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 ِاخدم بالدك
تاريخ تونس  الوطنية في ثاحداألأهم  منّن االستحقاق االنتخابي البلدي هوأب اإليمان

 في مستقبل البالد. تأثيًرامن حيث حجمه ومن حيث الرهانات التي يطرحها 

 المشاركة في االنتخابات البلدية هو إخالل خطير بالواجب الوطني.عدم بأّن  الشعور

خالل تأسيس  جودة الحياة من العصر تضمنلبناء مدينة مواكبة لمتطلبات  الطموح

 .تشاركية قائمة على الشفافية والديموقراطية عالقة

 ِاخدم بالدك

الغيورين على مدينتهم ومصالح أهلها غير المقيدين  مجموعة من أبناء رجيش

بالمصالح الحزبية الضيقة والمؤمنة بأّن االنتخابات البلدية تقودها روح االنتماء 

للمنطقة واإليمان بمشروع وبرنامج واقعي نخّطه جميعا متشاركين، متضامنين، 

 متفائلين، طامحين لغد أفضل.  
 ِاخدم بالدك

فيه خّطة واقعّية تتجاوز سلبيات الماضي وتنطلق بمدينتنا  نرىوجريء برنامج مفصل 

 نحو مستقبل أفضل وتضمن حياة أجود لمواطنيها. 

 واقعّية وواضحة للعمل البلدي وتوفير جميع الشروط إلنجاحها. ةاستراتيجي رسم ˸الا أو

 قانونّيةالمنظومة الاعتماد وسائل عصرية في التسيير واتخاذ القرار استنادا الى  ˸ اثانيا 
 الفساد والمحسوبّية. ومقاومةنظافة اليد ل الضامنة

اثا والخدمات والعمل على معالجتها  والبنية التحتّيةالبيئة  علمية تتناول واقعقراءة  ˸ لثا

 .دون إهمال ما وقع إنجازه سابقا
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 ورالمحا
 والصحة  البيئة •

 والتهيئة العمرانيةاألشغال العامة  •

 مداخيل البلدية •

  مةكوالح •

  واالجتماعي واالقتصاد التضامني االقتصاد •

 والرياضة والتكوين والثقافةالشباب  •

 االجتماعية  الشؤون •

 الدوليالتعاون  •
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 من حقي نعيش في بيئة نظيفة

 كيفية تحقيق االهداف
محاور  األهداف العامة

 البرنامج

  بذلك  وإعالم المواطنينمتابعة مشروع مصب اللّيانة تأمين 
 العشوائي للنفايات الصلبة وذلك بتشديد ءالّتصدي لإللقا 

 المراقبة 

القضاء نهائيا على 
األدخنة الّسامة 

المنبعثة جّراء النفايات 
الصلبة في مصب 

 اللّيانة

حة
ص
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ة 
يئ
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 ا

 الفرز الثالثي 

 تعميم الحاويات 

  تجميع النفايات المنزليةدعم أسطول 

  والورقية والزجاجيةتثمين المواد البالستيكية 

 .التصرف في نفايات البناء 

 العضوية الى سماد. تحويل النفايات 

 الفرز الثالثي وتحسيسي بخصوصتوعوي  بعث برنامج   

وضع برنامج 
محلي للتصرف 
وتثمين ورسكلة 
 النفايات الصلبة

  المستعملة      طاقة المعالجة للمياه ترفيعمتابعة تنفيذ مشروع
    وقصور السافلمحطتي المهدية 

  البحري مؤشرات التلوثبعث خلية فنية مختصة في مراقبة 

السهر على المحافظة 
على جودة مياه البحر 

 برجيش

 لتلويث الطبقة  الحرص على التطبيق التام للقوانين الرادعة
شبكة الصرف الصحي على  المائية وعدم التهاون مع االعتداء

وغيرها من المياه الملوثة عن القنوات  وفصل مياه المطاعم
 وطمرها لآلبار يالحفر العشوائوعدم التهاون مع  الموجودة

 حماية المائدة المائية

  تهيئة موقع مشروع المستشفى الوسيط برجيش باإلنارة
 والطرقات

  ثان برجيش لبناء مستوصفايجاد مقر 
العمل على دعم 
 الصحة األساسية

  تحفيز المستثمرين الخواص على بعث مشاريع في الميدان
 طبّية...( مخبر تحاليل – االختصاص )طبالصحي 

تشجيع االستثمار في 
 القطاع الصحي

  (والخبيثةإنشاء خلية متابعة )األمراض المزمنة 

 بعث خلية للتوجيه الصحي 

إرساء قاعدة بيانات 
لمؤشرات الصحة 

 للمواطنالعمومية 
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 بالدي نبنيها، نورها و نصونها
 كيفية تحقيق االهداف

