قا .12

 مذخوع قانػن السجمذ الػششي لمدياسات العميا. .13

 مذخوع قانػن تعػيس ضحايا العجالة.  .14

  (3).1981 لدشة( 78) رقع القاصخيغ رعاية قانػن  تعجيل قانػن  مقتخح .15

 (4).9/4/2118 بعج وكالة السعيشييغ الخاصة الجرجات لحوي  التقاعجية الحقػق  مشح قانػن  مذخوع .16

 . مذخوع قانػن حقػق التخكسان .17

 .مذخوع قانػن اعفاء الذخكات العخاقية واالجشبية السشفحة لمسذاريع االستثسارية بالزخائب والخسػم .18

 . مذخوع قانػن جخائع السعمػماتية .19

 . 2115( لدشة 26( و)21مذخوع قانػن إلغاء األمخيغ السخقسيغ ) .21

 . 2116لدشة  27الث لقانػن التقاعج السػحج رقع مذخوع قانػن التعجيل الث .21

 مذخوع قانػن حساية الدكظ الحجيج.  .22

 . 2111لدشة  2مذخوع قانػن التعجيل االول لقانػن السػازنة العامة االتحادية رقع  .23

 . 2114مذخوع قانػن السػازنة العامة االتحادية العامة لعام  .24

بقخض البشظ الجولي السقجم الى جسيػرية العخاق السػقعة  مذخوع قانػن ترجيق االتفاقية السالية الستعمقة .25
 . 2/3/2114بتاريخ 

                                                           

 الثالثة مذخوع.الجورة الثانية مقتخح و القانػن بالجورة   (3)

  

 والعدكخية(. الجورة الثانية تحػي كمستيغ )السجنيةمذخوع القانػن ب ندخة ((4



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  3 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 مذخوع قانػن مكتب االستذارات العمسية والفشية في وزارة العمػم والتكشػلػجيا.  .26

 مذخوع قانػن ليأة السذتغميغ العخاقييغ في السشطسات الجولية الحكػمية.  .27

ون بيغ حكػمة جسيػرية العخاق وحكػمة الجسيػرية مذخوع قانػن ترجيق معاىجة صجاقة وشخاكة وتعا .28
 اإليصالية. 

 . 2116( لدشة 3مذخوع قانػن التعجيل الثاني لقانػن مؤسدة الذيجاء رقع ) .29

 مذخوع قانػن دعع مذاريع التشسية.  .31

 مذخوع قانػن تعجيل قانػن اختيار نائب أو أكثخ لخئيذ الجسيػرية.  .31

 مذخوع قانػن الزسان اإلجتساعي.  .32

 قانػن مجمذ الشػاب.  مذخوع .33

 مذخوع قانػن الخعاية االجتساعية.  .34

 مذخوع قانػن االتحاد الػششي لمصمبة.  .35

مذخوع قانػن تعجيل قانػن اتفاقية التجريب والجعع البحخي لمقػات العخاقية السشعقجة بيغ حكػمة جسيػرية  .36
 . 2119لدشة  24العخاق وحكػمة السسمكة الستحجة لبخيصانيا وشسال ايخلشجا. رقع 

 .1995( لدشة 3مذخوع قانػن التعجيل الثالث لقانػن السجسع العمسي العخاقي رقع ) .37

 .2111( لدشة 51مذخوع قانػن التعجيل األول لقانػن تشطيع الػكالة التجارية رقع ) .38

 مذخوع قانػن رواتب مػضفي وزارة الشفط. .39

 مذخوع قانػن السجمذ الػششي لمسياه. .41

 خاقي عمى الستعاقجيغ الثانػييغ مع القػات الستعجدة الجشديات. مذخوع قانػن سخيان القانػن الع .41

 مذخوع قانػن التعجيل األول لقانػن الشذخ في الجخيجة الخسسية. .42



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  4 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 مذخوع قانػن اإلصالح اإلقترادي اإلتحادي. .43

 .1969( لدشة 111مذخوع قانػن تعجيل قانػن العقػبات رقع ) .44

حكػمة جسيػرية العخاق وحكػمة جسيػرية إيصاليا  مذخوع قانػن ترجيق محكخة التفاىع السػقعة بيغ .45
حػل شخوط ومػاد السذخوع الستعمق ببخنامج )إعادة تأىيل خجمة األنػاء الجػية العخاقية، القخض السيدخ 

 والسشحة(. 

