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 :مقدمة .1

م4ن إنج4از بفض4ل دع4م م4ن االتح4اد األوروب4ي لص4الح بل4دیات الح4وض الش4رقي  حاسي أتیلھتمكنت بلدیة 
خطة تنمیة وتحاول اآلن إكمال ھذا التخطیط عن طریق إعداد خطة عمل ترتكز على نشاطات ذات أولویة 

  ).خ ع ذ أ(

غن44ى عنھم44ا لرس44م رؤی44ة موح44دة و مش44تركة للتنمی44ة المحلی44ة وھم44ا ثم44رة مسلس44ل  إن ھ44اتین اآللیت44ین ال
تی4ر "و )Terre SolidaliOnlus("تی4ر س4ولیدالي" تشاركي تدعمھ خبرة مقدم4ة م4ن ط4رف منظمت4ي

  .بتنفیذ ھذا المشروع المكلفتین)Terre Solidaire Mauritanie( "موریتانیا سولیدیر

  .منھجیة تشاركیةطبقا لصة و و تم إنجاز ھذا العمل في ظروف خا

وبدأ العمل بتكوین أعضاء المجلس البلدي حول منھجی#ة التخط#یط التش#اركي و دع#م المجل#س م#ن أج#ل 
  .2013التي تم تعلیقھا إثر تحضیر االنتخابات البلدیة لسنة  2012إنجاز خطة التنمیة البلدیة لسنة 

و اكتت#اب وك##الء ) ل ت ب(التش##اور البلدی#ة  و ك#ان ال ب#د م#ن انتظ##ار نھای#ة الس#نة إلع##ادة تش#كیل لج#ان
انظ#ر ف#ي الملح#ق قائم#ة المستش#ارین (بعد تنص#یب المج#الس البلدی#ة الجدی#دة ) و ت ب(للتنمیة البلدیة 

  ).البلدیین

  و لم یمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات األولویة إال بعد اكتتاب وكالء للتنمیة البلدیة 

  .مجالس البلدیة و تكوینھمو تنصیب ال) و ت ب(

ھذه الوثیقة كنتیجة و ثمرة لھذا المسار حیث تدون مجموع النشاطات ذات األولویة في البلدی#ة  و تأتي
تخص#ص لك#ل نش#اط مب#رمج اس#تمارة تص#ف بطریق#ة مقتض#بة ھ#ذا النش#اط  و .على مدى خمس سنوات

  .مصدر تمویلھوتحدد موقعھ و مدة تنفیذه و تاریخ انطالق و نھایة العمل فیھ و 

و یتمی#ز ھ#ذا . و تكمل ھذه الوثیقة حصیلة مصحوبة بجدول زمني یرت#ب األولوی#ات بالنس#بة للنش#اطات
الت##ي تجم##ع ك##ل ممثل##ي )  ل ت ب(العم##ل بكون##ھ ثم##رة تب##ادل اآلراء ب##ین أعض##اء لجن##ة التش##اور البلدی##ة 

  . انظر في الملحق قائمة أعضاء ھذه اللجنة(فاعلي البلدیة 

. بطریق#ة منتظم#ة بتحیینھ#ایھ إلى أن ھذه الوثیقة تشكل آلیة تخطیط و أن فعالیتھا مرھونة و یجب التنب
  .ستظل قیمة اآللیة ھذه ال تتجاوز استخدامھا األول التحیینوبدون ھذا 

 المنھجیة .2

 

 : تم ھذا العمل على مستوى مراحل عدة

  :مرحلة التحضیر. ا 

عل44ى " تی44ر س44ولیدیر"تك44وین وك44الء منظم44ة ت44تلخص ھ44ذه المرحل44ة ف44ي تحض44یر آلی44ات التخط44یط و 
 .الموجودة بمدینة النعمة" تیر سولیدیر"و تمت مرحلة التكوین في مكاتب . منھجیة اإلنعاش
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  :مرحلة التحسیس. ب 

وجرت ھذه المرحلة على أرض الواقع حیث تمت تعبئة و تحسیس كل من السلطات اإلداریة المحلی4ة 
التشاور البلدیة حول أھمیة العمل الذي یق4ام ب4ھ  و مكن4ت م4ن  والمستشارین البلدیین و أعضاء لجنة

 .  تحدید تاریخ لھذا التشاور و منھجیة العمل

  :مرحلة التشاور. ج 

مكنت ھذه المرحلة اللجنة المحلی4ة للتش4اور م4ن أن تح4دد النش4اطات ذات األولوی4ة و ذل4ك ب4دعم  م4ن  
 منعشي المشروع و االستشاري 

