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 عمل مجلسمشروع إستراتيجية
المستشارين 

 2018-2016ورقة طريق 

 عمل مجلس المستشارينإستراتيجيةتقدم ورقة الطريق هذه، عناصر 
  .2018-2016للفترة بين 

I :  : العناصر المرجعية و التوجيهية

ترتكز  إستراتيجية عمل مجلس المستشارين علييى العناصيير المرجعييية
و التوجيهية التالية : 

مقتضيات الدستور  في كليتها و ترابطها؛.1

بمناسييبةالملييك محمييد السييادس الخطاب السامي لصاحب الجلليية .2
 أكتييوبر9بتاريييخ   الجاريييةافتتاح الدورة الولى من السنة التشريعية 

، و لسيما  المقاطع التي تذكر بالدوار الدسييتورية و التمثيلييية2015
لمجلس المستشارين و كذا المقاطع المتعلقة بالولويات التشييريعية
برسم السنة اليخيرة من الولية التشريعية التي تلي صدور الدستور.

 
الملحظييات الختامييية و التوصيييات ذات العلقيية بإعمييال الدسييتور.3

الموجهة إلى بلدنا من طرف هيئات المعاهدات و أصييحاب الوليييات
برسم المساطر الخاصة و في إطار الستعراض الدوري الشامل .

 المعنونيية "تحويييل عالمنييا"2030يخطيية التنمييية المسييتدامة لعييام .4
25المعتمدة بموجب قييرار الجمعييية العاميية للمييم المتحييدة بتاريييخ 

 و45 في دورتها السييبعين و لسيييما منهييا الفقرتييان  2015سبتمبر 
1 المتعلقتان بدور البرلمانات في تحقيق أهداف الخطة المذكورة52

 .

مبادئ بلغراد حول العلقييات بييين البرلمانييات والمؤسسييات الوطنييية.5
للنهوض بحقوق النسان وحمايتها، كما أقرها مجلس حقوق النسييان

 يوليييوز6 يونيييو إلييى 18في دورته العشييرين المنعقييدة بجنيييف ميين 
، وكما تعكسها   المذكرة التي أبرمها مجلس المستشارين مع2012

المجلس الوطني لحقوق النسان .

1 - A/RES/70/1 
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المبادئ التوجيهية بشأن المقاولة و حقوق النسان بتنفيذ إطار المييم.6
المتحييدة المعنييون "الحماييية و الحييترام و النتصيياف" و المعتمييدة

.2011 يونيو 16 بتاريخ   4/17بموجب قرار مجلس حقوق النسان 
قرارات الجمعية العامة للتحاد البرلماني الدولي،  و لسيما :  .7

،القرار حول التنمية البشرية: النمو القتصادي  و الديمقراطييية
دور البرلمانات في التفاعل الضروري بيين الحريييات، مشياركة
الميييواطنين، النميييو القتصيييادي والسيييتثمارات الجتماعيييية،
المصادق عليه من طرف المؤتمر  الييبين البرلميياني بسييانتياغو

. 19912 أكتوبر 12بتاريخ 
القرار حييول دور و مكانيية البرلمانييات فييي تقوييية المؤسسييات

الديمقراطية و التنمية البشرية فييي عييالم منقسييم،  المصييادق
عليييه ميين طييرف المييؤتمر  الييبين البرلميياني المائيية و الثييامن

. 32003 أبريل 11بسانتياغو ، الشيلي بتاريخ 
  القرار حول مشاركة المجتمع المدني و تفاعله مع البرلمان و

ة وير و تنمي ل تط ن أج ا م ة ديمقراطي باقي المجالس المنتخب
الديمقراطية، المصادق عليه ميين طييرف الجمعييية البيبرلمانييية

.  4 2005 أكتوبر 19المائة و الثالثة عشرة، بجنيف بتاريخ 
القييرار حييول مشيياركة الشييباب فييي المسييارات الديمقراطييية

المصييادق عليييه فييي الجمعييية البيبرلمانييية المائيية و الثانييية و
  .20105العشرون، ببانكوك، بتاريخ فاتح أبريل 