مذخوع قانػن ترجيق إتفاقية التعاون بيغ حكػمتي جسيػرية العخاق والسسمكة العخبية الدعػدية في  .46
 عمييع بعقػبات سالبة لمحخية. مجال نقل السحكػم

 مذخوع قانػن نقابة األكاديسييغ العخاقييغ.  .47

مذخوع قانػن ترجيق اتفاقية التعاون بيغ حكػمة جسيػرية العخاق وحكػمة دولة الكػيت في مجال  .48
 التعميع العالي والبحث العمسي.

 أعسال التدػية.مذخوع قانػن تثبيت السمكية في األراضي الدراعية والبداتيغ السدتثشاة مغ  .49

 مذخوع قانػن ىػية الّبحار. .51

 .1963( لدشة 85مذخوع قانػن التعجيل الخابع لقانػن تبميط الذػارع رقع ) .51

 مذخوع قانػن دعـــــــع األشباء. .52

مذخوع قانػن إنزسام جسيػرية العخاق الى إتفاق الدكظ الحجيج الجولية في السذخق العخبي والسمحقيغ  .53
 السخفقيغ بو. 

 ػن تذجيع اشباء التخجيخ.مذخوع قان .54

. مذخوع 1971( لدشة 52مذخوع قانػن التػاقيع عمى السدتشجات والػثائق العخاقية واألجشبية رقع ) .55
 . 1965( لدشة 85قانػن شعار جسيػرية العخاق وختسيا رقع )

 مذخوع قانػن افخاز األراضي والبداتيغ الػاقعة ضسغ الترسيع األساسي لسجيشة بغجاد والبمجيات. .56



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  5 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 ذخوع قانػن الحفاظ عمى الػثائق. م .57

 . 2117لدشة  64مذخوع قانػن التعجيل الثاني لقانػن االستثسار الخاص في ترفية الشفط الخام رقع  .58

 . 1978لدشة  959مذخوع قانػن الغاء قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع  .59

القانػن الخاص )اليػنيجروا( في  مذخوع قانػن إنزسام جسيػرية العخاق الى إتفاقية السعيج الجولي لتػحيج .61
 شأن السستمكات الثقافية السدخوقة أو السرجرة بصخق غيخ مذخوعة. 

 .2118( لدشة 14مذخوع قانػن التعجيل األول لقانػن عقػبات قػى األمغ الجاخمي رقع ) .61

 مذخوع قانػن الديصخة عمى الزػضاء.  .62

بيغ حكػمة جسيػرية العخاق وحكػمة مذخوع قانػن ترجيق اتفاقية التعاون االقترادي والعمسي  .63
 جسيػرية بمغاريا. 

مذخوع قانػن ترجيق جسيػرية العخاق عمى تعجيل االتفاقية السػحجة لالستثسار رؤوس االمػال العخبية  .64
 . 1981في الجول العخبية لدشة 

العخاق  مذخوع قانػن ترجيق اتفاقية التعاون االقترادي والتجاري والعمسي والفشي بيغ حكػمة جسيػرية .65
 وحكػمة جسػرية ارميشيا.

مذخوع قانػن انزسام جسيػرية العخاق الى معاىجة السحافطة عمى االنػاع السياجخة مغ الحيػانات  .66
 الفصخية.  

مذخوع قانػن اعفاء الذخكات االجشبية والسقاوليغ الثانػييغ االجانب الستعاقجيغ في عقػد جػالت  .67
 التخاخيــز مـــغ الخســػم.

