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 37اجتماع رقم 
  2016يوليوز   25 اإلثنين ليوم

  

شارن ی عقد ب جملس املس ٔسبوعاج 2016 یولیوز 25 إالثننيـوم مك س  رئاسة يه ا رئ

ن لس السید عبد احلكمي    :حبضور السادة  شامش ا

        

ٔنصاري             س  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا

اله احللوطي     س، اخللیفة   :  عبد  لرئ   الثاين 

ة التازي       س،  :     ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس،  :    العريب حملريش                         حماسب ا

لس        :           ٔمحد توزي                  .ٔمني ا

ع اعتذر عن  ف ج   : السادة حضور 

وسكوس                     س،  :   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

ه لس،  :  عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس،  :      رشید املنیاري                               حماسب ا

دال                 لس،  :      محمد      ٔمني ا

لس،       : ٔمحد خلریف                                        ٔمني ا

 

  المكتب اجتماعات وقرارات

 مجلس المستشارين  507العدد    - النشرة الداخلية
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

 

 :شؤون تنظميیة )1

  رخي 1/37/2016 رمققرار دید  دئیة( 2016غشت  5امجلعة  بت ورة ) بصفة م تام ا د الخ مكو
رشیعیة احلالیة  .ال

لجن النیابیة لتقيص احلقائق )2  :ا

 س احلكومة  2/37/2016رمق  قرار شعار السید رئ ي وقعه ٕ لطلب ا شارن  بتوصل جملس املس
ت  ص احلكومة السترياد النفا رخ ل جلنة نیابیة لتقيص احلقائق حول  شك شارن  ل العدید من السادة املس

لجن النیابیة لتقيص احلقائق ٔحاكم القانون التنظميي املتعلق   .وذ طبقا 
رشیع )3  : ال

  ة من  3/37/2016رمق قرار ا مجمو لس من جملس ٕ رشیعیة اجلدیدة اليت توصل هبا ا النصوص ال
امئة قصد دراسهتا لجن ا ىل ا ٔمر ب  .النواب   : ویتعلق ا

  متمي القانون التنظميي رمق  23.16مرشوع قانون تنظميي رمق املتعلق  02.12بتغیري و
ٔحاكم الفصلني  لتعیني يف املناصب العلیا ستور 92و  49تطبیقا  الصادر  من ا

ذه الظهري الرشیف رمق  ف یولیوز  17املوافق لـ  1433شعبان  27بتارخي  1.12.20ب
 ؛2012

  متمي القانون التنظميي رمق  20.16مرشوع قانون تنظميي رمق  27.11یقيض بتغیري و
لس النواب؛املتعلق   مب

  متمي القانون التنظميي رمق  21.16مرشوع قانون تنظميي رمق  29.11یقيض بتغیري و
  ٔحزاب السیاسیة؛املتعلق 

  ك یتعلق 74.15قانون رمق مرشوع اللت وفك  ؛ملنطقة املنجمیة لتاف

  ساءیتعلق  103.13مرشوع قانون رمق اربة العنف ضد ال  ؛مب

  متمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمق ارة وسن مبدونة التاملتعلق  15.95بتغیري و
ٔداء؛ ال ا ٓ اصة ب  ٔحاكم 
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  یقيض بتغیري القانون  39.16مرشوع قانون رمق
طاقات لواك الوطنیة لتمنیة الاملتعلق  16.09رمق 

ة؛ ة الطاق ا ددة والن  املت

  متمي  37.16مرشوع قانون رمق یقيض بتغیري و
ه الرشكة املسامة  57.09القانون رمق  لطاقة الشمسیة؛احملدثة مبوج  الواك املغربیة 

 ىل املعلوماتیتعلق  31.13قانون رمق  مرشوع  ؛حلق يف احلصول 

  ه الفصل الثاين من الظهري الرشیف رمق  38.16مرشوع قانون رمق یغري ومتم مبوج
ٔول  14الصادر يف  1.63.226 داث  1963غشت  5املوافق لـ  1383من ربیع ا ٕ

ء لكهر ب الوطين   ؛املك

  ادیتعلق  11.15مرشوع قانون رمق ٕ ٔة العلیا لالتصال السمعي البرصيو  ؛ة تنظمي الهی

  متمي القانون رمق  .التصال السمعي البرصياملتعلق  77.03مقرتح قانون بتغیري و

  ضیات الفصلني  4/37/2016قرار رمق ا مقرتح قانون لتعدیل مق ٕ76     
ٔومعو 77و لطیف  شار السید عبد ا ي تقدم به املس ىل  من القانون اجلنايئ ا

رشیع   .جلنة العدل وال

  لسة  05/37/2016قرار رمق الل  رشیعیة اجلاهزة  بربجمة النصوص ال
ء  ٔسئ الشفهیة یوم الثال ارشة بعد حصة ا لس م ة یعقدها ا یولیوز  26معوم

2016 : 
 متمي القانون التنظميي  20.16رمق قانون تنظميي  مرشوع  27.11رمق یقيض بتغیري و

لیه (؛ النواب لسمباملتعلق  لیةجلنة وافقت  ا ات   ا ات الرتابیة والب وامجلا
لبیة بدون تعدیل، يف  ٔ ٔساسیة،    ؛)2016یولیوز  20ا

 متمي القانون التنظميي رمق  21.16قانون تنظميي رمق  مرشوع  29.11یقيض بتغیري و
لیه ( ؛ٔحزاب السیاسیةاملتعلق  لیةجلنة وافقت  ا ات وامجلا  ا ات الرتابیة والب

ٕالجامع بدون تعدیل، يف  ٔساسیة،   ؛)2016یولیوز  20ا

 ٔحاكم القانون رمق  مقرتح مي  املتعلق 80.12قانون یقيض بتعدیل  لواك الوطنیة لتق
لیه (؛ والبحث العلمي وضامن جودة التعلمي العايل والشؤون  جلنة التعلميوافقت 

عیة ج ة و ٕالجامعالثقاف  .)2016یولیوز  20بدون تعدیل، يف  ، 
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ٔسئ الشفهیة )4  :ا