 
 يونيييو21قرار الجمعييية البرلمانييية لمجلييس أوربييا، المعتمييد بتاريييخ .8

  بشأن منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية.2011
 
II:الدهداف الساسية : 
 

تتييويخى السييتراتيجية المرحلييية لعمييل مجلييس المستشييارين للفييترة
 تحقيق الهداف التالية: 2018 إلى 2016الممتدة من 

 فييي التسييريع بمناقشيية و المصييادقة علييىالنوعيييةالمسيياهمة  .1
القييوانين التنظيمييية و العادييية وفييق الولويييات المحييددة فييي

بمناسييبة افتتيياح الييدورة الولييى ميين السيينةالخطيياب الملكييي 
2 -  Développement  humain : croissance  économique et  démocratie  le rôle des parlements  dans l'interaction
nécessaire  entre  les  libertés,  la  participation  des  citoyens,  la  croissance  économique  et  les  investissements
sociaux ; Résolution adoptée sans vote par la 86e conférence interparlementaire, (Santiago, 12 octobre 1991)
3 - Rôle et place des parlements dans le renforcement des institutions démocratiques et le développement 
humain dans un monde fragmenté ; Résolution adoptée à l'unanimité par la 108ème Conférence ; (Santiago du 
Chili, 11 avril 2003) 
4 -  L'importance  de  la  société  civile  et  son  interaction  avec  les  parlements  et  autres  assemblées  élues
démocratiquement pour l'évolution et le développement de la démocratie ; Résolution adoptée à l'unanimité par
la 113ème Assemblée (Genève, 19 octobre 2005) 
5 - La participation des jeunes au processus démocratique, Résolution adoptée par consensus* par la 122ème 
assemblée (Bangkok, 1er avril 2010) 

http://www.ipu.org/conf-f/122/Res-3.htm#reserve
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9بتاريييخ  التشييريعية الخامسيية ميين الولييية التشييريعية التاسييعة 
، وبمييا يضييمن تحقيييق أهييداف الدسييتور و جييودة2015أكتييوبر 

التشييريع و الممارسيية الكامليية لمجلييس المستشييارين لييدوره
التشريعي. 

ضييمان ممارسيية فعاليية و ناجعيية للدوار الدسييتورية  لمجلييس.2
المستشييارين سييواء فييي مجييال التشييريع أو الرقابيية أو تقييييم
السياسات العمومية و ذلك في تناسق و تكامل مع عمل مجلييس
النييواب ضييمانا لنجاعيية العمييل البرلميياني المنصييوص عليهييا فييي

 من الدستور .69الفصل 

جعل مجلييس المستشييارين فضيياء للحييوار  العمييومي و النقيياش.3
المجتمعييي التعييددي ل سيييما بخصييوص الموضييوعات الرئيسييية
لعمييال الدسييتور و تحقيييق الطييابع الفعلييي للتمتييع بييالحقوق

القتصادية و الجتماعية و الثقافية و البيئية.

جعييل مجلييس المستشييارين رافعيية مؤسسيياتية لنجيياح ورش.4
الجهوية المتقدمة.

وضييع إطييار مؤسسيياتي متكامييل لليييات ممارسيية الديمقراطييية.5
التشاركية في مجال ايختصاص المجلس.

التموقييع السييتراتيجي لمجلييس المستشييارين علييى مسييتوى.6
الديبلوماسية البرلمانية في المجالت التي يتوفر  فيها المجلييس،

بالنظر لتأليفه و طابعه التعددي،  على ميزة مقارنة.   
 

تحييييديث العمييييل البرلميييياني و الدارة البرلمانييييية بمجلييييس.7
المستشارين.