  تقریر االستشاريج صیاغة وتسلیم نتائ. د 

م4ن ص4یاغة التقری44ر و إب4الغ مض4مونھ للجن44ة التش4اور الت4ي ق44دمت  المرحل4ة االستش44اريمكن4ت ھ4ذه 
 .السلطات الوصیةمن ثم حولھ تعلیقاتھا النھائیة قبل مصادقة المجلس البلدي علیھ و 

 :تقدیم البلدیة .3

  

.  نعم4ة عاص4مة والی4ة الح4وض الش4رقيبلدی4ة ریفی4ة تابع4ة إداری4ا لمقاطع4ة ال" حاسي أتیلھ "تعتبر بلدیة 
 20الص4ادر بت4اریخ  208ـ4 87وحس4ب المرس4وم رق4م . ‘وھي من أعلى البلدیات كثافة من حیث الس4كان

ذه البلدیة جن4وب ش4رق مدین4ة النعم4ة، و تتس4ع ھ قعت ،موریتانیاالمنشئ للبلدیات الریفیة ب 1987 یولیو
  :ت التالیةالبلدیا كیلومتر مربع، و تحدھا 1850مساحتھا على 

  
 

 ؛ة المبروكمن الناحیة الشمالیة كل من بلدی •
  ؛"جریفا"بلدیة شمالیة الشرقیةمن الناحیة ال  •
 ;؛بلدیة أم آفنادشغرب من ال •
 نغوب شرق بلدیةمن ال •
 )مقاطعة آمرج(و من الجنوب بلدیة آمرج  •

-  

  النشاطات ذات األولویة المبرمجة 4
و تم اختیارھ#ا . لویات التي ینبغي القیام بھا في البلدیةتم اختیار ھذه النشاطات بوصفھا على رأس األو

على أساس اإلمكانیات المالیة التي یمكن للبلدیة و المشروع وكذا الش#ركاء اآلخ#رین أن یوفروھ#ا عل#ى 
  .سنوات 5مدى 

  میدان مكافحة الفقر.   1.  4
ویج4ب أن . ح4ة الفق4رفي إطار مكافحة الفقر یمكن التبویب على العدی4د م4ن النش4اطات ف4ي مج4ال مكاف

یستفید من ھذه النشاطات أوال و قبل كل شيء المنظمات القاعدیة الجماعیة م4ن أج4ل تعزی4ز النس4یج 
  .التنظیمي البدائي الموجود على مستوى البلدیة و على األخص المنظمات النسویة
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  1النشاط 

 مشروع صغیر مدر للدخل

 وصف النشاط

على سبیل المثال حوانیت : طات یمكنھا أن تدر دخال للسكانیتعلق األمر بتمویل مجموعة من النشا
و في ھذا اإلطار على المشروع أن   ...المحلي إلخ "الكسكس"جماعیة، مجزرة، مخبزة، إنتاج 

تحدد طبیعة النشاطات الممولة والشروط التي یجب استیفاءھا من طرف  یقترح اإلجراءات التي
كل ذلك ینبغي أن یتم بالتشاور مع لجنة . اط و طرق دفعھاالمستفیدین و المبالغ الممنوحة لكل نش

 .و قبل تنفیذ ھذا التمویل) ل ت ب(التشاور البلدیة 

 : األھداف

 خلق نشاطات مدرة للدخلعن طریق مكافحة الفقر  �

العمل على استقرار األسعار من خالل إنشاء حوانیت  �
 جماعیة

       :الموقع

 

 ::المستفیدون

التعاونیات : رونالمستفیدون المباش �
مجموعات ذات نفع النسویة و 

اقتصادي محلیة و منظمات جماعیة 
  قاعدیة أخرى

جمیع : المستفیدون غیر المباشرین �
سكان البلدیة من خالل تقدیم خدمات 

 مستدامة

 :المدة

 سنوات  5  

تاریخ 
 : :االنطالق

2015 

 تاریخ النھایة

2017 

المبالغ 
 التقدیریة

1.200.000 UM مالحظات 

 مصادر التمویل

 لمشروعا �

 البلدیة  �

 ...)  إلخم أغ ؛ ص إ ت؛ م ح إ (و الشركاء اآلخرون  �
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  : هاالمی مجال 4.2
 

