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السليمة يف  اإلدارة  لتجذير أسس  العام 2014  تأسيسها يف  منذ  إدارة سليمة  أجل  جمعية محامون من  تسعى 

املؤّسسات الحكوميّة عاّمًة، ويف السلطات املحليّة العربيّة خاّصًة، من خالل عملها عىل املستويني القانويّن والتوعوّي 

عىل حّد سواء. عىل املستوى القانوين تعمل الجمعية ملتابعة جوانب مختلفة يف عمل السلطات املحليّة ومؤسسات 

جامهرييّة أخرى، ويف الحاالت املناسبة تتوجه للقضاء لوقف مامرسات تتعارض مع أسس اإلدارة السليمة وإلزام 

السلطات للعمل وفق القانون. منذ تأسيسها عالجت الجمعيّة مئات امللّفات لتعزيز الشفافيّة ومبدأ سلطة القانون، 

منع تضارب املصالح، ضامن قانونيّة التعاقدات والتعيينات، تعزيز مكانة منتخبي الجمهور وغريها. تعترب اليوم 

القرارات القضائيّة يف ملفات عديدة أدارتها الجمعيّة مرجًعا هاًما يف مجال الحكم املحيل.

الجدد،  والناخبني  للطالب  ومحارضات  ندوات  مؤمترات،  استكامالت،  الجمعية  تنظّم  التوعوي،  املستوى  عىل 

ملنتخبي الجمهور وموظفي السلطات املحليّة، وفئات ورشائح أخرى مختلفة. كام وتسعى الجمعيّة لرفع الوعي 

حول خطورة الفساد اإلداري وأهمية موضوع اإلدارة السليمة عرب مقاالت، أبحاث، أوراق موقف، ونرشات أخرى 

تُنرش يف اإلعالم، يف املوقع اإللكرتوين للجمعيّة وصفحتها يف شبكة "فيسبوك". يذكر أنه يف العام 2020، أصدرت 

الجمعيّة كتاب "املرشد ملنتخبي الجمهور يف الحكم املحيّل" الّذي وّزع مبئات النسخ.

مواطنون من أجل البيئة هي جمعية بيئية تأسست عام 1990، بهدف الحفاظ عىل البيئة واملوارد الطبيعية وصحة 

االنسان. تسعى الجمعية لرفع الوعي الجامهريي حول قضايا البيئة واملناخ، دعم وتأهيل قيادات بيئية محلية، 

جمع ونرش املعلومات، اعداد استطالعات وتقارير، التأثري عىل السياسات، زيادة عملية تطبيق الترشيعات البيئية، 

استنفاد الحقوق لبيئة صحية ودعم املجموعات املدنية التي تحارب املكاره البيئية. قادت الجمعية العديد من 

النضاالت البيئية املركزية مثل النضال ضد التلّوث الصناعي يف خليج حيفا، كام وحصلت الجمعية عىل عدة جوائز 

مثل جائزة رئيس الكنيست لعام 2017، جائزة "الجلوبوس األخرض" لعام 2007، وجائزة وزير حامية البيئة لعام 

.1997

تأّسست جمعّية الحياة والبيئة عام 1988، وتعترب املنظّمة الجامعة للمنظامت البيئية يف البالد. تهدف الجمعيّة 

باألساس إىل تعزيز وزيادة قدرة الحركة البيئيّة عىل التأثري. لتحقيق هذا الهدف، تعمل الجمعيّة عىل دعم أنشطة 

املنظاّمت البيئيّة، زيادة التعاون داخل الحركة البيئيّة وخارجها، تحسني اسرتاتيجيات التغيري االجتامعي للحركة 

البيئيّة وتعزيز متثيل الحركة أمام الجهات الحكوميّة. 
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تعترب قضايا البيئة إحدى املواضيع الحارضة دامئًا يف املنصات اإلعالمية والجامهريية كونها تؤثر بشكل مبارش عىل 

حياتنا اليومية، وخاصًة يف السنوات األخرية نتيجة الكوارث البيئية اآلخذة يف االزدياد وتغيريات املناخ يف العامل.    

جميعنا نطمح للعيش يف بيئة نظيفة خالية من املكاره البيئية. ال شّك أن البيئة النظيفة تؤدي إىل جودة حياة 

أفضل عىل جميع األصعدة، حيث إنها تؤمن الهواء النقي، الغذاء اآلمن والنظيف ومحيط نظيف خاٍل من النفايات 

واألرضار. من هنا، باإلمكان القول إن البيئة تعكس جودة حياة السّكان وتطّور البلدة. 

لألسف، تعاين البلدات العربية من مكاره بيئية عديدة ومختلفة، عىل سبيل املثال ال الحرص، تعاين غالبية بلداتنا 

من شوارع متسخة، تراكم القاممة، نفايات عشوائية، مصالح تجارية تعمل بدون ترخيص يف أماكن غري مخصصة 

لنوع املصلحة، تربية املوايش يف األحياء السكنية، روائح كريهة، ترك سيارات الخردة عىل األرصفة ويف األحياء 

السكنية وغريها ...   

من يتجّول يف شوارع وأحياء البلدات العربية سيدرك ويرى جميع أو غالبية املكاره البيئية املذكورة أعاله، وتدور 

يف األذهان أسئلة عديدة: من املسؤول عن معالجة هذه املكاره واآلفات؟ كيف ميكن تغيري الوضع القائم ومنع 

تكراره يف املستقبل؟ ملن نتوّجه للمساعدة؟

تعترب السلطة املحلية املسؤول األول واألسايس عن حامية البيئة والحفاظ عىل الصحة العامة يف منطقة نفوذها، 

لكن حال الكثري من البلدات العربية يشري إىل أن السلطات املحلية ال تقوم بدورها وواجبها كام يجب.

قبل أكرث من خمسة عرش عاًما، وتحديًدا يف العام 2005، ُسّن البند القانوين الذي يلزم كل السلطات املحلية بتعيني 

واالستدامة  التنمية  البيئة وضامن  الحفاظ عىل جودة  برامج يف مجاالت  البيئة، وظيفتها تخطيط  لجنة لحامية 

الربامج  تنفيذ  وتتابع  للحصول عىل مصادقته،  البلدي  للمجلس  املخطّطة  برامجها  تقّدم  أن  اللّجنة  البيئية. عىل 

املصادق عليها. لجنة حامية البيئة مكونة من أربعة أعضاء مجلس، موظف كبري مسؤول عن مجال حامية البيئة 

وممثيّل جمهور من سّكان البلدة يتم اختيارهم بالتعاون مع املنظامت البيئية. مبوجب القانون، عىل هذه اللّجنة 

أن تعقد، عىل األقل، أربع جلسات يف الّسنة، وتتوجب دعوة ممثل عن منظمة قطرية وممثل عن وزير حامية 

"الحياة  منظمة  هي  الغرض  لهذا  تعيينها  تم  الّتي  القطرية  املنظمة  البيئة.  حامية  لجنة  جلسات  لجميع  البيئة 

والبيئة" )חיים וסביבה(.

2021 انطلق مرشوع مشرتك بني جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، جمعية  العام  الثاين من  يف النصف 

"مواطنون من أجل البيئة" وجمعية "الحياة والبيئة"، هدفه إقامة لجان حامية البيئة يف جميع السلطات املحليّة 

العربية، تفعيلها بالوترية املناسبة، إرشاك الجمهور )عن طريق انتخاب ممثيل جمهور( يف عمل اللجان، وتعزيز 

مكانة هذه اللّجان ودورها يف إدارة قضايا البيئة يف السلطات املحلية. 

مقدّمة
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بالوترية  تعمل  القانون،  يف  املحّددة  بوظيفتها  تقوم  املحلية  السلطة  يف  البيئة  لحامية  لجنة  وجود  أن  باعتقادنا 

املناسبة، تشارك الجمهور عن طريق انتخاب ممثيل جهور، وتدعو ممثلني عن وزير حامية البيئة واملنظامت البيئية 

إىل جلساتها، تستطيع أخذ دور مركزي ومهم يف إدارة قضايا البيئة يف السلطات املحلية. نظًرا لذلك، جاء هذا 

املرشوع املشرتك الّذي يتضمن عدة خطوات، منها إجراء استكامالت ألعضاء لجان حامية البيئة وموظفي أقسام 

البيئة يف بعض السلطات املحليّة وتقديم االستشارة يف هذا املجال، وإعداد  البيئة، مرافقة خاّصة للجان حامية 

هذا الكتيّب، الّذي بني أيديكم )فيام ييل: "املرشد"(، لخدمة أعضاء لجان حامية البيئة يف السلطات املحلية العربية 

واملوظّفني ذوي الّصلة.  

تعرض فصول املرشد القضايا البيئية املركزية الّتي تواجه البلدات العربيّة، واجبات وصالحيات السلطة املحلية 

لتفعيلها. كام يحوي املرشد  العمل األساسية  البيئة وأدوات  البيئة، خاصيّة لجنة حامية  للعمل من أجل حامية 

اقرتاحات لربامج ميكن تخطيطها من قبل لجنة حامية البيئة، وقصص نجاح ملهمة للجان حامية البيئة. 

نضع بني أيديكم هذا اإلصدار، عىل أمل أن يكون مرجًعا لكل عضو لجنة لحامية البيئة يف السلطات املحليّة العربيّة 

يف مهّمته الخدماتية والجامهرييّة، ويدفع هذه اللّجان نحَو العمل والتأثري يف مجال البيئة، إلحداث تغيري يف هذا 

املضامر الحيوي لجودة حياتنا. 
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تعاين البلدات العربية من آفات بيئيّة عديدة ومتنّوعة آخذة باالزدياد مع مرور الّزمن نتيجة التقصري مبعالجتها. 

إضافًة لآلفات البيئيّة الّتي تؤثر بشكل مبارش عىل جودة حياة الّسكان، بدأنا نشعر بالسنوات األخرية بالتغريات 

املناخية الّتي تحمل بطيّاتها مخاطر كبرية وآثار متنّوعة وافتقار البلدات العربيّة للجهوزيّة ملواجهة هذه اآلثار 

واألرضار.   

تواجه السلطات العربية تحديات كثرية من حيث كمية املخاطر البيئيّة ومن حيث القدرة عىل منعها أو معالجتها. 

فيام ييل نتوسع بالرشح عن أهم هذه التحديات.

النفايات

تعترب مشاكل النفايات من املشاكل الرئيسية يف البلدات العربيّة. مع أن معدل كمية النفايات الّتي تنتجها البلدات 

العربيّة عادة مشابهة أو أقل من البلدات اليهودية، فإن حصة البلدات العربيّة من التأثريات السلبية للنفايات أكرب 

من تلك املوجودة يف البلدات اليهودية حيث يسبب عدم معالجة النفايات أو معالجتها بشكل غري سليم، عدًدا 

كبرًيا من التأثريات واألرضار البيئيّة والصحيّة. 

تعترب إرسائيل من الدول املتأخرة يف عالج النفايات، خاصًة باملقارنة مع الدول املتطورة، حيث ال تزال تقوم بطمر  

%80 من النفايات بداًل من تطبيق حلول معالجة أكرث تقدًما وأقل تلويثًا مثل التقليل، إعادة االستخدام والتدوير. 

