مركس الدراساث والبحوث في الشؤون البرملانيت
الخعريف
 أحذر مشهض الذساساث والبحىر في الضؤون البرملاهُت بمىحب كشاس مىخب مجلس املسدضاسًٍ سكم 13 – 3760الصادس بخاسٍخ  6دحىبر  2013املخعلم بدىظُم واخخصاصاث إداسة مجلس املسدضاسًٍ؛
 صىدق على كاهىن الذاخلي مً طشف مىخب املجلس في الاحخماع سكم  149املىعلذ بخاسٍخ ً 10ىهُى 2013؛ ساهمذ مؤسست وسخميستر للذًملشاطُت التي أبشم املجلس معها مزهشة جفاهم مىز عام  2011في إحذاراملشهض؛
 ٌعمل جحذ إلاصشاف املباصش ملىخب املجلس وبخيسُم مً أمُىه العام؛ -و في ًىلُىص  2014جم إحذار مىصب املسدضاس العام امليلف بخدبع أصغال املشهض.

الهيكـلت
ًخميز مشهض الذساساث والبحىر في الضؤونالبرملاهُت بطبُعخه الىظُفُت ،حُث ًضم أطشا مً مخخلف
املصالح إلاداسٍت الخابعت للمجلس .

ألاهــداف
 جذعُم الحلل املعشفي البرملاوي وجطىٍش املماسست الدضشَعُت والشكابُت والذبلىماسُت للمجلس؛ مىاهبت مسخجذاث الىزُلت الذسخىسٍت التي وسعذ مً مجال اللاهىن ،وأوولذ إلى البرملان مهمت جلُُمالسُاساث العمىمُت ؛
 خلم كذساث مسخللت في الخبرة والخحلُل؛ حعضٍض الذساساث املخعللت باملؤسست البرملاهُت وبالذًملشاطُت وحلىق إلاوسان ؛ جشسُخ مبادئ الفعالُت و الىجاعت في العمل البرملاوي املغشبي ألحل جحلُم الجىدة الدضشَعُت و جشسُخزلافت إلابذاع في صىاعت املعلىمت وإهخاج املعشفت وجطىٍش العمل البرملاوي ودعم اللذساث املؤسسُت
للبرملان.

الاخخصاصاث
 إحشاء الذساساث والبحىر البرملاهُت وجلذًم الاسدضاساث اللاهىهُت في املىاضُع التي ًحذدها مىخباملجلس؛
 اللُام بالذساساث والخحالُل الالصمت ملضاسَع وملترحاث الىصىص اللاهىهُت املعشوضت على املجلس ؛ جدبع وجحلُل كىاهين املالُت والخصفُت؛ إهجاص دساساث وبحىر حىل السُاساث العمىمُت ؛ إصذاس الذساساث والبحىر؛ إعذاد ملخصاث ومزهشاث جشهُبُت للذساساث والبحىر التي حعذها وجصذسها مؤسساث وهُئاث وطىُتوأحىبُت حىل السُاساث العمىمُت؛
يمكن ملكخب املجلس أن يطلب من املركس الاضطالع باألنشطت الخاليت:
 إهجاص دساساث وأبحار مخخصصت؛ جلذًم املضىسة وإبذاء الشأي في اللضاًا راث الطابع املالي أو الاكخصادي أو اللاهىوي أو الاحخماعي؛ إلاصشاف على دوساث جيىٍيُت في مجاالث العمل البرملاوي؛ ًلذم املشهض ملىخب املجلس جلشٍشا سىىٍا عً ألابحار وألاوضطت التي جم إهجاصها ،هما ٌعمل على وضشأعماله.

منهجيت العمل
حشاركيت
عبر إصشان مخخلف أطش املشهض املىحذسًٍ مً الىحذاث إلاداسٍت املخخلفت في الذساساث املضمع إهجاصها،
وهى ما مً صأهه حشجُع جبادل املعلىماث وألافياس وأفضل أسالُب العمل.

اسدباقيت
مً أحل فخح الىلاش بضيل اسدباقي في ا للضاًا التي مً صأنها أن حضيل جحذًا مجخمعها أو كاهىهُا أو
مؤسساجُا.

انخقائيت
عبر اخخُاس أهثر املىاضُع ساهىُت وأصذ اللضاًا إلحاحا لذي مخخلف الفاعلين السُاسُين.

أنشطة املركس:
جخوزع أنشطت املجلس بحسب خطت العمل املركس للسنخين الدشريعيخين  2016 - 2017و  2017 - 2018إلى ثالثت
أصناف :
 أوضطت إصعاعُت  :جخمثل في السهش على جىظُم الىذواث وامللخلُاث الذساست راث الصلت بمىضىعأهذاف الخىمُت املسخذامت ؛
 أوضطت جيىٍيُت  :مً أحل دعم كذساث أعضاء املشهض لمجابعت اللضاًا راث الصلت بأهذاف الخىمُتاملسخذامت؛
 أوضطت مىاهبت  :لذعم املجلس في وظائفه الذسخىسٍت في أبعادها املشجبطت بأهذاف الخىمُتاملسخذامت.

