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 أخرى ضرورية.

دون الحاجة إلى أي معدات  للمشاركة المواطنة عبر متصفح االنترنت   نيةإلى البوابة الوط    يمكن الولوج 

التقنية المتطلبات  3.1 

http://www.eparticipation.ma 

 يستطيع المواطنات والمواطنون الولوج إلى البوابة الوطنية باستعمال الرابط التالي:

 البوابة الوطنية الوصول إلى
  

2.1 

 العمومي.
وجمعيات المجتمع المدني في عمليات التشاور  ركة المواطنات والمواطنينساسية لمشايقدم المراحل األ   

وتقديم العريضة أو الملتمس، كما إلعدادساسية التي يجب اتباعها حيث يقدم الدليل الخطوات األ  

 الجماعات الترابية.

مجالس  إلى   عرائض   تقديم   في   الراغبين   المدني   المجتمع   جمعيات   إلى   أيضا   يوجه   كما    البرلمان. 

مومية أو المنتخبة وتقديم ملتمسات في مجال التشريع إلى إحدى مجلسيتقديم عرائض إلى السلطات الع  
البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة إلى المواطنات والمواطنين الراغبين في   يوجه دليل استعمال 

 1.1 تقديم

 1 الموضوع
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. في أعلى الصفحة   أضغط على الزر "إنشاء حساب"

 يتم عرض الصفحة الرئيسية على النحو التالي:

 أدخل الرابط التالي/https://www.eparticipation.maعلى مستوى المتصفح :

 1.2 الصفحة الرئيسية

 2 خدمات متاحة للمواطن

 ت 
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 البوابة:

ثم اقبل شروط وأحكام استخدام  (SMS / Email) لحقول المطلوبة واختر طريقة االشعار المفضلةامال ا  

 يتم عرض صفحة إنشاء حساب كما يلي:

 1.2.2 مواطنة أو مواطن

 2.2 إنشاء حساب
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 SMSكالتالي:

على الرابط المتوصل به عبر البريد االلكتروني أو أدخل رمز التفعيل المتوصل به عبر رسالة   إضغط 

 االلكتروني:

بريدكم  الحساب إلى   تفعيل   رسالة   إرسال   االلكتروني، يتم   البريد   عبر   االشعار   اختيار وسيلة   تم    إذا 

:SMS  االشعار 

وسيلة  تم اختيار   القصيرة إذا   الرسائل   عن طريق   الخاص بك   التسجيل   التحقق من   إرسال رمز    يتم 

. لتأكيد تسجيلك  رإضغط على ز "تأكيد"  
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 يتم عرض صفحة إنشاء حساب الخاصة بالجمعية على البوابة على النحو التالي:

 2.2.2 جمعية

. لتفعيل الحساب   أضغط على زر "تأكيد"
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 البوابة:
ثم اقبل شروط وأحكام استخدام  (SMS / Email) امال الحقول المطلوبة واختر طريقة االشعار المفضلة 
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 SMSكالتالي:

على الرابط المتوصل به عبر البريد االلكتروني أو أدخل رمز التفعيل المتوصل به عبر رسالة   اضغط 

 االلكتروني:

بريدكم  الحساب إلى   تفعيل   رسالة   يتم إرسال   ني،االلكترو    البريد   االشعار عبر   وسيلة   اختيار    إذا تم 

:SMS  االشعار 

 يتم إرسال رمز التحقق من التسجيل الخاص بك عن طريق الرسائل القصيرة إذا تم اختيار وسيلة

. لتأكيد تسجيلك  على زر  "تأكيد"  اضغط 
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: النحو التالييتم عرض الصفحة الرئيسية على   

. للدخول   أدخل رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور وانقر على الزر "تأكيد"

 يتم عرض صفحة تسجيل الدخول على النحو التالي :

: الصفحة الرئيسية لموقع البوابة  في الجزء العلوي من   على الزر  "الدخول"  اضغط  

ل الدخوليتسج  3.2 

. لتفعيل الحساب   اضغط على زر "تأكيد"
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:» هل نسيت كلمة المرور؟   في حالة نسيان كلمة المرور، اضغط على الرابط »
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 المعنية أو مجلس الجماعة الترابية المعني :

العمومية  إلى السلطة   لتقديم عريضة   اتباعها   التي يجب   المختلفةالخطوات    تفاصيل    تعرض الصفحة 

ثم القائمة الفرعية   "تقديم عريضة "  اختر القائمة "فضائي الخاص"

 1.4.2 عريضة وطنية

 4.2 تقديم عريضة

 رابط إعادة تعيين كلمة المرور عن طريق البريد االلكتروني أو الرسائل القصيرة.

