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تقديم

لقد دأب الفريق االشتراكي على تقديم حصيلته النيابية العامة عند نهاية كل والية 
الفريق  التواصل من جهة، وإخضاع عمل  دائرة  توسيع  تشريعية، وذلك قصد 
للتقييم من جهة أخرى. إال أن الوالية التشريعية التاسعة 2011-2016 كانت والية 
على  املغربي  الشعب  مصادقة  بعد  مباشرة  جاءت  باعتبارها  بامتياز،  تأسيسية 
دستور 2011 الذي تمت صياغته وفق أسس حددها الخطاب امللكي لتسعة مارس، 
املجتمع  ومقاربة تشاركية موسعة، ونقاش عمومي ساهمت فيه مختلف فئات 
وتنظيماته، وعكسها اإلعالم بمختلف أصنافه. لذا، كنا نعتبر في الفريق االشتراكي 
أن هذه الروح التشاركية ينبغي لها أن تستمر لتشمل مختلف النصوص التشريعية 

األساسية الالزمة لتطبيق الدستور.

ومن موقعنا كمعارضة برملانية ومجتمعية، تعمل وفق مقتضيات الفصل العاشر 
من الدستور، قمنا في الفريق االشتراكي بمجلس النواب بعمل جماعي وممنهج أثمر 
حصيلة إيجابية تدل عليها األرقام واإلحصائيات والجداول والرسوم البيانية التي 
بوأتنا مكانة الصدارة في مجال مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالعمل التشريعي 

وتقييم السياسات العمومية.

إن األمر يتعلق بحصيلة رسمية مسجلة في مختلف وثائق مجلس النواب، وتدل على 
حرصنا كأعضاء في الفريق االشتراكي على االلتزام بالبرنامج االنتخابي الذي حصلنا 
بموجبه على ثقة الناخبات والناخبين، فكان ال بد من تعبئة كل طاقاتنا من أجل 
تام مع تطلعات مختلف  في تطابق  التمثيلية على الوجه األكمل  القيام بمهامنا 
فئات املجتمع، وخاصة من ذلك الفئات الشعبية التي كنا وسنبقى دائما في طليعة 

املدافعين عنها.

وباعتباري واكبت كرئيس للفريق مجهودات نائبات ونواب الفريق االشتراكي، أود أن 
اعبر لهم )ن( عن اعتزازي بهذه الحصيلة التي كانت منتوجا جماعيا، تفانى الجميع 
في إنجازها عبر الحضور الدائم والعمل الدؤوب في كل جوانب العمل النيابي، والذي 
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املؤسسات،  دولة  ترسيخ  إلى  وهادفا  في مضمونه،  ملتزما  لنا عمال  بالنسبة  كان 
الحقوق والحريات، وإرساء دعائم مجتمع حداثي تسوده مبادئ  وتوسيع مجال 

املساواة وتكافؤ الفرص.

وانطالقا من هذه األسس، فإنني اعتبر أن حصيلة الفريق االشتراكي، ال ُيمكن إال أن 
تكون لبنة في الطريق الذي سنه االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية لتحقيق مجتمع 
حفظ فيه لإلنسان كرامته، وللجماعات حقوقها. إن هذه الحصيلة 

ُ
ديمقراطي ت

القراء موجزا  أيدي  بين  التركيبية، ليست -مع ذلك- إال مدخال نضع من خالله 
ألشغالنا البرملانية الكاملة، وكلنا أمل أن نكون عند حسن الظن، بتفانينا وإخالصنا 

لقضايا الوطن وتطلعات الشعب املغربي.

إدريس لشكر
رئيس الفريق االشتراكي

بمجلس النواب
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توطئة

يقدم الفريق االشتراكي بمجلس النواب حصيلة عمله الحالية التي أنجزها خالل 
الوالية التشريعية التاسعة لهذا املجلس واملمتدة من سنة 2011 إلى غاية 2016؛ وهي 
والية تشريعية لها من الخصوصيات ما يميزها عن الواليات السابقة، اعتبارا لكونها 

تشكل الوالية التشريعية األولى من نطاق تطبيق دستور 2011.

السلطة  ممارسة  في  أساسا  التاسعة  التشريعية  الوالية  خصوصيات  وتتجلى 
 2011 دستور  قام  واملستشارين،  النواب  بمجلسيه  برملان،  من طرف  التشريعية 
بتوسيع اختصاصاته وتقوية وسائل مكوناته، وخاصة فيما يتعلق بحقوق املعارضة؛ 
كما تتجلى أيضا بتنصيص الدستور في فصله 86 على ضرورة عرض مشاريع القوانين 
التنظيمية املنصوص عليها في الدستور في أجل ال يتعدى مدة هذه الوالية التشريعية.

وقد تميزت هذه الوالية التشريعية بالخطاب امللكي السامي لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده الذي وجهه إلى نائبات ونواب األمة بمناسبة افتتاح 
الدورة األولى من السنة الثانية من هذه الوالية التشريعية، وهو الخطاب الذي أكد 

فيه جاللته : 

»لقد تحقق هذا التجديد على وجه الخصوص بإصالح دستوري إرادي، تم إنضاجه 
عبر مسار طويل. كما تعزز بتأسيس برملان جديد، إن في مستوى مكانته أو في نظامه أو 
في سلطاته. وعالوة على املنزلة الرفيعة التي يحظى بها في الصرح املؤس�سي الدستوري، 
فإنه أضحى مصدرا وحيدا للتشريع، الذي اتسع مجاله. فضال عما أصبح له من 
اختصاص في إقرار عدد كبير من القوانين التنظيمية، الهادفة إلى تفعيل مقتضيات 
الدستور الجديد، خصوصا ما يتعلق بمواده األكثر حساسية واستراتيجية. حتى 
إنه في بعض الحاالت، وبمبادرة ملكية من جاللتنا، فإن البرملان يكون مؤهال للقيام 

بمراجعة دستورية، دون املرور عبر االستفتاء.

