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 : 8180-8102الرابعة  االنتخابية ةخالل الدور مذرعة غير الالقهانين 

تػ اعجاد ورقة االحاطة بشاًء عمى طمب الديجة مجيخ عام دائخة البحؽث والجراسات الشيابية الجكتؽرة 
 ميادة الحجامي. 

 :الرابعة ةخالل الدور  مذرع  غير قانهن ع و مذر ( 54) أواًل:

 مذخوع قانؽن السحكسة االتحادية العميا. .1

السشقؽلة وغيخ السشقؽلة العائجة الى أركان  االمؽال  مذخوع قانؽن التعجيل األول لقانؽن حجد ومرادرة  .2
 . 2117( لدشة 72عام الدابق رقػ )الش

 .مذخوع قانؽن الذخاكة بيؼ القطاعيؼ العام والخاص .3

 .مذخوع قانؽن مجمذ االعسار .4

 .2114( لدشة 9مذخوع قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن التقاعج السؽحج رقػ ) .5

 مذخوع قانؽن ترجيق اتفاق مقخ بيؼ حكؽمة جسهؽرية العخاق والمجشة الجولية لمرميب االحسخ. .6

 مذخوع قانؽن الطعؼ لسرمحة القانؽن في االحكام والقخارات الخاصة بالسمكية العقارية. .7

 مذخوع قانؽن استيفاء اجخ السثل عؼ االراضي السسمؽكة لمجولة السترخف فيها ألغخاض غيخ زراعية. .8

 مذخوع قانؽن الخجمة السجنية االتحادي.  .9

 مذخوع قانؽن هيأة االعالم واالتراالت.  .11

  ن االستثسار السعجني.  مذخوع قانؽ  .11

 مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية . .12

 .مذخوع قانؽن الالجئيؼ .13
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 مذخوع قانؽن معالجة التجاوزات الدكشية. .14

 الدمسي. مذخوع قانؽن حخية التعبيخ عؼ الخأي واالجتساع والتعاهخ  .15

 لي الخاص.مذخوع قانؽن انزسام جسهؽرية العخاق الى الشعام االساسي لسؤتسخ الهاي لمقانؽن الجو  .16

مذــخوع قانؽن ترجيق اتفاقيــة تدـخيع التعاون فـــي السجال االقترادي وشؤون الطاقة بيـــؼ حكؽمة  .17
 جسهؽرية العخاق وحكؽمـة جسهؽرية كؽريا الجشؽبية.

 مذخوع قانؽن تشعيػ انذاء عالوي بيع الفؽاكه والخزخ والحيؽانات. .18

 مذخوع قانؽن االتراالت والسعمؽماتية. .19

 . 2111( لدشة 22نؽن التعجيل األول لقانؽن وزارة التخبية رقػ )مذخوع قا .21

 مذخوع قانؽن وزارة االتراالت وتكشمؽجيا السعمؽمات. .21

 . 2116( لدشة 26مذخوع قانؽن التعجيل األول لقانــؽن الجشديــة رقػ ) .22

 .مذخوع قانؽن ايجار االراضي الدراعية .23

 . 2112( لدشة 35ة رقػ )مذخوع قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن الطخق العام .24

 .مذخوع قانؽن افخاز االراضي والبداتيؼ الؽاقعة ضسؼ الترسيػ االساسي لسجيشة بغجاد والبمجيات .25

مذخوع قانؽن ترجيق اتفاق بيؼ حكؽمة جسهؽرية العخاق وحكؽمة الجسهؽرية التؽندية بذأن الخجمات  .26
 الجؽية بيؼ اقميسيهسا.

قل الجؽي بيؼ حكؽمة جسهؽرية العخاق وحكؽمة دولة االمارات مذخوع قانؽن ترجيق اتفاقية خجمات الش .27
 العخبية الستحجة.

مذخوع قانؽن ترجيق اتفاقية تجشب االزدواج الزخيبي ومشع التهخب السالي فيسا يتعمق بالزخائب عمى  .28
 الجخل وعمى رأس السال بيؼ حكؽمة جسهؽرية العخاق وحكؽمة دولة الكؽيت.
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 جشب االزدواج الزخيبي ومشع التهخب السالي فيسا يتعمق بالزخائبمذخوع قانؽن ترجيق اتفاقية ت .29
 مسمكة هؽلشجا.بيؼ حكؽمة جسهؽرية العخاق و  ومشع التهخب مؼ الزخائب  عمى الجخل  السفخوض 

 .2118( لدشة 4مذخوع قانؽن التعجيل األول لقانؽن شخكة الشفط الؽطشية العخاقية رقػ ) .31

 ة العخاق.مذخوع قانؽن العيج الؽطشي لجسهؽري .31

مذخوع قانؽن انزسام جسهؽرية العخاق الى االتفاقية الجولية الستعمقة بالتجخل في اعالي البحار في حالة  .32
والبخوتؽكؽل الستعمق بالتجخل في اعالي البحار في  1969وقؽع حؽادث مدببة لمتمؽث الديتي لعام 
 . 1973حاالت التمؽث بسؽاد غيخ الديت لعام 

 .2118( لدشة 41االول لقانؽن التعجاد العام لمدكان والسداكؼ رقػ )مذخوع قانؽن التعجيل  .33

( لدشة 21مذخوع قانؽن التعجيل الثالث لقانؽن االستثسار الرشاعي لمقطاعيؼ الخاص والسختمط رقػ ) .34
1998 . 