 ٔسئ  ملوافقة 6/37/2016رمق  قرار لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
ء  واليت سرئسها اخللیفة الثالث  2016یولیوز  26الشفهیة لیوم الثال

لسة ل ٔمني  ٔمحد توزي  وسكوس والسید  س السید محید   .لرئ
 

ة  اجللسة السنویة )5 مي السیاسات العموم  :ملناقشة وتق

  رخي امجلعة  7/37/2016قرار رمق دید  دئیا( 2016غشت  5بت د لعقد اجللسة السنویة ) م مكو
نتاج الرثوة ٕ ة املرتبطة  مي السیاسات العموم  .ملناقشة وتق

ة  )6  :العالقات اخلارج

 س و  ملوافقة 8/37/2016رمق  قرار رة اليت یعزتم رئ ٔردنیة املغربیة ىل الز ٔخوة ا ٔعضاء جلنة ا
لمملكة املغربیة هنایة شهر یولیوز احلايل ام هبا  ٔردين الق ٔعیان ا لس ا  .مب

  س امجلیعة الوطنیة مجلهوریة البورندي من طرف  9/37/2016قرار رمق ال رئ ىل استق ملوافقة 
س املس  س السید رئ  .2016یولیوز  28شارن یوم امخل

 

  طالعقضا لالٕ 

رشیع  )01  :ال
رشیعیة التالیة  النصوص ال ار بتوصل جملس النواب ب   :ٕاخ

  ط يف  08.16مرشوع قانون رمق لر ال العسكري والتقين املوقعة  ة يف ا ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
ٔول  3 رب  15املوافق لـ  1437ربیع ا  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة 2015دج

  . السعودیة

  ة  88.15مرشوع قانون رمق ٔسايس لالحتاد إالساليم لالتصاالت السلك ىل النظام ا ه  یوافق مبوج
ظمة املؤمتر إالساليم  ٔعضاء يف م ول ا ة ا ارج ي اعمتده مؤمتر وزراء  ة ا ظمة (والالسلك م

الیا  .1984سمرب يف دورته اخلامسة عرشة املنعقدة بصنعاء يف د) التعاون إالساليم 

  ة املوقعة ببورت لوس يف  06.16مرشوع قانون رمق ىل االتفاق ه  بني  2015نومفرب  25یوافق مبوج
دان  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم شیوس لتجنب  اململكة املغربیة ومجهوریة مور

ل ىل ا  .الرضائب 
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  ىل 07.16مرشوع قانون رمق ه  ة املوقعة  یوافق مبوج االتفاق
ط يف  ر  25لر بني اململكة املغربیة وامجلهوریة  2016ینا

زدواج الرضیيب  يب لتجنب  س ميقراطیة لساوتويم وری ا
ل ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا  .وم

  ط يف  15.16مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  ر  25یوافق مبوج بني حكومة  2016ینا
شجیع وحامیة  ٔن  ش يب  س ميقراطیة لساوتويم وری اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة ا

ه التبادل ىل و رات   .س

  ات الطبیة  16.16مرشوع قانون رمق زییف املنتو ٔورو حول  ة جملس  ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
ة، املو  ة العموم لص هية املهددة  الفات الش  .2011ٔكتور  28قعة مبوسكو يف وا

  ط  18.16مرشوع قانون رمق لر ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري املوقع  ه  یوافق مبوج
ر  25يف  يب 2016ینا س ميقراطیة لساوتويم وری  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة ا

  ىل اتفاق  27.16مرشوع قانون رمق ه  ط يف یوافق مبوج لر ریل  5ة املوقعة  بني اململكة  2016ٔ
ىل  دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم نیا لتجنب  املغربیة ومجهوریة سلوف

ل  .ا

  ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري املوقع مبوسكو يف  31.16مرشوع قانون رمق ه  یوافق مبوج
حتادیةبني حوم 2016مارس  15  .ة اململكة املغربیة وحكومة روسیا 

  ىل االتفاق املوقع مبوسكو يف  32.16مرشوع قانون رمق ه  بني  2016مارس  15یوافق مبوج
ه  ىل و رات  س شجیع وحامیة  ٔن  ش حتادیة  حكومة اململكة املغربیة وحكومة روسیا 

 .التبادل

  ىل 33.16مرشوع قانون رمق ه  ة يف  یوافق مبوج و ة النقل البحري املوقعة  ریل  5اتفاق ٔ
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطر 2016

  ٔن تغري املناخ، املعمتد ببارس يف  42.16مرشوع قانون رمق ش رس  ىل اتفاق  ه   12یوافق مبوج
سمرب   .2015د

  لتع 09.16مرشوع قانون رمق رة تفامه  ىل مذ ه  ط يف یوافق مبوج لر اون يف جمال املیاه واملوقعة 
ٔوىل  ر  20( 1436فاحت جامدى ا وحكومة اململكة العربیة بني حكومة اململكة املغربیة ) 2015فربا

  .السعودیة
ة العالقات) 02   :اخلارج
 ٔور لمؤمتر ا ع حتضريي  ت یويم انعقاد اج رب  16و 15ويب لرؤساء الربملا  2016شت

 ).مج املؤمتر والحئة املدعونر(سرتاسبورغ 
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  رة اليت سیقوم هبا لبالد مج الز ر مرشوع 

س جملس Roberto Acevedo Quevedo السید ، رئ

الل الفرتة  الشیوخ جبمهوریة الباراغواي والوفد املرافق  

  .2016یولیوز  31ٕاىل  26املمتدة من 

 ذي لربملا ب التنف ٔعضاء املك رة  لمملكة املغربیة يف الفرتة املمتدة من تقرر عن ز ٔمراك الوسطى  ن 

ململكة املغربیة ورملان و  2016 یولیوز 16ٕاىل  10 شارن  مج العمل املشرتك بني جملس املس ر
لفرتة املق   .ٔمراك الوسطى 

 رة السید ة الصداقة والتعاون بني Christian CAMBON مرشوع ز س مجمو ، رئ

الل الفرتة املمتدة من الشیوخ ا جملس شارن املغريب لبالد   10ٕاىل  06لفريس وجملس املس

