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  السابعة وا0ٔربعني اجللسةحمرض 

  ).2016 ماي 17( 1437 شعبان 10 الثال6ء: التارخي

  .عبد إالاله احللوطي، اخلليفة الثاين ?لرئ<ساملس�شار الس=يد : الرئاسة
الرابعة واRقLقة  لسادسة، ٕابتداء من الساPة ادقائق مخس :التوقLت

  .مساء وامخلسني
يتعلق  45.13مرشوع قانون رمق Rراسة والتصويت Pىل ا :Vدول ا0ٔعامل

مبزاوe fن الرتويض والتbٔهيل وٕاPادة التbٔهيل الوظيفي، واحملال Pىل ا^لس 
  .من جملس النواب

--------------------------------------------  

  :رئ<س اجللسةاملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطي، 
  .s رسول هللاrسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل موال

  .P�ٔلن عن افuتاح اجللسة
  الس=يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
خيصص ا^لس هذه اجللسة ?xراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون 

يتعلق مبزاوe fن الرتويض والتbٔهيل وٕاPادة التbٔهيل الوظيفي،  45.13رمق 
  .ن جملس النوابواحملال Pىل ا^لس م

  .اللكمة ?لحكومة لتقدمي مرشوع القانون
  .انتظر شوية الس=يد الوز�ر هللا خيليك ؟نقطة نظام

  .تفضل الس=يد الرئ<س

  :املس�شار الس=يد عبد العز�ز بنعزوز
  .يف نفس املوضوع بطبيعة احلال

من النظام اRا�يل د�ل ا^لس، غنقراه  193التد�ل يف ٕاطار املادة 
  .ٔ�ظن إالخوان لكهم ضابطني النظام اRا�يلوال مضبوط، 

s�ٔ بغيت نطلب ٕارVاع املرشوع ٕاىل ا?لجنة ا�تصة، فصحيح ٔ�نه صوتنا 
�ٕالجامع يف ا?لجنة، وهاذي يعين تعبري Pىل النية احلس=نة والصادقة د�ل 
مجيع الفرق ومجيع السادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء ا?لجنة ا�تصة 

  . ع القوانني املقرت¤ة ٔ�و مشاريع القوانني املقرت¤ة?لتعامل إالجيايب م
ولكن بعد ذ¦ وبعد تقLمينا ?لمضامني د�ل املرشوع والتعديالت، 
فuقد�رs يف الفريق مبعية الزمالء يف فرق ٔ�خرى تبني لنا ٔ�ن املوضوع حيتاج 

  . ٕاىل املزيد من التدقLق

�اصة ٔ�ن ا0ٔمر، الس=يد الرئ<س، ال يتعلق مبرشوع قانون ذو رهان 
س=يايس، ال يتعلق ا0ٔمر مبرشوع قانون تنظميي �روم تزنيل اRس=تور، 

  . و�لتايل س=يخضع لتbٔويالت س=ياس=ية وفكرية ومرجعيات خمتلفة
فا0ٔمر يتعلق مبرشوع قانون هيدف ٕاىل تنظمي بعض الف¯ات املهنية 

مومLة، ففي تقد�رs ٔ�نه، وكنرت´ لك املس�شار�ن املرتبطة �لص²ة الع
احملرتمني ولك املس�شارات احملرتمات ٔ�هنم يت·¶او معنا هاذ الطلب د�ل 

  .ٕارVاع هاذ املرشوع ٕاىل ا?لجنة ا�تصة
وس=نعمل Pىل التدارك، 0ٔنه �ايفني، لك هاذ الوقت، ال ا^هود ا?يل 

 تدار هنا يف جملس تدار من طرف زمالئنا يف جملس النواب وال ا?يل
املس�شار�ن، س=يصعب تداركه، وٕاىل ما مقناش �ملزيد من التدقLق �ش 
خيرج القانون جبودة مقÀوf وحىت �ريض لك املكوsت املس=هتدفة هباذ 

  .القانون
  .شكرا الس=يد الرئ<س

  :الس=يد رئ<س اجللسة
  . شكرا الس=يد الرئ<س احملرتم

هذا من حق ٔ�ي رئ<س  ٔ�ن ،يعين حسب النظام اRا�يل ،و�لطبع
فريق ٔ�ن يطلب ٕ�رVاع املرشوع ٕاىل ا?لجنة، �لطبع رشيطة احلصول Pىل 

  .اÃ0ٔلبية يف ٕاطار التصويت Pىل هذا املقرتح
  :�لتايل ٔ�عرض املقرتح Pىل التصويت

  ..مقرتح ٕارVاع مرشوع القانون ٕاىل ا?لجنة: املوافقون Pىل املقرتح
  .طيب ٕاذن

  ؛27= املوافقون
 ؛14= املعارضون

  ...ٕاذن يتقرر بعد التصويت ٕ�رVاع
  .ايوا حصيح

  .ممتنعون 5= املمتنعون عن التصويت
  ٕاذن،

  ؛27=املوافقون
  ؛14= املعارضون
  .5= املمتنعون

وبذ¦ يمت ٕارVاع مرشوع القانون ٕاىل ا?لجنة، وفقا ملقuضيات النظام 
  .اRا�يل

  .رفعت اجللسة
  .وشكرا لمك مجيعا


