اململكة املغربية
الربملــــــــان
جملس املستشارين
ا ألماهة العامة
مركز ادلراسات والبحوث
يف الشؤون الربملاهية

مخطط عمل مركز الدراسات والبحوث
للسنتٌن التشرٌعٌتٌن  2017-2016و 2018-2017

الخانات باللون األزرق :أنشطة إشعاعٌة
الخانات باللون الوردي :أنشطة مواكبة
الخانات باللون األخضر :أنشطة تكوٌنٌة
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الرقم

المهمة

المسؤول عن التنفيذ

األعمال المطلوبة

آجال التنفيذ

تنظٌم دورة تكوٌنٌة لفائدة أعضاء المركز فً
1
مجال إحداث وتدبٌر قاعدة المعطٌات

 المستشارة العامة المكلفةبتتبع المركز

إعداد ورقة تأطٌرٌة بشراكة مع مؤسسة
وستمنستر لتحدٌد تارٌخ الدورة و أسماء
المكونٌن ،والمستفٌدٌن ومحاور التكوٌن..

نونبر2016

إحداث قاعدة معطٌات لرصد اإلجراءات
والتدابٌر الحكومٌة ذات الصلة بأهداف التنمٌة
 2المستدامة.
 -إصدار تقارٌر سنوٌة فً الموضوع

 السٌد مصطفى اساللواإلستراتٌجٌة
 مدٌرفً
واألنظمة المعلوماتٌة
اإلشراف على القاعدة
 المجموعات األربعة فًتغذٌة القاعدة بالمعطٌات
 المستشارة العامة المكلفةبتتبع المركز
 منسقو المجموعاتاألربعة

تنظٌم ندوة برلمانٌة حول أهداف التنمٌة
المستدامة لما بعد 2015
3

4

5

ورشة حول تقنٌات إعداد التقارٌر واألبحاث
إعداد ورقة بحثٌة حول تكٌف المغرب مع
التغٌرات المناخٌة

 المستشارة العامة المكلفةبتتبع المركز
 السٌد عبد الواحد دروٌشوالسٌدة ٌاسمٌن الصالحً

عرض و مناقشة استعدادات المجلس الحتضان  -مجموعة العمل المكلفة
بمحور الطاقة والبٌئة
cop22 6االجتماع البرلمانً بمناسبة
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 انطالقا من دورةأكتوبر 2016

الدعم العلمً واللوجٌستٌكً
 إعداد األوراق األدبٌة ومشروع برنامجالندوة (األسبوع األول من شهر أكتوبر
)2016
 حصر الئحة المشاركٌن وتوجٌه الدعوات(األسبوع الثانً من شهر أكتوبر )2016
إعداد ورقة تأطٌرٌة بشراكة مع مؤسسة
وستمنستر لتحدٌد تارٌخ الورشة و أسماء
المكونٌن ومحاور التكوٌن.

بداٌة شهر نونبر 2016

بداٌة نونبر 2016

نونبر 2016
انجاز عمل بحثً تركٌبً فً موضوع التغٌرات
المناخٌة
تقدٌم مختلف اإلجراءات المتفق علٌها فً أفق
التحضٌر للتظاهرة

نونبر 2016

تنظٌم مائدة مستدٌرة لمناقشة مستجدات القانون  -مجموعة العمل المكلفة
بالمحور االقتصادي
المالً لسنة  2017ومدى استجابتها ألهداف
التنمٌة المستدامة بشراكة مع وزارة المالٌة و
7
المندوبٌة السامٌة للتخطٌط والمجتمع المدنً

 8إعداد دلٌل البرلمانً فً تحقٌق أهداف التنمٌة
المستدامة للعام 2030
ورشة حول كٌفٌة إعداد تقارٌر المتابعة التً
تعدها الدول والتقارٌر الموازٌة للمنظمات غٌر
الحكومٌة فً مجال حقوق اإلنسان بشراكة مع
9
المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان والمندوبٌة
الوزارٌة لحقوق اإلنسان.
دورة تكوٌنٌة حول تقنٌات معالجة المؤشرات
10
بشراكة مع المندوبٌة السامٌة للتخطٌط
تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفائدة أعضاء المركز فً
 11تقنٌات تقٌٌم السٌاسات العمومٌة

