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 ة بلجنة اإلشراف للحكومة املنفتحاملدني  منهجية انتقاء ممثلي املجتمع 

:  

 لجنة االنتقاء     

 تضم لجنة االنتقاء:

 املجتمع املدني ممثل عن   ▪

 القطاع الخاص  ممثل عن   ▪

 الجامعة ممثل عن   ▪

  مؤسسات وهيئات مستقلة تتولى اختصاصات مرتبطة مباشرة بمبادئ الحكومة املنفتحة  عن ممثلين  ▪

 . يحضر أشغال لجنة االنتقاء ممثل عن الوزارة وممثلين عن املنظمات الدولية املعنية مراعاة مسطرة ومعايير االنتقاءولتتبع 

 .بالنسبة ملمثل املجتمع املدني باللجنة يتم اختياره من طرف أعضاء فضاء املجتمع املدني عبر التصويت

 

 االنتقاء   مراحل   

 والتصويت من طرف أعضاء فضاء املجتمع املدني فتح باب الترشيح لتمثيل املجتمع املدني بلجنة االنتقاء  ▪

 تحديد أعضاء لجنة االنتقاء  ▪

 نشر كافة املعلومات املتعلقة بمنهجية االنتقاء   ▪

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح عبر البوابة الوطنية للحكومة املنفتحة   ▪

 إيداع ملفات املرشحين على الخط ▪

  االنتقاءدراسة ملفات املترشحين من طرف لجنة  ▪

 انتقاء األعضاء الجدد واإلعالن عن النتائج  ▪

      نشر جميع املعلومات حول عملية االنتقاء )ملفات املرشحين، النقاط املحصل عليها من طرف اللجنة( ▪
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 معايير االنتقاء    

    :الجمعية املرشحةتجارب  

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

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

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

 : برنامج العمل املقترح

 ،(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   ▪

 ملحوظة: 

 ،ةالتأكد من إيداع جميع مكونات ملف الترشيح املطلوب بعدترشيحات تتم دراسة ال  ▪

عليها ▪ املحصل  النقاط  تساوي  حالة  ال  في  من  حأو  أقل  فارق  على  التمثيلية    ةمراعاتم  ي  نقط،  10صول  في  التنويع 

 .مجاالت الخبرةالجغرافية وفي 

 

 ب نظام التناو       

للسهر على مالءمة    موازاة مع اعتماد كل خطة عمل وطنية جديدةيتم تجديد جميع أعضاء لجنة األشراف كل سنتين   ▪

 ، مع محاور خطط العمل الوطنية )إدارة ومجتمع مدني (كفاءات األعضاء

 .اإلشراف  جنةلمجتمع املدني بلل ةمثلامل متتاليتين بالنسبة لألشخاص واملنظمات ر من واليتين ث الترشح ألك ن ال يمك ▪