  .2016نونرب 

لس) 3 لم شطة إالشعاعیة  ٔ   :ا

  شارن حول موضوع ليس النواب واملس لبیة مب ٔ التغطیة "تنظمي یوم درايس من طرف فرق ا

لمهن احلرة واملستقلني  عیة  ل: ج ل مستق ٔ ر  ء  وذ" اس  2016یولیوز  26یوم الثال
شارن لس املس ة مب ة اجللسات العموم ا بقا ة التاسعة والنصف صبا   .ىل السا

لمتابعة   قضا 

  لجنة النیابیة لتقيص احلقائق   :ا

 د لتقا لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول الصندوق املغريب  ل ا شك   .مواص 

  ة   :العالقات اخلارج

  يل تدبريال لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة اخلاصة شعب ل  املر ٔوروبیةلك من ا وامجلعیة  ا

اب الهیالك  ني انت ل املتوسط ٕاىل  ٔ ٔورو وامجلعیة الربملانیة لالحتاد من  لس  الربملانیة 

ل لس النواب املق   .اجلدیدة 

  شؤون ٕاداریة :  

لس مع رشكة سهام )1 ربط ا ٔمني اليت  ٓل عقدة الت  .م
شارن )2 لس املس  .طلب لوضع بعض املوظفني رهن إالشارة لالشتغال مب
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   رئيس المجلس يبرز
من    ةاألدوار المنتظر 

لم في ورش  امغاربة الع
 .الجهوية المتقدمة

  
  

ل  لملتقى  التلقايئ وإالجيايبيف ٕاطار التفا سیة  ٔس قة عن الندوة الت ملغاربة العامل مع التوصیات املن

لجهات شارن ، الربملاين  خلارجنظم جملس املس موضوع    ندوة دولیة يف  رشاكة مع جملس اجلالیة املغربیة 
لس  2016یولیوز  28و 27یويم  "مغاربة العالم والجهوية الموسعة"    .مبقر ا

لس السید حك  س ا للكمة التوجهيیة لرئ ة لهذه الندوة  تاح ف ن  ميوقد متزيت اجللسة 

هتا ر يف بدا ٔمهیة ورش اجلهویة املتقدمة  شامش واليت ذ وح يف بالد ب لیه املف ٓمال املعقودة   عتبارهو
وازنة،  2011رسه دستور  اجممتعی امرشو صادیة م منیة سوسیو اق ق  ٕاكطار لبلورة ٕاسرتاتیجیة بدی لتحق

اتیة لمؤهالت واملوارد ا ل  ٔم ر ا س الل  لني، سواء مهنم  من  هناض مهم خمتلف الفا ة واس للك 

اذبیة اجلهات ملهجر، واملشاركة يف ٕاقامة وٕاجناز املشاریع املهیلكة الكربى وتقویة  ٔو  ملغرب    .املقميني 

ٔن  ىل  س  متعي الهاموشدد السید الرئ ادئ  ،هذا املرشوع ا ىل م ٔساس  ي یقوم  ا

شاریة، ال ميقراطیة ال متع املغريب، ومن مضهنم  ا تلف رشاحئ ا خنراط الفعيل  ستقمي دون  ٔن  ميكن 

سمة،  ٔربعة مالیني  ددمه عن  زید  ن  ن ال یو مغاربة اخلارج ا دا دا دمة املصاحل العلیا خرون  يف 

درون مهنلملكة و  دمة اجلهات اليت ین ئوا یؤكدون عن اخنراطهم الواعي واملسؤول يف    .اما ف

  

  

  

  

  

  اسةـرئال أنشطة
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9 
 

  

ىل املؤمترن ويف هذا الصدد س  بعض  اقرتح السید الرئ

رتباط مبوضوع  ولیة حول مغاربة هذه عنارص التفكري ذات  الندوة ا

ضیات الواردة يف دستور العامل واجلهویة املوسعة ىل رٔسها املق ، و

ي  16وال س الفصل  2011 ىل تعمل اململكة املغربیة ٔن  ىلا

رتام القانون حام لمواطنات واملواطنني املغاربة املقميني يف اخلارج، يف ٕاطار ا ة  یة احلقوق واملصاحل املرشو

ال ستق ان  ويل والقوانني اجلاري هبا العمل يف ب سانیة معهم،  كام ،ا ىل الوشاجئ إال ىل احلفاظ  حترص 
ة ىل والس الثقاف منیهتا وصیانة هوهتمهنا، وتعمل  و كذ سهر و ، م الوطنیة  ىل تقویة مسامههتم يف ا

ان املقميني هبا منیة وطهنم ٔوارص الصداقة والتعاون مع حكومات وجممتعات الب ىل متتني  ٔو  املغرب، وكذا 

  .اليت یعتربون من مواطنهيا

ٔن و   و ٔكد  اعتبار سهر ا

منیة  ىل تقویة مسامهة مغاربة العامل يف 

ىل املستویني (ب وطهنم املغر  سواء 

ٔو الرتايب مبثابة الزتام ٕاجيايب ) الوطين 

نا  دى ممزيات وثیق ، هو ٕا و

ستوریة   . ا

، یضیف السید هكذاو 

س، كون تقویة مسامهة  الرئ ٔن  ميكن 

و  ٔجرٔة حرص ا ل  ال من مدا منیة وطهنم املغرب، مد ة مالمئة(مغاربة العامل يف  ) رب سیاسات معوم
ىل الوشا سانیة مع مغاربة العامل وىل احلفاظ  منیهتا الس الثجئ إال ىل  ة مهنا و العمل  صیانة الهویة و  قاف

   .الوطنیة ملغاربة العامل

ٔن ر يف هذا السیاق  ستوري ملسامهة مغاربة العامل يف سیاق اجلهویة املتقدمة وذ ل ا مبا  ،املد

ات ا منیة امجلا المئ متام التالؤم مع املادة  ،لرتابیةيف ذ مسامههتا يف  ولیة محلایة حقوق  31م ة ا من االتفاق