IIIداف ب الده ة حس راءات ذات الولوي 37   :    : الج
 أهداف:7  اجراءا ل 

تحقيقا لهذه الهداف فإن ورقيية الطريييق تقييترح عييددا ميين الجييراءات
ذات الولوية 

الهدف الول
المساهمة في التسريع بمناقشيية و المصييادقة علييى القييوانين 

التنظيمييية و العادييية وفييق الولويييات المحييددة فييي الخطيياب
بمناسبة افتتيياح الييدورة الولييى ميين السيينة التشييريعيةالملكي 
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 أكتييوبر9بتاريييخ  الخامسيية ميين الولييية التشييريعية التاسييعة 
، وبما يضمن تحقيق أهداف الدستور و جييودة التشييريع و2015

الممارسة الكاملة لمجلس المستشارين لدوره التشريعي. 

): 3الجراءات ذات الولوية (

إعداد أوراق يخلفية لدعم مناقشيية مشيياريع القييوانين التنظيمييية و.1
العادية و وضعها رهن إشارة الفرق البرلمانية لتسهيل بناء حججها

المبررة لمقترحات التعديل تتضمن على الخصوص : 

دراسة المشاريع من منظور ملءمته مع التفاقيييات الدولييية الييتي
صادق عليها المغرب أو انضم إليها و ذلك على ضييوء الملحظييات
الختامية الموجهة إلى بلدنا من طييرف هيئييات المعاهييدات و كييذا
التوصيات الموجهة إلى بلدنا من طرف أصييحاب الوليييات برسييم

المساطر الخاصة و في إطار الستعراض الدوري الشامل. 
عرض عينة من التجارب المقارنة المتعلقة بموضييوعات القييوانين

التنظيمييية و العادييية ذات الولوييية و كييذا أهييم قواعييد الجتهيياد
القضييائي و المقارنيية الييتي يمكيين أن تشييكل أساسييا لتقييديم

مقترحات تعديل ذات جودة. 
تقييمييا أوليييا لرثيير مشيياريع  القييوانين التنظيمييية و العادييية ذات

الولوية من منظور المساواة بين الرجييال و النسيياء و الرثيير علييى
الجماعات الترابية .

 عييبرالدور الستشاري  للمؤسسييات الدسييتورية المختلفيية تعبئة .2
طلب آراء استشارية منها . 

إحداث مركز للدراسييات والستشييارة بهييدف الرفييع ميين قييدرات.3
المستشارات والمستشارين في المادة التشريعية. 

الهدف الثاني:
ضمان ممارسة فعالة و ناجعة للدوار الدسييتورية  لمجلييس 

المستشارين سواء فييي مجييال التشييريع أو الرقابيية أو تقييييم
السياسات العمومية و ذليك فييي تناسيق و تكاميل ميع عميل
مجلس النواب ضييمانا لنجاعيية العمييل البرلميياني المنصييوص

 من الدستور 69عليها في الفصل 

) : 6الجراءات ذات الولوية (
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ترسيم المكتسبات المقترحة في إطار الهييدف الول بتضييمينها فييي تعييديل.1
للنظام الدايخلي لمجلس المستشارين.

تعديل النظييام الييدايخلي لمجلييس المستشييارين ميين أجييل عقلنيية.2
الزمن التشريعي عبر إديخال تقنيات جديدة في مناقشة مشاريع و
مقترحييات القييوانين بالسييتلهام ميين النظميية الدايخلييية للنظميية

. 6البرلمانية المقارنة

تعديل النظييام الييدايخلي لمجلييس المستشييارين ميين أجييل تطييوير.3
العمل الرقابي لمجلييس المستشييارين بمييا ل يخييالف المقتضيييات
الدستورية المتعلقة بدور البرلمان في مجال الرقابة و بالسييتلهام
من الممارسات الفضلى التي حددها التحاد البرلماني الدولي في

 و كذا بالسييتلهام ميين المييذكرة السييتراتيجية بشييأن7هذا المجال
تطوير العمل البرلماني التي تم إعدادها من طرف برنامييج المييم

. 8المتحدة النمائي

وضع إطييار منهجييي و مؤسسيياتي لتقييييم السياسييات العمومييية .4
 فييي تكامييل مييع عمييل مجلييس9الفقييية و  القطاعييية و الترابييية

النييواب فييي هييذا الصييدد ، علييى أن يسييتند الطييار المنهجييي و
المؤسسيياتي علييى كييل ميين مرجعييية التحيياد البرلميياني الييدولي،
برنامج المم المتحدة النمائي و البنك العالمي و علييى الطييارات
الوطنية لتقييم السياسات العمومية ل سيما منها التي تم إعييدادها
من طييرف المجلييس العلييى للحسييابات، المجلييس القتصييادي و

.الجتماعي و البيئي و كذا المرصد الوطني للتنمية البشرية

ابرام مذكرات تفاهم مييع المؤسسييات الوطنييية المييذكورة أعله .5
 في المجال المشار اليه.