االلكتروني أو رقم هاتفك وانقر على الزرأدخل رقم البطاقة الوطنية وعنوان بريدك  "تأكيد".يتم إرسال  
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 انتقل إلى أسفل الصفحة واضغط على الزر "بدء االجراء".

 يتم عرض الصفحة التالية:
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"تأكيد". التأكيد، ثم اضغط على الزر تحقق من معلوماتك الشخصية عن طريق وضع عالمة في مربعات  
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: كالتالي   يتم عرض الصفحة "لجنة تقديم العريضة"

. الستكمال العملية   اضغط على الزر "تأكيد"

 نافذة التأكيد على النحو التالي:

تظهر  . التالية  طوةلالنتقال إلى الخ   اضغط على الزر   "حفظ وتوقيع"  مضمون العريضة مكتمال،    إذا كان 

 للحفظ في وضع المسودة ولالستكمال الحقا، اضغط على الزر "حفظ كمسودة"؛

 المخصصة.

الخانة  التوقيع في   ارسم   ضوئيا أو   الممسوح   بتحميل التوقيع   قم   التي تناسبك:   طريقة التوقيع    اختر 

. لوبةامال الحقول المط  
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دعوة أعضاء لجنة تقديم العريضة.  الفقرة  1:    

قم بتحميل محضر اجتماع لجنة العريضة؛  الفقرة  1:    

دليل المرحلة الحالية؛  الفقرة  1:    

3 

2 

1 
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: بريد إلكتروني على النحو التالي وأ   

قصيرةطريق رسالة نصية  عن  المبادر المدعو، يتلقى الوكيل إشعارا قبل   بعد التوقيع على العريضة من 

 لجنة التقديم"
من وكيل  الفصلفي  مفصل 1.6.2بدعوة  هوكما  العريضة  ويوقعون على الدعوات   يستلم المبادرون 

نتائج البحث. فقط المبادرين في تقديم العريضة المسجلين على البوابة يظهرون في   مالحظة: 

 رقم هاتفه.

عنوانه االلكتروني أو  ويتم إرسال دعوة إلى   جدول المبادرين في تقديم العريضة    تتم إضافة المبادر إلى 

 اختر صفة المبادر في تقديم العريضة واضغط على الزر "تأكيد".

 يتم عرض تفاصيل المبادر في تقديم العريضة على النحو التالي:

ديم العريضة المطلوب، واضغط على الزرتق "بحث".  

للمبادر في  البريد االلكتروني   أو عنوان   الوطنية ورقم الهاتف   رقم البطاقة   وأدخل   إلى الفقرة   1  انتقل 
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: عرض رسالة التأكيد التالية ميت   اضغط على نافذة "نشر العريضة ."

: اليعلى النحو الت  وتظهر نافذة "نشر العريضة "

 قصيرة أو بريد إلكتروني:
الوكيل إشعارا عبر رسالة  ، يتلقى   المبادرين أصحاب العريضة  من قبل جميع     بعد التوقيع على العريضة 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 / 22 جميع الحقوق محفوظة

ذة التالية بعد الضغط على الزريتم عرض الناف "إرسال المبادرة )العريضة( :  

قل.توقيع على األ بعد جمع التوقيعات المطلوبة: فقط 4000   تظهر نافذة  "إرسال المبادرة )العريضة("

عدد التوقيعات التي تم جمعها من طرف المواطنات والمواطنين الداعمين للعريضة؛   .1 

البريد االلكتروني؛ روابط مشاركة العريضة على الشبكات االجتماعية أو عن طريق   .1 

والمشاركة؛رابط العريضة منشأ من طرف البوابة للنسخ   .1 

: الصفحة أعاله العناصر التالية ضتعر   

 تم نشر العريضة ان ، وتظهر رسالة تأكيد على النحو التالي:

: االجراء  بعد هذا   إلى الوكيل   االلكتروني   عبر البريد   قصيرة أو   نصية   عبر رسالة   التأكيد إرسال    يتم 

 اضغط على الزر "تأكيد "لتأكيد النشر.
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: عرض الصفحة التالية ميت   

. إحدى مجلسي البرلمان( سرئي   

المبادرة )العريضة( إلى السلطة العمومية المعنية )رئيس الحكومة أو إلرسال   اضغط على زر "تأكيد"
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المعالجة مسار »  المبادرة )العريضة( بالفقرة "