ٔنه  ىل  ٔرسمه اليت تنص  ٔفراد  لعامل "مجیع العامل املهاجرن و ة  رتام الهویة الثقاف ٔطراف ا ول ا تضمن ا

فاظ بوشاجئ  ح ٔرسمه وال متنعهم من  ٔفراد  شهئماملهاجرن و ة مع دو م ول " ٔنه و " .هم الثقاف ميكن 

دة وشجیع اجلهود املبذو يف هذا الصدد ذ التدابري املناسبة الالزمة ملسا ٔن تت ٔطراف    "ا

ولیة  ٔدبیات ا ٔشار ٕاىل العدید من ا ٔن  ٔخرى وبعد  سا ا السید الرئ ملوضوع، د  ذات الص 

ٔفضل السبل العملیة وإالجرائیة اليت سمت العامل من املسامهة يف مسارات  كن مغاربةٕاىل التفكري امجلاعي، يف 

ىل املستوى اجلهويو  اصة    .ٓلیات التمنیة الرتابیة 
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ٔن  ن شامش  جملس ومن هذا املنطلق اعترب السید 

شارن ظر من املس ولیة هذه الندوة ٔشغال  ی توصیات معلیة تتعلق ا

ال الرتايبمبسامهة مغاربة العامل يف حتسني  تقویة لجهة و  اذبیة ا

صادیة  ق ه  املتعلق  14- 111من القانون التنظميي  80املادة (تنافس

لرثوة والشغل )جلهات ة  شطة املنت ٔ سري ا املتعلق  14-111من القانون التنظميي  80املادة (، وت

مج التمنیة اجلهویة ) جلهات ر جلهاتاملتع 14- 111من القانون التنظميي  83املادة (وكذا يف  ، )لق 
داد الرتاب  جلهات 14- 111 من القانون التنظميي  88املادة (والتصممي اجلهوي ٕال  ، وكذا توصیات)املتعلق 

ات  سهیل وتطور اتفاق ل  ٔ ر مغاربة العامل لرٔسامهلم العالئقي من  ات اس ف ك توصیات معلیة تتعلق 

ات الرتابیة ٔمة والتعاون الالمركزي مع امجلا ان إالقامة  التو  14-111 من القانون التنظميي  99املادة (لب

جلهات    ).املتعلق 

الل ة اجللسة و ولیة الندوة هذه علوقائ اخلتام س السید دد ا لس رئ ید لكمته يف ا ٔ ىل   الت
دى الرافعات املؤسساتیة  شارن، ٕاك ی ٕالجناحمسؤولیة جملس املس ٔ فة د الفلسورش اجلهویة املوسعة وت

ستوریة املؤطرة   داد  عتبارىل جع صوت اجلهات ، ا شارن ام الس الرتابیة وبه  اجملس املس لم
ة  ٔسبق ستور یعطي ا تخبون عهنا، وكذا لكون ا لتمنیة  م اقشة مشاریع القوانني املرتبطة  لس يف م لم

عیة والتمنیة  بة و ج ٔهنا ٕاطالق ااجلهویة، وهو ما یلزمه مبوا انضاج  ٕاىلتفيض  ٔنملبادرات اليت من ش
جلهویة ت املرتبطة  د   .الرشوط اليت متكن املغرب من رحب الت

ر  ظمي  نالسید وذ لسشامش ب ي توج    ا لجهات ا ٔول  لملتقى الربملاين ا ٔسابیع  ل  ق
لني ٕالجناح ورش اجلهویة ة مجلیع الفا ات مو ات واقرتا لس اجلالیة مشیدا يف نف ،مبخر س الوقت مب

قرتاح تنظمي هذه الندوة،  ات هذا امللتقى  لت مع خمر ٔوىل اليت تفا خلارج لكونه املؤسسة ا  اليتاملغربیة 
شارن  اعتربها  خلارج و   حمطة يف سیاق رشاكة مسمترة ودامئة بني جملس املس ل ٔ  جملس اجلالیة املغربیة 

ة خصوصا ت ت املطرو د ة الت    .ومغاربة العامل املرتبطة بورش اجلهویة املوسعة موا
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   رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع وفد عن لجنة

  .األخوة األردنية المغربية بمجلس األعيان األردني
 

س جملس  ٔجرى رئ
ن شامش،  شارن، السید حكمي  املس

س ، 2016یولیوز  28 یوم امخل
ٔخ ات مع وفد عن جلنة ا اح وة م

ٔعیان  لس ا ٔردنیة ـ املغربیة مب ا
س الوزراء  ئب رئ رئاسة  ٔردين  ا

یف القايض ٔسبق، السید      .ا

ال ستق الل هذا   و
القات تناول اجلانبان  انة ومعق  م

التعاون بني اململكة املغربیة واململكة 
ربط الب ٔخوة واحملبة اليت  ىل وشاجئ ا ٔردنیة الهامشیة القامئة  قني واملسنودة بقوة ا ن والشعبني الشق

ال امل عبد هللا الثاين  ه  ٔخ ني صاحب اجلال امل محمد السادس و إالرادة السیاسیة لعاهيل اململك
   .ن احلسني

ا ن لتعزز الرشاكة إالسرتاتیجیة القامئة بني  اجلانبان كام د لب ة  ر لك الفرص املتا ٕاىل اس
ني ملوا وي اململك ة ولك القضا املشرتكة يف ظل حمیط ٕاقلميي و یة والتمنویة والبی ٔم ت ا د ة الت
د    .شدید التعق

رب كذ  وشدد اجلانبان ة التعاون الثنايئ  لربملان يف الرفع من وترية ودینام ٔسايس  ور ا ىل ا
قني ن والشعبني الشق ات املربمة مبا خيدم مصاحل الب ذ االتفاق    .تنف

وها حبمكة  ميقراطي املغريب، م منوذج التمنوي وا یف القايض  ٔشاد السید  ويف هذا السیاق، 
منیة شام  ات حنو  سري ب ٓمن ومستقر  وتبرص صاحب اجلال امل محمد السادس يف بناء مغرب 

