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المؤسسة    فيمن المبادرات الرامیة إلى تقویة ثقة المواطنین    اعدد األخیرة    خالل السنوات   مجلس النواب   اتخذ 
ألمة.  ا تمثل  كمؤسسة برلمانیة    موقعھاتالدیمقراطیة بالمغرب وترسیخ    توطید دورھا في    وتعزیزالتشریعیة،  



ھذا  و العملیة العدید  المؤسسة    باشرت ،  الصدد في  الخطوات  "البرلمان  سو  من  مشروع  إطار  في  اء 
 ". المنفتحكتروني" أو في إطار "البرلمان اإلل

للعموم،    أساساموجھا    لألجھزة المحمولة  ، أطلق مجلس النواب ھذه السنة تطبیقا جدیدانفس االتجاهي  فو
 التشریعیة.   المؤسسةممثلیھم في  معوالتفاعل ن المواطنین من التواصل مكِّ ◌ُ ي

مجلس النواب، وتقدیم توصیات  ع مقترحات ومشاریع القوانین قید الدراسة بالتفاعل مھذا التطبیق  تیح یُ سو
  ھ جلساتفیدیوھات  مشاھدة  و، وكذا تتبع أشغالھ  المجلسجدول أعمال  المدرجة في  راء حول المواضیع  وآ
 .  االطالع على مستجداتھو

أن إلى  والفرنسیة،    متاح   التطبیق  یُشار  العربیة  أملىباللغتین    ضرورة شمل الفرنسیة    اللغةاختیار    وقد 
 .  الشعب المغربي والذین یشكلون جزءا ھاما من   ،بالخارجالمقیمین المغاربة 

مع تقدیم  للتوظیف على األجھزة المحمولة،    مالئمة  ،ذات قیمة مضافةكترونیة  التطبیق خدمات إل ھذا  سیقدم  
االستخدام  ت وظائف   في  والسھولة  بالبساطة  اللوحات   وتتناسب تسم  والھواتف  اإلل  مع خصائص  كترونیة 
 النقالة.  

صت  خصشارة العموم، وقد  ووضعھ رھن إ  إصدارهقبل    للتجریب التطبیق    یخضع ،  وفي الوقت الراھن
على اإلعدادات ت  لتأطیر والدراسة األولیة (الوظیفیة والتقنیة)، أما الثانیة فركز  للمشروع لالمرحلة األولى  

 والتطویر التقني.   الفنیة 

 

 

 

 

 

. (ة)نمیز بین صنفین من مستعملي التطبیق: المواطن والنائب   



 
 

 
 

التالیة:  بالعملیات یقوم    التسجیل، أنبعد   ،یمكن للمواطن  

 مجلس؛ التتبع مستجدات  •
 المجلس؛ وھیئات التواصل مع النواب   •
 على النواب؛للدراسة  التعدیالت ومواضیع اقتراح األسئلة و طرح •
 خدمات إلكترونیة مثل طلبات زیارة المجلس والمكتبة. استغالل  •

على  ، كما یمكن االطالع المجلستُنشر المستجدات على شكل فیدیوھات للجلسات العامة وباقي أشغال 
. المجلس أعمال األخبار البرلمانیة وتتبع مذكرة وجدول لقة بالمتع ت المقاال  

في    بالطلبات واألسئلة واالطالع على األجوبة الواردة   ا موافاتھلالمجلس    ھیئات   ى حد إیمكن أیضا اختیار  
  ، واللجان الدائمة  ،والمجموعات النیابیة  والمكتب، والفرق   ،األجھزة، نجد رئیس المجلس  . ومن ھذه شأنھا 

 والنواب بصفة عامة.    ،االستطالعیة العرائض، والمھامولجنة  ، ومجموعات العمل الموضوعاتیة

  المجلس، والتدریب   زیارة  لبات التالیة: طوضع الإمكانیة    التطبیق من بین الخدمات اإللكترونیة التي یقدمھا  و
 .. بزیارة افتراضیة.   والقیام   ،بالنسبة إلى الطالب 

نھ من االطالع على الطلبات الموجھة إلیھ من قبل  یُمكّ   بھ من جھة أخرى، یتوفر النائب على فضاء خاص  
 والتوضیحات في شأنھا.   ت وتقدیم اإلجابا معھا المواطنین، والتفاعل 

  جزء   ، یتضمن على لوحاتھمالموضوع رھن إشارة النواب والذي سیُنزل    ،تجدر اإلشارة إلى أن التطبیق
 خدمات ذات قیمة عالیة.القیام بعملھم البرلماني وتقدیم أساسا للنواب قصد تمكینھم من ا موجھ امؤمن  ا مھنی



ویتیح لھم ھذا التطبیق، من بین خدمات أخرى، توجیھ أسئلة إلى الحكومة ووضع تعدیالت ومقترحات  
وفرة في الشبكة الداخلیة  واالستفادة من مختلف التطبیقات والخدمات المت  والمراسالت   برید القوانین وتتبع  
(Intranet) . 

أوجھ   ًمعالجة لالواردة و  لالستجابة للمالحظات لعملیات تحدیث دوریة،  ھذه التطبیقات  ستخضع  بكل تأكید،  و
 . ة العملیالمستمر أخذا بعین االعتبار للممارسة لتحسین اوسبل القصور  

 

 

 

 

 

 

 