  2النشاط 

 تجھیز اآلبار 

  وصف النشاط
یمكن تحسین إنتاجھما عن طریق الوصول إلى أعماق دین جوبـئرین موتعمیق و یتعلق األمر ب:

  .نات من األسمنت المسلح لدعم بنیة البئرینو یتضمن ھذا التعمیق وضع أسطوا. كافیة
 

 األھداف

عن تحسین الظروف الصحیة لسكان القرى المعنیة  �
 التزوید بالماء الصالح للشربطریق 

  : تحدید الموقع
 لمبیغدد �

  شوبھ �
 

 المستفیدون

  : سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 البلدیة ساكنة

  المدة
 سنتان

2 

  : تاریخ االنطالق
  2015ایر ین

 :تاریخ النھایة

  2015یونیو 

التكالیف 
 التقدیریة

 : :المالحظات  8.000.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 البلدیة و �

 ...)وزارة المیاه، وزارة البیطرة إلخ:(الشركاء اآلخرون �

 

  

 الزراعة: المجال 4.3

 

  3النشاط 

 .إعادة تأھیل الحاجز الرملي

 :وصف النشاط

 

و یتعلق األمر بإعادة تأھیل األحجزة المائیة أو السدود الرملیة التي تحجز الماء لألغراض 
الزراعیة تلك السدود التي انھار  بعضھا جراء میاه السیول و الفیضانات خالل ھذه السنوات 
األخیرة و التي یستفید منھا بعض المجموعات السكانیة التي لیست لھا من مصادر الدخل إال 

  اعةالزر
. 

 

 : األھداف

المساھمة في االستقالل الذاتي في المجال الغذائي  �
 عن طریق زیادة اإلنتاج الزراعي

 

 : :تحدید الموقع

 حاسي أتیلھ �
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 : :المستفیدون

  : قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  : ساكنة البلدیة

�  

  :المدة
  : شھران

تاریخ 
  :االنطالق

  2015مایو 

  : تاریخ النھایة
  2015 یونیو

التكالیف 
 التقدیریة

 : : المالحظات    2000000 أوقیة 

 مصادر التمویل 

 المشروع �

 البلدیة  �

و مفوضیة  وزارة الزراعة ���� و الشركاء اآلخرون �
  األمن الغذائي إلخ

 

 

 

 : 5النشاط 

 حمایة المزارع 

  : وصف النشاط
نزاعات الدائمة التي كثیرا ما یعد تسیب الحیوانات في المناطق الزراعیة غیر المحمیة سببا لل

تنشب بین المنمین والمزارعین حیث أن عدم تسییج المزارع یفرض على المزارعین التواجد على 
الدوام قرب مزارعھم طیلة الموسم ویحرمھم من تأدیة واجبات أخرى منھا على الخصوص إرسال 

  .أوالدھم إلى المدرسة ألنھم یحتاجونھم في حراسة مزارعھم
ح تسییج المناطق الزراعیة أمرا ال مناص منھ في ھذه المنطقة ذات الطابع الزراعي لذا یصب

إن ھذه الوضعیة تجعل ھذه المنطقة في أمس الحاجة إلى االسیاج لحمایة . والرعوي و الغاباتي
  .ة ذات الساكنة األكثر احتیاجاحیث ینبغي تسییج المنطقة الزراعی مزارعھا

 

 : :األھداف

االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي المساھمة في  �
 عن طریق زیادة اإلنتاج الزراعي  

 تحسین دخل المنتجین الزراعیین  �

 

 :تحدید الموقع

 سیدلھ �

 المتلیویة �

  :المدة :المستفیدون
 شھران

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
 سكان البلدیة 

 

شھران : المدة
2 

  االنطالق تاریخ
  2015مایو

  نھایةتاریخ ال
  2015یونیو 

التكالیف 
  :التقدیریة

 

 : مالحظات    3.000.000أوقیة 

  :مصادر التمویل
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 المشروع �

 البلدیة  �

وزارة الزراعة و مفوضیة األمن (شركاء آخرون  و �
 )الغذائي إلخ

 

 

 مجال البیطرة 4.4

  1النشاط 

 حظیرة التلقیح

  :وصف النشاط
یة من البنى التحتیة البیطریة للتمكین من تحصین یتعلق األمر بالمساھمة في تغطیة حاجیات البلد

  . أكبر عدد ممكن من رؤوس الحیوانات عن طریق حمالت التلقیح و الوقایة
وجد بھا لحد یو یكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظیرة للتلقیح في إحدى المناطق الرعویة التي ال 

