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ديباجة 

يأتي هذا القانون الداخمي تفعيال لتوجيهات مكتب المجمس المعبر عنها في االجتماع 

، والهادفة إلى إطالق مبادرة إحداث مركز لمدراسات 2013 يونيو 10 ليوم االثنين 149رقم 

ضافة مؤسساتية في الحقل المعرفي  واألبحاث البرلمانية ليكون رافعة لمعمل البرلماني، وا 

 .    والقانوني، بما يضمن اإلسهام في تعزيز الدراسات المتعمقة بالمؤسسة البرلمانية

 في إطارلمجمس المستشارين  البرلمانية  إحداث مركز الدراسات واألبحاثويندرج

 العمل البرلماني في ترسيخ مبادئ الفعالية والنجاعة الرامية إلىالمساعي الحثيثة 

 ا منفتحا يوفر فضاء مؤسساتيلكونه الدستورية، المستجداتمع ، وذلك في انسجام المغربي

في إقرار  وداعما لمرؤى اإلستراتيجية المتحكمة في فمسفة عمل المجمس، عن طريق إسهامه

نتاج آليات تتدخل عمى الوجه األمثل ل المعرفة، ترسيخ ثقافة اإلبداع في صناعة المعمومة وا 

 في سبيل ،استخدامها عمميا واستغاللها من طرف جميع المكونات السياسيةالتي يتأتى 

 . تطوير الممارسة التشريعية والرقابية والدبموماسية لمجمس المستشارين

ويعتبر المركز، بالنظر إلى طبيعته التنظيمية واختصاصاته العممية، وحدة غير تابعة 

لمتنظيم اإلداري لمجمس المستشارين، بحيث يتمتع باالستقاللية التامة ويباشر مهامه تحت 

 . اإلشراف المباشر لمكتب المجمس
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 لمجلس المستشارين  البرلمانيةمركز الدراسات واألبحاثل القانون الداخلي

 

 التأسيس

 المادة األولى

ٌحدث بموجب قرار لمكتب مجلس المستشارٌن مركز للدراسات واألبحاث البرلمانٌة، وٌشار إلٌه فٌما 

 .بعد بالمركز

 الوضعية اإلدارية للمركز

 المادة الثانية

 .ٌعمل المركز تحت اإلشراف المباشر لمكتب مجلس المستشارٌن

 .ٌتواجد مقر المركز ببناٌة مجلس المستشارٌن، وٌمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار لمكتب المجلس

 تركيبة المركز

 المادة الثالثة

 : ٌتألف المركز من

 منسق عام؛  -

 منسق مساعد؛ -

 وحدات التوثٌق والدراسات واألبحاث؛ -

 .وحدات الشؤون اإلدارٌة والعامة -

 المادة الرابعة

ٌتكون المركز من أطر وموظفٌن إدارٌٌن وتقنٌٌن، وتحدد الئحة أسمائهم بقرار صادر عن مكتب 

 . المجلس

 .ٌجوز للمركز االستعانة بخبراء أو مكاتب دراسات بصفة استثنائٌة وعند الضرورة

 المادة الخامسة
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تحدد مهام ووظائف كل من المنسق العام للمركز والوحدات المشّكلة له وفق دلٌل مساطر ٌصادق علٌه 

 .مكتب المجلس

 

 اختصاصات المركز

 المادة السادسة

 :ٌقوم المركز بمبادرة منه بـ

إعداد قاعدة للمعطٌات تخص البٌانات اإلحصائٌة ذات الطابع المالً واالقتصادي واالجتماعً،  -

 والعمل على استغاللها وتحٌٌنها ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس؛

 إنجاز دراسات وبحوث حول السٌاسات العمومٌة؛  -

إعداد ملخصات ومذكرات تركٌبٌة للدراسات والبحوث التً تعدها وتصدرها مؤسسات وهٌئات  -

 .وطنٌة وأجنبٌة حول السٌاسات العمومٌة بالمغرب

وٌقوم المركز بطلب من مكتب المجلس، طبقا لآلجال المنصوص علٌها فً دلٌل المساطر المشار إلٌه فً 

 :المادة السابقة، بـ

 إنجاز دراسات وأبحاث متخصصة؛ -

تقدٌم المشورة وإبداء الرأي فً القضاٌا ذات الطابع المالً أو االقتصادي أو القانونً أو  -

 االجتماعً؛

 .اإلشراف على دورات تكوٌنٌة فً مجاالت العمل البرلمانً -

 المادة السابعة

ٌقدم المركز لمكتب المجلس تقرٌرا سنوٌا عن األبحاث واألنشطة التً تم إنجازها، وٌعمل على نشر 

 .جمٌع أعماله

 التنظيم المالي والمحاسبي للمركز

 المادة الثامنة

 .تخصص وتسجل االعتمادات المالٌة الالزمة لسٌر المركز ضمن المٌزانٌة السنوٌة لمجلس المستشارٌن
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 وبالوحدات  للمجلس،  وباألمٌن العام المستشارٌن بمكتب مجلسللمركزتناط العملٌات المالٌة والمحاسبٌة 

. اإلدارٌة المختصة

 أحكام ختامية

 المادة التاسعة

 10 ليوم االثنين 149في االجتماع رقم من طرف مكتب المجلس القانون الداخلً صودق على هذا 

 .2013يونيو 


