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اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

التقرير الخاص
بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 4102
بعد إعداد منوغرافية الحي من طرف فرق التنشيط في إطار التشخيص التشاركي ،و بناء على القرار
الجماعي رقم  10بتاريخ  92يناير  9104القاضي بإحداث اللجنة المحلية للتنمية البشرية في إطار المرحلة الثانية
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  9102-9100ضمن برنامج "اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري ".
و بناء على القرار الجماعي رقم  92بتاريخ  92يناير  9104القاضي بتعيين أعضاء فرق التنشيط على
مستوى الجماعة.
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للجنة المحلية للتنمية البشرية اجتمعت فرق التنشيط لألحياء بالمدينة
مع الجمعيات الممثلة لألحياء في إطار التشخيص التشاركي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية وذلك أيام السبت 92

فبراير  9104على الساعة الرابعة والنصف (  ) 03:21بمقر جمعية االمام ورش بحي أوالد لغزال برئاسة
السيد عبد المجيد الدماغ وبحضور أعضاء جمعيات األحياء  ,كما انعقد اجتماع مع ممثلي جمعيات حي البورة
أكودير بمقر دار المواطن لسطاح يوم السبت  10فبراير  ، 9104وانعقد اجتماع مع ممثلي جمعيات حي الزيدانية
زاوية سيدي داوود بتاريخ السبت  02فبراير  9104بمقر جمعية الفضية بحي الزيدانية.
وبعد استعراض نتائج الجولة الميدانية التي قام بها أعضاء فرق التنشيط تم االتفاق على أن تعمل جمعيات
األحياء بإعداد اقتراحات مكتوبة بناء على ما تم التوصل إليه في إطار التشخيص التشاركي لعرض المقترحات
على اللجنة المحلية للتنمية البشرية في اجتماع الدورة الخاصة بانتقاء المشاريع المقترحة في إطار المبادرة المحلية
للتنمية البشرية الذي انعقد يوم الجمعة  03يوليوز  9104بمقر بلدية تارودانت  ،وبعد المداولة من طرف اللجنة
المحلية تمت المصادقة باإلجماع على المشاريع المقترحة باألحياء المعنية حسب األولوية :
 حي البورة أكويدير : -بناء دار الحي بدوار البورة.

 تجهيز دار الحي بدوار البورة. حي أوالد لغزال زاوية سيدي بلغازي: إنشاء المركب السوسيو الرياضي للرياضات الجماعية . تجهيز المركب السوسيو الرياضي للرياضات الجماعية. حي الزيدانية زاوية بنداود:-

تعبيد الطرق بالحي – الشطر الرابع .

-

تبليط األزقة بالحي بالطوب اإلسمنتي والتبليط العادي.

وحيث أن اللجنة المحلية تضطلع بدراسة المشاريع المقترحة وإعداد دراسات المشاريع فإن
مصالح الجماعة قامت بإعداد دراسات تقنية للمشاريع  ،وتم رفع المشاريع المقترحة إلى اللجنة
اإلقليمية للتنمية البشرية للمصادقة وبتاريخ  92دجنبر  9104انعقد اجتماع اللجنة اإلقليمية
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث درست المشاريع المقترحة للتمويل برسم السنة المالية
 ، 9104وتمت الصادقة النهائية على المشاريع الخاصة بحيي البورة أكودير وأوالد لغزال
زاوية بلغازي باإلجماع وتم تأجيل مشروعي حي الزيدانية زاوية سيدي داوود نظرا لبعض
المالحظات التقنية على أن تتم برمجتها خالل سنة .9102
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