 يمكن للوكيل تتبع مسار معالجة عريضته من طرف السلطة العمومية المعنية على صفحة تفاصيل

: إرسال إشعار االيداع إلى الوكيل ميت   

. وصل إيداع المبادرة )العريضة( ةلطباع   اضغط على الزر 
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: بالعريضة يالمعن   

الترابيةلتقديم عريضة إلى مجلس الجماعة   التي يجب اتباعها الخطوات   تعرض الصفحة تفاصيل جميع 

ثم القائمة الفرعية   "تقديم عريضة "  اختر القائمة "فضائي الخاص"

مواطنينعريضة على الصعيد الترابي مقدمة من طرف ممثل عن المواطنات وال  2.4.2 

. السلطة العمومية المعنية )رئيس الحكومة أو رئيس إحدى مجلسي البرلمان( فطر   

 يتلقى الوكيل إشعارا عبر البريد االلكتروني أو الرسائل القصيرة بعد االنتهاء من معالجة مبادرته من
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 يتم عرض الصفحة "إعداد العريضة":

 تحقق من معلوماتك الشخصية عن طريق وضع عالمة في مربعات التأكيد ، ثم انقر على الزر "تأكيد".
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 تم نشر العريضة ان ،

 والمواطنين بعد هذا االجراء:

تأو عبر البريد االلكتروني إلى ممثل المواطنا   يتم إرسال رسالة تأكيد العملية عبر رسالة نصية قصيرة 

. لتأكيد النشر   اضغط على الزر "تأكيد"

: نافذة تأكيد العملية على النحو التالي رتظه   

لالنتقال إلى الخطوة التالية؛   إذا كان مضمون العريضة مكتمال، اضغط على الزر "حفظ وتوقيع"

انقر على الزر الحقا،ستكمال للحفظ في وضع المسودة ولال "حفظ كمسودة"؛  

 المخصصة

الخانة  في التوقيع  أو ضوئيا ارسم  التوقيع بتحميل الممسوح  تناسبك: التي قم  التوقيع طريقة   اختر 

 امال الحقول المطلوبة؛

ثم اختر المجلس المعني؛  مستوى الحقل على "النوع"  اختر "عريضة محلية"
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 لدى السلطة العمومية المعنية.
 في الحالة العادية، يتوجب على وكيل لجنة تقديم المبادرة أن يودع التوقيعات الداعمة بنسختها الورقية

 عبر البوابة مفعلة من طرف السلطة العمومية المعنية.

 يتم إرفاق قائمة التوقيعات الداعمة للمبادرة فقط في حالة ما إذا كانت خدمة جمع توقيعات المدعمين

 يتم عرض النافذة التالية بعد الضغط على الزر "إرسال المبادرة " :

. للجماعات الترابية ةالتنظيمي   

القوانينفي   المنصوص القانونية عليها  جمع بعد التوقيعات  " فقط  المبادرةإرسال  عرض الزر   "  يتم 

للمبادرة؛التوقيعات التي تم جمعها من المواطنات والمواطنين الداعمين    3.عدد 

روابط مشاركة العريضة على الشبكات االجتماعية أو عن طريق البريد االلكتروني؛   2 .  

رابط العريضة منشأ من طرف البوابة للنسخ والمشاركة؛   .1 

: الصفحة أعاله العناصر التالية ضتعر   

1  

3  

: رسالة تأكيد على النحو التالي روتظه   
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المعالجة مسار .  تفاصيل المبادرة بالفقرة "

صفحةالمعني على   المجلسمن طرف  مبادرته  معالجةمسار  تتبع  المواطنات والمواطنين لممثل   يمكن 

: والمواطنين   يتم إرسال إشعار االيداع إلى ممثل المواطنات 

. إيصال إيداع المبادرة ةلطباع   اضغط على الزر 

: عرض الصفحة التالية ميت   

. المبادرة )العريضة( إلى المجلس المعني رسالإل   اضغط على الزر "تأكيد"



 
  

 65 / 32 جميع الحقوق محفوظة

: المعني بالعريضة ةالترابي   

الجماعة  مجلس إلى  اتباعها يجب لتقديم عريضة  المختلفة الخطوات التي   تعرض الصفحة تفاصيل 

رعيةالقائمة الف ثم "تقديم عريضة":  اختر القائمة "فضائي الخاص"

