
 

 
 

  

  بــــــــــــالغ
 

 املادة ملقتضيات ة)2016يونيو29(2.16.299ملرسوم7طبقا و ا التنمية برنامج إعداد مسطرة  ؛بتحديد

 ناء شاور  ع و سيق ال ة وا السيد مع والت تافياللتج الرشيديةوعاملدرعة  ؛إقليم

ة ستعقد        شار س يئات ـات التنظيمـي القـانون   117املـادةمقتضـيات بموجب املحدثة ال مـن64واملـادة، 111.14 ل

للمجلــس الــداخ ــا النظــام شــاور  املخصصــة اجتماعا ر حــول  لل ــوي  التصــميم بإعــداد املتعلقــة التقــار اب إلعــداد ا ــ  ال

)SRAT  (رنــامج ــة التنميــة و و س يــوم) PDR( ا مــ ايــر 21 ا جتمــا الثقــا املركــب بمقــر 2019 ف  وفــق بالرشــيدية، و

نامج  : ي ال

 ؛) 10:00~~9:30(  افتتاحية جلسة -1

ر لتقديم عامة جلسة -2  ؛) 13:00~~  10:00( الدراسات مكتب طرف من التقار

ة اجتماعــات -3 شــار س يئــات ا رئاســة تحــت الــثالث ال ثمار قضــايا يــأة. (  رؤســا الفــرصيــأة – ســ ــافؤ وت -املســاواة

ي املد واملجتمع الشباب قضايا  ؛)18:00~~15:00) ( يأة

ر لتالوة ختامية جلسة -4 يآت تقار  ؛)21:00~~19:00( امللك اللة املرفوعة الوالء برقية وتالوة ال

ــ وعمــال  ة املحطــة ــذه إنجــاح ع شــاور ــة ال و اتي للتخطــيط املــؤطرة الوثــائق إعــداد مســار ــ النوعيــة ا  للتنميــة ســ

ة، ة مجلس مكتب فإن با  :  ي ما ع يؤكد ا

ــــ -1  يــــآت ألعضــــاء دعــــوة بمثابــــة الــــبالغ ــــذا عت ضــــور  املعنيــــة الــــثالث ال تم كمــــا جتماعــــات ــــذه ــــ با ا ســــ  عــــد شــــر

ن ن البالغ رفقة تجدون (  جتماع موعد قبل أسبوعا خ التحي ذه خ قبل ما التحي  ؛) اللوائح ل

توصـــل -2 ر عضـــاء جميـــع س ـــ بالتقـــار ل ال شـــاور  ومـــادة موضـــوع شـــ ـــوار ال ـــ وا م ع ـــد ـــي بر و ـــ أســـبوعا لك  ع

ــــة، إدارة طــــرف مــــن قــــل تم كمــــا ا م ســــ ة ســــليم ــــ ا الورقيــــة ال يل عنــــد حضــــور ــــ ن لــــوائح ــــ ال  بمقــــر املشــــارك

 ؛)9:30~~9:00( جتماع

ــ  -3 يــآت أعضــاء افــة مــن ير ــة إدارة مــع التعــاون  الــثالث ال اصــة واملعطيــات املعلومــات اســتكمال أجــل مــن  ا ــل ا  ب

دمات طلب وكذا عضو، ة ا  .قتضاء عند باإلقامة املتعلقة الضرور

و  28 :  بالرشيدية وحرر                                                                           ه1440 جمادى
ل                                              اير  4املوافق   2019  ف

با:  إلمضاءا                   ي ب ا   شو

س                                                                                                                                                                                              ة رئ ج تافياللت مجلس  درعة

 

 
 

 :  املرفقات
 .تحیین ألعضاء ھیأة قضایا االستثمارالئحة آخر  -
 .ھیأة المساواة وتكافؤ الفرص الئحة آخر تحیین ألعضاء -
 . ھیأة قضایا الشباب والمجتمع المدني الئحة آخر تحیین ألعضاء -
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امھعضو ال سماِ   الرقم م املعتمدِ   املجلسب املزاول   سم