وفي نفس السياق، تم تعزيز دور املعارضة البرملانية كسلطة نافذة، مع تخويلها 
وسائل عمل جديدة، تمكنها من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرملاني.«
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هذا، واستنادا إلى هذه املنطلقات عمل الفريق االشتراكي، بكافة عضواته وأعضائه، 
على ممارسة وظائفه التشريعية ومراقبة العمل الحكومي، وفق السلطات واآلليات 
الجديدة التي سنها دستور اململكة املغربية لسنة 2011؛ ومتمسكا في ذلك بوعيه 
األكيد بكون نائباته ونوابه يستمدون واليتهم من األمة، مرجحين في ذلك مصالحها 
رفع  من  ويمكنه  املغربي  الشعب  يخدم  بما  العام  بصالحها  االرتقاء  بغية  العليا 
التحديات املحلية واإلقليمية والجهوية والدولية؛ وهو الوعي الذي ذكر به صاحب 
البرملانيين في نفس خطابه  الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده كافة 

السامي، الذي أكد فيه جاللته:

»وفي هذا السياق، نود التذكير بكون أعضاء البرملان يستمدون واليتهم من األمة. 
وأنهم، بغض النظر عن انتمائهم السيا�سي والترابي، مدعوون لالرتقاء إلى مستوى 

الصالح العام وتغليب املصالح العليا لألمة.«

وتبعا لهذا الوعي بدوره الريادي في خدمة الصالح العام، وبعيدا عن تغليب منطق 
مصلحة االنتماء السيا�سي، كانت حصيلة الفريق االشتراكي، إن على مستوى مراقبة 
العمل الحكومي أو على مستوى اإلنتاج التشريعي، تمتاز ، بل وتتميز بالتطور اإليجابي 
تاريخيا، كميا ونوعيا؛ خاصة من موقعه في املعارضة على النحو الذي عمل فيه ليس 
فقط باالكتفاء بتوجيه أسهم النقد للتدبير الحكومي للشأن العام، بل تعداه إلى 
تقديم بدائل وحلول كفيلة بحل مشاكل وصعوبات تدبير الشأن العام، بما يمكن 
املواطنات واملواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية واالستفادة من 

الثروات الوطنية املادية والالمادية.

لكن، ورغم هذا التوجه املنتهج من طرف الفريق االشتراكي بمجلس النواب، فإنه 
ينبغي التذكير أنه لقي في إنتاج حصيلته هذه العديد من العراقيل التي تترجمها 
عمليات اإلغفال وعدم اإلنصات الحكومي لسبب ليس إال كونه فريقا معارضا؛ ومع 
ذلك استطاع الفريق االشتراكي أن يتبوأ املراتب األولى في إنتاجه التشريعي والرقابي 
مقارنة مع حصيلته في الوالية التشريعية الثامنة، ومقارنة كذلك مع عمل باقي الفرق 

النيابية.

ويتأكد تبوأ الفريق االشتراكي املراتب األولى سواء على مستوى حصيلته الكمية أو 
على مستوى حصيلته النوعية؛ وهذا ما سيتضح من خالل محتويات هذه الحصيلة 
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التي حرصنا على أن تكون ليس فقط كمية كسابقتها، وإنما عملنا على عرضها كذلك 
نوعية تشمل عمل الفريق في كافة القطاعات الحيوية املرتبطة بتدبير الشأن العام؛ 
وكانت موجباتنا في ذلك تقيدنا باملقاربات واملبادئ الجديد التي تحكم ليس فقط 
تدبير الشأن العام، بل أيضا أشغال ووظائف مراقبته، كما هو الشأن بالنسبة 
للعمل النيابي؛ وهي املقاربات واملبادئ املقررة للعمل النيابي املرتكز على النتائج وكذا 

العمل النيابي القائم على أساس ربط املسؤولية باملحاسبة السياسية.              
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الحصيلة الكمية 
لعمل الفريق االشتراكي بمجلس النواب 

خالل الوالية التشريعية التاسعة

الوالية  خالل  النواب  بمجلس  االشتراكي  الفريق  لعمل  الكمية  الحصيلة  تتوزع 
التاسعة ملجلس النواب، بين عمله في ممارسة وظيفته الرقابة لعمل الحكومة وبين 

عمله في اإلنتاج التشريعي.

• الحصيلة الكمية الرقابية للفريق االشتراكي

في إطار ممارستهم لوظيفتهم الرقابية للعمل الحكومي، قامت نائبات ونواب الفريق 
االشتراكي بتوجيه، خالل الوالية التاسعة، عددا من األسئلة الرقابية التي تهم تدبير 
واملالية  واالقتصادية  االجتماعية  قطاعاته  بجميع  واملحلي  الوطني  العام  الشأن 
13.413 ألف سؤال؛ منها 11.349 ألف سؤال كتابي  والقانونية، بلغت في مجموعها 

و2064 سؤاال شفويا تتعلق باملساءلة األسبوعية والشهرية.

للفريق االشتراكي عبر سنوات  الكمية  الرقابية  الحصيلة  املوالي  الجدول  ويوضح 
الوالية التشريعية التاسعة: 

حصيلة الفريق االشتراكي عبر السنوات خالل الوالية التشريعية 

التاسعة من 19 دجنبر 2011 إلى 3 غشت 2016

 

  5105-5100 5102-5105 5102-5102 5102-5102 5102-5102 املجموع

56122 021 0111 202 502 072 
 

 لئسة الافويو الا 

006221 0252 5170 7520 577 022 
 

 لالئسة الافكتابيا
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أوال: مقارنة الحصيلة الرقابية الكمية لعمل الفريق االشتراكي خالل الواليتين 
التشريعيتين الثامنة والتاسعة

يتضح من خالل مقارنة حصيلة الفريق االشتراكي على مستوى عمله الرقابي بين 
الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة، أن مردودية الفريق االشتراكي عرفت تطورا 
إيجابيا بحيث ارتفع العدد اإلجمالي لألسئلة الشفوية والكتابية من 902 سؤاال خالل 
الوالية التشريعية الثامنة ) 693 سؤاال شفويا و 209 أسئلة كتابية(، إلى 13.413 ألف 
سؤال ) 2064 سؤاال شفويا و 11.349 سؤاال كتابيا (؛ أي بزيادة تبلغ 12.501 ألف سؤال 
) بزيادة في عدد األسئلة الشفوية تساوي 1.371 ألف سؤال شفوي وكذلك بزيادة في 

عدد األسئلة الكتابية تساوي 11.140 سؤاال كتابيا (.

الفريق  لعمل  الكمية  الرقابية  الحصيلة  تطور  أسفله  البيانية  الرسوم  وتبين 
االشتراكي خالل الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة، كما يلي:

تطور الحصيلة الرقابية الكمية لعمل الفريق االشتراكي 

خالل الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة - األسئلة الشفوية
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تطور الحصيلة الرقابية الكمية لعمل الفريق االشتراكي 

خالل الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة - األسئلة الكتابية

الفرق  باقي  مع  االشتراكي  للفريق  الكمية  الرقابية  الحصيلة  مقارنة  ثانيا: 
مبدأ  إلى  استنادا  التاسعة،  التشريعية  الوالية  خالل  النيابية  واملجموعات 

التمثيلية النسبية

يتألف الفريق االشتراكي بمجلس النواب خالل الوالية التشريعية التاسعة من اثنين 
وأربعين نائبة ونائبا، استطاع الفريق بواسطتهم تقديم 13.413 ألف سؤال شفوي 

وكتابي على مستوى إنجاز حصيلته الرقابية للعمل الحكومي خالل هذه الوالية.
وبناء على مبدأ التمثيلية النسبية املعمول به في النظام الداخلي ملجلس النواب، 
يتبين أن الفريق االشتراكي يحتل الصدارة على مستوى مردودية نائباته ونوابه، 
بحيث بلغ معدل األسئلة الكتابية والشفوية املقدمة من طرف كل واحد منهم عددا 

من األسئلة يساوي 319 سؤاال، منها 49 سؤاال شفويا و 270 سؤاال كتابيا.

