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 صادية والاجامتعية :حمور التمنية الاقت

 درهــم41 857  359.47
و يتعلق الامر ابملشاريع املنجزة سواء ابالماكنيات اذلاتية أ و يف اطار 

الرشاكة مع القطاع  العام أ و اخلاص, حيث تنوعت تدخالت امجلاعة 

احلرضية ملدينة اترودانت يف هذا اجملال حسب الاولوايت املسطرة يف 

الاجامتعي والفقر. وذكل ابالعامتد عىل  حماربة الهشاشة و الاقصاء

الاماكنيات واملوارد املالية والبرشية اذلاتية أ و عن طريق الرشاكة مع 

 املبادرة الوطنية لتمنية البرشية و يتعلق الامر ب :

 بناء و جتهزي دور املواطن أ و احلي :
قام اجمللس احلرضي بلتارودانت بناء و جتهزي دور احلي أ و املواطن  

عديد من أ حياء املدينة كام قام بتوفري الاليات الرضورية لتس يريها و ابل

مواكبهتا لتقوم بدورها الاسايس و اذلي يتجىل يف كوهنا احدى اليات 

ىل تلبية حاجيات املواطنني يف توفري القرب اليت  هتدف ابل ساس ا 

 ومهنا :  ٬والتنش ئة والتحسيسوالتأ طري التكوين 

 بلقاس:دار احلي س يدي  .0
 وانت املرشوع : مك

  البناء : يتكون املرشوع من ماكتب ادارية و

 قاعات للمعلوميات و التنش يط. ومرافق حصية...

  ,التجهزي :حواسيب , مكيفات هوائية , اةل للنسخ

طابعة, كرايس, أ لعاب, تلفاز من احلجم الكبري, س بورات 

  متحركة معدات صوتية...

 

 لغزال:دار احلي أ والد 
 ع : مكوانت املرشو

  البناء : س تة قاعات للتنش يط و التكوين يف جمال

التأ هيل احلريف و التعلمي و املعلوميات ومكتبني لالدارة 

 ومس تودعني. ومرافق حصية...

 

  التجهزي :  حواسيب و معدات صوتية , الات

لتعمل اخلياطة و الطرز, معدات لتعمل الطبخ و ثالجة, 

 ةل للطباعة.. طاوالت وكرايس و س بورات الات مصورة ا

 

 

 لغزال زاوية بلغازي : النسوية أ والداجملمع الصناعي للصناعات 
 مكوانت املرشوع :

 ...البناء : : مخسة قاعات ومكتبني و خمزن ومرافق حصية 

  التجهزي : حواسيب و معدات صوتية , الات لتعمل

اخلياطة و الطرز, معدات لتعمل الطبخ و ثالجة, طاوالت 

 الات مصورة   وكرايس و س بورات

 : بسطاح املدينةدار احلي 
 مكوانت املرشوع : 

  البناء : ثالت قاعات 
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  ,التجهزي :حواسيب , مكيفات هوائية , اةل للنسخ, طابعة

كرايس, أ لعاب, تلفاز من احلجم الكبري, س بورات متحركة 

 معدات صوتية...

 قاعات متعددة التخصصات ابلزيدانية :
 مكوانت املرشوع : 

 ء : قاعتني و مكتب البنا 

  ,التجهزي :حواسيب , مكيفات هوائية , اةل للنسخ

طابعة, كرايس, أ لعاب, تلفاز من احلجم الكبري, س بورات 

 متحركة معدات صوتية...

 بناء و جتهزي فضاءات القرب :

نظرا لدلور الفعال اذلي تلعبه فضاءات القرب أ و احلي يف تأ طري 

 اريية ملامرسة الرايية و الش باب وتطوير مواههبم حيث توفر هل

الانشطة الثقافية و صقل قدراته, قام اجمللس امجلاعي ببناء و جتهزي 

محموعة من الفضاءات ويه : فضاء املواطن بسطاح املدينة, ابب 

امخليس, جنان املشامشة, ابب احلجر. كام رشع يف اجناز الصفقات 

ضم وس تضم املتعلقة بفضاءات القرب أ حفري, س يدي بلقاس,  واليت ت

 فضاء لالطفال وللراييات امجلاعية والساحات

 

 فضاء احلي بسطاح املدينة:

 

 
 فضاء احلي ابب امخليس:

 
 فضاء احلي جنان املشامشة:
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 صيــانــة و ترمــمي و تمثني أ سوار املدينة :

