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أهلنا أبنـاء بالط،
نتوّجه إليكم ببعض الكلمات التي لن تفي بالط وأهلها حقهم في أن تكون بلدتهم 

على مستوى أحالمهم، تلك البلدة التي هي إرث األجداد ومحط آمال األحفاد.

وألن العمل البلدي يهتّم بشؤون ومشاكل البلدة...

وألننا بحاجة إلى اإلنطالق بمسيرة هذه البلدة التنموية...

قررنا يداً بيد المشاركة ببناء بلدة حضارية، ركيزتها األساسية تحقيق التقّدم والتنمية 
على كافة األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية، معتمدين على كفاءات تحمل هموم 

البلدة وأبنائها.

عهدنا لكم أال نطلق شعارات رنّانة ووعود باطلة، بل أن تكون عزيمتنا الصلبة هي أداة 
لتحقيق أحالمكم في القضاء على اإلستبداد والعشوائية واإلدارة السيئة، وذلك 

من خالل برنامج ديمقراطي ينظم الممارسة التي تنطلق من الفهم العصري لدور 
البلديات، بوصفها اإلدارة التي اختارها المواطنون لتقوم بتنظيم شؤونهم ولتهتم 

بإنماء وتطوير المجال العام، على أن يحاسبوا كل من انتدبهم لتلك المهمة.

لقد نذرنا أنفسنا لهذا الدور وتالقينا على التضامن والتعاون والسير على هذه الطريق 
الطويلة متجاوزين الحسابات الضّيقة، والمصالح الشخصية مبتعدين عن اختزال اآلخر 

واختصاره، مفسحين المجال أمام جميع الطاقات الخّيرة، كل من موقعه سواء داخل 
المجلس البلدي أو خارجه، من أجل بالط.

أهلنا أبنـاء بالط،
نختصر ببرنامجنا هذا الكثير من األعمال التي تنتظرنا من خالل إعادة بناء اإلدارة 

البلدية، معالجة البيئة )مجارير، نفايات ومكّبات(، إنشاء حديقة عاّمة ومكتبة عاّمة 
ومستوصف، إلى ما هنالك من حاجات بالطية عديدة تعاني منها البلدة حرمانًا مزمنًا.

تلك هي بالط التي يحلم بها األبناء، ونحن نسعى بكل طاقاتنا لتحقيق حلمهم.

العمل لغدٍ أفضل...



اإلدارة البلدية

التنمية المستدامة

إنشاء المجّمع البلدي المتكامل لإلدارة البلدية واألهلية. 0
اإلنضمام إلى إتحاد البلديات بعد التدارس ضمن المجلس البلدي. 0
تنفيذ المسح الشامل للبلدة. 0
إنشاء موقع إلكتروني للبلدية والعمل على إطالق المكننة مع  0

كافة التطبيقات وتشغيلها على المواقع الذكية مع إنشاء تطبيق 
)Application(  خاص بالبلدة.

دراسة المشاريع البلدية من ضمن استراتيجية مالية متكاملة. 0
تنظيم العمل اإلداري في البلدية وتفعيله ومكننته. 0
إنشاء لجان عمل قطاعية متخصصة لتنشيط العمل البلدي والتعاون  0

مع األخصائيين في هذا المجال.
 تدريب وتأهيل الشرطة البلدية. 0
إعتماد أصول المناقصات والشفافية في العقود والتلزيمات البلدية. 0
تأهيل الكادر البلدي وتمكينه وتطوير آدائه. 0
تقديم تقارير دورية عن أعمال المجلس البلدي ونشرها للعموم. 0
إنشاء مجلس بلدي ظّل يمثل عموم القاطنين في البلدة. 0

إعتماد مخّطط تنموي متكامل يؤسس لتنمية شاملة ومستدامة. 0
وضع سلة حوافز للتطوير العقاري لتشجيع اإلستثمار العقاري في  0

النطاق البلدي.



التخطيط المدني

األشغال والبنى التحتية

 دراسة الحركة المرورية واعتماد إعادة تنظيمها. 0
 إعداد مخّطط توجيهي للبنى التحتية في النطاق البلدي. 0
0  )Adressage( ترقيم الشوارع، المناطق السكنية والمباني 

وفقًا للقواعد العلمية للعنونة.
العمل على تعديل المخّطط التوجيهي لبلدة بالط إستناداً الى  0

مبادئ التخطيط المدني الحديثة.
معالجة الترخيص العشوائي ومنعه من ضمن خّطة متكاملة  0

لإلستثمار العقاري ومنع البناء العشوائي.
إستحداث مواقف عاّمة للسيارات ضمن النطاق البلدي وإدارتها. 0
نقل عام منّظم يربط جميع أطراف البلدة )بالط – مستيتا –  0

قرطبون( باألوتوستراد.
إنشاء مواقف خاصة لسيارات النقل العام )تاكسي – باص           0