وضع إطييار منهجييي لعتبييار مقاربيية النييوع فييي ممارسيية مختلييف.6
الدوار الدستورية لمجلس المستشارين و ترتيب الرثار التنظيمييية
و على مستوى النظام الدايخلي لذلك بعد اعتماد الطار المنهجييي
ميين طييرف مكتييب المجلييس، علمييا أنييه  سييتتم صييياغة الطييار
المنهجي المذكور علييى أسيياس يخطيية العمييل المنجييزة ميين قبييل
التحيياد البرلميياني الييدولي بشييأن البرلمانييات الحساسيية للنييوع

. 10الجتماعي
6 - Voermans, Wim J. M. and ten Napel, Hans-Martien, Legislative Processes in Transition: Comparative Study
of the Legislative Processes in EU Countries (December 13, 2012). Leiden Law School Research Paper.
7 -  Hironori Yamamoto : Les outils du contrôle parlementaire,  Etude comparative portant sur 88 parlements
nationaux ; 2008
8 - UNDP : Parliamentary Development UNDP Strategy Note; Mai 2009  

Le comité d’évaluation et de contrôle (CEC)انظر على سبيل المثال دور لجنة التقييم و المراقبة -  9

10 - Union interparlementaire : Plan d’Action pour des Parlements Sensibles au Genre ; 2013
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الهدف الثالث :
جعل مجلس المستشارين فضاءا للحوار  العمومي و النقاش
المجتمعي التعددي ل سيما بخصوص الموضييوعات الرئيسييية
لعمال الدسييتور و تحقيييق الطييابع الفعلييي للتمتييع بييالحقوق

القتصادية و الجتماعية و الثقافية و البيئية.

): 2الجراءات ذات الولوية (

تحديد تشاركي (الرئاسة، المكتب، رؤساء الفرق البرلمانية) بتشاور.1
مع المجتمع المدني لعييدد ميين الموضييوعات الييتي يمكيين أن تكييون
موضوع أنشطة للحوار العمومي و النقاش المجتمعي التعددي على
مسييتوى مجلييس المستشييارين، باستحضييار الطييابع الخيياص لمهييام
مجلييس المستشييارين و باستحضييار  أولويية وضييع الطيير القانونييية

إعمييال الهييداف ذات القيميية الدسييتورية بهييدف ضييمانالملئميية ل
 و البيئيييةالتمتع الفعلي بالحقوق القتصادية و الجتماعية و الثقافية 

.المضمونة دستوريا

تشيياركية للتخطيييط السييتراتيجي تنظيييم أيييام دراسييية وورشييات .2
بشييأن أجييرأة التوصيييات و المقترحييات الناتجيية عيين المسييارات
الحوارية المقترحة في الجراء السابق بغية اسييتثمارها فييي العمييل
التشييريعي والرقييابي لمجلييس المستشييارين وفييي عملييه لتقييييم

السياسات العمومية. 

الهدف الرابع : 
جعل  مجلس المستشارين إحدى الرافعات 

المؤسساتية لنجاح ورش الجهوية الموسعة  في إطار
 من الدستور137تفعيل مقتضيات الفصل 

   
):2الجراءات ذات الولوية  (       

وضع آلية للتشاور المستمر و المنتظم مع رؤساء الجهييات تتمثييل.1
في عقد ندوة مشتركة كل شهرين تضم رؤساء الجهات و مكتييب
مجلس المستشارين و رؤساء الفرق البرلمانييية ورؤسيياء اللجييان
الدائمة، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلييس المستشييارين و
رئيس مجلس للجهة (بالنسبة لرئيييس مجلييس الجهيية يتييم تحديييد

