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  ة احلرضية ملدينة اس دجواب مع رئيس امجل

 اترودانت

م  هو تقيميمك حلصيةل أ شغ ل اجمللس امجل عي للجام ة 

 احلرضية اترودانت ؟
ويف حنن يبدلية اترودانت نعرف املدينة ووضعيهت  وح جي هت  واماكني هت .

كيف اكنت اترودانت  اليت تعرفمع مجيع الس كنة  تواصل دامئ

ال أ حد ميكنه أ ن ينكر م   .فتهعر الدطور اذلي واحي ؤه  وفض ءاهت  و 

املش ريع ومعلي ت االإصالح أ كرب ش هد  ىل ذكل حتقق وم  أ جنز. و 

ال أ حد ميكنه أ ن يدعي يأ نن  حققن   من هجة أ خرى. أ جنزتوالبن ء اليت 

ليه مجيع .  لك الآم ل و  جلن  لك املش لك وأ جنزان لك م  نطتمع اإ

رث وحنقق ابالإماكني ت هبذا ميكن القول ابنن  نبذل اجلهد املتمكن واك

احملدودة اليشء الكثري فنحن من هجة طتموحون جدا ومن هجة اخرى 

ومن هجة اثلثة نسعى لدحقيق الكثري واملزيد يدظ فر  مطتمئنون مل  اجنز،

اجلهود املشرتكة ين امجل  ة والس كنة ولك من هل ارادة يف العتمل البن ء 

 بلك جم الت الشأ ن احمليل.

ط ر برانمج م  هو تقيميمك حلص  يةل املش ريع املنجزة يف اإ

 الدأ هيل احلرضي ؟
ن  جن زاتصيةل حل املدتبع اإ و  9002د رودانت م  ين ل  امجل  ة احلرضية  اإ

املدينة اصبحت ورش  كبريا مفتوح  طول هذه أ ن  س يجد 9002

الهتيئة ، الاحي ء ،الطرق: الس نوات يدون توقف يف لك املي دين تقريب  

آثر الد رخييةصي نة امل ،الع مة  ،ين ء دور الاحي ء ،الدطهري الس ئل ،أ

فض ءات  ال طف ل،فض ءات  ،فض ءات الاحي ء ،رضاءاخلفض ءات ال

ملعب الرايض ت امجل عية بسط ح املدينة املركب  ،الرايض ت امجل عية 

تطوير املس دودع البدلي  ،مس بح النس ء ،املس بح الاومليب  ،الثق يف 

 واملعدات اخل صة ابلنظ فة....اخل  ورشاء العديد من الالي ت

جن زه   رب  دة خمطط ت تمنوية من أ مهه   هذه املش ريع متت برجمهت  و اإ

برانمج الدأ هيل احلرضي اذلي أ عطى للتمدينة قفزة نوعية يف  دة 

جم الت مؤكدين يف نفس الوقت أ نه ح ن ال وان لدحيينه حىت يامتىش مع 

 الس كنة. مس دجدات الدمنية احمللية و اهامتم ت

م  يه العقب ت اليت واهجت اجمللس احلرضي ملدينة 

جن ز املش ريع الواردة يربانمج  اترودانت خبصوص اإ

 الدأ هيل احلرضي للجام ة ؟

نن  نؤمن ابلعتمل التش ريك والرشااكت سواء مع الس كنة أ و مع  اإ

مؤسس ت ادلوةل وحىت اخلواص ولهذا معلن  ونعتمل من أ جل وضع 

 حلرضي وبرانمج س ي سة املدينة.برانمج الدأ هيل ا

 