محاور  األهداف العامة
 البرنامج

  العمل على إيجاد حلول جذرّية وجماعّية ألمالك
 عزيزة عثمانة 

 مراجعة مثال التهيئة العمرانية 

  على حساب االراضي  توسع البناءايقاف
 والقبلة الجنوبية ومشع والليانةالفالحية "بالواد" 

 التشجيع على البناء العمودي 

 تهيئة الحي التجاري عادةإ 
  تهيئة منطقة الرحبة سعيا العتبارها سوق

  "الحرفيين "فضاء مدينة عتيقة

 اريقدعم الرصيد الع

ة 
ام
لع
 ا
ال
شغ

أل
ا

ية
ان
مر
لع
 ا
ئة
هي
لت
وا

 

 بين الرابطة الطريق و الشاطئية الطريق تهيئة 
 النهوض حي عبر سلقطة و رجيش

  تنوير وتعبيد االحياء الشعبية 

  تصريف مياه االمطار  وصيانة شبكةتحسين 
  المساهمة في صيانة المدارس االبتدائية

 والمدرسة االعدادية والمعهد الثانوي 
 المساهمة في صيانة المساجد 

  نارتها إوصيانة المقبرة 

تحسين البنية التحتية من طرقات 
 العمومية وأرصفة والمنشآت

 الطاقات المتجددة للتنوير العمومي ستغاللا 

  الحرص على ايصال الماء الصالح للشراب الى
منطقة الجبل وغيرها من المناطق غير 

 المربوطة بالشبكة 

  التطهير خاصة بجهة  وتوسيع شبكةتحسين
 الشاطئ

العمومي نوير لتّ رفيع في نسبة اتّ ال
للشراب بالماء الصالح  بطرّ وال

 وكيفاا مّ التطهير ك وبشبكة

  حداث قاعة اجتماعات إ 

 حداث قاعة احتفاالت بلدية إ 

 حداث مكاتب جديدة  إ 

 توسيع مقر البلدية
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كنير  ش وشاورني واسمعني   

 
 

بلديتي منفعة لبيتيخالص  يف  

محاور  األهداف العامة كيفية تحقيق االهداف
 البرنامج

  يقع فيه  األنترنتإحداث موقع رسمي على
والمناقصات عرض كل محاضر الجلسات 

  ونزاهةبكل شفافية  اللجانونشاط 

 كل تعامالت المجلس البلدي لتحسين  رقمنة
 وجدواه مردوديته

  لربط الصلة  األنترنتبعث إذاعة على شبكة
 مع المواطنين

  قواعد  وذلك باعتمادتحسين التسيير الداخلي
  علمية حديثة

 مة المفتوحةوالحوككية ذّ رجيش ال
 

مة
وك

ح
 ال

 محاور البرنامج األهداف العامة كيفية تحقيق االهداف

  على األداءاتوتقسيط مداخيل الضرائب 
 العقارات  

 تقسيط مداخيل كراء المحالت البلدية 

 بعث محالت تجارية لخلق مداخيل قارة للبلدية 

  الترفيع في سعر افتتاح مناقصة السوق األسبوعية
 واليومية

  مأوى بلدي للسياراتإحداث 

  إحداث ضريبة على تربية األسماك في األحواض
 عرض البحر 

  داء البلدي دفع األ بأهميةتحسيس المواطنين
 بطرق تحفيز جديدة 

 مداخيل البلدية
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 كرامتي في تشغيلي
 كيفية تحقيق االهداف 

محاور  األهداف العامة
 البرنامج

  المشاريع من  ومصاحبة وتوجيه أصحاباإلحاطة
 الفكرة إلى اإلنجاز( من)الشباب 

  غرى برجيشصّ المشاريع ال في تمويلالمساهمة 
احداث خلية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني 

 في صلب البلدية

والتشجيع حداث ديناميكية للتشغيل إ
 المبادرة الخاصة على

اد
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قت
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ا
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  بالتعاون  وارشاد فالحيإحداث خلية مرافقة
تأهيل الفالحين باعتماد طرق  مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

 الفالحي لإلنتاججديدة 

 نشاء عالمة مسجلة لمادة الدرعإ 

  التشجيع على زراعة الدرع ودوليةعرض منتوج الدرع في معارض وطنية 

  إحداث مرفأ صغير 

 إعادة تهيئة سوق الحوت برجيش 

  التشجيع على بعث جمعية تهتم بشؤون البحارة 

تحسين مردود قطاع الصيد 
 البحري برجيش

  التشجيع على بعث مشاريع ذات جدوى اقتصادية
 ورسكلتها والطاقات المتجددةتهتم بتثمين النفايات 