 مجموعة العمل المكلفةبالمحور القانونً والمؤسساتً
والشراكات
 مجموعة العمل المكلفةبالمحور االجتماعً والثقافً

 إعداد األوراق األدبٌة ومشروع البرنامجالندوة (األسبوع الثانً من شهر أكتوبر
)2016
 حصر الئحة المشاركٌن وتوجٌه الدعوات(األسبوع األول من شهر نونبر )2016
انجاز دلٌل ٌساعد البرلمانً على معرفة دوره
فً تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة

األسبوع الثانً من شهر
نونبر 2016

دجنبر 2016
األسبوع األول من شهر
دجنبر  2016موازاة مع
االحتفال بالٌوم العالمً
لحقوق االنسان

إعداد ورقة تأطٌرٌة لتحدٌد تارٌخ الورشة و
أسماء المكونٌن ومحاور التكوٌن.
 مجموعة العمل المكلفةبالمحور القانونً والمؤسساتً
والشراكات
 مجموعة العمل المكلفةبالمحور القانونً والمؤسساتً
والشراكات

 مجموعة العمل المكلفةدراسة مقارنة للتشرٌعات الوطنٌة ذات الصلة
بالمحور االجتماعً والثقافً
بأهداف التنمٌة المستدامة
 12مع التركٌز خالل السنة األولى على محور حقوق بتنسٌق مع مدٌرٌة التشرٌع.
االنسان.
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ٌناٌر 2017
إعداد ورقة تأطٌرٌة لتحدٌد تارٌخ الدورة و
أسماء المكونٌن ومحاور التكوٌن.
إعداد ورقة تأطٌرٌة لتحدٌد تارٌخ الدورة و
أسماء المكونٌن ومحاور التكوٌن.
انجاز دراسة مقارنة للتشرٌعات الوطنٌة ذات
الصلة بأهداف التنمٌة المستدامة
مع التركٌز خالل السنة األولى على محور
حقوق اإلنسان.

أٌام تكوٌنٌة متفرقة
2017-2018
إعداد الدراسة المقارنة
وتقدٌمها خالل دورة أبرٌل
2017

إعداد دلٌل البرلمانً لتقٌٌم السٌاسات العمومٌة
13
مواكبة عمل المجموعة الموضوعاتٌة المكلفة
باإلعداد للجلسة السنوٌة لتقٌٌم السٌاسات
 14العمومٌة ،وذلك بشأن الموضوع الذي سٌتم
اختٌاره فً أبعاده المرتبطة بأهداف التنمٌة
المستدامة
تنظٌم دورة تكوٌنٌة لفائدة أعضاء المركز فً
 15مجال إستعمال األنترنٌت والتكنولوجٌات
الحدٌثة.
إعداد تقرٌر حول حصٌلة عمل المجلس فً
تحقٌق وتتبع أهداف التنمٌة المستدامة خالل
16
سنة تشرٌعٌة.

 مجموعة العمل المكلفةبالمحور القانونً والمؤسساتً انجاز دلٌل ٌدعم البرلمانً فً تملك آلٌات تقٌٌم
السٌاسات العمومٌة
والشراكات
 مجموعات العمل األربعةبحسب التخصصات

 السٌد مصطفى اساللومدٌر اإلستراتٌجٌة واألنظمة
المعلوماتٌة.
 المستشارة العامة المكلفةبتتبع المركز و منسقو
المجموعات األربعة

لقاء دراسً بمناسبة الٌوم العالمً للدٌمقراطٌة

تنظٌم مائدة مستدٌرة لمناقشة مستجدات
القانون المالً لسنة  2018ومدى استجابتها
18
ألهداف التنمٌة المستدامة بشراكة مع وزارة
المالٌة و المندوبٌة السامٌة للتخطٌط والمجتمع
المدنً