وتبين الجداول املوالية نسبة مردودية كل نائبة ونائب من الفريق االشتراكي مقارنة 
مع نائبات ونواب الفرق واملجموعات النيابية األخرى:
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1.  األسئلة الشفوية 	
 

نسبة مردودية كل نائبة ونائب من الفريق االشتراكي مقارنة مع نائبات ونواب الفرق 

واملجموعات النيابية األخرى - األسئلة الشفوية

 

 عدد ألاسئلة عدد النواب الفريق الرتبة

النسبة املائوية 
 لألسئلة

 حسب عدد النواب

 270,24 11350 42 الاشتراكي 1

 103,31 11054 107 العدالة والتنمية 2

3 
الاستقالل للوحدة 

 والتعادلية
60 1906 31,77 

 26,09 835 32 الحركي 4

 10,15 203 20 التقدم الديمقراطي 5

 9,44 453 48 ألاصالة واملعاصرة 6

 6,22 367 59 التجمع الوطني لألحرار 7

 2,35 54 23 الاتحاد الدستوري 8

 97,50 390 4 املجموعة النيابية 9

  26982 395 املجموع
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2.  األسئلة الكتابية	

نسبة مردودية كل نائبة ونائب من الفريق االشتراكي مقارنة مع نائبات ونواب الفرق 

واملجموعات النيابية األخرى - األسئلة الكتابية

 عدد ألاسئلة عدد النواب الفريق الرتبة

النسبة املائوية 

 لألسئلة

 حسب عدد النواب

 41,14 2064 42 الاشتراكي 1

 31,93 4262 107 العدالة والتنمية 2

 29,31 1359 48 ألاصالة واملعاصرة 3

4 
الاستقالل للوحدة 

 والتعادلية
60 1223 23,39 

 23,31 462 23 الاتحاد الدستوري 5

 19,31 586 32 الحركي 6

 13,61 803 59 التجمع الوطني لألحرار 7

 12,65 253 20 التقدم الديمقراطي 9

 33,25 121 4 املجموعة النيابية 1

  11237 395 املجموع
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كما تبين الرسوم البيانية أسفله نسبة مردودية نائبات ونواب الفريق االشتراكي 
مقارنة مع نائبات ونواب الفرق النيابية األخرى:

نسبة مردودية نائبات ونواب الفريق االشتراكي 

مقارنة مع نائبات ونواب الفرق النيابية األخرى

 

وفي نفس السياق، يالحظ ارتفاع نسبة مساهمة نائبات ونواب الفريق االشتراكي 
خالل الوالية التاسعة، مقارنة بالوالية الثامنة. 

ارتفاع نسبة مساهمة نائبات ونواب الفريق االشتراكي 

خالل الوالية التاسعة، مقارنة بالوالية السابقة

 

الفريق االشتراكي بمجلس النواب                                                               2011 - 2016 

14



ثالثا: مآل الحصيلة الرقابية للفريق االشتراكي خالل الوالية التشريعية التاسعة

يقصد بمآل الحصيلة الرقابية للفريق االشتراكي خالل الوالية التاسعة بمدى تجاوب 
أو جواب أعضاء الحكومة عن مجموع األسئلة الشفوية والكتابية املقدمة من طرف 

الفريق االشتراكي خالل هذه الوالية.
هذا، ويتضح، من خالل استقراء مآل األسئلة الكتابية والشفوية املقدمة من طرف 
الفريق االشتراكي، أن هذا األخير قام بتوجيه عدد إجمالي من األسئلة يساوي 13.413 
ألف سؤال شفوي وكتابي، لم تجب عنها الحكومة إال في حدود 7.856 سؤاال؛ منها 
462 سؤاال شفويا من أصل 2064 سؤاال شفويا مقدما، و7.394 ألف سؤال كتابي من 

أصل 11.349 سؤاال كتابيا مقدما.

ويوضح الجدول أسفله مآل الحصيلة الرقابية لعمل الفريق االشتراكي خالل الوالية 
التشريعية التاسعة:

 مآل الحصيلة الرقابية لعمل الفريق االشتراكي 

خالل الوالية التشريعية التاسعة

وتبعا لذلك، يتضح أن الحكومة لم تجب عن أسئلة الفريق االشتراكي التي قدمها 
خالل الوالية التشريعية بنسبة 77,7 % بالنسبة لألسئلة الشفوية وكذلك بنسبة 

34,9% بالنسبة لألسئلة الكتابية.

ألاسئلة  
 املقدمة

ألاسئلة املجاب 
 عنها

ألاسئلة 
 املتبقية

نسبة ألاسئلة املتبقية 
 باملائة

ألاسئلة 
 الكتابية

443.11 43.11 .31.3 .141 % 

ألاسئلة 
 الشفوية

43031 134 43304 4444   % 
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ويبين الرسم البياني أسفله نسبة مآل الحصيلة الرقابية لعمل الفريق االشتراكي 
خالل الوالية التشريعية التاسعة:

نسبة مآل الحصيلة الرقابية لعمل الفريق االشتراكي

 خالل الوالية التشريعية التاسعة

 

ولعل من أهم أسباب مآل حصيلة العمل الرقابي للفريق االشتراكي بمجلس النواب 
خالل الوالية التشريعية التاسعة، تعود باألساس إلى عدم تطبيق أعضاء الحكومة 
200 من النظام الداخلي ملجلس النواب؛ كما  100 من الدستور واملادة  للفصل 
ترجع أيضا إلى الغياب املتكرر للعديد من الوزراء عن الحضور لجلسات املساءلة 
األسبوعية، رغم اعتماد نظام األقطاب الثالثة )القطب االجتماعي والقطب املالي 
والقطب السيا�سي( الذي خفف من الحضور األسبوعي ألعضاء الحكومة، إال أن 

ظاهرة الغياب بقيت مستمرة، مما أثر في عدد األسئلة غير املجاب عنها.

• الحصيلة الرقابية النوعية لعمل الفريق االشتراكي خالل الوالية التشريعية 
التاسعة

ترتبط الحصيلة الرقابية النوعية لعمل الفريق االشتراكي خالل الوالية التاسعة 
باألسئلة الشفوية والكتابية املقدمة من طرف نائبات ونواب الفريق حسب نظام 
املالي والقطب السيا�سي(، وكذلك  الثالثة )القطب االجتماعي والقطب  األقطاب 

حسب القطاعات الوزارية املدرجة ضمن كل قطب على حدة.
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أوال: الحصيلة الرقابية القطاعية والقطبية املرتبطة باألسئلة الكتابية

هذا، وبخصوص األسئلة الكتابية املقدمة من طرف الفريق االشتراكي خالل الوالية 
التشريعية التاسعة، يتضح أن القطاعات التي أعطاها الفريق االشتراكي األهمية 
في ممارسة عمله الرقابي تتمثل في القطاعات االجتماعية وتلك املتعلقة بالحقوق 

والحريات والتجهيز والنقل والتضامن واألسرة والقطاعات االقتصادية واملالية.