 والبديلة
 األخضر لالقتصادإيالء األولوية 

  ومعرض  فراضيإخر آوإحداث سوق واقعي
 الصناعات التقليدية لمنتوجات

الصناعات  في تسويقالمساهمة 
 جيشيةرّ التقليدية ال

  لتوفير مياه الري  علمية معمقةالقيام بدراسات
 عبر إحداث بئر ارتوازي

الري البحث عن حلول لقلة مياه 
 وملوحتها

  التشجيع على إحداث قصر المعارض برجيش 

 على  وضع برنامج لتسويق صورة مدينة رجيش
خالل توفير  والعالمي منالمستوى الوطني 
  وجاذبية الموضعالعنصر البشري 

  والبيئي تشجيع االستثمار في الميدان السياحي
  والثقافي 

خلق مناخ مناسب لجلب 
ذات قدرة تشغيلية  تاستثمارا

 عالية تستهدف الشباب
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  ثقافتي انطورها و تراثي نعتز بيه
 كيفية تحقيق االهداف

محاور  األهداف العامة
 البرنامج

 وضع برنامج توعوي للحث على ممارسة الرياضة 

 بعث مركب رياضي خاص بالرياضات الجماعية والفردية 
 مغطاة ومسبح بلدي( قاعة)

 كرة  –كرة سلة تنس  –)كرة قدم  ةإحداث مالعب أحياء مهيئ
 (كرة القاعدةحديدية و

  رجيش )ألعاب بعث مهرجان لأللعاب الصيفية لتنشيط شاطئ
 بال حدود(

 ر لمدينة رجيش غّ حداث ماراتون مصإ 

  صيانة مالعب الرياضة بالمدارس االبتدائية والمعاهد 

 مضاعفة المنح المالية لكل الجمعيات الرياضية  

على ممارسة  عالتشجي
 الرياضة للجميع
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  لتحسيس الشباب بعث خلية باالشتراك مع المجتمع المدني
  دمان واالنحرافقصد االبتعاد عن اإل

 حماية الشباب

  وضع برنامج عمل مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات
الشبابية والثقافية لتأطير وتوجيه المنقطعين مبكرا عن الدراسة 

 لتحاق ببرامج التكوين المهني لإل
حماية الشباب المنقطع 

 راسة مبكرادّ عن ال

  مع المكتبة العمومية لتحسين جاذبية الفضاءات.التعاون 

 تخصيص فضاء للدراسة في صلب المركب الرياضي الجديد  

المساهمة في احداث 
فضاءات للمراجعة 
والدراسة الحديثة 
المتعددة الوسائط. 

(Multimédias) 

  ضبط األماكن المخصصة للتعبير الفني الحر وفن )الجداريات
 جمالية الفضاءات العامةوفن الحائط( وذلك لتحسين 

 )إحداث ساحة للفنون )ساحة االستقالل الرحبة 
 التعبير الفني الحر

  تراث مدينة رجيش  توثيق ومحافظة علىإحداث فضاء
 )متحف(

راث تّ الالمحافظة على 
والالمادي  المادي

 لمدينة رجيش

 

 بناء مسرح هواء طلق 

 شجيع على إحداث منتزهات عائليةتّ ال 

 حداث مقهى ثقافيإشجيع على تّ ال 

العمل على انشاء 
فضاءات ثقافية 

 وترفيهية
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  بلديتي مع جمعيتي
 كيفية تحقيق االهداف

محاور  األهداف العامة
 البرنامج

  وضع أو إحداث مقر على ذمة الجمعيات لتيسير
 إحداث دار الجمعيات أنشطتهم

ن 
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ش
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  مساكن  ستثمار لبناءاإلتوفير مقاسم لتشجيع
 االجتماعيةالمساكن  اجتماعية مخصصة لذوي الدخل المحدود 

 عاقة اإل وتأهيل لذويحداث مركز رعاية إ
بما في ذلك حاالت  حتياجات الخاصةواإل

 وحد تّ ال

دماج ذوي االعاقة إ
 واالحتياجات الخاصة

 

في بالدنا االستثماربكفاءاتنا نسهلو   
 محاور البرنامج األهداف العامة كيفية تحقيق االهداف

  وتبادل الخبراتعقد توأمة مع بلديات أجنبية 
الدولية من اعتمادات المنظمات  ستفادةاإل

 للحكومةلدول جنوب المتوسط دعما  المخصصة
 المحلية

 نفتاح على الخارجاإل
التعاون 
 الدولي

 

 العمل على إيجاد حلول للمشاريع المعط  لة 

وقصور ع طاقة المعالجة للمياه المستعملة لمحطتي المهدية يمتابعة تنفيذ مشروع ترف •
 .الساف

 يانة.لّ المتابعة تقدم مشروع تهيئة مصب  •

 .مستشفى الوسيط برجيشالتسهيل تنفيذ مشروع  •

 .برجيش الثقافي الشبابيمراقبة تقدم أشغال مشروع المركز  •
 