ن التعجيل الخابع لقانػن بخاءات األختخاع والشساذج الرشاعية والسعمػمات غيخ السفرح عشيا مذخوع قانػ  .68
 . 1971( لدشة 65والجوائخ الستكاممة واألصشاف الشباتية رقع )



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  6 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

مذخوع قانػن ترجيق الخسالتيغ والسحكختيغ الستبادلتيغ ومحزخ السشاقذات الستعمقة بالقخض الياباني  .69
 .16/2/2114سػقعة بتاريخالى جسيػرية العخاق ال

 مذخوع قانػن الذخكات األمشية الخاصة . .71

 مذخوع قانػن شبكة اإلعالم العخاقية. .71

 .2112( لدشة 55مذخوع قانػن التعجيل االول لقانػن االثار والتخاث رقع ) .72

 مذخوع قانػن عقج السعاىجات. .73

 مذخوع قانػن األحداب الدياسية. .74

 مذخوع قانػن ليأة السشافح الحجودية. .75

 مذخوع قانػن مشع إستعسال وإنتذار األسمحة الكاتسة لمرػت. .76

 مذخوع قانػن حطخ  حدب البعث والكيانات السشحمة واألحداب واألنذصة العشرخية واإلرىابية والتكفيخية. .77

 مذخوع قانػن أصػل السحاكسات الجدائية العدكخي. .78

 مذخوع قانػن الييأة العامة لسخاقبة تخريز اإليخادات اإلتحادية. .79

 مذخوع قانػن العسل. .81

 مذخوع قانػن جامعة الجفاع لمجراسات العدكخية. .81

 مذخوع قانػن وزارة الرحة. .82

 مذخوع قانػن إصالح الشدالء والسػدعيغ. .83

 مذخوع قانػن مؤسدة الذيجاء. .84

 مذخوع قانػن السجسع العمسي العخاقي. .85



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  7 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 مذخوع قانػن تأسيذ السؤسدات الرحية األىمية اإلتحادي. .86

 عات والكميات األىمية.مذخوع قانػن الجام .87

 .1971( لدشة 23مذخوع قانػن تعجيل قانػن أصػل السحاكسات الجدائية رقع ) .88

 مذخوع قانػن ليأة الصاقة الحرية العخاقية.  .89

 مذخوع قانػن التزسيغ.  .91

مذخوع قانػن التعجيل األول لقانػن تعػيس الستزخريغ مغ جخاء العسميات الحخبية واألخصاء العدكخية  .91
 . 2119( لدشة 21اإلرىابية رقع )والعسميات 

 . 2116( لدشة 5مذخوع قانػن التعجيل األول لقانػن حساية السقابخ الجساعية رقع ) .92

 مذخوع قانػن جػازات الدفخ.  .93

 مذخوع قانػن تشطيع عسل السدتذاريغ.  .94

ة العسل مذخوع قانػن التعجيل األول لقانػن مكافأة الستجربيغ في مخاكد التجريب السيشي التابعة لػزار  .95
 والذؤون اإلجتساعية.

مذخوع قانػن ترجيق اتفاقية اعزاء حاممي جػازات الدفخ الجبمػماسية والخاصة مغ سسة الجخػل بيغ  .96
 حكػمة جسيػرية العخاق وحكػمة جسيػرية اذربيجان. 