.)PICKUP وال
الحفاظ على األمالك العامة. 0

 إعادة تجهيز شبكة اإلنارة وصيانتها واعتماد الطاقة الشمسية         0
.ECO SYSTEM

التعاون مع مصلحة المياه لمّد شبكة مياه جديدة في النطاق البلدي. 0
العمل على إنشاء خزان مياه عمومي لمعالجة أزمة المياه مع  0

استحداث بركة مياه للرّي لتعزيز القطاع الزراعي.
إستكمال تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي. 0
تنفيذ اإلستمالكات وتوسيع الطرقات غير المنّفذة ضمن النطاق البلدي. 0
تأهيل الطرقات الداخلية وإنشاء األرصفة واستحداث شبكات اإلنارة  0

الحديثة ضمن النطاق البلدي.
إنشاء الحدائق العاّمة وإدارتها مع حديقة عاّمة ضخمة إلستقبال الزّوار  0

من كاّفة دول العالم.



الشأن االجتماعي والصحي

 دعم الشوؤن اإلجتماعية المعنّية بالمسنين، وذوي الحاجات الخاصة  0
واألوضاع اإلجتماعية على أنواعها.

إنشاء نادي للعناية والراحة واإلهتمام بالمسنين ودعم المبادرات  0
التي تعنى بهم.

إنشاء مستوصف ألهالي البلدة. 0
إحياء العالقة مع المهاجرين من بلدة بالط وربطهم ببلدتهم األصلية  0

وتشجيعهم على إسترجاع الجنسية اللبنانية )في حال لم توجد(.
تأسيس لجنة لمتابعة سالمة الغذاء مع األماكن السياحية داخل  0

النطاق البلدي وذلك بهدف تأمين جودة ونوعية وسالمة المواطن 
والزائر والمستهلك.

إنشاء خط ساخن لشكاوى المواطنين. 0
إطالق برنامج رعاية الشباب وتنمية مهاراتهم وإستثمار طاقاتهم  0

اإليجابية في بناء المجتمع وإدماجهم السليم فيه.
اإلهتمام باألسر ذات األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية الخاصة. 0

السياحة واآلثار

األنشطة الثقافية والرياضية

إنشاء مشروع سياحي-إنمائي متطّور وحديث في نهر الفيدار  0
بالشراكة مع بلدية الفيدار. هذا المشروع سيؤّمن فرص عمل جديدة 

ألبناء البلدة، يساهم في تعزيز القطاع السياحي، كما سيساهم في 
التطّور البيئي للبلدة.

 إنشاء موقع إلكتروني خاص للترويج والتسويق السياحي والصناعي  0
لبلدة بالط.

إعداد دليل سياحي عن بلدة بالط. 0
 إنشاء مكتب للترويج السياحي لبلدة بالط. 0
إعادة إحياء »طريق القمح« الممتد من بالط بإتجاه قرطبا. 0
فرض إمكانية إستفادة أبناء البلدة من المنتجعات السياحية                 0

على شواطئها.
العمل على إبراز الوجه األثري لبالط لما تختزنه من آثار فينيقية مغمورة. 0
التعاون مع المنتجعات السياحية على شاطئ البلدة لتعزيز السياحة  0

وفقًا لألصول واألحكام العامة.

إصدار المجّلة البلدية السنوية. 0
 إنشاء نادي رياضي ثقافي إجتماعي من ضمن المجّمع البلدي  0

إلستقطاب الشباب وإحاطتهم.
 إنشاء بيت الذاكرة الثقافية والتاريخية لبلدة بالط. 0
دعم األندية الرياضية والثقافية وإبرازها على الخريطة الرياضية اللبنانية. 0
إنشاء مركز ضمن القصر البلدي خاص يعنى باألطفال ويتوّجه إليهم  0

وفق برنامج تربوي هادف.
تأسيس مكتبة عامة للمحافظة على المستوى الثقافي في البلدة. 0
منح خصومات دراسية لكافة طالّب البلدة بالتعاون مع الجامعات  0

خصوصًا ضمن النطاق البلدي.

المشاركة األهلية في التخطيط 
والعمل البلدي

إشراك المواطنين واستفتائهم المستمر في المشاريع          0
واألنشطة البلدية.

إشراك أهل البلدة وخصوصًا الشباب في إدارة الحياة المحلية  0
والوقوف على آرائهم فيها.

التفاعل الدائم مع الفعاليات األهلية واإلصغاء إلى مطالبها  0
واقتراحاتها والتعاون معها في العمل البلدي.

تشجيع النخب األهلية على المشاركة في التخطيط والعمل    0
اإلنمائي للبلدة.



حماية البيئة

 حماية الثروة الحرجية والعمل على تعزيزها. 0
المحافظة على شاطئ قرطبون ومستيتا وحمايته من التلوث.   0
دراسة األثر البيئي على مستوى البلدة والعمل على معالجة أسباب التلوث. 0
إلزام المتعهدين في قطاع البناء بتشجير الطرقات والشوارع المتاخمة لمشاريعهم. 0
إستحداث مركز سياحي، بيئي وأثري لترويج السياحة البيئية. 0
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