تكرث كذلك ظاهرة إلقاء النفايات بشكل عشوايئ يف ضواحي القرى واملدن، يف املحيط املفتوح، يف الكسارات الخالية 

بالقرب من تجمعات سكنية ومؤسسات  املرّخصة منها  النفايات غري  البلدات، كام وتنترش مواقع  وحتى داخل 

كريهة،  روائح  والبعيد:  القريب  املدى  السكان عىل  لصحة  وجّمة  كبرية  أرضاًرا  تسبب  الظواهر  تعليمية. هذه 

حرائق، تلوث مصادر املياه والرتبة، تلوث الهواء وغريها. 

تتفاقم أخطار النفايات يف حالتني أساسيتني: األوىل، عندما تتواجد مجمعات النفايات بالقرب من الرشائح السكانية 

الضعيفة كاألطفال، املرىض، كبار السن والنساء الحوامل. أّما الحالة الثانية هي عندما يتم حرق هذه النفايات، 

السامة منها:  املواد  يؤدي إلطالق كميات كبرية من  النفايات بطريقة عشوائية  أن حرق  األبحاث  أثبتت  حيث 

الديوكسينات، البنزين، املعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجني السام وغريها. التعرض لهذه املواد ميكن أن 

يسبب خلاًل يف جهاز املناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفيس والجهاز التناسيل ويسبب أمراًضا عديدة كالرسطان، 

أمراض الكىل، والكبد، والقلب، وغريها.

وفًقا للمعطيات الجزئية املوجودة، هناك حوايل 300 موقع نفايات غري قانوين يف إرسائيل،1 باإلضافة إىل حرائق 

نفايات عشوائية ال يتم إحصاؤها، كام ويتم حرق أكرث من 570,000 طن من النفايات البلدية والزراعية كل عام 

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.7239182 1

قضايا البيئة والمناخ في المجتمع العريب
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يف إرسائيل.2 تشري تقارير سجل االنبعاثات البيئية الّتي تُنرش سنويًا إىل أن تلوث الهواء الناجم عن مواقع حرق 

النفايات غري القانونية يساهم يف %60 من االنبعاثات الّتي تحمل مواد مرسطنة مشبوهة أو معروفة يف الهواء 

يف الدولة. وفًقا ملعطيات خدمات اإلطفاء واإلنقاذ اإلرسائيلية، فقط يف عام 2021 تم تقديم 14,199 شكوى حول 

حرق نفايات يف البالد.3 

ال توجد معطيات دقيقة حول حصة املجتمع العريب من هذه األرضار البيئيّة، ولكن يوجد إجامع أن الجزء األكرب 

من حرق النفايات بشكل غري قانوين يحدث يف البلدات العربية، حيث إن معظم هذه البلدات تواجه صعوبة يف 

إدارة النفايات وتطبيق القانون. باإلضافة للتأثريات البيئية والصحية لذلك، تدفع السلطات املحليّة العربيّة مثًنا أكرب 

ملقاويل النفايات مقارنًة بالسلطات التي تدير هذه املنظمومة بشكل ناجع.

الجهوزية للتغيرات المناخية

إن التغريات املناخية واألرضار التي تلحقها هي أمر واقع ال فرار منه وفًقا للمختصني والعلامء، وهي تحمل آثاًرا 

املناخ  بني  ما  انتقال  نقطة  وكونها  الجغرايف  البالد  موقع  بسبب  والبعيد.  واملتوسط  القصري  املدى  جسيمًة عىل 

الصحراوي إىل مناخ البحر املتوسط، فإن آثار التغريات املناخية عليها وعىل سائر دول الرشق األوسط، أكرث تطرفًا 

وسوًءا، وقد بدأنا نعيش بعًضا من تلك الظواهر خالل فصيّل الشتاء والصيف يف السنوات األخرية، مثل الفيضانات 

الغزيرة الّتي أغرقت بعض البلدات العربية، أو موجات الحر املتطّرفة التي امتدت إىل بضع أيام متتالية.  

ملواجهة هذه التغريات تقوم الدول بعدة خطوات تتطلب تغيريات جذرية عىل كل األصعدة من خالل الرتكيز عىل 

توجهني مركزيني: األول هو منع وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة وفًقا ألهداف وبرامج مبنية. أّما التوجه الثاين 

يتطّرق إىل رفع الجهوزية ملواجهة اآلثار واألرضار الناتجة عن التغريات املناخية. يضع هذا التوجه اهتاممه لحامية 

الّتي ستضطر  القادمة  األجيال  املناخ، وخصوًصا عىل  أزمة  الحفاظ عىل صّحته ورفاهيّته من عواقب  الجمهور، 

ملواجهة احتدام التغريات املناخية. 

تؤثر املخاطر الناتجة عن التغريات املناخية عىل جميع مناحي الحياة وتتمثّل بسلسلة طويلة من الظواهر العاملية، 

اإلقليمية واملحلية، من ضمنها تزايد وترية موجات الحر املتطرفة، جفاف مستديم، املّس باألنظمة البيئية، انخفاض 

يف مصادر املياه العذبة، املّس يف النسيج الحيايت البحري، انخفاض يف األمان الغذايئ، ارتفاع نسبة األحداث املناخية 

املتطّرفة مثل موجات حر وبرد ونسب أمطار قياسية قد تؤدي إىل فيضانات.   

هذه الظواهر، الّتي هي نتيجة مبارشة للتغريات املناخية، تؤثر عىل جميع السكان، إاّل أن الرضر سيكون أكرب لدى 

الرشائح السكانية الحساسة والضعيفة، وهي التي تدفع مثن نهج حياة الطبقات األكرث غنى وقدرة. 

املجتمع العريب هو من الفئات الضعيفة املُعّرضة أكرث من غريها ألرضار األزمة املناخية، حيث يعاين هذا املجتمع 

أصاًل من زيادة األمراض ونقص يف منالية الخدمات مقارنة باملجتمع اليهودي، ومن مشاكل اجتامعية واقتصادية 

عديدة.

https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_594222.pdf 2

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001399179 3
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 يف املقابل تعاين السلطات املحلية العربية من بنى تحتية قدمية وهّشة )شوارع بحالة مرتدية، أنظمة رصف صحي 

غري متطورة وغري ذلك(، نقص يف املنشآت الخدماتية مثل محطات اإلطفاء وغريها، ازدحام، حرق نفايات، انعدام 

تخطيط، وعدم وجود مناطق خرضاء مفتوحة. معظم هذه السلطات ال متلك املوارد )املاليّة والبرشيّة(، املعلومات، 

واألدوات للتعامل مع األزمات، مبا فيها الظروف املتطرفة مثل الجفاف والحرارة والفيضانات املتوقعة بسبب 

تغري املناخ.

إضافة إىل ذلك، ال يوجد أي تطّرق لخصوصية املجتمع العريب والبلدات العربية يف القرارات الحكومية ومخططات 

الجهوزية الّتي تضعها يف مجال البيئة واملناخ. 

ا للغاية ملنع املّس يف األرواح  يف ظل هذا الواقع، باَت موضوع الجهوزية ملواجهة األحداث املناخية املتطّرفة ملحًّ

ويف املمتلكات داخل بلداتنا، ويجب عىل السلطات املحليّة العربيّة أن تأخذ زمام األمور وأن تضع هذه القضية يف 

سلّم األولويّات، وأن تبدأ فوًرا باستنفاذ امليزانيات املرصودة لهذا املجال يف الوزارات الحكومية والعمل عىل مسح 

املخاطر املحلية ورفع جهوزية البلدة.

نقص المساحات الخضراء وإهمال الحيز العام

تفتقر البلدات العربية للمساحات املفتوحة، املناطق الخرضاء املنظمة والحدائق العامة، حيث أن الغالبيّة العظمى 

من البلدات العربية ال يوجد فيها حدائق أو مساحات خرضاء مفتوحة ومالمئة الستعامل الّسكان. باإلضافة اىل 

ذلك، تعاين املساحات العامة يف جزء كبري من البلدات العربية من إهامل كبري، بنى تحتية وأرصفة مهرتئة، استيالء 

مصالح تجاريّة عىل مساحات عاّمة، انعدام التنظيم يف إقامة املصالح وترخيصها ويف وضع الاّلفتات الدعائية وغريها 

من الظواهر التي ال متّس فقط باملظهر العام، وإّنا ترّض أيًضا بسالمة السكان وتسلب حّقهم يف العيش يف بيئة 

سليمة ومتاحة.  

للمساحات الخرضاء يف القرى واملدن فوائد صحيّة كثرية، وبيّنت عّدة دراسات أّن نقص هذه املساحات يرتبط 

بشكل مبارش بارتفاع نسبة أمراض عديدة مبا فيها النفسيّة عند السكان. تساهم املساحات الخرضاء يف التخفيف 

من تلّوث الهواء ويف تخفيض درجات الحرارة املرتفعة يف الصيف، ومواجهة ظاهرة "جزر االحرتار" التي بدأت 

تعاين منها البلدات العربية مع زيادة الكثافة السكانية وسيطرة املباين واالسمنت عىل كل املساحات، وذلك يف ظّل 

نقص األرايض املتاحة للبناء املرخص والّنقص يف التخطيط الحرضي املالئم. 

معالجة هذه الظواهر تصبح ملّحة أكرث، بل ومصريية مع ازدياد نسبة التلوث والتغريات املناخية، ازدياد الكثافة 

ينبغي عليها توفري مساحة معيشيّة  إذ  السياق،  الرئييس يف هذا  الدور  املحلية  السكانية واالزدحام، وللّسلطات 

سليمة ومالمئة لهذه التغيريات واملتطلبات العرصية.  
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مشالك الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار

ال تزال قضية الرصف الصحي ومشاكل االرتباط بشبكة املجاري حارضة يف معظم البلدات العربية، نتيجة للّنقص 

يف مخططات البناء والتنظيم والتأخري يف ربط أحياء كثرية. رغم التقدم امللموس الذي طرأ يف السنوات األخرية، ال 

تزال نسبة البيوت املرتبطة رسميًّا بشبكة منظمة يف البلدات العربية ال تتعدى ال %80 فقط من مجمل البيوت 

)تصل هذه النسبة ألكرث من %90 يف البلدات اليهودية(، إضافًة إىل عدد كبري من املصالح واملصانع غري املرخصة، 

نقص يف صيانة البنى التحتية وتجديدها، وعدم معالجة األعطال الّتي تحدث يف الوقت املطلوب. 

والقوارض  الحرشات  الكريهة، جذب  الّروائح  أهّمها  وصحية  بيئية  أرضار  عّدة  الصحي  الرصف  مشاكل  تسبّب 

الضاّرة، تلّوث الرتبة ومصادر املياه.

البنى التحتية لترصيف مياه األمطار يف البلدات العربية قدمية وغري قادرة عىل استيعاب كميات مطر كبرية، حيث 

شاهدنا يف السنوات األخرية تزايًدا يف حوادث الفيضانات الخطرية، والّتي سبّبت أرضاًرا كثرية للممتلكات والبنى 

التحتية وحتى فقدان حياة أشخاص يف عدة بلدات، يهودية وعربية. 