وفي هذا اإلطار، تحتل األسئلة الكتابية املوجهة لرئاسة الحكومة املرتبة األولى بعدد 
أسئلة كتابية تصل إلى 1.867 سؤاال كتابيا، يليه في املرتبة الثانية قطاع التربية 
الوطنية والتكوين املنهي بعدد يصل إلى 1.541 سؤاال كتابيا، وفي املرتبة الثالثة قطاع 
الطاقة واملعادن بعدد يصل إلى 1.259 سؤاال كتابيا، وفي املرتبة الرابعة قطاع الصحة 
بعدد يصل إلى  905 سؤاال كتابيا، وفي املرتبة الخامسة قطاع الداخلية بعدد أسئلة 
كتابية يصل إلى 888 سؤاال كتابيا، وفي املرتبة السادسة قطاع التجهيز والنقل بعدد 
أسئلة كتابية يصل إلى 800 سؤاال كتابيا، وفي املرتبة السابعة قطاع التضامن واملرأة 

واألسرة والتنمية االجتماعية  بعدد يساوي 595 سؤاال كتابيا.

هذا، وتبين اإلحصائيات أن الفريق االشتراكي أولى اهتمامه في مزاولة عمله النيابي 
املنتجة  والقطاعات  والتشغيل  والصحة  التعليم  مثل  االجتماعية  للقطاعات 
للثروة الوطنية، منطلقا في ذلك من وعيه العميق على ضرورة الدفاع عن الحقوق 
االجتماعية واالقتصادية للمواطنات واملواطنين على النحو الذي يمكنهم من الولوج 
السهل ملقومات العيش الكريم عبر تيسير استفادتهم من خدمات املرافق العمومية 
ذات الطابع االجتماعي كالصحة والتربية الوطنية والتعليم وفك العزلة عن العالم 
القروي والرفع من القدرة الشرائية وتخفيف عبء تكاليف الحياة في الخدمات 
العمومية األساسية، بما يسمح بالتوزيع العادل للثروة الوطنية لتشمل الفئات 

االجتماعية املتوسطة والتي تعاني من الهشاشة والحرمان.

ونفس األمر تؤكده املعطيات الرقمية واملوضوعية الخاصة باألسئلة الكتابية على 
القطب االجتماعي  الثالثة، بحيث يحتل  في إطار نظام األقطاب  مستوى دمجها 
الصدارة في اهتمامات وانشغاالت الفريق االشتراكي خالل مزاولة أعضائه مهامهم 
النيابية برسم الوالية التشريعية التاسعة؛ إذ قدم الفريق االشتراكي ما يزيد عن 
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6.000 سؤال كتابي ذو بعد اجتماعي، وتتعلق أساسا بقطاعات الصحة والتشغيل 

والتضامن االجتماعي والبيئة والتعليم والسكن وفك العزلة عن العالم القروي؛ وهو 
العدد الذي يشكل نسبة 56 % تقريبا من مجموع األسئلة الكتابية التي قدمها الفريق 

االشتراكي خالل هذه الوالية التشريعية.

ويأتي القطب املالي في املرتبة الثانية بعد القطب االجتماعي، بحيث طرح الفريق 
االشتراكي ما يزيد عن 3.800 سؤاال كتابيا تتعلق بالقطاعات املنتجة للثروة والبنيات 
الخارجية  والتجارة  والبيئة  واملاء  والنقل  والتجهيز  واملالية  كاالقتصاد  األساسية 
واالستثمار واالقتصاد الرقمي والصناعة التقليدية؛ وهو العدد الذي يشكل نسبة 

32 % من مجموع األسئلة الكتابية للفريق االشتراكي خالل هذه الوالية التشريعية.

بحماية  املختصة  الوزارية  القطاعات  يضم  الذي  السيا�سي  للقطب  وبالنسبة 
الخارجية  والديبلوماسية  العدالة  وتحقيق  األمن  واستتباب  والحريات  الحقوق 
والدفاع الوطني واألوقاف والشؤون الخارجية والهجرة وشؤون املغاربة املقيمين 
بالخارج، قدم الفريق االشتراكي ما يزيد عن 1.440 سؤاال كتابيا تتعلق بالدفاع عن 
القضية الوطنية وضمان الحقوق الدستورية والشخصية واملالية ملغاربة العالم 
وتعالج شؤون املوظفين العموميين ومشاكل الهجرة....؛ وهو عدد األسئلة الذي 

يشكل نسبة 12 % من مجموع األسئلة الكتابية للفريق االشتراكي بمجلس النواب.

ويوضح الرسم البياني أسفله توزيع األسئلة الكتابية على األقطاب الثالثة وذلك 
كما يلي:

توزيع األسئلة الكتابية على األقطاب الثالثة

)القطب االجتماعي والقطب املالي والقطب السيا�سي(
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وتظهر أهمية األسئلة الكتابية التي قدمها الفريق االشتراكي خالل الوالية التشريعية 
املواطنات  وحقوق  مصالح  عن  للدفاع  أساسا  موجهة  كانت  كونها  في  التاسعة 
واملواطنين وسكان األقاليم واملدن والجهات، والتي عبرها كان يراقب عمل الحكومة 
مجاليا وفي جميع القطاعات ويطالبها بإنجاز العديد من املشاريع والبرامج االجتماعية 
واالقتصادية في القرى واملدن واألقاليم كمشاريع تشييد بعض السدود والقناطر 
وبناء العديد من املستوصفات واملستشفيات واملدارس واإلعداديات؛ وغير ذلك من 
املشاريع التي تسهل ولوج الساكنة للحقوق األساسية والخدمات العمومية عن قرب.

ثانيا: الحصيلة الرقابية القطاعية والقطبية املرتبطة باألسئلة الشفوية

النواب  بمجلس  االشتراكي  الفريق  اتبعها  التي  السياسية  توجهاته  نفس  إطار  في 
بخصوص األسئلة الكتابية، فإنه أولى كذلك أهمية متميزة للقطاعات املندرجة في 
القطب االجتماعي عند تقديمه لألسئلة الشفوية، بحيث تقدم خالل هذه الوالية 
التشريعية بما يزيد عن 910 سؤاال شفويا تهم التشغيل والصحة والتربية الوطنية 
والشباب والرياضة والتضامن واألسرة...؛ وهو عدد األسئلة شفوية الذي يشكل 
نسبة 46 % من مجموع األسئلة الشفوية التي قدمها الفريق االشتراكي خالل هذه 

الوالية التشريعية.