 .1981( لدشة 136مذخوع قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن التجرج الطبي البيطخي رقػ ) .35

 زراء والؽزارات.مذخوع قانؽن مجمذ الؽ  .36

مذخوع قانؽن التعجيل األول لقانؽن صشجوق دعػ االقدام الجاخمية في وزارة التعميػ العالي والبحث  .37
 .2112( لدشة 7العمسي رقػ )

 .1979( لعام  SARمذخوع قانؽن انزسام جسهؽرية العخاق الى االتفاقية لمبحث واالنقاذ في البحار ) .38

 قانؽن الهيأة الؽطشية لمخقابة الشؽوية واالشعاعية والكيسيائية والبايؽلؽجية.مذخوع  .39

 .1971( لدشة 138مذخوع قانؽن التعجيل الثالث لقانؽن تشفيح مذاريع الخي رقػ ) .41

مذخوع قانؽن ترجيق اتفاقية التذجيع والحساية الستبادلة لالستثسار بيؼ حكؽمة جسهؽرية العخاق  .41
 ة الدعؽدية. وحكؽمة السسمكة العخبي

 .1997( لدشة 19قانؽن التعجيل الثالث لقانؽن كمية االمام االععػ رقػ ) مذخوع  .42
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 مذخوع قانؽن انزسام العخاق الى اتفاقية االمان الشؽوي. .43

 . 2116( لدشة 21مذخوع قانؽن التعجيل االول لقانؽن وزارة الجاخمية رقػ ) .44

ة جسهؽرية العخاق ومشعسة االمػ الستحجة لمتشسية مذخوع قانؽن ترجيق اتفاق التعاون االساس بيؼ حكؽم .45
 (.UNIDOالرشاعية )

 ( مقترح قانهن غير مذرع في الدورة الرابعة :82ثانيًا: )

 . 2111( لدشة 3مقتخح قانؽن تعجيل قانؽن الخجمة والتقاعج العدكخي رقػ ) .1

 مقتخح قانؽن اعادة مشتدبي الجاخمية والجفاع الى الخجمة. .2

 . 2111( لدشة 18ل قانؽن الخجمة والتقاعج لقؽى االمؼ الجاخمي رقػ )مقتخح قانؽن تعجي .3

 مقتخح قانؽن تخريص قطع اراض لمعؽائل العخاقية.   .4

 مقتخح قانؽن نقابة السبخمجيؼ. .5

 مقتخح قانؽن حساية االشخاص مؼ االختفاء القدخي. .6

 ف ابشاء مجيشة مشجلي.لغخض انرا 1987( لدشة 459مقتخح قانؽن الغاء قخار مجمذ قيادة الثؽرة رقػ ) .7

 . 2116( لدشة 11مقتخح قانؽن التعجيل األول لدرع االعزاء البذخية ومشع االتجار بها رقػ ) .8

  .2118( لدشة 13ول لقانؽن مجمذ الشؽاب وتذكيالته رقػ )مقتخح قانؽن التعجيل األ .9

 .مقتخح قانؽن حساية التشؽع ومشع التسييد .11

 .مقتخح قانؽن مشاهزة التعحيب .11

 .2117( لدشة49قانؽن التعجيل االول لقانؽن االدعاء العام رقػ )سقتخح ـ .12

 .2117( لدشة 78لالعتساد رقػ ) مقتخح قانؽن التعجيل االول لقانؽن الهيأة العخاقية  .13
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عؼ سمطة  2114( لدشة 56مقتخح قانؽن التعجيل الثالث لقانؽن البشغ السخكدي الرادر باألمخ رقػ ) .14
 . حمة(ــــــــــــــــــــــاالئتالف السؤقتة )السش

 .السعجل  2116لدشة  (4)مقتخح قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن مؤسدة الدجشاء الدياسييؼ رقػ  .15

 . مقتخح قانؽن االنجية الخياضية .16

 .1977( لدشة 87مقتخح قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن الشذخ في الجخيجة الخسسية رقػ ) .17

 .2117( لدشة 76االجانب رقػ ) مقتخح قانؽن التعجيل األول لقانؽن اقامة .18

 .2118( لدشة 14مقتخح قانؽن التعجيل االول لقانؽن اصالح الشدالء والسؽدعيؼ رقػ ) .19

 مقتخح قانؽن االبادة الجساعية لاليديجييؼ. .21

 مقتخح قانؽن سمطة الفاو. .21

 ظف الحقؽقي.ؽ مقتخح قانؽن حساية الس .22

 .2112( لدشة 218) مقتخح قانؽن الغاء قخار مجمذ قيادة الثؽرة السشحل رقػ .23

 .1969( لدشة 185مقتخح قانؽن التعجيل الثالث لقانؽن نقابة السحاسبيؼ والسجققيؼ رقػ ) .24

 مقتخح قانؽن استبجال العقؽبة الدالبة لمحخية بسبالغ مالية. .25

 .2116( لدشة 29مقتخح قانؽن التعجيل األول لقانؽن هيأة االشخاف القزائي رقػ ) .26

 .1971( لدشة 116لقانؽن مخكد التخطيط الحزخي واالقميسي رقػ )مقتخح قانؽن التعجيل االول  .27

 .2118( لدشة 12مقتخح قانؽن التعجيل االول لقانؽن انتخابات مجالذ السحافعات واالقزية رقػ ) .28

 0242لدنة  022مقترح قانهن مقترح قانهن تعديل قانهن االحهال الذخرية رقم  .29

 -المرادر:

قدػ الستابعة التذخيعية : مقتخحات ومذخوعات القؽانيؼ في الجورة  -لشؽابمجمذ ا -التذخيع الشيابية دائخة  .1
  .2121-2118الخابعة االنتخابية 
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