التغيريات يف نظام األمطار وازدياد كميات املطر التي تهطل يف فرتات  هذه املشكلة تتفاقم من سنة لسنة مع 

لتغريات  البلديّة ومالءمتها  الترصيف  القادمة. معالجة منظومة  السنوات  كارثيّة يف  تكون عواقبها  قصرية، وقد 

العربية،  البلدات  العامل، مبا فيها  التي تواجه املدن والقرى عامًة يف كل  التحديات  الطقس باتت من أكرب وأهم 

والّتي تعاين أصاًل كام أسلفنا من نقص حاد يف امليزانيات والقدرة عىل تحسني البنى التحتية، ولذلك يتوجب عىل 

السلطات املحلية البدء فوًرا باستنفاذ امليزانيات والخطط املرصودة لهذا املجال يف الوزارات الحكومية وسلطة 

الرصف.

تلّوث الهواء

يعترب تلّوث الهواء أحد املسبّبات الرئيسيّة للعديد من األمراض املزمنة، مثل املشاكل القلبية واألوعية الدموية 

ومشاكل التنفس وأنواع مختلفة من الرسطان، وغريها الكثري من التأثريات الصحية السلبية ومسبّبات الوفاة. ال 

توجد معطيات كافية عن نسبة تلّوث الهواء يف البلدات العربية، حيث ال يتم نصب أي محطات لرصد تلّوث الهواء 

فيها، وال يتم تجميع البيانات وإجراء الفحوصات إاّل يف حاالت عينيّة وقليلة. يف املقابل، تكرث مصادر تلّوث الهواء 

التي يتعّرض لها السكان العرب وعىل رأسها تلوث الهواء من حرق النفايات، تلوث الهواء والغبار من الكّسارات 

- حيث تشّكل نسبة السكان العرب %70 من السكان الذين يسكنون يف محيط الكسارات من منطقة الشامل عىل 

سبيل املثال، تلّوث الهواء من املصانع وورشات العمل خاصًة تلك الّتي ال متلك ترخيًصا وال تعمل وفق الرشوط 

البيئية، وتلّوث الهواء املنبعث من وسائل النقل واملواصالت خاصًة يف ساعات االزدحامات املرورية ويف القرب 

من املؤسسات التعليميّة.
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ا ومركزي يف قضايا البيئة واملناخ، إذ تعترب السلطة املحليّة املسؤول األول واألسايس  للسلطات املحليّة دور هام جدًّ

عن حامية البيئة وتطبيق القوانني البيئية يف منطقة نفوذها. للسلطات املحلية أيًضا دور حاسم يف تحقيق وتعزيز 

مفهوم االستدامة ويف صياغة جودة حياة السكان، إذ أن غالبية القضايا املرتبطة بحياتنا اليومية مبا فيها البيئية 

والجهوزية املناخية تدار من قبل الحكم املحيل. البلدة، إىل جانب كونها مكانًا للسكن، هي أيًضا مصدر للتلّوث من 

جهة، وهي أيًضا فرصة ألسلوب حياة مستدام. 

تعاين معظم السلطات املحلية العربية من تحديات اقتصادية وعجز يف امليزانيات، ضعف ونقص يف البنية التحتية 

وصعوبة الحفاظ عىل البنية التحتية القامئة، إىل جانب العالقات املركّبة والسياسية مع مؤسسات الدولة، الّتي تضع 

معظم املسؤوليات التنفيذية عىل عاتق الحكم املحيل دون عالقة بقدرة هذه السلطة أو تلك عىل ذلك، وتكتفي 

عادًة برصد ميزانيات قليلة ملشاريع عينيّة وآنيّة. لذلك فإن هذه السلطات تجد صعوبة يف إدارة مجال البيئة، 

والنتيجة هي انتشار اآلفات البيئيّة عىل أنواعها يف البلدات العربيّة، ازدياد معاناة وتذّمر السكان وعدم رضاهم 

عن أسلوب إدارة البلدة.

هناك عوامل مختلفة تؤثر عىل قدرة السلطات املحلية عىل التعامل مع القضايا البيئية، من بينها: القدرة املاليّة 

للسلطة، القوى العاملة، امليزانية املرصودة لقضايا البيئة، انضامم السلطة إىل اتحاد مدن أو عنقود، وجود جمعيّات 

بيئية يف املنطقة وغريها.

يف ظل التغريات الرسيعة التي تحدث يف العامل، االستمرار يف نهجنا الحايل يف إدارة البلدات العربية غري وارد، وباَت 

من الرّضورة أن تتبّنى السلطات املحلية نهًجا حديثًا يضمن استدامة البلدات العربية واملجتمع العريب ويؤدي ليس 

فقط إىل تحسني البيئة وتحسني جودة حياة السكان، بل من شأنه أن يكون أيًضا فرصة لالزدهار االقتصادي للبلدة.

ليك تستطيع السلطة املحلية تحقيق هذه األهداف، هناك حاجة إىل اتخاذ العديد من الخطوات وتبني نهج يطبق 

مبادئ االستدامة يف خطط عمل السلطة املحلية يف شتى املجاالت. بشكل خاص، يجب عىل السلطة املحلية توفري 

مساحة معيشية نظيفة وتدعم أسلوب حياة صحي، تفعيل خطط تربويّة بيئية يف كل املؤسسات، إدارة النفايات 

املحلية من حيث جمعها وتقليلها ومعالجتها حسب القانون، تعزيز املشاركة والشفافيّة يف العالقة بني السلطة 

الطاقة  االنتقال إىل  البناء األخرض،  التجاريّة، تطبيق مبادئ  العامة، ترخيص املصالح  والسكان، تعزيز املواصالت 

املتجددة، الحفاظ عىل الطبيعة الحرضيّة، بناء الجهوزية للتغريات املناخية، الحفاظ عىل املساحات العاّمة وغريها.  

مركزّية دور السلطة المحلية في العمل من أجل حماية البيئة
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دوافع السلطة المحلية للعمل على وضع سياسة عمل في مجال البيئة والمناخ

ملاذا إًذا يتوجب عىل السلطة املحلية تنفيذ سياسة بيئية وتحسني جودة البيئة؟

ألن القانون يلزم السلطات املحلية بذلك:. 	

وفًقا لقانون السلطات املحلية وقوانني أخرى، يجب عىل السلطات العمل، ضمن صالحياتها املختلفة، عىل 

حامية البيئة وتنظيم البنية التحتية للرصف الصحي وأنظمة الرصف الصحي األخرى، ومنع املخاطر البيئيّة 

التي قد ترض بصحة السكان وحياتهم. لتحقيق ذلك، عىل السلطة املحليّة بناء وتفعيل خطط وبرامج عمل 

فيام يتعلق بإنشاء البنية التحتية البيئيّة وتقديم الخدمات يف هذا املجال وسن القوانني املساعدة ومامرسة 

صالحياتها لتطبيق القوانني )انظروا الفصل التّايل(.

ألن جودة البيئة مرتبطة ارتباطًا مبارًشا بجودة الحياة يف البلدة وتؤثر عىل السكان وعىل صحة الجمهور:. 2

تحمل التأثريات البيئية واملناخية آثاًرا جسيمة عىل املدى القصري، املتوسط والبعيد، مبا فيها التأثريات الصحية، 

مثل  البيئي  التلوث  يؤثر  املتطّرفة.  املناخ  التلّوث وظواهر  الحياة جراء  تهديد  الغذائية وحتى  االجتامعية، 

ونقص  الهواء،  وتلوث  والضوضاء،  الصحي،  الرصف  مياه  معالجة  وعدم  الجوفية،  املياه  وتلوث  اإلشعاع، 

منظمة  وفًقا ملعطيات  االنسان.  الحيوي عىل صحة  والتنوع  الطبيعي  التوازن  واختالل  املفتوحة  املساحات 

الصحة العاملية يسبب تلوث الهواء مثاًل وفاة 2500-3000 شخص يف إرسائيل سنويًّا، مع العلم أن عدد الوفيّات 

جراء التلّوث عند السكان العرب هي ضعف النسبة عند السكان اليهود.   

ألن هذه رغبة الجمهور: . 	

استعداده  هذا  ويشمل  الجمهور  عند  الوعي  مبستوى  يتعلق  مبا  ملموس  تحسن  طرأ  األخرية  السنوات  يف 

التخاذ خطوات فعليّة عىل املستوى الشخيص والجامهريي من أجل التغيري والتأثري، وأيًضا استعداده للتطوع 

يف الحراك البيئي وتغيري سلوكيات مختلفة. أظهرت نتائج استطالع للرأي نرش يف يناير 2021 من قبل املعهد 

اإلرسائييل للدميقراطية4 فحص مدى وعي املجتمع اإلرسائييل بشكل عام حول قضيّة أزمة املناخ، أن 72% 

باملجتمع  املتعلقة  تلك  من  أعىل  نسبة  وهي  الهواء،  تلّوث  يف  االرتفاع  من  منزعجني  العريب  املجتمع  من 

اليهودي العلامين )%64( أو املجتمع اليهودي املتدين )الحريديم( )%38(. أّما مبا يتعلق باالستعداد للمشاركة 

الشخصية، تبنّي أن استعداد الجمهور العريب مثاًل لفصل النفايات مرتفع جًدا )%67( حتى لو مل يتم وضع 

وأن  املتدين 29%(،  واليهودي  العلامين 53%  اليهودي  بالجمهور  )مقارنة  البيوت  مبحاذاة  الفصل  حاويات 

استعداده لتقليص السفر بالسيارات الخاصة بغرض تقليل تلّوث الهواء أعىل بقليل من النسبة عند الجمهور 

اليهودي )%55 مقابل %45( حتى لو كان األمر منوطًا بإطالة مدة السفر وزيادة املجهود.  

إًذا، هنالك أهمية كربى لتوظيف هذه البوادر اإليجابية وتجنيد السكان للتعاون مع السلطات املحليّة. من 

ا وديًّا ويزيد من  شأن هذا التعاون أن يخلق نشاطات وفعاليات يشارك فيها كل فئات املجتمع ويخلق جوًّ

الشعور باالنتامء لدى السكان والتزامهم باملحافظة عىل البيئة وعىل الحيز العام.

https://www.idi.org.il/books/34790 4
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من أجل األجيال القادمة:. 	

التنمية املستدامة هي التنمية الّتي تلبي احتياجات الحارض، دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية 

احتياجاتهم. الواجب األخالقي، املجتمعي والديني يحتّم عىل القيادات املحليّة أن تضع هذا املبدأ أمام أعينها 

لضامن سالمة األجيال القادمة وعدم سلبها الحق يف التّمتع مبوارد الكرة األرضية.

الحفاظ عىل البيئة يوفر املوارد ويحسن اقتصاد البلدة:. 	

تبني نهج مستدام واتخاذ خطوات للحفاظ عىل البيئة وتقليل االستهالك، يؤدي يف نهاية املطاف إىل توفري 

النمّو  املشرتيات وغريها( وتعزيز  الكهرباء،  )املاء،  املحلية  السلطة  التي ترصفها  امليزانيات واملوارد  كبري يف 

االقتصادي. 