ويأتي القطب املالي في املرتبة الثانية من حيث عدد األسئلة الشفوية املقدمة من 
طرف الفريق االشتراكي بحيث قدم ما يزيد عن 910 أسئلة شفوية ترتبط بقطاعات 
االقتصاد واملالية والتجهيز والنقل والفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية 
القطاعات  وباقي  والسياحة  واملعادن  والطاقة  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد 
للمواطنات  الشرائية  القدرة  وتحسين  الوطنية  الثروة  بإنتاج  املرتبطة  الوزارية 
واملواطنين وتحقيق العدالة الضريبية؛ وهي األسئلة الشفوية التي تشكل نسبة 30 %  

من مجموع األسئلة الشفوية املقدمة من طرف الفريق االشتراكي.

460 سؤاال  أزيد من  بتوجيه  الفريق االشتراكي  قام  السيا�سي،  للقطب  وبالنسبة 
شفويا تهم قطاعات العدل والحريات والشؤون الخارجية والتعاون والدفاع الوطني 
والداخلية وشؤون مغاربة العالم والهجرة واألوقاف والشؤون اإلسالمية؛ وهو عدد 
األسئلة الشفوية الذي يشكل نسبة 24 % من مجموع األسئلة الشفوية املقدمة من 
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طرف الفريق االشتراكي خالل هذه الوالية التشريعية.

ويوضح الرسم البياني أسفله توزيع األسئلة الشفوية املقدمة من طرف الفريق 
االشتراكي حسب األقطاب الثالثة:

 توزيع األسئلة الشفوية املقدمة من طرف الفريق االشتراكي

 حسب األقطاب الثالثة )القطب االجتماعي والقطب املالي والقطب السيا�سي(

 

ثالثا: الحصيلة الرقابية للفريق االشتراكي في مجال تقييم السياسة العامة

طبقا ملقتضيات الدستور وأحكام النظام الداخلي ملجلس النواب، قدم الفريق 
االشتراكي بمجلس النواب خالل هذه الوالية التشريعية أزيد من 86 سؤاال تتعلق 
رئيس  للسيد  الشهرية  املساءلة  إطار  في  تندرج  والتي  العامة  السياسات  بتقييم 

الحكومة.

وترتبط هذه األسئلة الشهرية أساسا بالسياسة العامة املتبعة من طرف الحكومة 
والتعليم  كالصحة  االجتماعي  البعد  تلك ذات  منها  القطاعات وخاصة  في جميع 
والتشغيل ومحاربة البطالة، وكذا تلك املرتبطة بمكافحة الفساد والترسيخ أسس 

الحكامة الجيدة.

ويسجل الفريق االشتراكي أنه رغم الجهود التي بذلها في إطار باقي مكونات مجلس 
النواب من أجل النهوض بوظيفة تقييم السياسة العامة كوظيفة رقابية متميزة، 
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فإنه لقي عراقيل عديدة تعود باألساس إلى تعنت رئيس الحكومة ونهجه سياسة 
املبادرات  كل  الشهرية لضرب  املساءلة  النقاش وجعل جلسات  وتحوير  الهروب 
البناءة لفرق املعارضة ومن بينها الفريق االشتراكي؛ األمر الذي لم يسمح ولم يمكن 
الفريق االشتراكي من تلقي األجوبة الكافية عن األسئلة الشفوية الشهرية، بل وحتى 
عن تلك التي طرحها خالل انعقاد جلسات املساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة.
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حصيلة الفريق االشتراكي 
في اإلنتاج التشريعي

في إطار ممارستهم لوظيفتهم التشريعية، بادرت نائبات و نواب الفريق االشتراكي إلى 
تكثيف جهودهم في الوالية التشريعية التاسعة من أجل الرقي باإلنتاج التشريعي 
القانونية،  النصوص  تطبيق  في  والفعالية  الجودة  مستوى  إلى  النواب  ملجلس 
مستحضرين في ذلك هاجس االستجابة لتطلعات الشعب املغربي في إصدار قوانين 

تتصف بالعدالة في التطبيق وتلبي حاجياتهم االجتماعية واالقتصادية.
وتظهر الجهود املبذولة من طرف أعضاء الفريق االشتراكي بمجلس النواب خالل 
الوالية التشريعية التاسعة، وذلك عند مقارنة حصيلة الفريق االشتراكي مع الوالية 
التشريعية الثامنة؛ وكذا عند مقارنتها مع حصيلة باقي الفرق النيابية في مجال 

اإلنتاج التشريعي.

التشريعيتين  للفريق االشتراكي خالل الواليتين  التشريعي  أوال: مقارنة اإلنتاج 
التاسعة والثامنة

تتم هذه املقارنة على مستوى مقترحات القوانين وكذا على مستوى التعديالت على 
مشاريع القوانين ومقترحات قوانين باقي الفرق النيابية املقدمة من طرف أعضاء 

الفريق االشتراكي.

1- على مستوى مقترحات القوانين:

 2007 سنة  من  املمتدة  الثامنة  التشريعية  الوالية  االشتراكي خالل  الفريق  قدم 
إلى غاية سنة 2011 أربعة وعشرين )24( مقترح قانون؛ في حين قدم خالل الوالية 
التشريعية التاسعة املمتدة من سنة 2011 إلى غاية سنة 2016 واحدا وخمسين )51( 

مقترح قانون.
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مقترحات القوانين املقدمة من طرف الفريق االشتراكي

 خالل الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة

وانطالقا من هذه املعطيات املرقمة، يتضح أن مردودية الفريق االشتراكي ارتفعت، 
بنسبة  القوانين،  مقترحات  تقديم  مستوى  على  التشريعي  بإنتاجه  يتعلق  فيما 
تزيد عن 50 % خالل الوالية التشريعية التاسعة عند مقارنة إنتاجه خالل الوالية 

التشريعية الثامنة.

ويبين الرسم البياني أسفله نسبة تطور مردودية الفريق االشتراكي على مستوى 
اإلنتاج التشريعي في شقه املتعلق بمقترحات القوانين املقدمة:

نسبة تطور مردودية الفريق االشتراكي على مستوى اإلنتاج التشريعي 

في شقه املتعلق بمقترحات القوانين املقدمة

 

 الوالية التشريعية الحالية 
1122-1122 

 الوالية التشريعية السابقة
1112-1122 

 عدد مقترحات القوانين 
املقدمة من طرف الفريق 

 الاشتراكي
12 12 
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2- على مستوى التعديالت املدخلة على مشاريع ومقترحات القوانين:

قدم الفريق االشتراكي بمجلس النواب خالل الوالية التشريعية الثامنة ما يزيد 
عن 800 تعديل على مشاريع ومقترحات القوانين املعدلة والتي بلغ عددها 47 نص 
تشريعي؛ في حين قدم خالل الوالية التشريعية التاسعة ما يزيد عن 3.758 تعديال 

على مشاريع ومقترحات القوانين املعدلة والتي بلغ عددها 115 نص تشريعي.

