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   املنفتحة حكومةل ل اإلشراف لجنة عضاءأ الئحة
2022 -2023  للفترة  

 

( ة )املمثل الوزارة/الهيئة/الجمعية اإللكتروني  البريد   

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 
  s.lamrani@mmsp.gov.ma (ة الرئيسي ةاملمثل)سارة العمراني 

  o.elmoustamide@mmsp.gov.ma )نائبة( وئام املستمد 

 

 مع البرملان  ارة  املنتدبة املكلفة بالعالقاتوز ال

 

 h.benchrifa@mcrpsc.gov.ma الرئيس ي(  املمثل) حاميد بن شريفة 

 l.ferdous@mcrpsc.gov.ma )نائب(  فردوس الحسين

 h.ghiate@mcrpsc.gov.ma )نائبة(  حليمة غيات

 وزارة الداخلية )املديرية العامة للجماعات الترابية( 
 fzanniby@interieur.gov.ma (ة الرئيسي  ة)املمثل فتيــحـــة زنـيــبـــــــــي

 masouissi@interieur.gov.ma )نائب(  محمد أمين السويس ي

 وزارة العدل 
 s.chakri@justice.gov.ma ( ةالرئيسي  ةاملمثل) سامية شكري 

 halimakatir@gmail.com (نائبة) حليمة كتير 

 ارة املنتدبة املكلفة بامليزانية وز ال
 bengrine@db.finances.gov.ma (ةالرئيسي   ةاملمثل) بنكرين  منى  

 cherkaouihajar@db.finances.gov.ma )نائبة( هاجر الشرقاوي  

mailto:s.lamrani@mmsp.gov.ma
mailto:o.elmoustamide@mmsp.gov.ma
mailto:h.benchrifa@mcrpsc.gov.ma
mailto:L.ferdous@mcrpsc.gov.ma
mailto:H.GHIATE@mcrpsc.gov.ma
mailto:fzanniby@interieur.gov.ma
mailto:masouissi@interieur.gov.ma


2 
 

( ة )املمثل الوزارة/الهيئة/الجمعية اإللكتروني  البريد   

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة )قطاع التربية  

 الوطنية( 
  abelbransi@gmail.com البرانص ي  النبي عبد

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية
 a.zniberbach@gmail.com عادل زنيبر باش )املمثل الرئيس ي(

 ismailbelfellah@gmail.com إسماعيل بالفالح )نائب( 

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة )قطاع التنمية  

 املستدامة( 

 firadirachid@gmail.com )املمثل الرئيس ي( فيرادي  رشيد

 f.benaouich@yahoo.fr (ةنائب) فاطمة الزهرة بنعويش

 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي  واألسرة 
  adil.ghammarte@social.gov.ma  )املمثل الرئيس ي(  عادل غمارط 

 rachid.elaouej@social.gov.ma )نائب( رشيد األعوج 

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 
 chokairi@inpplc.ma )املمثل الرئيس ي(  ياسر الشقايري 

 a.elhouari@inpplc.ma عبد العزيز الهواري )نائب(

 وكالة التنمية الرقمية 
 nlasfar@add.gov.ma )نور الدين لصفر)املمثل الرئيس ي 

 smelyani@add.gov.ma (ة)نائب حسناء صوريا ملياني

 بطنجة  مرصد حماية البيئة واملاثر التاريخية
 janatiabdelaziz@gmail.com ))املمثل الرئيس يعبد العزيز الجناتي 

 moulhaj@gmail.com )نائب(محمد اولحاج 

 من أجل الشباب )فور شباب( 
 a.amalik@4chabab.org )املمثل الرئيس ي(  أيمن أماليك 

 hicham.arji10@gmail.com )نائب(هشام عرجي 

 منتدى الصحراء للحوار والثقافات
 sallahi2018@gmail.com )املمثل الرئيس ي(صالحي  السويدي

 fsdc.org2022gmail.com )نائب(ميلود صالحي 

 نساء بالدي للتنمية والسياحة 
 femmesbladidt@yahoo.fr (ةالرئيسي  ةاملمثل) البعوش ي سمية  

 mohammeddrafat@gmail.com )نائب(محمد ضرافاة 

جمعية الحمامة البيضاء لحقوق االشحاص في وضعية إعاقة  

 باملغرب

 abduasrih@gmail.com )املمثل الرئيس ي(  عبد املالك أصريح

 mohamed.ajoub@hotmail.com )نائب(  محمد أجحوب
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( ة )املمثل الوزارة/الهيئة/الجمعية اإللكتروني  البريد   

 حركة بدائل مواطنة 
 youssef.alci@gmail.com )املمثل الرئيس ي( يوسف ربحي

 adahmani2@gmail.com )نائب(  أحمد الدحماني

 جمعية لبيرات للرياضة والتنمية 
 anjjar01ahmed@gmail.com )املمثل الرئيس ي(  احمد انجار

 117marim@gmail.com )نائب( محمد اصكام 

 جمعية التعاون للتنمية و الثقافة
 rezzouki.elmiloud@gmail.com ))املمثل الرئيس ي رزوقي امليلود

 essakili.moustapha@hotmail.fr الصقلي )نائب(  املصطفى

 االئتالف املغربي من أجل املناخ والتنمية املستدامة 
 said.chakri5@gmail.com )املمثل الرئيس ي(سعيد شكري 

 ksiri.abderrahim@gmail.com )نائب( عبد الكريم كسيري 

 الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب
 dbhoudna@hotmail.com ( ةالرئيسي  ةاملمثل) هدنة ضوص بناني 

 nadiahmaity@gmail.com ( ة)نائبنادية حمايتي 

 جمعية ملتقى ْبالدي للمواطنة 
 yassine.errikh@gmail.com )املمثل الرئيس ي( ياسين الريخ 

 elbouchou@gmail.com )نائب(أمين بوشو

 

 

 

 

mailto:youssef.alci@gmail.com
mailto:adahmani2@gmail.com
mailto:117marim@gmail.com
mailto:rezzouki.elmiloud@gmail.com
mailto:essakili.moustapha@hotmail.fr