رئيس الندوة بصفة دورية).
تهدف الندوة إلى تحديد مشيترك للموضيوعات ذات الولويية بنياء
على مقترحات و توصيات الجماعات الترابية و أجرأة تحمييل هييذه
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الموضوعات في إطار العمل التشييريعي والرقييابي للمجلييس بمييا
فيييي ذليييك  السيييتماع إليييى المسيييؤولين العميييوميين، المهيييام
الستطلعية، تقصي الحقائق، السئلة الشفوية و الكتابية، السئلة
الشهرية للسياسيية العاميية، و مناقشيية الحصيييلة المرحلييية لعمييل

الحكومة، و في مناقشة السياسات العمومية و تقييمها.
تهدف الندوة  أيضا إلييى إنضيياج شييروط أجييرأة وتفعيييل توصيييات
المجلييس القتصييادي والجتميياعي والييبيئي بمييا فييي ذلييك  تحديييد
المواضيييع و  أوراش العمييل المسييتعجلة الييتي حييددها المجلييس

.المذكور 

إبرام مذكرات تفاهم مع المجلس القتصادي والجتماعي والييبيئي.2
ومع المؤسسات الوطنية اليخرى المعنية من بين مضامينها ارساء
نظييام لتتبييع أجييرأة التوصيييات ذات الصييلة بإنجيياح ورش الجهوييية

الموسعة
  

 :  الخامسالهدف
وضع إطار مؤسساتي متكامل لليات ممارسة الديمقراطية

التشاركية في مجال ايختصاص المجلس

): 5الجراءات ذات الولوية (

تعديل النظام الدايخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المييدني.1
على مسييتوى المجلييس (نظييام للتسييجيل  لييدى مكتييب المجلييس
حسييب موضييوعات الييترافع، كيفيييات و شييروط تنظيييم النشييطة
المتعلقة بالترافع، شفافية عمليات الترافع، إمكانية السييتماع إلييى
ممثلي المجتمييع المييدني فييي إطييار عمييل اللجييان الدائميية، وضييع
البنييات التنظيمييية لتلقييي و معالجيية الملتمسيات و العرائيض فيي

 مييع مراعيياة64.14 و 44.14إطار أجييرأة القييانونين  التنظيميييين 
النسجام مع مجلس النواب) 

 منهجية للستشارة العمومية سواء عبرplateformeوضع أرضية .2
منظمات المجتمع المدني،  أو  عبر رؤسيياء الجماعييات الترابييية أو
مع المواطنييات و المييواطنين مباشييرة بمييا فييي ذلييك  الستشييارة
العمومييية اللكترونييية فييي  مختلييف مجييالت العمييل التشييريعي و

الرقابي لمجلس المستشارين
 

تنظيم منتدى سنوي لمجلس المستشارين و المجتمع المدني ميين.3
أجل  التشاور و التحديد التشاركي للموضوعات ذات الولوية التي
يمكن أن تدرج في إطييار عمييل مجلييس المستشييارين فييي مجييال

التشريع و الرقابة و تقييم السياسات العمومية 
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وضع آلية مستديمة لنقل الولويات المعبر عنهييا فييي إطييار دورات.4
برلمان الطفيل إليى مجيال العميل التشيريعي و الرقيابي و تقيييم

السياسات العمومية الذي يقوم به مجلس المستشارين 

تنظيم منتدى سيينوي لمجلييس المستشييارين و الجمعيييات العامليية.5
في مجييال السياسييات العمومييية للشييباب بشييراكة مييع المجلييس
الستشاري للشباب و العمل الجمعوي (المزمع إنشاؤه) و رؤسيياء
الجهييات و كييذا الهيئييات الستشييارية المتلعقيية بقضييايا الشييباب

 المتعلق بالجهات14-111المنصوص عليها في القانون التنظيمي 
و ذلك من أجل  التشيياور و التحديييد التشيياركي للموضييوعات ذات
الولوية التي يمكن أن تدرج في إطار عمل مجلييس المستشييارين
في مجال التشريع و الرقابة و تقييم السياسات العمومية المتعلقة
بالسياسات العمومية الخاصة بالشييباب  و يقييترح السترشيياد فييي
هذا الصدد بإطارات إعداد السياسات العمومية المندمجة للشييباب

 12 و المم المتحدة11من طرف مجلس أوربا

 : السادس الهدف 
التموقع الستراتيجي لمجلس المستشارين على مستوى
الديبلوماسية البرلمانية في المجالت التي يتوفر  فيها

المجلس بالنظر لتأليفه و طابعه التعددي  على ميزة مقارنة.