ويبين الجدول أسفله عدد التعديالت املدخلة من طرف الفريق االشتراكي بمجلس 
النواب على النصوص التشريعية املعدلة:

عدد تعديالت الفريق االشتراكي على النصوص التشريعية

خالل الواليتين التشريعية الثامنة والتاسعة

ويتضح من خالل هذه املعطيات املرقمة، أن مردودية الفريق االشتراكي تضاعفت 
عدة مرات خالل الوالية التشريعية التاسعة باملقارنة مع الوالية التشريعية الثامنة.

 الوالية التشريعية الحالية 
1122-1122 

 الوالية التشريعية السابقة
1112-1122 

عدد النصوص التشريعية 
 املعدلة

221 72 

عدد التعديالت املدخلة على 
 النصوص التشريعية

8213 313 
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ويوضح الرسم البياني أسفله تطور التعديالت املدخلة من طرف الفريق االشتراكي 
على النصوص التشريعية خالل الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة:

 تطور التعديالت املدخلة من طرف الفريق االشتراكي على النصوص التشريعية 

خالل الواليتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة

 

ثانيا- اإلنتاج التشريعي للفريق االشتراكي باملقارنة مع باقي الفرق النيابية

انطالقا من املعطيات املتوفرة لدى مجلس النواب، يتضح أن الفريق االشتراكي 
يحتل املراتب األولى في اإلنتاج التشريعي سواء على مستوى التعديالت املدخلة على 

النصوص التشريعية أو على مستوى مقترحات القوانين املقدمة.
التشريعي  اإلنتاج  الفريق االشتراكي على مستوى  التي يحتل  املكانة  أهمية  وتبرز 
باملقارنة مع باقي الفرق النيابية، عند استحضار اإلكراهات البنيوية الناتجة عن 
تطبيق مبدأ التمثيلية النسبية في توفير وسائل وإمكانات العمل؛ وهي اإلكراهات التي 
استطاع الفريق االشتراكي تجاوزها وتحقيق منجزات على مستوى اإلنتاج التشريعي 

جعلته يحتل املراتب األولى.
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ويبين الجدول املوالي حصيلة الفريق االشتراكي في اإلنتاج التشريعي في شقه املتعلق 
بمقترحات القوانين خالل الوالية التشريعية التاسعة باملقارنة مع الفرق النيابية 

األخرى: 

 حصيلة الفريق االشتراكي في اإلنتاج التشريعي في شقه املتعلق بمقترحات القوانين 

خالل الوالية التشريعية التاسعة باملقارنة مع الفرق النيابية األخرى

ثالثا: مآل مقترحات القوانين املقدمة خالل الوالية التشريعية التاسعة

النواب  بمجلس  الفريق االشتراكي  املقدمة من طرف  القوانين  شهدت مقترحات 
خالل الوالية التاسعة إقصاء واضحا من طرف الحكومة وأغلبيتها النيابية.

ومثل ذلك، قرصنة الحكومة لبعض مقترحات القوانين، مثل مقترح قانون يق�سي 
بإحداث هيئة قضايا الدولة الذي أودعه الفريق االشتراكي بمكتب مجلس النواب 
بتاريخ 2012/09/18 وتم تقديمه خالل شهر أكتوبر من نفس السنة في لجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان؛ ومنذ ذلك التاريخ تم إقبار هذا املقترح من طرف األغلبية 
النيابية وتماطل الحكومة في حضور جلسات اللجنة املذكورة إلجراء مناقشته العامة 
والتفصيلية؛ كما أن الحكومة تعهدت في مخططها التشريعي بأنها عازمة على تقديم 

 مقترحات القوانين عدد عدد النواب الفريق

 55 701 العدالة والتنمية

 57 24 الفريق الاشتراكي

 93 00 الاستقاللي للوحدة والتعادلية

 91 94 الحركي

 44 24 ألاصالة واملعاصرة 

 45 40 التقدم الديمقراطي

 40 53 التجمع الوطني لألحرار

 4 49 الدستوري
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مقترح قانون يق�سي بإعادة تنظيم الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 2014 دون 
أن تقوم ذلك خالل هذه السنة.

وفي سنة 2015، أظهرت الحكومة رغبتها في قرصنة هذا املقترح ونسبه إليها، بحيث 
صرح ممثلوها في املؤتمر العاشر لهيئات وإدارات قضايا الدولة أن الحكومة لها 
مشروع قانون يق�سي بإحداث هيئة قضايا الدولة، رغم أن ذلك غير صحيح اعتبارا 
لعدم تقديمها أي مشروع في هذا الشأن، وأن ما قدم بصدد هذا املوضوع هو فقط 

املقترح املقدم من طرف الفريق االشتراكي.

ورغم أن هذا املقترح كان يهدف الفريق االشتراكي من ورائه إلى تقديم بدائل للحكومة 
من أجل مساعدتها على تنفيذ برنامجها الحكومي القائم على أساس محاربة الفساد 
وترسيخ أسس الحكامة الجيدة، فإن الحكومة كانت تتماطل في الحضور لجلسات 
دراسته من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مستندة في ذلك على 

أغلبيتها النيابية.

ونفس املآل لقيته عدة مقترحات قوانين تقدم بها الفريق االشتراكي بمجلس النواب، 
مثل مقترح قانون يق�سي بضمان حق الوصول إلى املعلومة الذي أقبرته الحكومة عبر 
أغلبيتها العددية منذ تاريخ تسجيله بتاريخ 2012/07/23 ولم تقدم بديال عنه إال خالل 
النصف األول من سنة 2016؛ وكذلك مثل مقترح قانون يق�سي بإحداث الوكالة 
الفريق  الذي قدمه  الفريق االشتراكي  به  تقدم  الذي  الطرقية  للسالمة  الوطنية 
االشتراكي بتاريخ 2014/03/18 وتمت مناقشته في اللجنة املختصة وتمت إحالته على 
الجلسة التشريعية وتم رفضه من طرف الحكومة لدفعها بالفصل 77 من الدستور، 
رغم أن دفعها كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم اعتبارا لكون األمر لن يترتب 
عنه أي تكليف عمومي إضافي، علما أن الحكومة لم تبين أسباب رفضها مخالفة في 

ذلك مقتضيات الفصل 77 السالف الذكر.

وزيادة على ذلك، فإن الحكومة رفضت مقترح الفريق االشتراكي بشأن إحداث الوكالة 
الوطنية للسالمة الطرقية؛ وبعد ذلك جاءت بمشروع في نفس املوضوع تضمن 

مقتضيات تم قرصنتها من مقترح الفريق االشتراكي الذي سبق للحكومة رفضه.
وكذلك نفس الوضع بالنسبة ملقترح قانون يق�سي بضمان حق الوصول إلى املعلومة 
ومقترح قانون بشأن مكافحة االتجار في البشر بحيث تم إقبارهما إلى غاية مجيء 
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الحكومة بمشروعي قانونين في نفس املوضوعين؛ األمر الذي يبرهن أن الحكومة كانت 
تعمل على كبح جماح كل املبادرات الصادرة عن فرق املعارضة ومن بينها الفريق 
االشتراكي؛ مما يشكل انتهاكا صارخا للفصل العاشر من الدستور الذي ينص على 

ضمان حقوق املعارضة في ممارسة الوظائف البرملانية.