    .ومستدامة

ٔمحد التوزي، عض ٔنصاري و ن محمد ا لقاء حبضور السید ب جملس وقد جرى هذا ا وا مك
ة الصداقة املغرب  شارن، والسید الطیب املوساوي، عضو مجمو شارناملس لس املس ٔردنیة مب   .یة ـ ا
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   السيد بن شماش يجري محادثات مع رئيس مجلس
 .الشيوخ بجمهورية البارغواي

   
شارن، السید  س جملس املس ٔجرى رئ

ٔربعاء  ن شامش، یوم ا ، 2016یولیوز  27حكمي 
س جملس الشیوخ جبمهوریة  ات مع رئ اح م
دو والوفد  یف دو  ٔسیف البارغواي، السید روبريتو 

   .املرافق 

رب لقاء  سالسید  يف بدایة هذا ا  الرئ
رة ودورها يف تعزز  ٔمهیة هذه الز زتازه ب عن ا
را  ن الصدیقني، مذ العالقات املمتزية اليت جتمع الب

رة التارخيیة ل صاحب اجلال امل محمد لز
ة سنة  ٔمراك الالتی ، 2004السادس ٕاىل 

اللته،  ان ومهنا مجهوریة البارغواي، واليت ترتمج رؤیة  ة القویة اليت شهدهتا العالقات مع هذه الب ینام وا
وب وب ـ ج القات ج القاته ورشااكته يف ٕاطار     .وٕارادة املغرب يف تنویع 

متوقع اجلیو ٔن ا ن شامش  ري من الفرص اليت جيب - واعترب السید  ح هلام الك ن ی لب اسرتاتیجي 
ت املشرتكة  د ة الت ن والشعبني الصدیقني، ملوا رامج معل مشرتكة لفائدة الب الل  رها من  اس

ن قوامس مشرتكة وتطابقا  لب ٔن  ة، الس و صادیة والبی ق یة و ٔم ات النظر حول العدید من ا يف و
م املشرتك ه    .القضا ذات 

سوشدد السید  لعالقات الثنائیة  الرئ ٔمهیة التعاون الربملاين ٕالعطاء مضمون فعيل وملموس  ىل 
ولیة سیق يف خمتلف احملافل ا یف الت ارب وك الل تبادل اخلربات وتقامس الت    .من 

مل لمملكة، كام نوه، هبذه املناسبة،  دة الرتابیة  ل مجلهوریة البارغواي من قضیة الو وقف الن
لشعب  ربطه  ى الشعب املغريب املعزت بعالقات الصداقة اليت  ري  ر الك ٔ ٔن هذا املوقف اكن  ا معتربا 

ين    .الرباغوا

رسیخ رة هتدف ٕاىل  ٔن هذه الز س جملس الشیوخ جبمهوریة البارغواي  ٔكد رئ ته،   من 
    .ٔوارص التعاون والصداقة بني املغرب والبارغواي
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ىل ما قدمه  لمغرب  ين عن شكره  ٔعرب املسؤول الرباغوا و
ت اليت شهدهتا مجهوریة  ضا ر الف ىل ٕا سانیة  دات ٕا من مسا
لمملكة  دة الرتابیة  امع لقضیة الو البارغواي، مؤكدا موقف بالده ا

ٔنه سیواصل ا فاع عن قضیة الصحراء املغربیة يف احملافل املغربیة، و
ولیة    .ا

س  رب رئ وبدوره، 
جملس الشیوخ السابق 
لجنة  س احلايل  والرئ
لس  ة مب العالقات اخلارج
شیوخ البارغواي، السید 
زتازه  تزي عن ا ٔبدو بی ماریو 
ٔمهیهتا يف ٕاعطاء  رة و هبذه الز
لعالقات بني  دیدة  دفعة 

ن     .الب

ٔك لقاء دكام  ٔمحد التوزي،  ،الل ا وسكوس، و ٔنصاري، ومحید  ي حرضه السادة محمد ا ا
سفارة مجهوریة الباراغوي  ٔعامل  دوفا القامئ  ٔخنیل دیالف شارن، والسید خوان  ب جملس املس ٔعضاء مك

لعالقات  ىل رضورة الريق  ط،  صادیةلر الل ٕاىل مستوى العالقات السیاسیة بني الب ق ن، من 
متوقع اجلیو ٔن ا ان -بناء رشاكة شام الس  شلك بوابة مجلهوریة البارغواي حنو ب لمغرب  اسرتاتیجي 

ة ٔمراك الالتی ان  لمغرب حنو ب شلك البارغواي جرسا  ٔوسط، كام  ا والرشق ا    .ٕافریق
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 وانين جاهزةجلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع ق. 

  

لسة  شارن  عقد جملس املس
ء  ة یوم الثال رئاسة  2016یولیوز  26معوم

وسكوسالسید  اخللیفة الثالث  ،محید 
لس س ا اللها ،لرئ ىل  ٕالجامع صادق 

  :مشاریع القوانني التالیة

  مرشوع قانون
یقيض  20.16تنظميي رمق 

متمي القانون التنظميي رمق  لس النواب؛ا 27.11بتغیري و  ملتعلق مب

  متمي القانون التنظميي رمق  21.16مرشوع قانون تنظميي رمق  29.11یقيض بتغیري و
ٔحزاب السیاسیة؛   املتعلق 

  ٔحاكم القانون رمق لواك الوطنیة  80.12مقرتح قانون یقيض بتعدیل  املتعلق 
مي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي؛   لتق

 التصال السمعي البرصي 77.03ومتم القانون رمق  یغري مقرتح قانون  .املتعلق 

ىل مشاریع القوانني التالیة لبیة  ٔ ني وافق    :يف 

  متمي القانون التنظميي رمق  23.16مرشوع قانون تنظميي رمق  02.12بتغیري و
ٔحاكم الفصلني  لتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا  ست 92و  49املتعلق  ور الصادر من ا

ذه الظهري الرشیف رمق  ف   ؛)2012یولیوز  17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20ب

  ٔة العلیا لالتصال السمعي  11.15مرشوع قانون رمق ادة تنظمي الهی ٕ یتعلق 
  البرصي؛

  شغیل املتعلق 12/19مرشوع قانون رمق لعامالت حيدد رشوط الشغل وال ة 
  والعاملني املزنلیني

 الجلسات العمومية
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 نة العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية ولج. 
 