)5ا لجراءات ذات الولوية : (
 

سportefeuilleتحديييد محفظيية .1 ية لمجل ات الديبلوماس  العلق
المستشارين و وضعها رهن إشييارة المستشييارات والمستشييارين
حسييب الهيئييات (الجماعييات الترابييية، الغييرف المهنييية، النقابييات

المهنية، المنظمات المهنية للمشغلين) 

وضييع تشيياركي لخطيية ديبلوماسييية موازييية علييى قاعييدة التوزيييع.2
الوظيفي للدوار مع مجلس النواب موجهة نحو الغرف البرلمانييية
الثانية و البرلمانات الجهوية و مؤسسات التعاون اللمركزي علييى
المستويين القليمي و الدولي و إلى المنظمات المهنية للمشغلين
فييي الييدول و منتييديات رجييال العمييال و إلييى الحركيية النقابييية

العالمية و المنتديات الجتماعية العالمية و القليمية. 

11 - Council of Europe : Youth Policy Manual : How to develop a national youth strategy, 2009
12 -Nations Unies : Programme d’action mondial pour la jeunesse,  juin 2010 
Voir également : Union interparlementaire : La représentation des jeunes dans les parlements nationaux ; 2014 
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وضع مخطط سنوي للتييدبير  السييتباقي لبعييض المواعيييد البالغيية.3

الهمييية بالنسييبة للقضييية الوطنييية (مثييال: أبريييل علييى مسييتوى
مجلس المن، سبتمبر على مستوى اللجنة الرابعة...)، فييي اطييار
التنسيق مع مجلس النواب ووزارة الخارجييية والمجلييس الييوطني

لحقوق النسان .
ابرام اتفاقيات شراكة أو مييذكرات تفيياهم مييع مراكييز الدراسييات.4

التي تعنى بالعلقات الدولية حسب أولويات مجلس المستشييارين
الديبلوماسية.

تنظيم منتدى سنوي مع شبكة منتخبي مغاربة العالم بشييراكة مييع.5
القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية. 

الهدف السابع :   
تحديث العمل البرلماني و الدارة البرلمانية بمجلس

المستشارين

):14الجراءات ذات الولوية (

assistantsتخصيييييص مييييوارد قييييارة لتعبئيييية مسيييياعدين (.1
parlementairesللمستشارات و المستشارين علييى غييرار مييا (

هو معمول به في المؤسسات البرلمانية في الييدول الديمقراطييية
العريقة. 

إحداث مركز للدراسات والستشارة من بين مهامه تقديم إسييهام.2
مؤسساتي للرفع ميين قييدرات المستشييارات والمستشييارين فييي
مناقشيية مشيياريع القييوانين وإعييداد مقترحييات قييوانين. ( يوجييد

مشروع تصور متكامل بهذا الخصوص ).

 مديرية يخاصة بتتبع و تقييم السياسات العمومييية تتضييمنإحداث.3
رثلرثة أقسام : قسم تحليل الميزانية، قسم تتبع و تقييم السياسات
العمومية القطاعييية، و قسييم تتبييع و تقييييم السياسييات العمومييية

الترابية. 

إحداث قسم يخاص بالديمقراطية التشاركية يتولى التييدبير الداري.4
للمساطر المتعلقة بالعرائض و الملتمسات فييي مجييال التشييريع،
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السهر على التنظيم اللوجسيتيكي لمختلف أنشييطة الديمقراطييية
التشاركية (الترافع و الضغط، المنتديات التشيياورية، الستشييارات

العمومية...).  