ألن تحديات الواقع والعرص تتطلب ذلك:. 	

ازدياد النمو السكاين والكثافة السكانية، نقص األرايض، زيادة التلوث، التغريات املناخية وغريها من التحديات 

الّتي تعاين منها البلدات العربية بحدة أكرث، تتطلب من منتخبي الجمهور مالءمة املخططات لتحديات العرص 

املتغرية. 

عوائق بنيوّية ومالّية والخطة الحكومّية الجديدة

هناك الكثري من العوائق والتحديات الّتي تصّعب عىل السلطات العربيّة التعامل مع املشاكل البيئية التي ذكرت 

وغريها، بناء خطط عمل وتنفيذها وإدارة مجال البيئة - الّذي يرتبط تقريبًا مبعظم مجاالت عمل وأقسام السلطة 

املحليّة.

الميزانيات

ال تخصص الدولة ميزانيات ثابتة لقضايا البيئة يف السلطات املحلية، بل تقوم بوضع القوانني والخطط الّتي تلزم 

الحكم املحيل بدون مالءمة هذه الواجبات لقدرة السلطات عىل تنفيذها، وبالتّايل يجب عىل السلطات املحلية 

عينيّة عن طريق  إضافية ملواضيع  العامة واالستعانة مبيزانيات دعم  امليزانية  لذلك من  الاّلزمة  امليزانية  تجنيد 

تقديم طلبات لوزارة حامية البيئة. تخّصص السلطات العربيّة ميزانيات لقضايا البيئة باألساس ملعالجة النفايات 

السلطات  املصاريف يف معظم  أكرب  النفايات عادًة إحدى  امليزانية املخّصصة ملقاويل  البيتيّة، حيث تشّكل نسبة 

العربية. ومع ذلك تبقى هذه امليزانيات قليلة وغري كافية. حسب تحليل ميزانيات الّدعم الّذي أصدرته وزارة 

قدمتها  التي  الدعم  مبالغ  من  العربيّة  املحليّة  السلطات  بلغت حصة   ،2019-2015 السنوات  بني  البيئة  حامية 

الوزارة %17، عىل الرغم من أن نسبتها من مجمل السلطات املحلية يف إرسائيل تبلغ حاليًا 30%.

من الجدير ذكره أن السلطات املحليّة العربيّة تجد صعوبات وتحديات كبرية يف استنفاذ املوارد وميزانيات الدعم 

املمكنة، إّما بسبب نقص القوى العاملة أو بسبب عدم مالءمة هذه املنظومة الحتياجات السلطات العربيّة.

يف املقابل، %64 من مجمل ميزانيات الّدعم الّتي تحصل عليها السلطات العربيّة مخصصة ملعالجة النفايات، وذلك 

ا أو ال تحظى بأي ميزانيات. حتى امليزانيات املرصودة  يعني أن سائر القضايا البيئيّة تحظى مبيزانيات قليلة جدًّ
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ملعالجة النفايات ال تكفي ملعالجة جميع أنواع النفايات ولتقديم خدمات كافية للسكان، ويف عدد كبري من البلدات 

تقترص هذه الخدمات عىل نقل النفايات البيتية وال توفر حلواًل لسائر األنواع كام ينص القانون، مثل النفايات 

الصلبة والخردوات، النفايات الزراعية، األدوات اإللكرتونية وغريها.

العوائق التنظيمّية والبنيوّية

إضافًة اىل الّنقص يف امليزانيات، هناك نقص حاد يف عدد القوى العاملة يف مجال البيئة يف السلطات العربيّة. يف جزء 

من هذه السلطات ال يوجد قسم متخصص، ويف جزء آخر حتى ال يوجد موظف/ة مسؤول/ة عن املجال )تبنّي أنّه 

فقط يف 15 سلطة محلية عربية يوجد موظف مسؤول/قسم مسؤول عن مجال حامية البيئة، من أصل 84 سلطة 

محليّة عربية(.

هذه املعيقات وغريها تزيد من الفجوة بني متطلبات الترشيع وقدرة السلطة عىل االمتثال له ومن تأّخر هذا 

البلدات عن الّركب يف كل ما يتعلق مبعالجة قضايا البيئة. يف السنوات األخرية، عززت الدولة التوجه نحو مبنى 

اإلدارة اإلقليمية، عن طريق إقامة "عناقيد إقليمية" باإلضافة التحادات املدن املوجودة وللوحدات البيئية اإلقليمية.

الوضوح، حيث  الصعوبة وعدم  الحاالت، لكن تطبيقه ال يخلو من  التوجه يف بعض  لهذا  إيجابيات  هنالك عدة 

مل يتم تقسيم وتوزيع الصالحيات واملسؤوليات املناسبة لكل جسم، ويف أغلب األحيان ال تشّكل هذه األجسام 

اإلقليمية حالًّ أو إضافة نوعية لعمل السلطات املحلية، بل وقد تزيد األمور تعقيًدا يف بعض األحيان، حيث إن 

نوذج العمل الحايل يفرض مسؤوليات ومينح صالحيات لكل األجسام بدون تنسيق وتنظيم، وبدون تقسيم واضح 

وملزم لألدوار. 

الخطة االقتصادية الحكومية 550

ضمن الخطة الحكومية لتطوير املجتمع العريب الّتي صودق عليها يف يوم 24.10.21، أعلنت وزارة جودة البيئة 

النفايات(  البيئة )وباألخص معالجة  املساواة االجتامعيّة عن تخصيص 550 مليون شاقل ملعالجة قضايا  ووزارة 

واالستعداد ملواجهة أزمة املناخ بني السنوات 2026-2022.

تنص الخطة عىل تشكيل لجنة توجيهيّة، برئاسة املدير العام لوزارة جودة البيئة )أو ممثل عنه(، تضم املدراء يف 

وزارة املساواة االجتامعيّة، وزارة الداخلية، وزارة النقب والجليل، وزارة الطاقة وقسم امليزانيات يف وزارة املاليّة 

)أو ممثلني عنهم(، وممثيل جمهور تختارهم وزارة جودة البيئة. 

تنص الخطة أيًضا عىل أنه يجب صياغة خطة العمل وفق عّدة مبادئ، منها: إرشاك الجمهور، تعزيز العمل يف 

مجال إدارة النفايات وفق االسرتاتيجيات املتبعة يف وزارة جودة البيئة، تعزيز قدرة السلطات املحليّة عىل العمل 

يف مجال البيئة، تحسني الخدمات املقدّمة للسّكان، زيادة الرقابة وتطبيق القوانني يف مجال الحفاظ عىل جودة 

البيئة يف البلدات العربية، تشجيع القيادة املحليّة ورفع الوعي للمواضيع البيئية لدى السّكان وضامن استمرارية 

املشاريع املشمولة يف الخطة البيئيّة.
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واجبات السلطة المحلّية للعمل من أجل حماية البيئة

السلطة املحليّة هي املسؤول األول واألسايس عن حامية البيئة وضامن الصحة العامة يف منطقة نفوذها. تستمد 

السلطات املحليّة هذه املسؤوليات من املادة رقم 242 من قانون البلديات )للبلديات(، من املادة رقم 146)8( 

من أمر املجالس املحلية )للمجالس املحليّة( ومن املادة رقم 63)8( من أمر املجالس املحلية )مجالس إقليميّة( 

املحلية  السلطة  واجب  من  املثال،  سبيل  عىل  املذكورة،  املحليّة  السلطات  قوانني  وفق  اإلقليمية(.  )للمجالس 

النفايات يف  تراكم  القاممة ومنع  إفراغ حاويات  الصحي،  الرصف  مياه  البلدة، معالجة  بنظافة شوارع  االهتامم 

األماكن العاّمة والخاّصة وغريها...    

إضافَة للواجبات يف قوانني السلطات املحليّة املذكورة أعاله، تحّدد قوانني البيئة واجبات السلطات املحليّة للعمل 

من أجل حامية البيئة يف مجاالت وقضايا بيئية مختلفة. فيام ييل نأيت ببعض األمثلة.

جمع ومعالجة النفايات

السلطة املحلية هي الجسم الوحيد املسؤول عن جمع ومعالجة النفايات عىل جميع أنواعها يف منطقة نفوذها. يلزم 

قانون الحفاظ عىل النظافة من العام 1984 )חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984( السلطة املحلية بتخصيص 

بالتنسيق مع  السيارات، سواء داخل منطقة نفوذها أو خارجها  البناء، اإلطارات، خردة  نفايات  مواقع ملعالجة 

السلطة املحلية ذات الصلة، وذلك مع مراعاة تعليامت القوانني األخرى. يتوّجب عىل السلطة املحلية نرش إعالن 

للجمهور عن عناوين هذه املواقع. مخالفة هذا الواجب من قبل السلطة املحليّة قد يلزمها بدفع غرامات ماليّة.  

إلعادة  منها  والتخلص  النفايات  جمع  قانون  مينح  منها،  التخلص  يجب  الّتي  النفايات  كمية  من  التقليل  بهدف 

تدويرها )חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993( السلطة املحليّة صالحيّة وضع ترتيبات لجمع 

النفايات إلعادة تدويرها. 

يذكر كذلك يف هذا السياق أن قانون معالجة نفايات التغليف يلزم السلطة املحليّة بإبرام عقد مع رشكة "تامري"5  

رشكة  مع  عقد  بإبرام  فيلزمها  االلكرتونيّة  النفايات  معالجة  قانون  أما  التدوير.  إلعادة  التغليف  نفايات  لنقل 

للتخلص من هذا النوع من النفايات، وتكون الرشكة ملزمة بتخصيص مواقع أو حاويات لجمع هذه النفايات.  

تلوث الهواء

أحد أنواع املكاره البيئية الشائعة هو تلوث الهواء )كالدخان الناتج عن الحرائق عىل سبيل املثال(. يلزم قانون 

الهواء النقي من العام 2008 )חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008( السلطة املحلية أن تعمل عىل منع تلوث الهواء 

يف منطقة نفوذها والتقليل منه. لتنفيذ هذا الواجب، متلك السلطة املحليّة صالحية سن قوانني مساعدة ووضع 

التعليامت املناسبة، اتخاذ اإلجراءات املناسبة يف املنطقة املترّضرة من تلّوث الهواء.

5 املؤسسة املسؤولة عن إعادة تدوير نفايات التغليف يف الدولة )بالعربية: תמי"ר – תאגיד מחזור האריזות בישראל )חל"צ((.

واجبات وصالحيات السلطة المحلّية في مجال حماية البيئة
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ترخيص المصالح التجارية

السلطة املحليّة هي الجسم املسؤول عن قانونية عمل املصالح التجارية يف منطقة نفوذها. يحّدد قانون ترخيص 

املحليّة  السلطة  املختلفة، ومينح  للمصالح  تراخيص  املطلوبة إلصدار  العام 1968 الرشوط  التجارية من  املصالح 

صالحيات لتطبيق القانون. يرتبط موضوع ترخيص املصالح التجاريّة مبجال حامية البيئة كون أحد أهداف الرتخيص 

املحّددة يف القانون هي أن ال تشّكل املصلحة التجارية خطًرا عىل البيئة )مثل عدم انبعاث دّخان وتلويث البيئة 

وعدم إحداث الّضجيج( والحفاظ عىل سالمة الجمهور. بالتايل، مصلحة تجارية تعمل بدون ترخيص من شأنها أن 

ترض بالبيئة وبجودة حياة السّكان. من ضمن الصالحيات التي مينحها القانون للسلطة املحلية لتنفيذ واجباتها، مينح 

القانون السلطة املحليّة صالحية إجراء زيارات رقابة للمصالح التجارية، إصدار أمر ملعالجة القصور، إصدار أوامر 

إيقاف تشغيل إداريّة، وتقديم دعاوى قضائيّة ضد املصلحة التجارية املخالفة للقانون. 