ا مشرتاك یوم لجنتان اج ء  عقدت ا لس السید حكمي  2016یولیوز  26یوم الثال س ا رٔسه رئ
ال يف، ن شامش ٔشاكل ناصفة وماكاملتعلق هبیئة امل  79.14مرشوع قانون رمق دراسة  رشعت  حفة لك 

متیزي، وذ  رةا سمية احلقاوي وز عیة حبضور السیدة  ج ٔرسة والتمنیة  هذا اليت قدمت  الضامن واملرٔة وا
الل عرض النص القانوين ٔساسیة  من  نه ا داد هذا املرشوع ومضام ه ٕاىل سیاق ومسار ٕا تطرقت ف

ٔبواب يه  ٔبواب وعرشون مادة، وهذه ا ىل ستة  ة    :اكلتايلاملوز

 ٔول ٔحاكم العامة؛: الباب ا   ا

 ات الهیئة؛: الباب الثاين   ام وصالح

 ٔلیف الهیئة؛: الباب الثالث   ت

 صاصاهتا؛: الباب الرابع زة الهیئة واخ ٔ  

 لهیئة؛: الباب اخلامس   التنظمي إالداري واملايل 

 ة وانتقالیة: الباب السادس ام   .ٔحاكم خ
 

   بية والبنيات األساسيةالداخلية والجماعات الترالجنة. 

 

ا یوم امجلعة  لجنة اج ال دراسةٔ   2016یولیوز  29عقدت ا  66.12مرشوع قانون رمق  هنت 

الفات يف جمال التعمري والبناء ة وزجر ا ٕالجامعیتعلق مبراق لیه    .، وصادقت 
داوهيدف مرشوع هذا القانون ر التعمري وٕا ي قدمه السید ادرس مرون وز د الرتاب ، ا

ة يف جم الوطين، لمراق الالت اليت تعرتي املنظومة احلالیة  خ   .ل التعمري والبناءإاىل جتاوز 
  
  

  

ان لج ٔشغال ا  

 أشغال وبرامج اللجان الدائمة

 مجلس المستشارين  507العدد    - النشرة الداخلية



16 
 

 

 اإلنتاجيةالفـالحة والقطاعات   لجنة. 
لجنة  ٔمس إالثنني فاحت غشت اجعقدت ا  2016ا یوم 

متمي القانون رمق  49.15راسة مرشوع قانون رمق خصص  بتغیري و

ا 15.95 ٔداءاملتعلق مبدونة الت ال ا ٓ اصة ب ٔحاكم   .رة وسن 

ا مماثالو  ٔن عقدت اج لجنة  س  سبق  ىل  2016یولیوز  28یوم امخل ال  مشاریع صادقت 
 :القوانني التالیة

  لواك الوطنیة لتمنیة  16.09یقيض بتغیري القانون رمق  39.16مرشوع قانون رمق املتعلق 
ددة و  ةالطاقات املت ة الطاق ا   .الن

  ه الفصل الثاين من الظهري الرشیف رمق  38.16مرشوع قانون رمق یغري ومتم مبوج
ٔول  14الصادر يف  1.63.226 ء) 1963ٔغسطس  5( 1383من ربیع ا لكهر ب الوطين  داث املك ٕ  

  اللت وجفیج 74.15مرشوع قانون رمق ملنطقة املنجمیة لتاف   .یتعلق 

  متمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق ه الرشكة  57.09یقيض بتغیري و احملدثة مبوج
لطاقة الشمسیة"املسامة    .«MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY»،"الواك املغربیة 

 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 
  

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ة،خصص 2016یولیوز  27عقدت ا طلب فریق تدارس ل  ، من 
داث ام مبهمة استطالعیة ٕاىل مدینة الناظور واملركز احلدودي بين  العدا والتمنیة حول ٕا لق جلنة فرعیة 

لوق شطة ٕادارة امجلاركانصار  ٔ ىل معل و ىل رئاسة وف  الته  ٔ ىل هذا الطلب و لجنة  ، وقد وافقت ا

ستطالعیة وف ام هبذه املهمة  لق حها إالذن  لس قصد م لسا لم يل  ا ضیات النظام ا  .قا ملق

ع ذاته  ج الل  ٔخرى مت  ة  ٔولقانون يتقدمي مرشوعمن  یتعلق ببورصة  19.14رمق  ني، ا

ر املايلالقمي ورشاكت البورص س ن يف  داث نظام لتغطیة  110.14رمق ، والثاين ة واملرشد ٕ یتعلق 

متمي ال نات 17.99 قانون رمقعواقب الوقائع الاكرثیة وبتغیري و ٔم   .املتعلق مبدونة الت

ٔربعة مشاریع قوانني استمكلتكام  اقشة  لجنة م ٕالجامع ويه ا ىل ثالثة مهنا    :وصادقت 

  ة  24.16مرشوع قانون رمق ٔلف داث واك حساب حتدي ا    املغرب ؛ –ٕ

  متمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمق نات؛املتعلق  17.99یقيض بتغیري و ٔم  مبدونة الت

   یتعلق هبیئات التوظیف امجلاعي العقاري  70.14مرشوع قانون رمق.  

ىل  لبیة  ٔ ة مزيانیة السنة یتعلق بتص  100.15مرشوع قانون رمق ف صادقت    .2013املالیة ف
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 لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية.  
  