إحداث وحدة للبحث و التورثيق لتقديم يخدمات البحييث الورثييائقي و.5
التحليل المقارن و أوراق العمل لفائدة المستشارين وفق معييايير
التحاد البرلماني الييدولي المسييماة الخطييوط التوجيهييية لمصييالح

. 13البحث البرلماني

إحداث منصب مستشار عام وقسم مكلييف بالعلقيية بييين مجلييس.7
المستشارين والمجالس الجهوية.

إحداث وحدة لدى رئاسة المجلس مكلفة بقضايا حقييوق النسييان.8
مهمتها تقديم الدعم التقني لمختلف أجهزة مجلييس المستشييارين

 القانونيةةمنظومالملءمة (مكتب، فرق، لجان دائمة) في مجال  
الوطنية مييع التفاقيييات و المعاهييدات المتعلقيية بحقييوق النسييان

، كما تختص هذه الوحييدةالتي صادق عليها المغرب أو انضم إليها 
القضايا المرتبطة بالمناصفة بييينبتقديم الحلول التقنية في مجال 

 فيييالجنسييين، و بالطفوليية و مختلييف أطييوار الحييياة و العاقيية
مجمييل أعمييال مجلييس المستشييارين (التشييريع، الرقابيية، تقييييم
السياسات العمومية) و التنسيييق مييع مؤسسييات و هيئييات حماييية
الحقييوق و الحريييات و الحكاميية الجيييدة و التنمييية البشييرية و

المستدامة و الديمقراطية التشاركية. 

إعادة تعريف مهام مديرية العلقييات الخارجييية بمييا يعطييي مكانيية.9
الصدارة للبعد الجديد المقترح في الديبلوماسية البرلمانية.

تحييديث الموقييع اللكييتروني لمجلييس المستشييارين علييى ضييوء.10
المبييادئ التوجيهييية المتعلقيية بييالمواقع اللكترونييية للبرلمانييات
الصادرة عيين التحيياد البرلميياني الييدولي و قسييم المييم المتحييدة

 بمييا فييي ذلييك الترتيبييات14للشييؤون القتصييادية و الجتماعييية
التيسيرية للشخاص ذوي العاقة.  

إحداث بوابتين بالموقع اللكتروني لمجلس المستشييارين يخاصييين.11
بالستشارة العمومية اللكترونييية و بييالعرائض و الملتمسييات فييي

مجال التشريع. 

13 - Union interparlementaire : Lignes directrices sur les services de recherche parlementaire ; 2015
14 -  Union interparlementaire,  le Département des affaires  économiques et sociales des Nations Unies et le
Centre mondial pour les TIC au Parlement : Principes directeurs relatifs aux sites web parlementaires ; 2009 
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Openإطلق مبييادرة المعطيييات المفتوحيية .12  dataر بر النش  ع
الستباقي لجميع المعلومات التي ينتجها أو يعالجها المجلييس فييي
إطار ممارسته لمهامه و ذلك تفعيل للحق الدستوري في الحصول
علييى المعلومييات ، و يمكيين السترشيياد فييي هييذا الصييدد بتجربيية

مجلس الشيوخ الفرنسي في هذا المجال. 

لنقييلتوفير الوسائل البشرية و المادية و اللوجيستيكية الضرورية .13
transcription رة ي نش ة ف  مداولت المجلس باللغة المازيغي

 .مداولت مجلس النواب

توفير الترجمة الفورييية بيياللغتين الرسييميتين للبلد علييى مسييتوى.14
اللجان الدائمة و الجلسات العامة. 

الدوات اللوجيستيكية المشتركة (تدبير  mutualisationتعاضد .15
mutualiséاد ات العت ض مكون يارات و بع رة الس  لحظي

المعلومياتي كالطابعات مثل)  : 

IVداف و ب الده ة حس ة الولي ة الزمني  : البرمج
الجراءات 

يييبين الجييدول المقييترح البرمجيية الزمنييية الولييية حسييب الهييداف و
الجراءات 

رققققققم
الهدف 

رققققققققققم
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