 الساعة ھذا النوع من البنى التحتیة

 

 

  :األھداف

االكتفاء الذاتي عن طریق زیادة  فبة المساھم �
 االنتاج الحیواني 

 الزراعیین تحسین دخل المنمین �

 

 :الموقع

 حاسي أتیلھ 

 : المستفیدون

   سكان قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

 أشھر 4: المدة

 

  تاریخ االنطالق
 2015ینایر 

  :تاریخ التھایة
  2015ابریل 

التكالیف 
 ةالتقدیری

 مالحظات UM  3.500.000أوقیة 

 مصادر التمویل

 المشروع �

 .البلدیة و  �

 وزارة البیطرة إلخ(شركاء آخرون  �

 

 

 

  مجال التھذیب 4.5
 

  1النشاط 

 بناء و تجھیز فصول دراسیة 

  :وصف النشاط
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إحدى العقبات الكبیرة المالحظة في میدان التھذیب على مستوى المناطق الریفیة عامة و في 
وفیما یخص بلدیة . التالمیذ رقي خاصة ھي انعدام البنى التحتیة في مجال استقبالالحوض الش
لذا فإن وجود بنى تحتیة تعلیمیة یشكل أولویة و تمت . فإنھا ال تخرج عن القاعدة حاسي أتیلھ 

 برمجة بناء فصلین دراسیین في المناطق التي یوجد بھا عدد كبیر من األطفال في سن الدراسة وال
   .ھا بنى تحتیة مدرسیة كافیةتوجد ب

 

 األھداف

 المساھمة في تحسین مستوي تعلیم السكان �

 مكافحة التسرب المدرسي في صفوف األطفال �

 

 تحدید الموقع

دراسیة في ل وصإعادة تأھیل ف -
  شوبا

دراسیة في ل وصإعادة تأھیل ف 1 -
 بونیات

دراسیة في ل وصإعادة تأھیل ف -
 حاسي أتیلھ

 المستفیدون

 :سكان  قرى �

كل : المستفیدون غیر المباشرین �
  سكان البلدیة

  تاریخ االنطالق أشھر 4لمدة ا
 2014نوفمبر 

  تاریخ النھایة
  2015ابریل 

التكالیف 
 التقدیریة 

 المالحظات  UM  10.000.000أوقیة  

 مصادر التمویل �

 المشروع �

 البلدیة  �

 .)وزارة التھذیب إلخ(شركاء آخرون و  �
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تؤمن ألوالد  الفقراء الغذاء و بعض األساسیات و كذا أوالد  ام داخلیة مدرسیةإنشاء أقس:  5النشاط 
   .السكان الذین یسكنون بعیدا من المدرسة

  

  الموقع . ب 

  كل المؤسسات المدرسیة

  .بناء و تجھیز إعدادیة:  6النشاط 

  

  وصف النشاط. ا 

ذین یتجاوزون إلى المرحلة الثانویة یبرر حیث أن عدد التالمیذ ال. بلدیة بإعدادیةیتعلق األمر بتزوید ال
ذلك كما أن عدم وجود إعدادیة في البلدیة تفرض على التالمیذ و على األھالي التنقل خإرجھا لتمكین 

    .  األوالد من متابعة دراستھم

  :الموقع. ب 

  عاصمة البلدیة

  بناء و تجھیز محظرة :  7النشاط 

  وصف النشاط. ا 

  محاظر بمقرات الئقة یتعلق األمر بتزوید ال

  :الموقع. ب 

  عدة بلدات 

حول الطرق المحسنة للزراعة و جعل اآلالت و المعدات التأطیر و التحسیس و اإلرشاد :  8النشاط 
   الزراعیة في متناول المزارعین

  :وصف النشاط . ا 

إال . لفالحيأالعمل  مردودیةإن الممارسات القدیمة والمتخلفة في مجال الزراعة تحول دون تحسین 
أنھ بفضل اإلرشاد حول الطرق المحسنة و التأطیر و وجود اآلالت و اللوازم الزراعیة یمكن أن 

تحت تصرف مرشدین زراعیین في األمر أنھ یجب وضع  كل ما .تكون للمزارع مردودیة كبرى
ق المحلي ھؤالء المزارعین و تكلیفھم بتكوینھم و جعل اآلالت و اللوازم الزراعیة متاحة في السو

  .بأسعار في متناول الجمیع
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  كل المزارعین معنیون بھذا النشاط