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج  2016یولیوز  27عقدت ا
ال ٔمني  98.15رشوع قانون رمق م  تدارست  یتعلق بنظام الت

ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنیني والعامل املستقلني وا ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا إالج
اصا شاطا   .زاولون 

لجنة، بعد  لمرشوع، هتاء من املناقشة العامة والت وقد اتفقت ا ل جلنةش ىل فصیلیة  فرعیة  ك
یة( ة ) تق داد صیغة توافق لهذا الغرض  الثاللثاء املرشوع واليت ستجمتع الیوم ىلالتعدیالت املقدمة  حولٕال

ىل  ا والتصویت  ٔساس البت يف التعدیالت اليت ستقرت ىل  ا،  ة العارشة والنصف صبا ىل السا
ٔر  د ا ع املقرر انعقاده یوم  ج ه يف  رم ٔشغال اجللسة   2016غشت  03ء ابعاملرشوع  ارشة بعد هنایة  م

  .العامة
  

  -لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. 
س  ا یوم امخل لجنة اج ىل 2016یولیوز  28عقدت ا ٕالجامع  ال وصادقت   تدارست 

رش 27.14مرشوع قانون رمق  ل جتار   .یتعلق مباكحفة 
ا كام  لجنة اج ٔربعاء یومٓخر عقدت ا ال   2016یولیوز 27 ا دراسة مرشوع قانون واصلت 

لتنظمي القضايئ 38.15رمق    .یتعلق 
لجنة قد عقدت   لواكنت ا ء  ق ا یوم الثال ىل 2016یولیوز  26ذ اج ال   صادقت 

متمي القانون التنظميي رمق  23.16قانون تنظميي رمق  مرشوع لتعیني 02.12بتغیري و  يف املناصب العلیا املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  ذه الظهري الرشیف رمق  92و 49تطبیقا  ف ستور الصادر ب من  27بتارخي  1.12.20من ا

  .)2012یولیو  17( 1433شعبان 
ع نفسه تقدمي   ج ني مت يف  حلق يف  31.13رمق ٓخر حتت مرشوع قانون يف  یتعلق 

ىل املعلومات   .احلصول 
  

 ة والحدود والدفـاع الوطني والمناطق المغربية المحتلةلجنة الخارجي. 
ا یوم  لجنة اج رة املنتدبة حبضور   2016یولیوز  29امجلعة عقدت ا اركة بوعیدة الوز السیدة ام

ة والتعاون ر الشؤون الشؤون اخلارج ال  ى وز ة دولیة 15مشاریع قوانني هتم تدارس مت    .اتفاق
رات التوضیحیع ج هذا يف مسهتل رة املذ ات دفعة قدمت السیدة الوز التفاق ة اخلاصة 

دة ة وا ینام ٔطراف، انطالقا من ا ٔو املتعدد ا ىل املستوى الثنايئ  ٔشارت الخنراط اململكة سواء  ث  ، ح

ات رشیعیة  اجلدیدة املمتث يف المك الهائل من االتفاق ٔنظار املؤسسة ال ىل    .املعروضة 
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ل إالجيايب و ٔشادت مبجهودات الوزارة والتفا يف هذا إالطار 

ات بغیة تعزز موقع املغرب  ىل هذه االتفاق الل املصادقة  لربملان من 

ٔصعدة ت وا ىل اكفة املستو ويل    .يف احملیط إالقلميي ، اجلهوي وا

لمم شارون العودة إالجيابیة  الل املناقشة، مثن السیدات والسادة املس لكة املغربیة ملنظمة و

ويل  نرصه هللا، حتاد إالفریقي والقرار احلكمي جلال امل محمد السادس الس يف ظل السیاق إالقلميي وا
دة الرتابیة ي تعرفه قضیة الو   .ا

ٔن  لجنة نوه  وبعد  لتصویت، وافقت ا ات  سارع وترية عرض مشاریع االتفاق شارون ب  السادة املس

ٔعضاهئا احلارضن ملشاریعىل هذه ا جامع  ٕ.  
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 قو قحو  عير شتلاو  لدعلا ةنجلو  التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية اتلجن 
 .)كر تشم عامتجا ( ناسنإلا

 ا 2016غشت  03ٔربعاء ا ة العارشة صبا   ىل السا

  ٔشاكل  79.14دراسة مرشوع قانون رمق یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك 
شارن س جملس املس رئاسة اخللیفة الثاين لرئ متیزي،    .ا

 

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
  ء    2016غشت  2الثال

 ا ة العارشة صبا   :ىل السا

  لجنة الفرعیة ع ا یة(اج ىل التعدیالت املقدمة حول ) التق ة  داد صیغة توافق ٕال
ٔسايس عن املرض اخلاص  98.15مرشوع قانون رمق  اري ا ٔمني إالج یتعلق بنظام الت

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنیني والعامل املستقلني وا   .بف

 ٔشغال اجللسة العامة هتاء  ارشة بعد ا   :م

  ىل مرشوع قانون رمق ٔمني  98.15البت يف التعدیالت والتصویت  یتعلق بنظام الت
 ٔ اري ا ري إالج اص  ٔش ات املهنیني والعامل املستقلني وا سايس عن املرض اخلاص بف

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا  .ا

 ٔربعاء ا  2016غشت  03 ا ة العارشة صبا  :ىل السا

  ىل مرشوع قانون رمق ن  25.14البت يف التعدیالت والتصویت  یتعلق مبزاو 
ات الصحیة اويل املنت  .حمرضي وم

 ادة  45.13مرشوع قانون رمق  دراسة ٔهیل وٕا ن الرتویض والت یتعلق مبزاو 
ٔهیل الوظیفي دیدة.( الت  ).يف ٕاطار قراءة 

  متمي القانون القانون رمق  63.16دراسة مرشوع قانون رمق مبثابة  65.00بتغیري و
ٔساسیة   .مدونة التغطیة الصحیة ا

  
  

ان ل ات ا مج اج ر  
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 .االقتصادية  المالية والتخطيط والتنمية لجنة
 

  ٔربعاء ة العارشة  2016غشت  3ا ىل السا
ا  :صبا

  اقشة مرشوع قانون رمق ات املهنیني  99.15م لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ
اصا؛ شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   والعامل املستقلني وا

  اقشة مرشوع قانون رمق صة یتعلق ببورصة القمي ورشاكت البور 19.14م
ر املايل؛ س ن يف    واملرشد

   اقشة مرشوع قانون رمق داث نظام لتغطیة عواقب الوقائع  110.14م ٕ یتعلق 
متمي القانون رمق  نات 17.99الاكرثیة وبتغیري و ٔم  .املتعلق مبدونة الت