دلوةل الإجن ز برامج تدخل يف اتيعة لمع  دة مؤسس ت حيث تع قدان 

ط ر االإختص ص ت املشرتكة وأ حي انا  ، يل مشل الدع قد أ حي ان املش ريع اإ

 .منفردةاليت تنجزه  ه ته املؤسس ت 

ي اجمللس احلرض   برمج الجن ز املش ريع الواردة يف االتف قي ت املذكورة 

الإعامتدات املتمكنة وخصص العق رات الالزمة ملدينة اترودانت ا

 الحتض هن ، 

ذا اكنت  لزتام ته    يعض من القط   ت احلكومية وفي  واإ بشلك رسيع،   ابإ

جن ز ا ويطيئ  مم  متأ خر ف ن اكن  يعض املش ريع ، كام أ ن عرقل وعطل اإ

 ة.أ و مل ينخرط ومل يس مه حلد الس   يف ابلزتام تهشق  اثلث  

طالق برانمج س ي سة  ورمغ لك هذا فنحن مش دغلون جبد من أ جل اإ

املدينة اذلي خصصن  هل كذكل مش ريع همتمة ورضورية للتمدينة مع 

ال سف تأ خر البث فهي  ل كرث من ثالث س نوات ل س ب ب هتم يعض 

قلمي طالق . املسؤولن القط عين  ابالإ ومتكن  يدع ون امجليع من اإ  دة اإ

  ليه ل  ىل اجله ت احلكومية اخملدصة للتمص دقة الربانمج اذلي س يح

وميكن أ ن جنتمل جم الت مش ريع تدخل البدلية واليت برجمت من أ جله  

عامتدات ابالإقرتاض   يف أ ريع جم الت :اإ

هتيئة الدطهري الس ئل، :  الش باكت خملدلف الدحدية البني ت تقوية

و امل ء الص حل  ءتقوية ش بكة الزتويد ابلكهراب الطرق والس ح ت و ال حي ء،

خلللرشب.  .....اإ

هتيئة فض ءات و :   والثق فية والرايضية ابملدينة الاجامتعية تعزيز البني ت

- أ حفري-يلق سس يدي ب  القربدور الاحي ء وين ء و جتهزي فض ءات مالعب 

، ملدينةاب القدمهتيئة و تطوير مالعب كرة  ، يزيم رن -احمل يطة -مب رك  س يدي

ين ء مدار ، مس دفيد 200هكت ر محولده  3ىل مس حة ين ء خممي ق ر 

، تعشيب ملعب سط ح املدينة لكرة القدم،  راييض لدلراج ت الن رية

خل.ين ء ملعب للهويك بسط ح املدينة   ....اإ
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 والفض ءات العتمومية:هتيئة الس ح ت :  املدينة وجاملية البيئة جم ل

يزيم رن  س حة-س يدي مب رك  ةس ح-املس بح الاومليب  فض ء-فض ءاملركب الثق يف 

 س حة-أ حفري  س حة-القصبة  س حة-درب اكس مية  س حة-أ والد غزال  س حة-

كربى ين ء و جتهزي حديقة  ابملدينة وهتيئة و صي نة املن طق اخلرضاء ، يني رة

نزته م  ءالواد, ين  ىل ضف ف  منزته يييئين ء فض ء و  املدينة،بسط ح  لل طف ل

خل. البدلي والدقنية للتمطرحالهتيئة البيئية ، يييئ و راييض خمصص للتمخاميت  .....اإ

حصي حبي  وجتهزي مركزين ء :  الاجامتعية املرافق تقوية و الاقتص دي اجمل ل

حصي حبي السط ح  وجتهزي مركزين ء ، س يدي يلق س ابمجل  ة احلرضية اترودانت

اجن ز ، للدكوين يف همن الصحة  جتهزي معهدو ين ء ، ابمجل  ة احلرضية اترودانت

لاليواء بسط ح املدينة  وجتهزي مركزين ء ، منطقة صن عية خ صة ابملهن امللوثة

الدقليدية  مجمع الصن  ةين ء ،  للتمه جر وجتهزي دارين ء ،  وتزويده مبالعب رايضية

، الطرقية ين ء احملطة، الدحرير وأ عض ء جيشخ صة ابملق ومن  وجتهزي دارين ء ، 

 .ادلابغة ابلرشاكة مع وزارة الصن  ة الدقليدية وتأ هيل دارهتيئة 

م يه أ مه الددايري املدخذة من طرف اجمللس امجل عي 

 لدقوية ش بكة الدطهري الس ئل ؟
يف جم ل الدطهري الس ئل ميكن أ ن نقول يأ ن يدلية اترودانت أ ولت 

ت الريط يه ولقد اهامتم هت  لدجديده ومتديده وتطويره وتوس يع جم ال

حصة توفري  اختذت القرارات الالزمة وبرجمت قروض الإ داد ادلراسة و

من طق أ والد الغزال والزاوية وأ يت ق مس . و ريط امجل  ة من املزيانية

ين ء  ووالزيدانية وزاوية س يدي داود ورك أ ش ب ر ويواترايلت الربانية 

 حمطة للضخ.