 الخاصة به؛

المرور  وكلمة المستخدم  باستعمال البوابة اسم  على الدخول  للجمعية القانوني بتسجيل   يقوم الممثل 
جمعية  الترابي   -  3.4.2 عريضة على الصعيد 

. المعني سالمجل   

طرفمن   مبادرتهانتهاء معالجة  بعد  القصيرةالرسائل  أو  عبر البريد االلكتروني إشعارا   يتلقى الوكيل 
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 "بدء االجراء» الزرانتقل إلى أسفل الصفحة واضغط على 

 عرض الصفحة التالية ميت
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الصفحة يتم عرض "إعداد العريضة":  

 تحقق من معلوماتك الشخصية عن طريق وضع عالمة في مربعات التأكيد، ثم اضغط على الزر"تأكيد".
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 يتم عرض الصفحة التالية:

. لتأكيد االيداع لدى المجلس المعني   اضغط على الزر "تأكيد"

: نافذة تأكيد العملية على النحو التالي رتظه   

. لالنتقال إلى الخطوة التالية   إذا كان مضمون العريضة مكتمال، انقر الزر "توقيع وإرسال"

 للحفظ في وضع المسودة واالستكمال الحقا، اضغط على الزر "حفظ كمسودة".

 المخصصة

الخانة  في التوقيع  أو ضوئيا ارسم  التوقيع بتحميل الممسوح  تناسبك: التي قم  التوقيع طريقة  راخت   

. الحقول المطلوبة امال   
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 المبادرة بالفقرة "مسار المعالجة":

تفاصيل  صفحة   المعني على   المجلس   طرف   مبادرته من   معالجة   مسار   القانوني تتبع   للممثل    يمكن 

 يتم إرسال إشعار االيداع إلى الممثل القانوني للجمعية:

. يداع المبادرة )العريضة(وصل إ ةلطباع   اضغط على الزر 
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 رئيس إحدى مجلسي البرلمان:
 تعرض الصفحة تفاصيل الخطوات المختلفة التي يجب اتباعها لتقديم ملتمس في مجال التشريع إلى

ر القائمةاخت "فضائي الخاص "ثم القائمة الفرعية "تقديم ملتمس في مجال التشريع"  

 5.2 تقديم ملتمس في مجال التشريع

 طرف المجلس المعني.

القانوني إشعارا عبر البريد االلكتروني أو الرسائل القصيرة بعد انتهاء معالجة مبادرته من   يتلقى الممثل 
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:" إعداد الملتمس   يتم عرض الصفحة "

"تأكيد". الزر  معلوماتك الشخصية عن طريق وضع عالمة في مربعات التأكيد، ثم اضغط علىتحقق من    

: يتم عرض الصفحة التالية   انتقل إلى أسفل الصفحة واضغط على الزر "بدء االجراء".
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: كالتالي  لصفحةيتم عرض ا "لجنة تقديم الملتمس "  

. الستكمال العملية   اضغط على الزر "تأكيد"

: التأكيد على النحو التالي ةنافذ   

تظهر  . لالنتقال إلى الخطوة التالية  كان مضمون الملتمس مكتمال، اضغط على الزر إذا "حفظ وتوقيع"  

 للحفظ في وضع المسودة واالستكمال الحقا، اضغط على الزر "حفظ كمسودة"

 المخصصة
لتوقيع الممسوح ضوئيا أو ارسم التوقيع في الخانةقم بتحميل ا   اختر طريقة التوقيع التي تناسبك: 

. الحقول المطلوبة امال   
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قم بتحميل محضر اجتماع لجنة الملتمس؛     الفقرة 2:

دليل المرحلة الحالية؛     الفقرة 1:

دعوة أعضاء اللجنة.     الفقرة 3:
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: بريد إلكتروني على النحو التالي وأ   

من قبل المبادر المدعو، يتلقى الوكيل إشعارا عن طريق رسالة نصية قصيرة   بعد التوقيع على الملتمس 

 لجنة التقديم"

وكيلبدعوة من   يستلم المبادرون الدعوات ويوقعون على الملتمس كما هو مفصل في الفصل "1.6.1

. البحثعلى البوابة يظهرون في نتائج فقط المبادرين المسجلين    مالحظة :

. هاتفه مرق   

 تتم إضافة المبادر إلى جدول المبادرين في تقديم الملتمس ويتم إرسال دعوة إلى عنوانه االلكتروني أو

 اختر صفة المبادر واضغط على الزر "تأكيد".