هذا، ورغم أن الفريق االشتراكي قدم أكثر من 51 مقترح قانون، فإن الحكومة لم 
تتعامل إلى ما 7 مقترحات قوانين؛ مما يزيد من التأكيد على أن الحكومة كانت تعمل 
جاهدة عبر أغلبيتها النيابية على إقبار كل املبادرات الصادرة عن الفريق االشتراكي 

لسبب ليس سوى أنه فريق نيابي يعارض سياستها في تدبير الشأن العام.

الفريق  طرف  من  املقدمة  القوانين  مقترحات  مآل  أسفله  البياني  الرسم  يبين 
االشتراكي خالل الوالية التشريعية التاسعة:

مآل مقترحات القوانين املقدمة من طرف الفريق االشتراكي

 خالل الوالية التشريعية التاسعة

 
رابعا: مضامين مقترحات القوانين

تتوزع مقترحات القوانين املودعة من قبل الفريق االشتراكي بمجلس النواب على 
سبعة محاور أساسية.
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ففي مجال تطبيق الدستور، قدم الفريق االشتراكي مقترحات عديدة من أجل تفعيل 
الديمقراطية  وتفعيل  الدستور،  من  العاشر  الفصل  وفق  املعارضة  ومكانة  دور 
مع  الشراكة  أو  للتعاون  اتفاقيات  بإبرام  الجمعيات  لكافة  بالسماح  التشاركية 
الجهات، والعماالت واألقاليم، والجماعات، بدل االقتصار على الجمعيات ذات 
في  الحق  ضمان  طريق  عن  والحريات  الحقوق  مجال  وتوسيع  العامة؛  املنفعة 
الحصوص على املعلومات، )إضافة ملجاالت أخرى تم توزيعها على املحاور املوالية(

مقترحات  قدم  االشتراكي  الفريق  فإن  بإحداث مؤسسات جديدة،  يتعلق  وفيما 
قوانين تهم وقاية مختلف مرافق الدولة من املخاطر القانونية ووضع حد لتبذير 
املال العام ومصاحبة الصفقات العمومية باالستشارة القانونية عن طريق إحداث 
هيئة قضايا الدولة؛ واملحافظة على الصناعة التقليدية والحرف األصيلة بواسطة 
مدرسة وطنية عليا مختصة بهذا املجال؛ وإحداث املجلس األعلى للغات والثقافة 
املغربية تطبيقا للدستور وحفاظا على الهوية الوطنية؛ وإحداث الوكالة الوطنية 
للسالمة الطرقية من أجل تعبئة املواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم عبر إشاعة الثقافة 

واملبادئ والقواعد السليمة الستعمال الطرق.
وقد استأثر املجال االجتماعي بحصة األسد من اهتمامات الفريق االشتراكي من 
خالل ضمان حق املرأة املطلقة في استمرار استفادتها من خدمات التأمين اإلجباري 
طلبة  لصالح  املرض  عن  أسا�سي  إجباري  تأمين  وإحداث  املرض؛  عن  األسا�سي 
التعليم العالي العام والخاص؛ وأربعة مقترحات قوانين تهم قطاع الشغل من خالل 
تسهيل مساطر الكفالة املالية بالنسبة للمقاوالت الصغرى قصد ضمان استمراريتها 
وحماية األطفال من كل أشكال االستغالل واالعتداءات في أماكن العمل، وتوسيع 
دائرة الجهات التي يحق لها تبليع رئيس املقاولة باالختالالت التي قد تؤدي إلى توقف 
نشاط املقاولة، واتخاذ تدابير لتشجيع املنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على 
بعض الشهادات بقصد التكوين ن أجل اإلدماج، وإضفاء طابع الحكامة الجيدة 
على عمل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات. كما عمل الفريق االشتراكي 

على تحسين وضعية املوظفين حملة شهادة الدكتوراه.
وفي نفس السياق االجتماعي دائما، فإن الفريق االشتراكي قدم مقترحي قانون يهمان 
تمديد الفترة االنتقالية ملدة خمس سنوات فيما يتعلق بمنع صنع األكياس من مادة 

الفريق االشتراكي بمجلس النواب                                                               2011 - 2016 

30



البالستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها، وإدخال مقتضيات مهمة ومعقولة 
على القانون املتعلق بممارسة مهنة محاسب معتمد بشكل ُيدمج جميع املزاولين 

للمهنة وقت صدور القانون.
أما على صعيد االهتمام بمغاربة العالم، فإن الفريق االشتراكي، إضافة إلى مقترحه 
الخاص بحقهم في التصويت وفي تمثيلية سياسية بمجلس النواب، قدم مقترح 
قانون ملالءمة النص املتعلق بإحداث مجلس الجالية املغربية بالخارج مع الدستور 
الجديد، وتسعة مقترحات قوانين تهم الحياة اليومية ملغاربة الخارج سواء فيما 
يتعلق بنظام الحالة املدنية، أو كفالة األطفال املهملين، أو منح الجنسية للرجل 
األجنبي املتزوج من مغربية، أو املسطرة املدنية، وأربع مجاالت تهم مدونة األسرة، 
ثم التحفيظ العاقاري، وكل ذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه مغاربة الخارج أثناء 

تواجدهم خارج املغرب.
أما بخصوص مجموعة القانون الجنائي، فإن مقترحات الفريق االشتراكي )وعددها 
القاصرات وردع  للفتيات  القانونية  الحماية  تعزيز  اتجاه  في  كانت تصب  ستة(، 
الرجال البالغين من االستهتار بهن، وإلغاء كل الفصول التي تحط من قيمة املرأة 
بالبشر، واستبدال  املتزوجة بصفة خاصة،ومحاربة االتجار  بصفة عامة واملرأة 
عقوبة اإلعدام بالسجن املؤبد مع الحرمان من الحق في طلب العفو وتعديل وتتميم 
القضاء العسكري، إلغاء املقت�سى الذي ُيجرم ممارسة اإلضراب، ووضع مبدأ شامل 

لتمظهرات الشرعية سواء بالنسبة للمتهم أو بالنسبة لتنفيذ العقوبة.

وفي مجال ضمان نزاهة االنتخابات، قدم الفريق االشتراكي مقترح قانون يتعلق 
بإحداث هيئة وطنية لإلشراف على االنتخابات ومراقبتها، كما قدم أربعة مقترحات 
قوانين تهم تخليق الحياة السياسية في كل من غرف الصناعة التقليدية، وغرف 
التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصيد البحري، والغرف الفالحية، بواسطة 
اعتماد التصويت العلني كقاعدة عامة التخاذ جميع مقررات وانتخاب األجهزة، 
ومقترح قانون يهم جعل اللوائح االنتخابية أكثر  سالمة من خالل تفادي التقييدات 
اللوائح  في  للتقييد  عام  كأصل  للتعريف  الوطنية  البطاقة  واعتماد  املتكررة 

االنتخابية.