الربامج  اعترب اجمللس البدلي ملدينة اترودانت ترممي ال سوار أ حد أ مه

ويعها مضن ال ولوايت عىل غرار جتهزي الطرقات و صيانة من  اليت البد

الهدف من هذه العملية يمكن يف التطهري السائل، حيث أ كد أ ن 

احملافظة وتمثني أ سوار املدينة ابعتبارها ترااث اترخييا وثقافيا جيب السهر 

 .عىل دوامه

  يامان لنجاح معلية الرتممي قام اجمللس البدلي برشاكة مع مجعيات دولية

ابجناز دراسة شامةل لهذا املرشوع ـ بينت هذه ادلراسة أ ن معلية الرتممي 

س تكون ملكفة نظرا للطريقة اليت أ جنزت هبا هذه  ال سوار. سواء تعلق 

ال مر ابملواد املس تعمةل يف البناء أ و هندسة السور اذلي يتكون من 

 , ودىنالواملمر ا و املمر العسكري اخلاريجاجلزء  : مكوانتثالث 

نظرا الماكنيات امجلاعة احملدودة قام اجمللس ابجناز  قام بربجمة معلية 

القطاعات  أ ن كام أ شار اىل أ جنز العديد مهنا,الرتممي عرب عدة أ شطر,

املتداخةل  ال خرى البد أ ن تأ خذ بعني الاعتبار يف  براجمها الاش تغال 

يتجاوز مدار  ملف املدن العتيقة وخاصة اترودانت و اليتعىل  

 الكيلومرت لكمرتات ونصف  7 اسوارها

ىل أ ن معلية الرتممي  هدم ال جزاء املهددة مشلت جتدر اال شارة ا 

عادة بناء  ابالهنيار، وترممي القاعدة ومعاجلة وتقوية أ ساسات ال سوار، وا 

ال جزاء املهدمة، وترممي وتبليط بعض ال براج، وتغطية وحامية أ عىل 

عادة بناء الرشفات، فض عادة بناء وترممي بعض ال سوار وا  ال عن ا 

 ,ال بواب

 

 

 

 

صيــانــة و ترمــمي و تمثني ال بواب القدمية و بناء أ بواب 

 جديدة لتسهيل الولوج اىل املدينة :

 

 أ كفايابب 

 

 
 ابب اترغـــونــت
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وحتول ا ىل  ابب الزركــان متت هتيئته ابلرشاكة مع وزارة الثقافة

 رواق

 
ــ   ـيـــــعابب لبــــاللــ

 

 ابب بنــــيارة

 ح ال ولـــمــبــي : ببناء و تــجهزي املس  
قلميي، و يتكون من  يعترب هذا املرشوع ال ول من نوعه عىل الصعيد اال 

مس بح أ جنز مبواصفات حترتم املعايري ادلولية، و مس بح لل طفال و 

 مقهى ... 
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 مس بح النساء : هتيئة و جتهزي املس بح القدمي /

 

 

 

 بناء و جتهزي مالعب كرة القدم :
نظرا لدلور الرايدي اذلي تلعبه كرة القدم يف التمنية احمللية ابعتبارها 

 الرايية ال كرث شعبية يف العامل, فان اجمللس احلرضي أ وىل اهامتما كبريا

ببناء ملعب  قام ايافة اىل بناء مالعب القرب, حيثهبذا امللف, 

ينة سيمت تعشيبه ابلرشاكة مع اجلامعة جديد لكرة القدم بسطاح املد

املعشوشب م بهتيئة امللعب البدلي و قكام س يامللكية لكرة القدم, 

  )املدرجات واملرافق الصحية واخلدماتية(

 بناء ملعب سطاح املدينة :

وهو مفتوح يف وجه الفرق الراييية والاعداد لبناء ملعب اثلث 

 بسطاح املدينة وملعب رابع للتداريب...

 
 :هتيئة امللعب البدلي القدمي 
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املبادرة مشاريع أ جنزت ابلرشاكة مع القطاع العام و 

 امجلعيات. الوطنية للتمنية البرشية و

يف منوذيج املرشوع ال  الثقــــايف: وتــجهزي املركببناء 

 مراحهل الهنائية
ية , تلعب املركبات الثقافية دورا هاما يف التمنية الثقافية احمللية و الوطن 

وذكل لكوهنا تدخل مضن التجهزيات الثقافية اليت تشلك دعامة 

أ ساس ية لتمنية الثقافة و الهنوض بــها. من هذا املنطلق قام اجمللس 

 احلرضي ملدينة اترودانت ابجناز مركب ثقايف بسطاح املدينة.