يف هذا السياق يذكر أن مواقع النفايات ومحطّات الفرز )תחנת מעבר( ملزمة بإصدار تراخيص، وذلك مبوجب 

أمر ترخيص املصالح )املصالح امللزمة بالرتخيص( من العام 2013. 

اإلشعاع في المؤسسات التعليمّية

االشعاعات  متابعة، فحص وقياس  املحليّة مراقبة،  السلطة  يتّوجب عىل  الحاالت ووفق معايري معيّنة،  يف بعض 

الصادرة عن الهوائيات الخلويّة وعن شبكة الكهرباء املوجودة داخل مباين املؤّسسات التعليميّة وحولها. 

نصب الاّلفتات

الاّلفتات وعرض اإلعالنات يف منطقة نفوذها،  السلطة املحلية هي املسؤولة عن تنظيم ومراقبة طريقة نصب 

وذلك بوجب املادة رقم 246 من قانون البلديّات، حيث إن نصب الفتات بشكل عشوايئ وفوضوي من شأنه أن 

ميّس بجامل الحيّز العام وجودة حياة السّكان. يتوّجب عىل السلطة املحلية سن قانون مساعد يحّدد التعليامت 

تغريم  )مثل  واجباتها  لتنفيذ  السلطة  متلكها  التي  والصالحيات  املواطن،  من  املطلوبة  الرسوم  الاّلفتات،  لنصب 

مخالفي القانون، وإزالة وإتالف الفتات نصبت بشكل غري قانوين(.  

نشر المعلومات البيئية

قانون حرية املعلومات من عام 1998 ينص بشكل واضح عىل حق كل مواطن أو منظمة مدنيّة يف تلقي معلومات 

من  مواطنون  جمعية  )مببادرة   2005 عام  سن  الّذي  التعديل  وفق  املختلفة.  والسلطات  الدولة  مؤسسات  من 

أجل البيئة( تم منح مكانة خاصة للمعلومات املتعلقة بالبيئة، حيث ينص بند 6أ عىل أن السلطات ملزمة بنرش 

املعلومات املتعلقة بجودة البيئة املوجودة بحوزتها أو الّتي تلقتها بطريقة أو بأخرى أو أعدت عىل يدها، يف موقع 

اإلنرتنت الخاص بها أو يف مكاتبها. يف أنظمة حرية املعلومات )نرشاملعلومات حول البيئة للجمهور(، من العام 

2009 ُحّددت أنواع املعلومات الّتي يجب عىل السلطة نرشها، مواعيد وطرق النرش. 

من بني املعلومات اّلتي يجب عىل السلطة نرشها يف موقعها وبشكل دوري: نتائج فحوصات مياه الرشب واملياه 

املكررة للرّي، نتائج رصد جودة الهواء، نتائج قياس اإلشعاع، الضجة والرائحة يف مناطق عامة، معطيات حول 

مكبّات نفايات وحرق نفايات وغريها... 
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كام وتنّص األنظمة عىل نرش املعلومات أو البيانات خالل 3 أشهر من تلقيها أو إعدادها، وأن تبقى متاحة للجمهور 

ملدة ال تقل عن سنة يف موقع اإلنرتنت وسبع سنوات يف مكاتب السلطة. 

صالحيات السلطة المحلية لتطبيق القوانين البيئّية  

قانون السلطات المحلية )تطبيق بييئ - صالحيات المراقبين(

القانون األسايس الّذي تستمد منه السلطات املحليّة صالحياتها للعمل من أجل حامية البيئة هو قانون السلطات 

املحلية )تطبيق بيئي – صالحيات املراقبني( من العام 2008 )חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית – 

סמכויות פקחים(, תשס"ח-2008(، الّذي دخل حيّز التنفيذ يف كانون أول من العام 2009 )فيام ييل: "قانون 

التطبيق البيئي"(.

بدايًة، يجدر التنويه أن السلطات املحليّة الّتي يبلغ عدد سكانها املسجل يف سجّل السكان أكرث من 20 ألف نسمة 

الّتي ال يتجاوز عدد سكانها املسجل يف سجّل  السلطات املحليّة  أّما  البيئي،  التطبيق  بالعمل وفق قانون  ملزمة 

القانون(.  بتطبيق  ملزمة  غري  أنها  )أي  اختيارها  بحسب  القانون  وفق  العمل  بإمكانها  نسمة  ألف   20 السكان 

لألسف، يظهر تقرير مراقب الدولة للعام 2019 أن هذا القانون غري مطبّق )تقريبًا بشكل مطلق( يف السلطات 

املحلية. 

مينح قانون التطبيق البيئي السلطات املحليّة صالحيّة تطبيق عّدة قوانني وترشيعات - أضيفت كملحق يتضمن 

19 بنًدا - يف مجال البيئة يف مناطق نفوذها، منها: قانون الحفاظ عىل النظافة، قانون جمع النفايات والتخلص منها 

إلعادة التدوير، قانون الحفاظ عىل البيئة الساحليّة، قانون هواء نظيف، قانون منع األرضار البيئية، قانون حامية 

النبات وغريها... )لالستزادة: قامئة القوانني املذكورة مرفقة يف نهاية هذا الفصل(.

كام يُفهم من عنوان القانون، أداة العمل األساسية لتطبيق القوانني يف مجال البيئة هي توظيف مراقبني. تخول 

املادة رقم 3 من قانون التطبيق البيئي رئيس السلطة املحلية بتعيني مراقبني من بني موظفي السلطة املحليّة )بعد 

أن يتم تأهيلهم( ومنحهم الصالحيات املحددة يف القانون، وذلك بعد استيفاء املوظف للرشوط املحددة يف هذه 

املادة. 

تحدد املادة رقم 4 من قانون التطبيق البيئي الصالحيات املعطاة للمراقب املؤهل من أجل اإلرشاف عىل تطبيق 

أو أي بطاقة تعريف  الهوية  التعريف عن اسمه وعنوانه وإظهار بطاقة  البيئة، منها: مطالبة أي شخص  قوانني 

رسمية أخرى، مطالبة أي شخص ذو صلة بتزويده بأي معلومة أو أي وثيقة بوسعها أن تضمن له أو أن تسّهل 

عليه تنفيذ قوانني البيئة، إجراء فحوصات أو قياسات أو أخذ عيّنات إلجراء اختبارات، إعطاء أوامر بتسليمه عيّنات 

لفحصها يف املخترب أو لالحتفاظ بها لفرتة معينة أو ألي غرض آخر، وصالحيّة الّدخول ألي مكان، برشط أاّل يدخل 

ألماكن الّسكن إاّل بأمر من املحكمة. 

يف حال كانت لدى املراقب املؤهل شبهات ملخالفة إحدى القوانني البيئية املخّول باإلرشاف عليها، يحق له: القيام 

بتحقيق مع أي شخص له عالقة باملخالفة أو أي شخص من املمكن أن ميلك معلومات تخص املخالفة )وذلك وفق 
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تعليامت محددة(، ضبط أي غرض متعلق باملخالفة وتقديم طلب للمحكمة للحصول عىل أمر تفتيش مبوجب 

املادة رقم 23 من قانون التوقيف والتفتيش وتنفيذه )وفق تعليامت محّددة متعلقة بقانون التوقيف والتفتيش(.

يف حال رفض شخص ما االنصياع لطلبات املراقب وكانت شبهات إلمكانية هربه أو هويته غري معروفة، يجوز 

للمراقب احتجازه حتى وصول رشطي، وفًقا لتعليامت قانون اإلجراءات الجنائية )صالحيات التطبيق – اعتقاالت(. 

من هنا نستنتج أن القانون مينح املراقبني املؤهلني من قبل السلطة املحليّة صالحيات واسعة من أجل تنفيذ قوانني 

البيئة املختلفة، وباإلمكان القول إنها توازي صالحيات رشطي. 

من الجدير ذكره أنه مبوجب املادة رقم 7 من قانون التطبيق البيئي، فإن الغرامة املالية الّتي تفرض عىل شخٍص 

ما من قبل املراقب أو الّتي فرضتها املحكمة نتيجة قيام املراقب بعمله، تُدفع لخزينة السلطة املحليّة. من هنا، 

فإن تشغيل مراقبني مؤهلني ومنحهم الصالحيات املحددة يف قانون التطبيق البيئي يؤدي إىل تطبيق قوانني البيئة 

وبالّتايل الحفاظ عىل البيئة يف املجاالت املختلفة، ويعود بالفائدة عىل خزينة السلطة املحلية. جباية غرامات مالية 

لخزينة السلطة املحليّة تزيد من مدخوالتها وتساعد بتمويل تطبيق قوانني البيئة واملشاريع البيئية املختلفة، ومن 

شأنها أن تردع املواطن من ارتكاب مخالفات بيئيّة. يف املقابل، عدم تطبيق القوانني البيئيّة من قبل السلطة املحليّة 

ميكن أن يؤدي لتقديم دعاوى قضائيّة ضّدها وتزيد من مرصوفاتها بشكل كبري. 

سن قوانين مساعدة

يجوز لكل سلطة محلية سن قوانني مساعدة لتمكينها من تنفيذ واجباتها املحّددة يف القوانني املختلفة لحامية 

البيئة يف منطقة نفوذها. يف هذا السياق يذكر أن العديد من السلطات املحليّة العربيّة سّنت قوانني مساعدة منذ 

سنوات عّدة، لكن هذه القوانني محفوظة يف أرشيف السلطات، وحال هذه البلدات يشهد عىل عدم تطبيق هذه 

القوانني. لذلك، ال يكفي سن هذه القوانني، بل يجب متابعة تطبيقها. 

السلطات  لقوانني مساعدة سنتها  بأمثلة  نأيت  املساعدة، وهنا  القوانني  البيئيّة جزئيًا عىل  القوانني  يرتكز تطبيق 

املحلية يف مجال الحفاظ عىل البيئة: 

قانون مساعد )منع املكاره والحفاظ عىل النظام والنظافة(أ. 

قانون مساعد )إعادة التدوير(ب. 

قانون مساعد )اإلعالنات والالفتات(ج. 

قانون مساعد )االرشاف عىل الكالب والقطط(د. 

قانون مساعد )املسالخ والرقابة البيطرية(ه. 

قانون مساعد )الرصف الصحي(و. 