  ھنو اوماروش  الحبیب شوباني   1
  علوي عمري امحمد  مصطفى العمري   2
  زھرة أتعوي  یوسف أمنزو   3
  نعیمة بوخالف  عدي السباعي   4
  سعاد عاطف  عبد هللا صغیري   5
  الفاضلي األمینمحمد   فاضل فضیل   6
  ملیكة أوصغیر  عمر الزعیم   7
 رشیدة فتوح لال زھور ملیكي   8
 سعیدة بوطاھر كنزة سباعي   9

 فاطمة مومن عبد العزیز فاضلي   10
 لیلى شاكر أحمد صدقي   11
 یوسف التغالوي نزھة سالمي   12
 مریم الدریسي موساويكمال    13
 فانة امالل رجاء شادلي   14
 خدیجة حبیبي  عبد الرحیم عثماني   15
 فاطمة بروة نزھة الیزیدي   16
 صالح عاطي جمال النعم   17
  مریم الطیبي  بشرى سعیدي   18
  أوسوكل حسین  ذكرى الماكري   19
  منیة أمیتوطراس  أحمد الباقیر   20
  جمال احسیني  محمد فاضل   21
  عداس یوسف  احساین اغبي   22
  لم تقترح بعد   زھرة الحیان   23
  لم یقترح بعد   عبد السالم ماجد   24
  مصطفى اإلدریسي  محمد فریكس    25
  أیت الشریف اسماعیل  فاطمة عمیري   26
  لم تقترح بعد   حفصة بلحسن   27
   موالي الزھید ایت بن المدني  تحة جبور اف   28
  لم یقترح بعد   عبد الرحمان أبو الھریس   29
  لم یقترح بعد   حسني رشیدي   30
  لم یقترح بعد   م مھدي محمدي علوي   31
  مصطفى بودینار  بن دیدي ابراھیم    32
  جمال المھاني  رشیدة أنكي    33
  لم یقترح بعد   عزیز ایت رھو   34
  لم یقترح بعد   الحو المربوح   35
   النعمي عبد العزیز   غیتة ایت بن المدني   36
  نورالدین سالمي  عبد الرحمان اإلدریسي   37
  عبد الوھاب الشافعي  افراسنمحمد    38
  كانوبي حسنیة  الرمسالي حفیظة   39
  سعاد المسعودي   حیاة بناني   40
  سمیرة المورید  موالي الحسن الیزیدي   41
  لم یقترح بعد   عدي شجیري   42

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ھیئة المساواة و تكافؤ الفرص أعضاءالئحة 
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املعتمدِ  امھعضو ال سماِ   سم م   الرقم  املجلسب املزاول

   .1  الحبیب شوباني  محنيمصطفى 
   .2  مصطفى العمري  عبد الرحمان لمراني

   .3  یوسف أمنزو  حسن سفولي
   .4  عدي السباعي  رضوان المرابط

   .5  عبد هللا صغیري  عبد العزیز ادریھمي
   .6  فاضل فضیل  ھرموش الحسین

   .7  عمر الزعیم  ادریس بوزكراوي
   .8 زھور ملیكيلال  ھشام رزیك

   .9 كنزة سباعي أمین حسناوي
   .10 عبد العزیز فاضلي حفیظ العبدالوي

   .11 أحمد صدقي عبد الصمد شكوكوط
   .12 نزھة سالمي عمر العثماني
   .13 كمال موساوي محمد البكري
   .14 رجاء شادلي جمال والزین
   .15 عبد الرحیم عثماني رشید أوجري

   .16 نزھة الیزیدي محمد ایت العربي
   .17 جمال النعم سعید المحمدي

   .18  ذكرى الماكري  الفوال حسن
   .19  بشرى سعیدي  عبد الغني المرابط

   .20 أحمد الباقیر فتیحة بن علي السالم
   .21  محمد فاضل  بیماللن محمد
   .22  احساین اغبي  زاید عطوش
   .23  عبد السالم ماجد  لم یقترح بعد 
   .24  زھرة الحیان   لم تقترح بعد 