: عرض تفاصيل المبادر في تقديم الملتمس على النحو التالي ميت   

مطلوب واضغط على زرال "بحث".  

للمبادر  عنوان أو البريد االلكتروني  ورقم الوطنية الهاتف  الفقرة   1 وأدخل رقم البطاقة   انتقل إلى 
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: عرض رسالة التأكيد التالية ميت   اضغط على الزر "نشر الملتمس في مجال التشريع ."

: يلي اكم   يظهر الزر "نشر الملتمس "

 عبر رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني:
إشعارايتلقى الوكيل   أعضاء لجنة تقديم الملتمس المدعوين، مختلف   بعد التوقيع على الملتمس من قبل 
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." رةإرسال المباد  يتم عرض النافذة التالية بعد الضغط على الزر "

. توقيع   2000 

القانوني  للملتمس،  العدد  والمواطنين الداعمين   المواطنات   من   جمعها   تم   التي   التوقيعات   عدد    .3 

روابط مشاركة الملتمس على الشبكات االجتماعية أو عن طريق البريد االلكتروني؛  .2 

ن طرف البوابة للنسخ والمشاركة؛رابط الملتمس منشأ م  .1 

: الصفحة أعاله العناصر التالية ضتعر   

 تم نشر الملتمس ان، وتظهر رسالة تأكيد على النحو التالي:

: إرسال التأكيد عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد االلكتروني إلى الوكيل بعد هذا االجراء ميت   

. النشر دلتأكي   اضغط على الزر "تأكيد "



 
  

 65 / 46 جميع الحقوق محفوظة

: إرسال إشعار االيداع إلى الوكيل ميت   

. وصل إيداع المبادرة )الملتمس( ةلطباع   اضغط على الزر 

: عرض الصفحة التالية ميت   

. الملتمس إلى مكتب إحدى مجلسي البرلمان للإلرسا   اضغط على زر "تأكيد"
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 يتلقى المبادر المسجل على البوابة دعوة لتوقيع المبادرة عن طريق البريد االلكتروني أو الرسائل القصيرة:

 1.6.2 بدعوة من وكيل لجنة التقديم

المبادرة دعم  6.2 

. مكتب المجلس المعني فطر   

ملتمسه من  معالجةمن   االنتهاء بعد  القصيرةالرسائل  أو  االلكترونيد البري عبر  ارإشعا الوكيل   يتلقى 

المعالجة مسار  المبادرة بالفقرة "

 يمكن للوكيل تتبع مسار معالجة مبادرته )ملتمسه( من طرف مكتب المجلس المعني على صفحة تفاصيل
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: على رقم المبادرة للوصول إلى صفحة التفاصيل طاضغ   

: الصفحة التالية يتم عرض  

 انتظار التوقيع":

ثم القائمة الفرعية  "في الرئيسية، انتقل إلى قائمة المبادر، اختر القائمة  "فضائي الخاص"  على الصفحة 

." تسجل الدخول   يسجل المبادر المدعو الدخول على البوابة كما هو موضح بالفصل "3.2
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 امال المعلومات الالزمة في الفقرة "توقيع العريضة".
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: صفحة تفاصيل المبادرة المعنية ضتعر   

: الرابط على متصفح االنترنت الخاص بك لأدخ   

." 

تسجل الدخول     سجل الدخول كما هو موضح في الفصل "3.2

. وابة الوطنية للمشاركة المواطنةإلى الب باذه   

لتوفر على رابط المبادرةا  2.6.2 

 تظهر رسالة تأكيد على النحو التالي:

. الرسال التوقيع  شروط وأحكام استخدام البوابة واضغط على الزر  "تأكيد"  اقبل 

 اضغط على الزر لتأكيد التوقيع المرسوم.

: أو من خالل رسم التوقيع على النحو التالي     

ميل التوقيع الممسوح ضوئيا؛تح     

 قم بتوقيع المبادرة باختيار نوع التوقيع المناسب :

 السلطة العمومية المعنية عبر بوابة المشاركة المواطنة.

يمكن توقيع المبادرة إلكترونيا إال إذا تم تفعيل خدمة جمع التوقيعات الداعمة من طرف   ملحوظة:  ال
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 امال المعلومات الالزمة في الفقرة "توقيع العريضة".
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: عرض الصفحة التالية ميت   

: نوع المبادرة المطلوبة بحس   ثم القائمة الفرعية "تتبع كمبادر "

القائمة اختر "فضائي الخاص " ة على الصفحة الرئيسيةبعد تسجيل الدخول، انتقل إلى القائمة الرئيسي .  