تحّدد القوانني املساعدة الرسوم والرضائب املطلوبة من املواطن لتمويل أعاملها، مراحل استصدار تراخيص يف 

املجاالت املختلفة )مثل خطوط املجاري واملياه، البناء، املصالح التجارية(، طرق تطبيق القوانني، وتحّدد الغرامات 
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املاليّة التي يتم فرضها عىل مخالفي القوانني وطرق جبايتها. من هنا، يعترب تطبيق القوانني املساعدة مصدر دخل 

مهم لخزينة السلطة املحلية ويعّزز مبدأ احرتام القانون لدى املواطن.   

يتوىل املراقبون املؤهلون من قبل السلطة املحليّة تطبيق تعليامت القوانني املساعدة التي سّنتها السلطة املحلية، 

ومعاقبة مخالفي هذه القوانني. 

قامئة القوانني التي يرسي عليها قانون التطبيق البيئي
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تتفرع من مجلس السلطة املحليّة مجموعة لجان تقوم باالهتامم بقضايا عينية من مجمل أعامل السلطة، وتعترب 

القرارات  يتخذ  مختّص  عن جسم  عبارة  لجنة  وكل  عمله،  أساس  املجلس  فيه  يركز  هاًما  إطاًرا  املجلس  لجان 

املتعلقة مبجال اختصاصه، فهناك لجان تهتم برضائب األمالك العامة، لجان تهتم بحامية البيئة، لجان تُعنى بحقوق 

الطفل أو املرأة، لجان ملحاربة العنف، لجان تهتم بالرتبية والتعليم أو الّرفاه وغريها من اللّجان التي تخدم مصالح 

الجمهور. يتألف مجلس السلطة املحلية من:

االلتزام أ.  محليّة  سلطة  مجلس  كل  وعىل  بالقانون  محّددة  وتركيبتها  وظائفها  إن  حيث  إلزامية،  لجان 

بإقامتها، وهذا ينبع من أهمية وجودها يف السلطة وأهمية وظيفتها.

لجان اختيارية، وهي لجان يشكلها املجلس يف حال كانت هنالك حاجة ملعالجة موضوع معنّي ال تهتم به 	. 

لجنة من اللّجان املوجودة. املادة رقم 150 من قانون البلديات تنص عىل أنه باإلضافة إىل اللّجان اإللزامية 

للمجلس  االستشارة  تقديم  وظيفتها  مؤقتة  أو  ثابتة  لجان  تشكيل  للمجلس  ميكن  بالقانون،  املحّددة 

مبواضيع أو حاالت معيّنة.

واجب تشكيل لجنة لحماية البيئة في السلطات المحلّية

تعترب لجنة حامية البيئة لجنة إلزاميّة يف جميع السلطات املحليّة.

مبوجب املادة رقم 149ي من قانون البلديات، يقوم املجلس البلدي باختيار لجنة لحامية البيئة، وظيفتها تخطيط 

برامج يف مجاالت الحفاظ عىل جودة البيئة وضامن التنمية واالستدامة البيئيّة. تقّدم لجنة حامية البيئة برامجها 

املخطّطة للمجلس البلدي للحصول عىل مصادقته، وتتابع تنفيذ الربامج املوافق عليها. 

تتكّون اللّجنة من: 

أربعة أعضاء مجلس.أ. 

موظف كبري مسؤول عن مجال حامية البيئة يف البلدية.	. 

منظامت ج.  مع  باالستشارة  األّول  باختيار  البلدي  املجلس  يقوم  البلدة؛  سّكان  من  الجمهور  عن  ممثالن 

محليّة تعنى بالحفاظ عىل جودة البيئة، أّما املمثل الثاين عن الجمهور تقوم منظامت محليّة باختياره. يف 

حال عدم وجود منظامت محلية، يقوم املجلس البلدي باختيار املمثل األول عن الجمهور باالستشارة مع 

منظمة قطريّة تُعنى يف مجال البيئة، وتقوم املنظمة القطريّة باختيار الثاين. 

يقوم املجلس البلدي باختيار رئيس اللّجنة من بني أعضائه. 

الّلجان في السلطة المحلّية وخاصّية لجنة حماية البيئة 
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حسب املادة املذكورة أعاله يجب دعوة ممثل عن منظمة قطرية وممثل عن وزير حامية البيئة لجميع جلسات 

لجنة حامية البيئة. املنظمة القطريّة الّتي تم تعيينها لهذا البند هي منظمة الحياة والبيئة )חיים וסביבה(.

كل ما ذكر أعاله صحيح أيًضا للمجالس املحلية واإلقليمية، وذلك مبوجب املادة رقم 13ب من قانون املجالس 

املحلية. 

تتميّز تركيبة لجنة حامية البيئة بأنها تتألف من منتخبي جمهور، موظف السلطة املحلية وممثيل جمهور، ماّم 

يعرب عن خاصيّة هذه اللّجنة وأهمية تشكيلها. إضافًة لذلك، تتميّز اللّجنة بواجب إرشاك منظامت بيئيّة يف اختيار 

ممثيل الجمهور أعضاء اللّجنة ويف عمل اللّجنة الجاري، ماّم يعرّب عن خاصيّة العمل البيئي وأهميّة التعاون بني 

السلطة املحلية، السلطة املركزية واملنظامت البيئيّة.

من هنا، وجود لجنة لحامية البيئة يف السلطة املحلية تقوم بوظيفتها املحّددة يف القانون، تعمل بالوترية املناسبة، 

البيئية إىل  البيئة واملنظامت  انتخاب ممثيل جهور، وتدعو ممثلني عن وزير حامية  تشارك الجمهور عن طريق 

جلساتها، يجعلها قادرة عىل أخذ دور مركزي ومهم يف إدارة قضايا البيئة.

سيرورة عمل الّلجنة

حّدد املرّشع طريقة عمل اللّجان يف املادة رقم 166 من قانون البلديّات. مبوجب هذه املاّدة عىل لجنة حامية البيئة 

)كونها لجنة إلزاميّة( أن تعقد اجتامًعا، عىل األقل مرة كل ثالثة أشهر، ويف حال مل يتم ذلك، يأمر رئيس البلديّة 

بعقد اجتامع للّجنة ويقوم بتحديد جدول أعامل اجتامعها. يُذكر أن رئيس اللّجنة مخّول بأن يدعو الجتامع اللّجنة 

يف أّي وقت.  

مبا يخص املجالس البلديات، يجب عىل رئيس اللّجنة أن يدعو الجتامع يف الحاالت التّالية: مبوجب قرار اللّجنة، 

مبوجب طلب ثُلث أعضاء اللّجنة، مبوجب طلب املجلس أو مبوجب طلب رئيس البلديّة. 

مبا يخص املجالس املحلية، تنص املادة رقم 131 من أمر املجالس املحلية أنه عىل اللّجنة أن تعقد اجتامًعا، عىل 

األقل مرة كل ثالثة أشهر، ويف حال مل يتم ذلك، يأمر رئيس املجلس املحيل بعقد اجتامع للّجنة ويقوم بتحديد 

جدول أعامل اجتامعها. 

يُذكر أن رئيس اللّجنة مخّول بأن يدعو الجتامع اللّجنة يف أّي وقت. يجب عىل رئيس اللّجنة أن يدعو الجتامع يف 

الحاالت التّالية: مبوجب قرار اللّجنة، مبوجب طلب لجنة اإلدارة أو مبوجب طلب لجنة املراقبة )هذه التعليامت 

تنطبق أيًضا عىل املجالس اإلقليمية(.

كل لجنة من لجان املجلس مخّولة بتنظيم أعاملها وجلساتها بنفسها يف حال مل ينص القانون عىل نظام آخر، مع 

األخذ بعني االعتبار قرارات املجلس. يف حال أرادت اللجنة استيضاح مسألة معيّنة يف مجال اختصاصها، ميكنها 

تشكيل لجنة فرعيّة من بني أعضائها ليك تقوم بهذا االستيضاح، وتقوم بعدها بتقديم استنتاجاتها للّجنة. 
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معلومات حول عمل لجان حماية البيئة في السلطات المحلية العربية

الثاين من العام 2021 انطلق مرشوع مشرتك بني جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، جمعية  يف النصف 

"مواطنون من أجل البيئة" وجمعية "الحياة والبيئة"، هدفه إقامة لجان حامية البيئة يف جميع السلطات املحليّة 

العربية، تفعيلها بالوترية املناسبة، إرشاك الجمهور )عن طريق انتخاب ممثيل جمهور( يف عمل اللجان، وتعزيز 

مكانة هذه اللجان ودورها يف إدارة قضايا البيئة يف السلطات املحليّة.

مبوجب مسح أجرَي ضمن هذا املرشوع املشرتك يظهر أن غالبية السلطات مل تُقم اللّجنة، أو أن اللّجنة مل تلتئم 

وفق القانون. تبنّي حتى اآلن أنّه من أصل 84 سلطة محليّة عربية، اللّجنة ال تعمل بتاتًا يف 50 سلطة، يف 11 سلطة 

أخرى مل تعقد اللّجنة سوى جلسة واحدة أو جلستني منذ إقامتها، ويف الغالبية الساحقة من السلطات مل يُلحظ 

نشاطًا جديًّا لعمل اللّجنة. أظهر املسح أيًضا أّن سلطات عديدة مل تعنّي ممثيّل جمهور من سّكان البلدة كأعضاء يف 

اللّجنة، ماّم يجعل تركيبة اللّجنة مخالفة للقانون وميّس بنجاعة نشاطها.

بالطبع، السلطة املحليّة الّتي مل تقم لجنة لحامية البيئة، أو أقامت لجنة "عىل الورق" فقط ومل تلتئم أبًدا منذ 

إقامتها، تلغي بذلك إمكانية القيام بوظائف اللّجنة التي حّددها القانون، تلغي إمكانية إرشاك الجمهور يف اللّجنة، 

وتضعف إمكانيات التعاون مع منظاّمت البيئة. 
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كام ذكر أعاله، لجنة حامية البيئة هي لجنة إلزامية، لذلك عىل املجلس البلدي إقامة هذه اللّجنة، الّتي ستعمل 

طوال فرتة والية املجلس )أي ملدة 5 سنوات(، بعد االنتخابات مبارشًة.

بعد إقامة لجنة لحامية البيئة، عىل أعضاء اللّجنة االجتامع لجلسة افتتاحية يتم فيها التعارف بني أعضاء اللّجنة، 

اللّجنة خالل  ستعالجها  التي  األساسية  والقضايا  املواضيع  بحث  ومكانها،  اللّجنة  لجلسات  ثابتة  مواعيد  تحديد 

الدورة الحالية، بلورة خطة عمل للّجنة، وبناء دستور داخيل خاص بها. عند بلورة خطط العمل، من املهم فحص 

االعتبار. يف هذا  بعني  ُوجدت(، وأخذها  )إذا  السابقة  البيئة  لجنة حامية  الّتي حددتها  العمل  ومراجعة خطط 

السياق نشري ألهمية عضوية موظف/ة السلطة املحلية يف لجنة حامية البيئة، حيث إنه/ا، يف غالبية األحيان، عضو 

ثابت يف اللّجنة ومسؤول/ة عن مجال حامية البيئة يف السلطة املحلية، لذلك من شأنه/ا املساهمة بشكل جّدي يف 

استمرارية العمل يف القضايا البيئية األساسية. 