   .25 محمد فریكس محمد العالوي
   .26 فاطمة عمیري الصالحي سفیان

   .27  حة جبور اتف  یوسف العلوي
   .28  حفصة بلحسن  لم تقترح بعد 
   .29  حسني رشیدي  لم یقترح بعد 
   .30  م مھدي محمدي علوي  لم یقترح بعد 
   .31  عبد الرحمان أبو الھریس  لم یقترح بعد 

   .32  بن دیدي ابراھیم  سيیموالي رشید اإلدر
   .33  رشیدة أنكي  یوسف بودینار
   .34  المربوحالحو   لم یقترح بعد 
   .35  عزیز ایت رھو  لم یقترح بعد 

   .36  غیتة ایت بن المدني   لحسن أجراري
   .37 عبد الرحمان اإلدریسي عمر نجا

   .38  محمد افراسن  عبد الكریم لیمام
   .39 الرمسالي حفیظة عز الدین تستیفت

   .40  موالي الحسن الیزیدي  محمد برھان
   .41  حیاة بناني  لحسن أوسقل
   .42  عدي شجیري  لم یقترح بعد 
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امھعضو ال سماِ   الرقم م املعتمدة  املجلسب املزاول   سماء

 عصام الماكري -  الحبیب شوباني   .1
  لحسین أحلیس  -

  عبد العزیز الرحیوي -  مصطفى العمري   .2

 محمد بن ابراھیم -  یوسف أمنزو   .3
  حسن بوركال -

 محمد ایت خالق -  عدي السباعي   .4
  موحى منصور -

  ھدون علي -  عبد هللا صغیري   .5
  عبد الكریم بوغانم -

 التھامي ابراھیمي -  فاضل فضیل   .6
  محمد بزین -

  عبد هللا أیت علي -  عمر الزعیم   .7
  محمد بن عالل -

  رشید سامح - لال زھور ملیكي   .8
 سیدي محمد بلحسن -

  بنیعیش عبد المجید - كنزة سباعي   .9
 عبد هللا الصغیري -

  عبد العالي بلمكي - عبد العزیز فاضلي   .10
 عمراويمحمد  -

  عبد الواحد صدیقي - أحمد صدقي   .11
 حسن مرزوق -

  رشیدة أبو القاسم - نزھة سالمي   .12
 محمد ریتان -

  محمد معطاوي - كمال موساوي   .13
 موالي مھدي ملیكي -

  محمد عربا - رجاء شادلي   .14
 زینب بوتخوم -

  المختار االبرامي - عبد الرحیم عثماني   .15
 ابراھیم رشید -

  لحسن البرد - نزھة الیزیدي   .16
 حمو ایت سعدان -

  أحمد االبراھیمي - جمال النعم   .17
 موحى موحتي -

  علوي عبد الكبیر -  بشرى سعیدي   .18

  األنصاري عبد الرحمان -  ذكرى الماكري   .19
  األنصاري عبد الكریم -

 دریس أیت الحاج -  أحمد الباقیر   .20
  نعیم أبوب -

  محمد فضیلي -  محمد فاضل   .21
  ابراھیم   أیت القاسح -

 یحت محمد اوباسو -  احساین اغبي   .22
  حدو اكور -

  لم یقترح بعد   السالم ماجدعبد    .23
  لم تقترح بعد   زھرة الحیان   .24

  علي باعالي -  محمد فریكس   .25
  یوسف عمري -

 ھیئة قضایا االستثمار أعضاءالئحة 
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  محمد عمیري - فاطمة عمیري   .26
  راكاتحمحمد ال -

  لم یقترح بعد   عبد الرحمان أبو الھریس   .27
  لم تقترح بعد   حفصة بلحسن   .28
  لم یقترح بعد   حسني رشیدي   .29
  لم یقترح بعد   م مھدي محمدي علوي   .30
   خالد حروني  جبور فاتحة   .31

  لحسن بوھوش -  بن دیدي ابراھیم   .32
  اسماعیل لموي -

  مصطفى الیوبي -  رشیدة أنكي   .33
  محمد بندیدي -

  لم یقترح بعد   عزیز ایت رھو   .34

  جواد حمادة  غیتة ایت بن المدني   .35
  مصطفى والحاج

  لم یقترح بعد   الحو المربوح   .36
  یاسین بنسو -  اإلدریسيعبد الرحمان    .37
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