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 محضر لجنة انتقاء 

 2023-2022للفترة ممثلي املجتمع املدني بلجنة االشراف 

:   

إلى   04الذي أطلق من و  ،2023-2022للفترة   يل املجتمع املدني بلجنة اإلشرافثمت على إثر فتح باب الترشيح ل

 ات التالية:جمعيال، تم التوصل بترشيح 2022مارس  18

 الجهة  الجمعية 

 الساقية الحمراء  - العيون مركز االستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف بالسمارة  .1

 القنيطرة -سال -الرباط  جمعية النهضة للتنمية والتعاون .2

 الحسيمة -تطوان  - طنجة التاريخية بطنجة  والمآثر مرصد حماية البيئة  .3

ي من اجل المناخ والتنمية المستدامة  .4  سطات -الدار البيضاء االئتالف المغرب 

 القنيطرة -سال -الرباط  منتدى الصحراء للحوار والثقافات .5

 مكناس  -فاس نساء بالدي للتنمية والسياحة  .6

ي لمجالس  .7 ي بطنجةاالتحاد المغرب 
 الحسيمة -تطوان  - طنجة وجمعيات المجتمع المدب 

 الحسيمة -تطوان  - طنجة مركز ليكسوس للدراسات القانونية والسوسيولوحية  .8

 وادي الذهب  -الداخلة جمعية شبابكم  .9

ية .10  القنيطرة -سال -الرباط  جمعية الشعاع للتنمية البشر

ي مالل خنيفرة   29حركة  .11
ي  يوليوز الوطنية بجهة بن 

 خنيفرة -مالل بن 

ي والدولي للدبلوماسية الموازية  .12
 القنيطرة -سال -الرباط  المنتدى الوطن 

 القنيطرة -سال -الرباط  جمعية من أجل الشباب بالقنيطرة  .13

 سطات -الدار البيضاء جمعية ملتقى ْبالدي للمواطنة  .14
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 الجهة  الجمعية 

 سطات -الدار البيضاء الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  .15

اتيجيات الشباب مركز  .16  القنيطرة -سال -الرباط  استى

 الساقية الحمراء  - العيون جمعية أجيال الصحراء .17

 مكناس  -فاس جمعية حركة بدائل مواطنة  .18

ق  جمعية التعاون للتنمية والثقافة .19  الشر

ات للرياضة والتنمية .20  واد نون -كلميم  جمعية لبتر

ي وضعية  .21
إعاقة جمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص ف 

 بالمغرب 
 الحسيمة -تطوان  - طنجة

 القنيطرة -سال -الرباط  جمعية أوكسجير  للبيئة والصحة .22

ي  - مراكش جمعية المستقبل لألوراش والتنمية  .23
 آسق 

 سطات -الدار البيضاء الجمعية المغربية للشباب والتنمية الذاتية  .24

 

اإلشراف، تمت دراسة ملفات الترشيح من طرف لجنة انتقاء  ووفقا ملنهجية انتقاء ممثلي املجتمع املدني بلجنة 

   :تتكون من مستقلة،

، رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة بجهة العيون  املحجوب الدوةالسيد  ▪

 الساقية الحمراء، 

 ،واالجتماعي والبيئياملجلس االقتصادي ب مدير الشؤون اإلدارية واملالية ،  الدين امشارن  نور  السيد ▪

 ،ملقاوالت املغربعبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الحكومة االلكترونية باالتحاد العام    السيد ▪

مختبرات رقمنة التعليم والبحت العلمي بجامعة محمد السادس متعددة   السيد رفيق العلمي، مدير  ▪

 التخصصات، 

لهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  ا ياسير الشقايري، مدير قطب الشراكة والتنمية ب  السيد ▪

 . ومحاربتها
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 (OCDE) االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية    مالحظين عن كل منبحضور   وقد تدارست اللجنة،

اإلدارة،  (NDI)الوطني    يقراط و الديم  املعهدو  ، وإصالح  الرقمي  االنتقال  الترشيح  ،  (MTNRA)  ووزارة  ملفات 

 : على املعايير التاليةبناء  املتوصل بها

 ،(نقطة 20تجارب الجمعية في املجاالت املتعلقة بالحكومة املنفتحة ) ▪

 ،(نقطة 15تجارب الجمعية في تعبئة املجتمع املدني ) ▪

 ، (نقط 5) تجارب الجمعية املتعلقة باستعمال التكنولوجيا الحديثة ▪

 ، (نقطة 20) اقتراحات الجمعية للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الثانية  ▪

 ، (نقطة 20اقتراحات الجمعية للمساهمة في تقييم خطة العمل الثانية )  ▪

 . (نقطة 20) اقتراحات الجمعية للمساهمة في صياغة خطة العمل الثالثة  ▪

 

املداولة، التالية    وبعد  عشر  اإلحدى  الجمعيات  اختيار  اإل تم  لجنة  إلى  االنضمام  أجل  شراف  من 

 :2023-2022للفترة  للحكومة املنفتحة

 جمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة باملغرب )تطوان(      .1

 جمعية من أجل الشباب بالقنيطرة )القنيطرة(      .2

 للتنمية والسياحة )صفرو( نساء بالدي      .3

 )وجدة(  جمعية التعاون للتنمية والثقافة     .4

 مرصد حماية البيئة واملآثر التاريخية بطنجة )طنجة(     .5

 )الدار البيضاء(  االئتالف املغربي من اجل املناخ والتنمية املستدامة     .6

 )الرباط(  منتدى الصحراء للحوار والثقافات     .7

 )فاس(  ة حركة بدائل مواطنةجمعي     .8

 )الدار البيضاء(  جمعية ملتقى ْبالدي للمواطنة     .9

 )الدار البيضاء(  الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب    .10

 )آسا الزاك(  جمعية لبيرات للرياضة والتنمية    .11
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 لجنة االنتقاء 

 

 املحجوب الدوة 

مجال  رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في 

 اإلعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء 

 

 رفيق العلمي

مدير مختبرات رقمنة التعليم والبحت العلمي جامعة  

 محمد السادس متعددة التخصصات

 

  

 الدين امشارن  نور 

   مدير الشؤون اإلدارية واملالية

 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 

 عبد القادر بوخريص 

 الحكومة االلكترونية رئيس لجنة 

 ملقاوالت املغرب االتحاد العام 

 

 ياسير الشقايري 

 مدير قطب الشراكة والتنمية  

 لهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ا

 

 