الستعمق باالتفاقية الجولية لدالمة  1988مذخوع قانػن انزسام جسيػرية العخاق الى بخوتػكػل عام  .97
 . 1974رواح في البحار لعام اال

واالتفاق  1968مذخوع قانػن انزسام جسيػرية العخاق إلى االتفاقية الجولية لمديخ عمى الصخق لعام  .98
 . 2116األوربي السكسل ليا لدشة 

 مذخوع قانػن عسميات زرع االعزاء البذخية ومشع االتجار بيا.  .99

 .1981( لدشة 52ث الديارات رقع )مذخوع قانػن تعجيل قانػن التأميغ االلدامي مغ حػاد .111



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  8 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

  ة: خالل الدور مذرع غير  ( مقترح قانهن 65): ثانياً 

 مقتخح قانػن التشطيع الشقابي بالعخاق.  .1

 مقتخح قانػن السخررات اليشجسية.  .2

 مقتخح قانػن الزسان االجتساعي لغيخ العامميغ.  .3

 مقتخح قانػن عاصسة العخاق االقترادية )البرخة(.  .4

 حاد البخلسانييغ العخاقييغ. مقتخح قانػن ات .5

 مقتخح قانػن تفػيس الدمصات.  .6

لدشة  11تعخيف الذيجاء والسرابيغ نتيجة االعسال االرىابية رقع  ألمخمقتخح قانػن التعجيل االول  .7
2114 . 

 مقتخح قانػن الييأة الػششية لخعاية السعػقيغ. .8

  2114لدشة  68السؤقتة السشحمة رقع  االئتالفمقتخح قانػن إلغاء امخ سمصة  .9

 . 2115لدشة  16مقتخح قانػن التعجيل االول لقانػن االنتخابات رقع  .11

 مقتخح حساية الصفل.  .11

 .1981( لدشة 1283مقتخح قانػن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثػرة  السشحل رقع ) .12

 . 2111( لدشة 137مقتخح قانػن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع ) .13

 .2116( لدشة 4لقانػن مؤسدة الدجشاء الدياسييغ رقع )مقتخح التعجيل األول  .14

 مقتخح قانػن مكاتب السفتذيغ العسػمييغ.  .15

 2117( لدشة 11رقع ) لالنتخاباتمقتخح قانػن تعجيل قانػن السفػضية العميا السدتقمة  .16



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  9 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 والتطاىخ الدمسي. واالجتساعمقتخح قانػن حخية التعبيخ عغ الخأي  .17

 يز الػاردات اإلتحادية. مقتخح قانػن ليأة مخاقبة تخر .18

 مقتخح قانػن السػارد السالية اإلتحادية.  .19

 .2111( لدشة 13مقتخح قانػن تعجيل قانػن ليأة دعاوى السمكية رقع ) .21

 مقتخح قانػن الشفط والغاز.  .21

 مقتخح قانػن إنذاء صشجوق تعػيس ذوي ضحايا اإلبادة الجساعية.  .22

 مقتخح الجامعات والكميات األىمية  .23

 ن الشذيج الػششي العخاقي. مقتخح قانػ  .24

 مقتخح قانػن مجمذ اإلتحاد.  .25

 مقتخح قانػن صشجوق الزسان والتشسية اإلجتساعية.  .26

 . 16/9/1986( في 755مقتخح قانػن إلغاء قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع ) .27

 . 2111( لدشة 31مقتخح قانػن التعجيل األول لقانػن ليأة الشداىة رقع ) .28

 ع مجة عسل السعيشيغ وكالة. مقتخح قانػن تشطي .29

 مقتخح قانػن تسجيج خجمة األشباء.  .31

 مقتخح قانػن تفػيس الدمصات اإلتحادية.  .31

 مقتخح قانػن الرشجوق الػششي لجعع السشطسات غيخ الحكػمية في مذاريع التشسية.  .32

 مقتخح قانػن حق الحرػل عمى السعمػمة.  .33

 مقتخح قانػن التشطيع الشقابي.  .34



 دائرة البحهث

 قدم البحهث

 

 11 من  11 صفحة                         عادل حدن دفار

   

 

 العمساء واألدباء والفشانيغ والباحثيغ جائدة الجولة التذجيعية.  مقتخح قانػن تكخيع .35

 . 1971( لدشة 23مقتخح قانػن تعجيل قانػن أصػل السحاكسات الجدائية رقع ) .36
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