التخطيط وتحديد األهداف

التخطيط هو مرحلة أساسيّة يف العمل، إن كان عىل املدى القصري أو البعيد. يف املرحلة األوىل من التخطيط لعمل 

لجنة حامية البيئة، يتم تحديد املشاكل البيئية الّتي تعاين منها البلدة والّتي بإمكان اللّجنة املساهمة يف العمل عىل 

حلّها، بحث ودراسة مسبباتها، ومن ثم بحث الحلول املقرتحة لحل هذه املشاكل. من املفّضل أن تشمل مرحلة 

تحديد القضايا البيئية عمليّة إرشاك للمواطنني عرب نرش استامرات ونحو ذلك. 

يف املرحلة التّالية يتم تحديد األهداف املطلوب تحقيقها. وفق نظريّة S.M.A.R.T - "الهدف الذيك"، هنالك خمسة 

معايري يجب مراعاتها لتحديد هدف ذيك، وهي:

محّدد - Specific: أي تحديد هدف واضح، وهذا يساهم يف الرتكيز عىل تحقيق الهدف املرجّو.أ. 

قابل للقياس - Measurable: أي إمكانية قياس درجة انجاز الهدف يف املراحل املختلفة من العمل.	. 

قابل لالنجاز - Attainable: أي وضع هدف واقعي، قابل لإلنجاز واالبتعاد عن األهداف املستحيلة.ج. 

ذو صلة - Relevant: أي أن الهدف مرتبط بالخطة املحّددة، ليك ال يتم االنشغال بتحقيق هدف غري د. 

مهم.  

ضمن إطار زمني محّدد - Timely: أي بناء جدول زمني محّدد لتحقيق الهدف. من املهم تقييد تحقيق ه. 

الهدف بفرتة زمنية محّددة، ملعرفة الوقت الاّلزم للعمل عىل تحقيق الهدف.

عند صياغة الهدف عليه أن يحوي إجابة ألربعة أسئلة: من سُيحدث التغيري؟ ما هو التغيري الذي سيحدث؟ كم 

من التغيري ميكن إنجازه؟ متى أو خالل كم من الوقت؟

لجنة حماية البيئة: من الرؤيا إلى خطة عمل مهنّية
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مثال 	 لهدف ذيك: إعداد محارضات توعويّة حول أهمية الحفاظ عىل النظافة واالستدامة البيئيّة يف 12 مدرسة 

يف البلدة خالل ثالث سنوات، حيث يتم إعداد محارضات يف 4 مدارس يف السنة الواحدة. يعترب هذا الهدف واضح، 

ميكن متابعة تنفيذه )إذا تم إعداد محارضات يف 6 مدارس خالل ثالث سنوات، ميكن القول أنه تّم انجاز %50 من 

الهدف(، قابل لإلنجاز وواقعي، مرتبط بربامج وخطط اللجنة لحامية البيئة، ومقيّد بفرتة زمنيّة محّددة.   

مثال 2 لهدف ذيك: سيقوم أعضاء لجنة البيئة خالل السنة القريبة برفع مستوى إرشاك الجمهور يف البلدة بواسطة 

إقامة 3 طاوالت مستديرة مبواضيع: النفايات ومعالجتها، الحيّز العام والحصانة املجتمعيّة، بهدف تفكري وتخطيط 

مشرتك متالئم مع احتياجات املواطنني.

النتائج  خطة عمل تحوي أهداف تلبي املعايري الخمسة املذكورة أعاله هي خطة ناجعة، قابلة للتنفيذ وحصد 

املرجّوة، إضافًة لكونها مستند أسايس سريافق اللّجنة يف مسرية عملها للقيام بوظيفتها املحّددة يف القانون. عالوًة 

عىل ما ذكر أعاله، من املهم تحديد األشخاص املسؤولني عن متابعة تنفيذ خطوات الخطّة يف الوقت املحدد )من 

بني أعضاء اللّجنة أو موظفي السلطة املحلية(. 

لجنة حامية البيئة هي املحّرك األسايس لتسليط الضوء عىل القضايا البيئية يف حيّز السلطة املحلية وطرحها عىل 

طاولة النقاش يف املجلس البلدي.

يف الفصل القادم، سوف نرشح بتوسع عن أدوات عمل كل واحد من أعضاء لجنة حامية البيئة من أجل نجاعة 

عملها.    

إشراك المواطن

يعترب إرشاك املواطن يف خطط عمل اللّجنة أمر رضوري وله إيجابيات كثرية يف تفعيل لجان البيئة يف السلطات 

املحلية. يتم إرشاك املواطن بواسطة وضع خطة عمل مهنية للّجنة تشمل خطوات عينيّة ملشاركة املواطنني يف 

جميع مراحل الخطة، بدًءا بالتخطيط واتخاذ القرار، مروًرا بتفعيل املشاريع، وانتهاًء مبرحلة التقييم واستخالص 

هذه  استخدام  املستحسن  من  وجه،  أفضل  عىل  السريورة  إنجاز  من  وأعضاؤها  اللجنة  مركّز  يتمّكن  يك  العرب. 

الوسائل أو أحدها: 

استامرات ملسح االحتياجات: تتيح هذه اآللية إمكانية التواصل املبارش مع املواطن الّذي يواجه املشكالت أ. 

البيئيّة ويفرتض به أن يشّكل جزًءا من سريورة الحل. إضافة إىل أّن هذه اآللية تقلّص بشكل ملحوظ 

الحاجة الستثامرات مادية مكلفة بجهات خارجية إلمتام هذه العمليّة. 

مجموعات بؤرية التي تتيح حواًرا مفتوًحا بني كافة أعضاء املجموعة، حيث تهدف إىل دراسة معّمقة ب. 

للتحّديات البيئية املختلفة. قد تقّسم املجموعات البؤرية بحسب الفئات العمرية املختلفة، القضايا الّتي 

تناقشها، أو بحسب منطقة جغرافية وأحياء ومساحات عينيّة.
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الطاولة ج.  تتميّز  الحل.  سبل  وتخطيط  لدراسة  مختلفة،  مجاالت  من  املهنيني  تجمع  مستديرة  طاوالت 

املستديرة بتنّوع مجاالت االختصاص املختلفة وشمولية الحلول املنبثقة عنها، هذا باإلضافة إىل تسهيل 

الطاولة  تتميز  كام  املحلية(.  السلطة  يف  املختلفة  األقسام  من  امليزانيات  )تجمع  املادية  املوارد  تجنيد 

املستديرة أيضا باختصارها تكرار العمليات اإلصالحية أو تكرار مراحل مشرتكة للحلول املختلفة. 
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كام ذكر أعاله، تتكّون لجنة حامية البيئة من أربعة أعضاء مجلس، موظف كبري مسؤول عن مجال حامية البيئة يف 

السلطة املحلية وممثاّلن عن الجمهور من سّكان البلدة. لكل واحد من أعضاء اللّجنة دور مهم يف تفعيل اللّجنة 

واملساهمة يف نجاعة عملها بواسطة األدوات التي ميتلكها.

دور عضو السلطة المحلية في تفعيل لجنة البيئة

مينح القانون أدوات عمل أساسيّة لعضو السلطة املحلية من أجل القيام بوظيفته كمنتخب جمهور، ويف هذا القسم 

سوف نعرض ونرشح عن صالحيات عضو السلطة املحليّة، الّتي من شأنها أن تساعده بالقيام مبهّمته كعضو لجنة 

البيئة، وهي: الحق يف الحصول عىل معلومات، الحق يف تقديم استجواب والحق يف طرح موضوع عىل  حامية 

جدول أعامل املجلس البلدي.

الحق في الحصول على معلومات

يعترب تزويد املعلومات ألعضاء السلطات املحلية أمر جوهري وبالغ األهميّة يف نشاط منتخبي الجمهور، فهو الّذي 

يساعدهم باإلرشاف عىل العمل واملشاريع، متابعتها ومراقبة عمل السلطة املحليّة. لذلك، يكفل القانون أنظمة 

وأدوات متعددة لتزويد أعضاء السلطات املحليّة باملعلومات. 

مبوجب املادة رقم 140أ من قانون البلديات، يحق ألعضاء البلدية االطاّلع عىل كل وثائق، سجالت وتسجيالت 

البلديّة، وعىل رئيس البلدية أو أي موظّف مخّول من قبله أن يزود عضو البلدية باملواد املطلوبة، خالل فرتة ثالثة 

أيام من يوم تقديم الطلب. يف حال مل يُستَجب طلبه، ميكن لعضو البلدية التوجه لقائم لواء وزارة الداخلية، الّذي 

يقوم بدوره بالتقدم لرئيس البلدية بطلب للحصول عىل الوثائق خالل سبعة أيام من يوم التقدم بطلبه، وإالّ أصدر 

أمًرا يلزم البلدية بتسليم الوثائق املطلوبة خالل فرتة زمنية محددة. 

يذكر أن الحق للحصول عىل معلومات، يشمل الحق باالحتفاظ بنسخة وملخص من هذه الوثائق.

املجالس  أمر  املادة رقم 198 من  املهم والجوهري مذكور يف  الحق  املحليّة واإلقليميّة، هذا  املجالس  مبا يخص 

املحلية، واملادة رقم 235 من أمر املجالس املحلية )مجالس إقليميّة(. مبوجب هذه املواد، يحق لكل عضو مجلس 

االطاّلع عىل وثائق ومستندات املجلس وفحصها، وبإمكانه أيضاً الحصول عىل نسخة وملخص من هذه الوثائق. 

املتعلقة  الحصول عىل جميع وثائق ومستندات املجلس  أنه من حق لجان املجلس  أيضاً عىل  املادة  تنص هذه 

باملواضيع املطروحة عىل طاولة البحث.  

مبا يتعلّق بتنفيذ القانون )يف البلديات واملجالس( يف عمل منتخبي الجمهور أعضاء لجنة حامية البيئة، يتعنّي عىل 

عضو املجلس التوجه لرئيس السلطة املحليّة )ليس بإمكانه التوّجه بشكل مبارش ألحد املوظفني، أيًا كان( من أجل 

تزويده باملعلومات. يذكر أن القانون مل يحّدد طريقة تزويد املعلومات لعضو املجلس، لذا ميكن أن يتم تحديد 

مواعيد أسبوعيّة يقوم بها أعضاء املجلس باالطالع عىل املعلومات املطلوبة. 

أدوات العمل األساسية لتفعيل لجنة حماية البيئة
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بشكل عام، الحق يف الحصول معلومات ال يعطي حًقا لعضو املجلس بتلقي معلومات رسيّة ويعترب نرشها مًسا 

بالخصوصيّة - كمعاينة معلومات حول الوضع املايل ملواطنني يف قسم الجباية، أو معاينة مستندات خاصة ملواطنني 

ما  إذا  الرسيّة،  الوثائق  أن يطلب االطالع عىل بعض  اللّجنة  لعضو  االجتامعي. رغم ذلك، يحق  الرفاه  يف قسم 

عالقة  لها  الّتي  واملستندات  الوثائق  تلقي جميع  يف  الحق  له  إن  اللجنة، حيث  عمل  مواضيع  ملناقشة  احتاجها 

مبوضوع النقاش، ليك تكون لديه معلومات وافية ولتتبلور عنده صورة كاملة عن موضوع النقاش.