 مجموعة العمل المكلفةبالمحور االقتصادي

إنجاز تقٌٌمات سنوٌة لسٌاسات و برامج
 19عمومٌة ذات صلة بأهداف التنمٌة المستدامة
لقاء دراسً حول العدالة االجتماعٌة
20

بمجرد تشكٌل المجموعة

انجاز دراسة فً أبعاد الموضوع المرتبطة
بأهداف التنمٌة المستدامة

 مجموعة العمل المكلفةبالمحور االجتماعً والثقافً

17

ٌناٌر 2017

 برنامج لكل مجموعة عمل مجموعة العمل المكلفةبالمحور االجتماعً والثقافً
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ماي 2017
إعداد ورقة تأطٌرٌة لتحدٌد تارٌخ الدورة
وأسماء المكونٌن ومحاور التكوٌن
نهاٌة ٌولٌوز 2017
جرد األنشطة التشرٌعٌة والرقابٌة والتقٌٌمة
ذات الصلة بأهداف التنمٌة المستدامة
التحضٌر العلمً واللوجٌستٌكً للقاء

النصف الثانً من شهر شتنبر
2017
األسبوع الثانً من شهر
نونبر 2017

 إعداد األوراق األدبٌة ومشروع البرنامج(األسبوع الثانً من شهر أكتوبر )2017
 حصر الئحة المشاركٌن وتوجٌه الدعوات(األسبوع األول من شهر نونبر ) 2017
اختٌار كل مجموعة عمل لبرنامج عمومً
تأطٌرٌة
ٌدخل فً اختصاصها ،وانجاز ورقة
متم دجنبر من سنة 2017
بشأنه توضح الموضوع ومنهجٌة العمل
المعتمدة.
األسبوع األخٌر من شهر
فبراٌر
بمناسبة الٌوم العالمً للعدالة
التحضٌر العلمً واللوجٌستٌكً للقاء

االجتماعٌة ل  20فبراٌر
مواكبة عمل المجموعة الموضوعاتٌة المكلفة
باإلعداد للجلسة السنوٌة لتقٌٌم السٌاسات
 21العمومٌة ،وذلك بشأن الموضوع الذي سٌتم
اختٌاره فً أبعاده المرتبطة بأهداف التنمٌة
المستدامة
تقٌٌم لسٌاسات وبرامج عمومٌة
22

دراسة مقارنة للتشرٌعات الوطنٌة ذات الصلة
 23بأهداف التنمٌة المستدامة

إعداد تقرٌر حول حصٌلة عمل المجلس فً
 24تحقٌق وتتبع أهداف التنمٌة المستدامة خالل
سنة تشرٌعٌة.

 مجموعات العمل األربعةبحسب التخصصات

بمجرد تشكٌل المجموعة
انجاز دراسة فً ابعاد الموضوع المرتبطة
بأهداف التنمٌة المستدامة

 مجموعة عمل بحسبالموضوع الذي سٌتم اختٌاره
 مجموعة العمل المكلفةبالمحور االجتماعً والثقافً
بتنسٌق مع مدٌرٌة التشرٌع.
 المستشارة العامة المكلفةبتتبع المركز و منسقو
المجموعات األربعة
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تحدٌد السٌاسات والبرامج العمومٌة ذات الصلة
بالموضوع – انجاز التقٌٌم
انجاز دراسة مقارنة للتشرٌعات الوطنٌة ذات
الصلة بأهداف التنمٌة المستدامة
مع التركٌز خالل السنة األولى على محور
حقوق االنسان.
جرد األنشطة التشرٌعٌة والرقابٌة والتقٌٌمة
ذات الصلة بأهداف التنمٌة المستدامة

مارس -أبرٌل 2018
إعداد الدراسة المقارنة
وتقدٌمها خالل دورة أبرٌل
2018

نهاٌة ٌولٌوز 2018
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