  تكوین قابالت تقلیدیة:  9النشاط 

  وصف النشاط. ا 

  مر بتكوین قابلة تقلیدیة في كل قریةیتعلق األ

  كل القرى :الموقع. ب 

 دعم كل مراكز التغذیة :  10النشاط 

A( وصف النشاط : 

 یة الموجودین بعاصمة البلدیة ویتعلق األمر بدعم مركزي التغذ

B(  الموقع 

 )اصمة البلدیةع(حاسي أتیلھ 

 

 تثمین منتجات الخشب :   11النشاط 

A( وصف النشاط : 

غنیة بالمواد الخشبیة التي یمكن تثمینھا عن طریق برنامج تكوین لصالح " حاسي أتیلھ"تعد بلدیة 
و یمكن لجمیع  .ذا الغرضلھ النساء حول طرق الحفاظ علیھا وتزویدھن بمعدات و تجھیزات
  .التعاونیات النسویة الناشطة بالبلدیة االستفادة من ھذا البرنامج

B( الموقع 

 جمیع البلدات 

 

 مكافحة الحرائق:  12النشاط 

A( وصف النشاط : 

  .ق كل سنةئتعمیم مدونتي الغابات و المیاه وشق طرق واقیة من الحرا

B( الموقع 

 كل البلدات 
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 رى المتعلقة بالبیئةالنشاطات األخ:  13النشاط 

A(  وصف النشاط 

 

لبیع الغاز  تمن خالل تمویل محال "البوتان"الغاز  توفیر مكافحة قطع األشجار عن طریق -1
 في جمیع قرى البلدیة

مكافحة التبول في العراء عن طریق حملة الصرف الصحي المسیر من طرف المجموعات  -2
 .میاه ه الحملة بإنجاز دوراتذالمحلیة  في القرى و مواكبة ھ

الممارسات حول المؤدیة إلى تدھور البیئة و نشاطات تنظیم حمالت تحسیس دوریة حول ال -3
 .لك البیئةت ةلحمای أن یسلكھا المواطنون الریفیونالتي ینبغي 

أدوات الطاقة الشمسیة : (لوازم الطاقة الشمسیة تطویر الطاقة الشمسیة عن طریق اقتناء -4
 )  لتبریدوازم االمنزلیة و ل

B( قعالمو 

 و القرىجمیع البلدات 

 

 بناء سوق بلدي :  14النشاط 

A( وصف النشاط 

  و یتعلق األمر ببناء عنبر كبیر یمكنھ احتضان السوق االسبوعي   

 الموقع

 عاصمة البلدیة

 

 بناء محطة طرقیة بلدیة  : 15النشاط 

A(  وصف النشاط 

 و یتعلق األمر ببناء محطة طرقیة للبلدیة 

B( الموقع 

  عاصمة البلدیة
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 دول التكالیف المتوقعةج.  6

 التكالیف النشاطات 

 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

 000000 8 تعمیق بئرین

 000000 2  ینحاجز 2إعادة تأھیل 

 000000 3 حمایة المزارع

 3500000 بناء حظیرة لتلقیح الماشیة

 000000 10 بناء و تجھیز فصلین دراسیین

 27700000  المجموع

  مویلخطة الت.  7
  

  
 التكالیف النشاطات

 آخرون المشروع البلدیة

  %50 %50 200000 1 نشاطات مدرة للدخل

  %50 %50 000000 8  تعمیق بئرین

 000000 2  ینحاجز 2إعادة تأھیل 
50% 50%  

  %50 %50 000000 3 حمایة المزارع

  %50 %50 3500000 بناء حظیرة لتلقیح الحیوانات

  %50 %50 000000 10  دراسیینبناء و تجھیز فصلین 

  13850000 13850000 27700000 المجموع
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شجرة األولویات .1

 التھذیب

 المیاه

 الصحة

 البیطرة

 الزراعة

 مكافحة الفقر

 میادین أخرى

 البیئة
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  جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني .2

 

 2015 2014 النشاطات

 

2016 2017 2018 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

                    مكافحة الفقر: میدان 4.1

                    مشروع صغیر مدر للدخل  4.1.1

                     میدان المیاه 4.2

                    تجھیز آبار  .4.2

                     تعمیق آبار   4.2.2

                    میدان الزراعة   4.3

                     تأھیل حاجز رملي  4.3.1

                    بناء حاجز رملي   4.3.2

                     حمایة المزارع   4.3.3

                    میدان البیطرة   4.4

                      حظیرة تلقیح الحیوانات  4.4.1

                    میدان التھذیب   4.5

                     بناء و تجھیز فصل دراسي   4.5.1

                    نشاطات أخرى      5
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 الخالصات.  10