  

 العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لجنة. 
 ء ارشة بعد اجللسة العامة 2016غشت  2 الثال   :م

  اربة العنف ضد  103.13اسة مرشوع قانون رمق در ساءیتعلق مب  .ال
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   مجلس المستشارين ينظم ندوة دولية
مغاربة العالم والجهوية  "حول  
 ."الموسعة

شارن جملس نظم  اجلالیة وجملس املس
 ندوة ،املايض یولیوز 28و 27 یويم خلارج، املغربیة
 ."املوسعة واجلهویة العامل مغاربة" موضوع حول دولیة

 من بري دد الندوة هذه ٔشغال حرض وقد   
 واسبانیا، وایطالیا، وبلجیاك، فرسا، من املشاركني
ٔملانیا وهولندا، سلیط والسنغال، و صاصات دور ىل الضوء ل دماج املتعلقة اجلهات واخ  يف الهجرة ٕ
درن اجلهات منیة يف عاملال مغاربة ومسامهة احمللیة التمنیة سیاسات  .مهنا املن

شمل،  الندوة هذه ٔشغال ومتحورت   سیة  ات السلطات احمللیة "حول ثالثة حماور رئ صالح
ولیة.. واجلهویة يف جمال الهجرة  ذج الوطنیة وا ات اجلهات "، و"عرض لبعض ال .. مغاربة العامل وصالح

لجهة يف التاكمل بني خم  ام  ٔدوار و ات واملؤسسات الوطنیة وإالقلميیة املتد يف شؤون ٔي  تلف القطا
صادیة "و" الهجرة ومغاربة العامل ق ة و دمة حقوق مغاربة العامل وتقویة روابطهم الثقاف اجلهویة املتقدمة يف 

درون مهنا منیة اجلهات اليت ین   ."لصاحل 

ٔن هذه        ر  یذ
ٔيت عقب التوصیات  الندوة ت

قة عن املنتدى الربملاين  املن
ل  لجهات، املنظم من ق ٔول  ا

شارن یوم  یونیو  6جملس املس
اصة  ىل  إالجامعاملايض، 

ٔمهیة  ملرشوع  إالسرتاتیجیةا
اجلهویة املتقدمة، ٕاكطار لبلورة 

لتمنی رافعة  اذبیة اجلهات  ل تقویة  ٔ وازنة، من  صادیة م منیة سوسیو اق ق  ة اسرتاتیجیة بدی لتحق
  .املستدامة واملندجمة

  

 أيام دراسية وندوات علمية
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س و  متت مساء یوم امخل هذه  ٔشغال 2016یولیوز  28اخ

لتقرر الندوة بتالوة ا
ٔمه  الرتیيب املتضمن 
اخلالصات وكذا 
التوصیات اليت تبلورت 

لسا الل  ت من 
النقاش اليت متحورت 

اجلهویة : حول مواضیع
صاصات  املتقدمة واخ
السلطات احمللیة؛ 

ال والهجر  ة والتمنیة وا
دمة حقوق مغاربة : الرتايب ولیة؛ وكذا اجلهویة املتقدمة يف  ارب الوطنیة وا قراءة وعرض بعض مناذج الت

منیة اجلهات  .العامل و

ٔمهیة ورش اجلهویة املوسعة يف البناء  ىل  ید  ٔ رز التوصیات اليت خرجت هبا الندوة الت ٔ ومن بني 
لمغرب وحتدیث  ميقراطي  ىل املاكنة املركزیة ملغاربة العامل يف هذا الورش، ورضورة ا ات الرتابیة و امجلا

ائالهتم يف املناطق واجلهات املغربیة، وتنظمي محالت تواصلیة مع  ٔوضاع املهاجرن املغاربة و شخیص 
ىل حقوقهم ویف ٔطفال واطالعهم  ٔرامل وا ائالهتم خصوصا املسنني وا ن و ستفادة املهاجرن العائد ة 

ٔطر  مهنا، وكذا  ن ب الیة املغربیة واملهاجرن العائد ل ات احمللیة خمصصة  ال يف امجلا داث ماكتب استق ٕا
لق فضاء  صلیة و ر اجلهویة مع املراكز الق س سیق بني اجلهات وماكتب  كون يف الهجرة، والت ذات 

راز  لمهاجرن ٕال هتمخمصص  ر و ٕاماك س و رهن ٕاشارهتم؛ يف  دات اليت تضعها ا ستفادة من املسا
ٔمهیهتا،  س اجلهات ب ارب الناحجة يف جمال الهجرة والتمنیة احمللیة، وحتس ستفادة من الت ٔمهیة  ٕالضافة ٕاىل 
عتبار  ذ بعني  ٔ ٔو إالقلميي، مع رضورة ا ىل الصعید احمليل  ارب الناحجة  لت ٔمر  سواء تعلق ا

نيخصوصیا ارب بني الضف ىل تقامس وتبادل اخلربات والت   .ت احمللیة واجلهویة يف مشاریع التمنیة، مع الرهان 

ىل مستوى اجلهات  شتغل طوال السنة  لهجرة واملهاجرن  اصة  ة  داث مصل ٕاضافة ٕاىل ٕا
ل ق ٔ ٔهیل وشجیع املعرفة العلمیة، من  ٔطر مكونة يف جمال الهجرة، وت ىل  د  ٔحسن الع ل و ٔم راءة 
ظامت ا  امعیة وم لمیة و متع املدين والهیئات لواقع الهجرة واجلالیة، وعقد رشااكت بني مؤسسات 

الك ٕاطارات السیاسیة؛ و  ل ام ٔ رشیة من  سهیل ولوج املهاجرن املغاربة ٕاىل املعلومة وكون املوارد ال
لها مع دعوة جملس اجلالی متثیلیة دا شاور وحصول ا خلارج، ٕاىلال ارب  ة املغربیة  مرافقة خمتلف الت

د يف اخلربة والتبادل   cmموقع  : المصدر .وٕاحصاء املامرسات اجلیدة يف بنك معلومات یف
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 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
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