 1.7.2 كمبادر

 7.2 تتبع مبادرة مواطنة

: رسالة تأكيد على النحو التالي رتظه   

. التوقيع إلرسال  وأحكام استخدام البوابة واضغط على الزر شروط "تأكيد"  اقبل 

. التوقيع المرسوم دلتأكي   انقر على الزر 

: أو من خالل رسم التوقيع على النحو التالي     

التوقيع الممسوح ضوئياتحميل      

 قم بتوقيع المبادرة باختيار نوع التوقيع المناسب :
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: نوع المبادرة المطلوبة بحس   ثم القائمة الفرعية "تتبع كمدعم "

الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى القائمة الرئيسية على .اختر القائمة "فضائي الخاص "  

 1.7.2 كمدعم

: على رقم المبادرة التي تود تتبعها، يتم عرض صفحة التفاصيل على النحو التالي   اضغط 

. أسفل الصفحة جالنتائ   

 استخدم محرك البحث متعدد المعايير للبحث عن المبادرة المطلوبة أو اختر المبادرة انطالقا من جدول
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: على رقم المبادرة التي تود تتبعها، يتم عرض صفحة التفاصيل على النحو التالي   اضغط 

. أسفل الصفحة جالنتائ   

 استخدم محرك البحث متعدد المعايير للبحث عن المبادرة المطلوبة أو اختر المبادرة انطالقا من جدول

 يتم عرض الصفحة التالية:



 
  

ةجميع الحقوق محفوظ  56 / 65 



 
  

 65 / 57 جميع الحقوق محفوظة

: عرض الصفحة الرئيسية على النحو التالي ميت   

 2.8.2 بحث متقدم

 يتم عرض النتائج على النحو التالي:

"Entrer" أدخل كلمة )كلمات( البحث واضغط على زر البحث أو اضغط على المفتاح 

 يتم عرض الحقل التالي:

ية للبوابةإذهب إلى القائمة الرئيس  
 1.8.2 بحث سريع

 أدخل الرابط التالي/https://www.eparticipation.maعلى مستوى المتصفح :

 8.2 الئحة المبادرات  /البحث المتقدم

. قبل االيداع االلكتروني للمبادرة لدى السلطة العمومية المعنية     
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الملتمسات جميع .»  أو اذهب إلى فقرة المبادرات واضغط على الزر "جميع المبادرات "أو "

 أو القائمة "التشاور العمومي"

 اختر القائمة "العرائض "أو "الملتمسات "ثم القائمة الفرعية "قائمة العرائض "أو "قائمة الملتمسات "

: سية بالضغط على مربع المبادرة المطلوبةفي أسفل الصفحة الرئي ةالموجود   

التي تمت معالجتها ونشرها على البوابة من خالل القائمة الرئيسية أو الفقرة   اذهب إلى قائمة المبادرات 
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: عرض نتائج البحث في الجدول أسفله ميت   

 امال المعايير المطلوبة وانقر على زر "بحث»

: تم عرض استمارة البحث كما يلي، ي  اضغط على الزر "بحث "

 يتم عرض الصفحة التالية :
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: أسفل الصفحة يف   انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم إلى فقرة "التشاور العمومي "

 9.2 المشاركة في التشاور العمومي

: عرض صفحة تفاصيل المبادرة ميت   

. المختارة ةللمبادر   اضغط على الزر في خانة "االجراءات "
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: يالتال   

 اختر استشارة عمومية، وانقر على الموضوع المتعلق بها .يتم عرض صفحة التفاصيل على النحو
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 مبادرة التشاور العمومي:

اعات المجدولة بواسطة صاحبإلى عرض قائمة االجتم الرابط  "قائمة االجتماعات "  يؤدي الضغط على 
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: إضافة تعليق جديد على النحو التالي استمارةعرض  ميت   

  تسجيل الدخول 2.3  سجل الدخول على النحو المفصل في الفصل 

 يتم عرض النافذة التالية:

يقإضافة تعل "الدخال تعليق .  اضغط على زر "

 يؤدي الضغط على عالمة التبويب "التعليقات "إلى عرض قائمة مشاركات المواطنين:
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: التعليقات من طرف المشرف، يتم عرضها على النحو التالي ىعل الموافقة دبع   

: رف ليكون مرئيا للعمومتمت إضافة التعليق ان وينتظر الموافقة عليه من طرف المش  

 أدخل التعليق واضغط على الزر "حفظ "