 

 جمی#عتعد ھذه الوثیقة ثمرة تشاور طویل كان قد أنج#ز بع#د أن ت#م تجدی#د المج#الس البلدی#ة ف#ي 
و كان التشاور ما بین أشخاص لم یتم إلمامھم بطرق و أسالیب . سنوات 5البلدیات و ذلك لمدة 

و یش##كل تش###ابھ الحاجی###ات ذات . بمك###انركي إال م##ؤخرا مھم###ة م###ن الص##عوبة التخط##یط التش###ا
األولوی##ة و ك##ذا طابعھ##ا أالس##تعجالي ب##نفس الدرج##ة تقریب##ا و الرؤی##ة التش##اركیة للمستش##ارین 
البلدیین الذین یحاولون تثمین تمثیلھم للمجموعات التي انتخبتھم كل ذلك یخلق توترات یصعب 

د الت#ي ب#ذلھا مس#ھلو المش#روع و الشخص#یات المرجعی#ة مكن#ت م#ن إال أن الجھو. التغلب علیھا
  .تقریب وجھات النظر وأدت إلى إجماع مقبول من لدن الجمیع و إن كان على حساب البعض

و تجدر اإلشارة إلى أن ھذا التخطیط تطلب حرمان بعض الق#رى أو المجموع#ات لص#الح أخ#رى 
ق إجماع و انس#جام داخ#ل البلدی#ة و تس#ھیل و أن احترامھ من طرف ھیئات التنفیذ من شأنھ خل

مواص#لة مس#ار التخط#یط ال#ذي ال ب#د م#ن مواص#لتھ ألن الوثیق#ة ھ#ذه ووث#ائق التخط#یط االخ#رى 
 .      یجب تحیینھا بصفة دوریة لتشكل آلة تخطیط فعالة و ناجعة
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  الملحقات.  11

 أعضاء المجلس البلدي في حاسي أتیلھ ةالئح  . 1.  11

 

 قدیم جدید وظیفةال  اإلسم 
   عمدة سید الخیر الشیخ الندى  .1
   النائب األول حدمین أحمد سیدي مولود  .2
   النائب الثاني أحمد دیدي  .3
   النائب الثالث عبد هللا ولد دمحم المختار دمحم .4
   مستشار  الشیخ فالي ولد أحمد فال .5
    مستشار  اللھ الشیخ دمحم أحمد الھیبة .6
    مستشار فال أحمد غالية لال .7
    مستشار حمد ولد دمحم حامدا .8
    مستشار شیخ سیدي سید أحمد واد دمحم حماه هللا ال .9

    مستشار سید أحمد ولد فالیلي ولد حیمد  .10
   مستشار د ولد النعمة فالارالت .11
    مستشار األمیندمحم طمة بنت اف .12
    مستشار سیداتي ولد دمحم سالم ولد جبریل  .13
    مستشار ولد السالك  جداھا بنت لكحل .14
    مستشار دمحم جدو ولد الشیخ .15
   مستشار حد أمین ولد سید ألمین .16

   مستشار تسلم بنت سالم ولد ابنیتھ .17

 

  :  عدد المستشارین الجدد

  :عدد المستشارین القدیمین
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 قائمة أعضاء اللجنة البلدیة للتشاور    11.2

 الوظیفة/ الصفة اإلســـم 

 عمدة د الشیخ الندىسید الخیر ول

 منتخب  أحمد ولد دیدي

 منتخب عبدو ولد امحیمد 

 شخصیة مرجعیة  دادي ولد المامي

  شخصیة مرجعیة التراد ولد آبي

 مدیر مدرسة  األمین ولد دمحم  فاضيال

 ممرض بالنقطة الصحیة  عمر

 م م م   سید أحمد ولد حمود 

 م م م   إسلم ولد كنداي

 م م م   دمحم راره دمحم األمین ولد

  م م م   إیش ولد إسلم 

  م م م  عل ولد سالما

  م م م طالد اللیاسدمحم یحفظ 

  م م م الھیب ولد عمر 

  م م م الشیخ دمحمي ولد اسویلك

  م م م ھیب ولد دمحم بوه ال

  م م م الشیخ فال ولد دحان

N م م م الشیخ سید أحمد ولد حماه  

  م مم    دمحم توریھ 

  م م م ولد زیدان جا

  

   
 

 