أما باقي مقترحات القوانين، فتهم مجاالت مختلفة من قبيل جبايات الجماعات 
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املحلية، والقطع مع سياسة حرمان املغاربة من إطالق أسماء على مواليدهم لكونها 
أمازيغية وإزالة التمييز بين املغربيات واملغاربة على أساس النسب في منظومة الحالة 
املدنية، وتصحيح الترجمة غير الدقيقة لبعض املصطلحات في قانون االلتزامات 
والعقود والتي تسربت إليه نتيجة إضافة مقتضيات من القانون املتعلق بالتبادل 
اإللكتروني للمعطيات القانونية، ومقترح قانون متكامل يهم تدبير املكاسب الرقمية 
الناتجة عن انتقال املغرب من نظام البث التلفزي التماثلي إلى نظام البث التلفزي 
الرقمي، ومقترح قانون ملنع استيراد النفايات ضمانا للمغاربة لحق العيش في بيئة 

سليمة.

ومن خالل توزيع مقترحات القوانين بشكل ممنهج على محاور منسجمة فيما بينها، 
يتضح أن الفريق االشتراكي قد منح مكانة متميزة للقضايا االجتماعية والتي بلغت 
نسبة 19%  من مجموع املقترحات، فإذا أضفنا لها نسبة 21% الخاصة بقضايا مغاربة 
العالم، فإن النسبة العامة ستصل نسبة 40% من أعمال الفريق االشتراكي، وهو 
ما يدل على ارتباط الفريق بقضايا املجتمع املغربي بصفة عامة وقضايا الفئات 

الشعبية بصفة خاصة.

تطبيق  بقضايا  أيضا  باالهتمام  االشتراكي  الفريق  تمنع  لم  النسبة،  هذه  أن  إال 
الدستور ومجال الحقوق والحريات )14%(،ومأسسة الحياة السياسية عن طريق 
مؤسسات مستقلة تتمتع بصالحيات مضبوطة تتوفر فيها شروط الحكامة الجيدة 
)12%(، وإضفاء املزيد من الشفافية على املسلسل االنتخابي من خالل ضمان نزاهته 
وسالمته )12%(، وهو ما يجعل مجموع مقترحات القوانين في هذا الصدد تصل إل 

نسبة %38.
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وُيوضح الجدول املبيان التالي توزيع مقترحات القوانين املودعة من قبل الفريق 
االشتراكي:

 توزيع مقترحات القوانين املودعة 

من قبل الفريق االشتراكي

 

ولإلشارة فإنه من أصل 51 مقترح قانون، فإن الفريق االشتراكي شارك فرق املعارضة 
في ستة مقترحات قوانين، كما يبين الجدول التالي:

مقترحات القوانين املشتركة 

بين الفريق االشتراكي وفرق املعارضة 

 

14% 

19% 

21% 12% 

12% 

12% 

10% 

 توزيع مقترحات القوانين على املجاالت
 مغاربة العالم القضايا الاجتماعية تطبيق الدستور والحقوق والحريات

 القانون الجنائي املسلسل الانتخابي إحداث املؤسسات

 مختلفات

 

الفريق االشتراكي 
 لوحده

88% 

مقترحات ق مع فرق 
 المعارضة

10% 

مقترح ق مع الفريق 
 االستقاللي

2% 

 مقترحات القوانين املودعة من قبل الفريق الاشتراكي
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حصيلة األيام الدراسية

في إطار تفعيل سياسة االنفتاح والتواصل، عقد الفريق االشتراكي ما مجموعه 24 
يوما دراسيا لم يكن الهدف منها معالجة مواضيع نظرية أو فكرية، ولكن أساسا 
إشراك الفئات املعنية بالنصوص القانونية التي تتم مناقشتها بمجلس النواب. 
وقد مكنت هذه العملية من مواكبة مناقشة قوانين املالية ألخذ رأي املختصين في 
مجاالت محددة، واالطالع على الوضع الحقوقي بالبالد، وتعميق النقاش حول مقترح 
الحكم الذاتي باألقاليم الصحراوية، وتدقيق النقاش حول هيئة املناصفة ومكافحة 
كل أشكال التمييز، والنصوص املرتبطة بالجماعات الترابية، وبعض القضايا ذات 
األهمية الخاصة من قبيل الصحة كخدمة عمومية، وقضية اإلجهاض، والهجرة، 
والفالحة والصيد البحري، إضافة للقاء السنوي مع مغاربة الخارج الذي يناقش فيه 
الفريق االشتراكي مع املعنيين مختلف الصعوبات التي تواجههم مع العمل على تقديم 

حلول لها في شكل مقترحات قوانين.

 





خاتمة

تلك كانت حصيلة عملنا، بذلنا فيها مجهودات تتطابق مع تطلعات مختلف الفئات 
الشعبية، ولم يكن هذا إال ترجمة اللتزامات حملناها على عاتقنا أمام الناخبات 

والناخبين في اقتراع 2011، وجعلنا منها هدفا لتواجدنا بمجلس النواب.

إن الفريق االشتراكي بمجلس النواب، إذ يضع رهن إشارتكم هذه الحصيلة، يؤكد 
أنها شكلت مساهمة من االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في ترقية العمل البرملاني 
من خالل ترسيخ مراقبة العمل الحكومي، واإلسهام في تقييم السياسات العمومية، 
الفريق  ويتمنى  املغربي.  املجتمع  الحتياجات  املالئمة  التشريعية  النصوص  وسن 
االشتراكي بمجلس النواب أن يبقى دائما عند حسن ظنكم وعند مستوى تطلعاتكم.
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قمنا في الفريق االشتراكي بمجلس النواب بعمل جماعي وممنهج أثمر حصيلة 
إيجابية تدل عليها األرقام واإلحصائيات والجداول والرسوم البيانية التي بوأتنا 
مكانة الصدارة في مجال مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالعمل التشريعي 

وتقييم السياسات العمومية.

إن األمر يتعلق بحصيلة رسمية مسجلة في مختلف وثائق مجلس النواب، وتدل 
على حرصنا كأعضاء في الفريق االشتراكي على االلتزام بالبرنامج االنتخابي الذي 
حصلنا بموجبه على ثقة الناخبات والناخبين، فكان ال بد من تعبئة كل طاقاتنا 
من أجل القيام بمهامنا التمثيلية على الوجه األكمل في تطابق تام مع تطلعات 
مختلف فئات املجتمع، وخاصة من ذلك الفئات الشعبية التي كنا وسنبقى دائما 

في طليعة املدافعين عنها.

 

إدريس لشكر
رئيس الفريق االشتراكي

بمجلس النواب

لتحميل حصيلة الفريق االشتراكي بمجلس النواب
برسم الوالية التشريعية 2011 - 2016، زوروا موقعنا:

www.usfp.org.ma

االتحاد االشتراكي
 للقوات الشعبية