 و يتكون املشــروع  من : 

 مقعد. 239قاعة للعروض بــملحقــاتـــها و تسع ل 

 التدريب قاعة 

 .قاعة متعددة الاس تعامالت 

 6 .قاعات للمنتدايت 

 .ماكتب ادارية 

 .ورش لالصالح 

 .مس تودع لدليكـــور 

 . مــــــقـــهـــــــ 

 .مرافـــــق اداريـــة 

 .الهتيـــئات اخلـــارجــيــة 

 

 

 

 

 

 :الثقايف و التكوين املرسيح للتنش يطبناء مـــركز الشعاع 

واذلي س يخصص  يف ا طار الاعداد ال هناء املرشوع.ل مت ا جناز الشطر الاو 

 كفضاء ثقايف للعروض ولك أ نواع التنش يط
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)الشطر  مركز اجامتعي متعدد اخلدماتبناء وجتهزي 

 (مركز الاشخاص يف ويعية اعاقةال ول : 

ابدلمع وابلتأ طري التقين كام سامهت   املراكزسامهت امجلاعة ابل رض الالزمة ال قامة 

 بعض املشاريع.يف  املايل

 

 

 

 
 بناء و تــجهزي قاعة مغطـــاة ابلرشاكة :
 9000طاقهتا الاستيعابية يتعلق الامر ببناء قاعة مغـطاة للرايية تبلغ 

و ختتص يف مزاوةل ال نشطة الراييية التالية : كرة اليد, كرة  .متفرج

 السةل, الكرة الطائرة ايافة خملتلف الراييات ال خرى.

 

 

 : ابلرشاكة مجمع العاب القوىو جتهزي بناء 

زاةل مطرح النفاايت الصلبة القدمي اذلي اكن حماداي  قام اجمللس البدلي اب 

للمصىل القدمية .. كام قام بتخصيص الارض الالزمة القامة مركب 

 أ لعاب القوى اذلي انهتت ال شغال به.
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 : دمع ال نشطة الثقافية و الراييية و الاجامتعية

لس يف هذا الباب بدمع اجملمتع املدين و امجلعيات ماداي و معنواي قام اجمل

حيث يوفر لها ادلمع املايل  ،نظمهات يف خمتلف ال نشطة اليت 

واللوجيستيك الرضوري و يضع رهن اشارهتا ال طر املمترسة الجناح 

تظاهراهتا و ورشاهتا، و تتجىل هذه ال نشطة يف تنظمي ورشات بيئية 

لف الراييات و تشجيع املتفوقني دراس يا يف و مسابقات يف خمت

 خمتلف اجملاالت ....

 : تشجيع املتفوقني دراس يا
خيصص اجمللس البدلي يف لك مومس اعامتدا ماليا دلمع املتفوقني دراس يا, 

حفل تتوجي وتكرمي وتوزيع الشهادات  أ سفهل صورال  ظهرحيث ت 

لتالميذ مبختلف واجلوائز عىل املتفوقني واملتفوقات من التلميذات وا

احلفل  اسالك التعلمي .. ابتدايئ واعدادي واثنوي بشعبه ...حيث نظم

يوليوز  08املوافق  0232رمضان  90بهبو بدلية اترودانت يومه امجلعة 

9002 

  

 
 :الراييية  التظاهراتتنظمي 

قام اجمللس بتوفري ادلمع اللوجيستييك لتنظمي مسابقات راييية يف لعبة 

 نون احلرب وس باق ادلراجات النارية...الهويك، و ف 

 

 

 
 س باق ادلراجات النارية :

بتعاون مع امجلعية الراييية املتخصصة يف رايية اجمللس  جنزأ  

اليت  و ادلراجات النارية بتارودانت حلبة لرايية ادلراجات النارية

عىل مس توايت خمتلفة . و تعترب أ صبحت تس تقبل بطوالت متعددة 

عىل الصعيد  و  ذجية عىل مس توى جنوب املغربمنو هذه احللبة 

  الوطين.

 



  9002-9002الفرتة املمتدة ما بني  خاللمنجزات اجمللس احلرضي ملدينة اترودانت  حصيةل 

  00  تـــــــارودانـــــــت ـــةريـضـاحل ةـــامجلاع

 

 

 

 :الورشات البيئية  
 اورشو تبني الصور أ سفهل ورشا لتشجري حديقة ابراهمي الروداين 

كت هتم الث مجعيات بني حيي بزيامارن واتفالبني ث اميداني اتشاركي

د وق احلفاظ عىل البيئةت للتشجري والنظافة والتحسيس ابمهية المح

لساكنة عىل اابمجلعيات و  دمع احمللس البدلي لتارودانت هذه البادرة ونوه

 اجناهحا  تنفيذها و وا اعدادمه له

 

قام اجمللس ابلرشاكة مع رشكة كواك كوال بهتيئة يفة الواد الواعر كام 

 وفر منزتها و متنفسا للساكنة .س يو مما ابل غراس و أ جشار النخيل . 

الريم العشوايئ لل زابل وعىل تربهتا من س يحافظ عىل املنطقة من 

 الاجنراف. 

 

 

 
 