ري حددت منطقة يف يح سط ح كام أ ن ادلراسة اخل صة ابلدصتممي املدي

 .املدينة لبن ء حمطة لدصفية املي ه الع دمة

م يه أ مه الددايري املدخذة من طرف اجمللس امجل عي 

لدج وز مش لك الزتويد ابلكهرابء يأ حي ء أ والد غزال 

،املعدايت ، يالقش ش ، يوتلميت ، جن ن الدرصيف 

 ...اخل ؟
ن  العديد من املش لك اليت هتم قط ع ال  كهرابء ابملدار احلرضي واليت اإ

ىل املدينة واذلي أ صبح ال  ىل نقص يف صبيب الط قة اليت تصل اإ ترجع اإ

يفي حب جي ت اترودانت وس كنة املدينة جعلن  نددارس و ندخذ قرارات 

تف قية  املرتبطة  ش لكامل ل حلهمتمة مع املكتب الوطين للكهرابء هيم وضع اإ

 من ال حي ء بش بكة الكهرابء يدقوية اجلهد وريط الس كنة مبجتمو ة 

ِسؤالن  م  قبل ال خري : نود أ ن ندعرف  ىل تطلع ت 

اجمللس و الاف ق الدمنوية املسطرة يف براجممك املس دقبلية 

 ؟

الالزم  الاط ر   توفري جملهوداته يف  مواصةل   و  القريب املدى    ىل

   قدري 9002   برمس س نة ف ئض    اجمللس  حقق ،   لمتويل املش ريع

درمه خصصه الجن ز مجمو ة من املش ريع    12 ,458 438 2    ب

كهتيئة املالعب الرايضية ابملدينة، و املرافق الاقتص دية  كسوق 

مت م هتيئة و جتهزي فض ءات القرب و دور الستمك و  اجملزرة البدلية و اإ

ال حي ء وصب نة ش بكة الدطهري الس ئل و دمع املس دودع البدلي 

. كام عرفت مزيانية الدجهزي برمس س نة اخل.....الرضورية ابلدجهزيات

مليون درمه مت ختصيصه   00برجمت اعامتدات همتمة انهزت  9002

 لدنفيذ العديد من املش ريع الدمنوية اليت ستس دأ ثر ابهامتم س كنة املدينة .

ىلينك للتمش ريع و سعى  اإ داد ىل املدى املدوسط معل اجمللس  ىل   اإ

جن زه   رب عقد رشااكت حملية ووطنية وكذا  تعبئة املوارد الرضورية اإ

ط رالاعامتد  ىل  القته اخل رجية يف  مركزي مع العديد الدع ون الال اإ

 من املدن و املنظامت ادلولية.

 كيف ح ل اجمللس احمليل للش ب ب ؟
أ م  سؤالمك عن منددى امجلعي ت فلن  ان نقول أ نه خطوة همتمة حققه  

 ا ونقل هذه الدجرية حىت اىل يعض املدن خ رج اجمللس البدلي وطني

نسعى حبول هللا اىل جعهل مؤسسة مدنية تس مه يف الدأ طري ، املغرب

التش ريك والعتمل املشرتك من أ جل الش ب ب ابملدينة يعتمل معقلن 

ومتنور منفتح  ىل املدينة و ىل الس كنة حىت نمتكن من عقلنة قوية 

نشطة املشرتكة ويف هذا االإط ر قرران للربجمة امل لية  ىل املش ريع والا

ختصيص عق ر يدلي وتوفري االإعامتدات الالزمة لبن ء مركب متعدد 

الاختص ص ت للش ب ب يس دوعب لك الفع لي ت والايدا  ت وجمهز 

 بلك م  ينجح لك الربامج...

 

 

 

 