يشار إىل أن الحق يف تلقي املعلومات، االطاّلع عليها والحصول عىل نسخة منها يشمل أيضاً الحق يف نرشها، حيث 

أن الحق يف االطاّلع عىل املعلومات ونسخها غري مرشوط بااللتزام بعدم نرشها.

الحق في تقديم استجواب

يعترب حق تقديم استجواب من قبل أعضاء املجلس حق جوهري ومهم لتنفيذ دورهم يف مراقبة ومتابعة عمل 

عىل  الحصول  يف  الحق  أن  كام  منهم.  متوقّع  هو  كام  وجه،  أتّم  عىل  الجمهور  بتمثيل  وللقيام  املحليّة  السلطة 

املعلومات يشّكل وسيلة هامة ألعضاء املجلس يف إنجاز عملهم )مبا يف ذلك عملهم يف لجان السلطة املحلية(، هكذا 

أيضاً حق تقديم االستجواب، فبعد الحصول عىل اإلجابة تزول عالمة االستفهام حول قضية معينة، مام يؤدي إىل 

إزالة الشكوك حول العمل ويتم إنجازه بشكل أفضل. 

التاسع من  الفصل  َو 38 يف  املواد رقم 36، 37  للبلديات:  الّتي نظمت حق تقديم االستجواب:  القانونيّة  املواد 

اإلضافة الثانية من قانون البلديات؛ للمجالس املحلية: املواد رقم 41 َو 42 يف الفصل التاسع من اإلضافة الثالثة 

ألمر املجالس املحليّة. 

االستجواب  ويقّدم  نظريًا(،  )وليس  معيّنة  بوقائع  متعلًقا  االستجواب  يكون موضوع  أن  القانون، يجب  مبوجب 

خطيًاّ، باختصار وفقط بصيغة سؤال. يحق لعضو البلدية تقديم استجواب لرئيس البلدية يف موعد ال يقل عن سبعة 

أيّام قبل انعقاد الجلسة العاديّة )للبلديات(، ويحق لعضو املجلس املحيل تقديم استجواب لرئيس املجلس قبل 

48 ساعة عىل األقل من عقد الجلسة العاديّة )للمجالس املحلية(، وعىل رئيس السلطة املحليّة أو عضو السلطة 

املحلية املسؤول عن القضية املطروحة واملخّول من قبل الرئيس، أن يجيب عىل السؤال املطروح خطياًّ وباختصار 

أاّل  التالية، برشط  العاديّة  الجلسة  اإلجابة حتى  تقديم  بتأجيل  يقوم  أن  )أو  ذاتها  الجلسة  اإلجابة يف  يقرأ  وأن 

يقوم بتأجيل تقديم اإلجابة عىل أكرث من استجوابني بنفس الجلسة(. عىل سكرتري السلطة املحلية توزيع رسالة 

االستجواب والرد الخطي عليها ألعضاء السلطة املحلية.  

يف حال مل تقدم إجابة لالستجواب يف الجلستني العاديّتني اللّتني عقدتا بعد تقديم االستجواب، يتم طرح موضوع 

السؤال، بحسب طلب مقدم االستجواب، كبند أول عىل جدول أعامل الجلسة العاديّة القريبة ويتم مناقشته. من 

الجدير ذكره أنه من حق عضو السلطة املحليّة أن يقّدم استجوابني عىل األكرث قبل كل جلسة عاديّة.

من حق مقدم االستجواب، بعد سامعه اإلجابة عىل استجوابه، أن يسأل سؤااًل شفهيًا إضافيًاّ قصرًيا يرتكز عىل 

فحوى اإلجابة، ويقوم الرئيس أو عضو السلطة املسؤول عن القضية املطروحة واملخّول من قبل الرئيس باإلجابة 

بشكل مخترص وشفهي، وال يتم مناقشة السؤال أو الجواب اإلضايف يف املجلس. 
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الحق في طرح موضوع على جدول األعمال

هنا أيضاً، كام الحق يف الحصول عىل معلومات وتقديم استجواب، يكفل القانون الحق ألعضاء املجلس بتقديم 

اقرتاحات عىل جدول األعامل ليتم مناقشتها يف الجلسات، وبذلك يكون عضو املجلس جزء ال يتجّزأ من إدارة 

السلطة املحليّة ونشاطها.

البلديّات؛  الثانية من قانون  للبلديات: املواد رقم 27 َو28 من اإلضافة  التي نظمت هذا الحق:  القانونية  املواد 

للمجالس املحلية: املادة رقم 27 من اإلضافة الثالثة من أمر املجالس املحليّة. 

مبوجب القانون، يجب عىل عضو البلديّة الذي يريد طرح موضوع عىل جدول أعامل الجلسة العاديّة أن يقوم 

أن يقدم  املجلس املحيل يجب  أما عضو  العاديّة،  الجلسة  انعقاد  األقل من  االقرتاح قبل 72 ساعة عىل  بتقديم 

االقرتاح قبل 48 ساعة عىل األقل من انعقاد الجلسة العاديّة. يف الجلسة العاديّة، يتم مناقشة االقرتاحات لجدول 

األعامل حسب ترتيب تقدميها. يتم مناقشة أربعة اقرتاحات عىل األكرث يف الجلسة العاديّة، ويف حال طرحت أكرث 

من 4 اقرتاحات عىل جدول األعامل، من قبل االئتالف أو من قبل املعارضة، يجب مناقشة اقرتاحني، عىل األقل، 

تم طرحهام من قبل املعارضة.

يعترب الحق يف طرح مواضيع عىل جدول أعامل جلسات مجلس السلطة املحليّة إحدى أدوات العمل املهمة لعضو 

لجنة حامية البيئة. وظيفة اللّجنة تخطيط برامج عملها، وال ميكن تنفيذ أّي برنامج بحاجة مليزانية بدون الحصول 

عىل مصادقة املجلس البلدي. من هنا، فإن نجاح اللّجنة وأعضائها يف بلورة مقرتحاتهم لخطوات عمليّة وتخصيص 

املوارد املطلوبة لها، منوط إىل حد كبري بقدرتهم عىل طرح تلك النقاط للنقاش يف جلسات املجلس. 

دور الموظف المسؤول عن مجال حماية البيئة في تفعيل لجنة البيئة

السلطة  البيئة يف  كبري مسؤول عن مجال حامية  البيئة هو موظف  لحامية  اللّجنة  أعضاء  أحد  أعاله،  ذكر  كام 

املحلية. باعتقادنا لهذا املوظف دور مهم وأسايس يف تفعيل اللّجنة.

أّواًل، وظيفته يف السلطة املحلية هي العمل عىل الحفاظ عىل جودة البيئة بواسطة اآلليات املحددة يف القوانني 

املحليّة،  السلطة  الّتي تعاين منها  البيئية  باملكاره واملشاكل  تاّمة  البيئة، لذلك فهو عىل دراية  املختلفة يف مجال 

والخطوات الّتي تتخذها السلطة املحليّة لحل هذه املشاكل. إضافًة إىل أنه عضو اللّجنة الوحيد الذي يعمل فعليًّا 

يف مجال البيئة )غالبًا(، وتطبيق القوانني ذات الصلة يف العمل اليومي.

ثانيًا، يف غالبية األحيان هو موظف ثابت يف السلطة املحليّة، أي ال يتغرّي من دورة انتخابية ألخرى مثل أعضاء 

أخرى،  إىل  دورة  من  اللّجنة  عمل  برامج ومخططات  متابعة  عن  املسؤول  الشخص  يجعله  األمر  هذا  املجلس. 

وهمزة وصل بني األعضاء املنتخبني، ممثيل الجمهور وناشطني محلّيني وقطريني يف املجال. 

ثالثًا، بإمكانه املطالبة واملساهمة يف الحصول عىل موارد ماليّة )لتنفيذ مشاريع للقسم املسؤول عن حامية البيئة 

يف السلطة املحلية( وبرشيّة )لتعيني موظفني إضافيني للقسم املسؤول عن حامية البيئة(. 
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البيئة هي توظيف مراقبني  القوانني يف مجال  بّد أن نشري إىل أن أداة العمل األساسية لتطبيق  إضافًة لذلك، ال 

املحلية يف  السلطة  "واجبات وصالحيات  )انظروا فصل  البيئي  التطبيق  قانون  املذكورة يف  الصالحيات  ومنحهم 

مجال حامية البيئة" أعاله(. هؤالء املراقبون يعملون يف قسم حامية البيئة، بإرشاف وإدارة املوظف الكبري املسؤول 

عن مجال حامية البيئة. فهو املسؤول فعليًا عن تطبيق تلك القوانني، ولهذا تأثري إضايف لعضو اللّجنة عىل العمل 

اليومي للسلطة.   

معلومات حول الوضع القائم في السلطات المحلية العربية

بني جمعية  بالرشاكة   2021 العام  من  الثاين  النصف  يف  بدأ  املقدمة  يف  ذكر  كام  الّذي   - الحايل  املرشوع  ضمن 

أجرَي مسح   - والبيئة"  "الحياة  البيئة" وجمعية  "مواطنون من أجل  إدارة سليمة"، جمعية  "محامون من أجل 

يظهر أن يف غالبية السلطات املحلية العربية ال يوجد قسم مسؤول عن مجال الحفاظ عىل البيئة، وبالتايل ال يوجد 

موظف مسؤول عن هذا املجال. يف غالبية السلطات يوجد قسم يدعى قسم الصّحة أو قسم الصّحة وترخيص 

البيئة كونه املوظف  املصالح، ومتنح للموظف املسؤول عن هذا القسم مسؤولية العمل يف مجال الحفاظ عىل 

"األقرب" لهذا املجال، ويتم تعيينه كعضو يف لجنة حامية البيئة يف السلطة املحلية. هذا املوظف ميلك وظيفة كاملة 

يف القسم املسؤول عنه، والعمل يف مجال الحفاظ عىل البيئة ما هو إاّل عمل إضايف لوظيفته األساسية، وهذا األمر 

يقلّل بشكل كبري من نجاعة العمل يف هذا املجال.

عدم تخصيص قسم يف السلطة يعنى بقضايا البيئة، وبالتّايل عدم وجود موظف مسؤول ومختص يف هذا املجال، 

يعترب خلل جّدي يف منظومة عمل السلطة املحلية يف مجال البيئة. يف الواقع، عدم وجود موظف مختص مسؤول 

عن مجال البيئة من شأنه أن يضعف بشكل كبري عمل لجنة حامية البيئة، والعكس صحيح، حيث أن وجود موظف 

كهذا يساهم يف تفعيل اللّجنة.       

دور ممثلي الجمهور في تفعيل لجنة البيئة

كام أسلفنا أعاله، اثنان من أعضاء لجنة البيئة هام مبثابة ممثيل جمهور من سّكان البلدة، األّول يختاره املجلس 

البلدي باالستشارة مع منظامت محليّة تعنى بالحفاظ عىل جودة البيئة، أّما الثاين تقوم منظامت محليّة باختياره 

)أو منظمة قطريّة يف حال عدم وجود محليّة(. أي أنه يتم اختيار أشخاص يهتمون مبوضوع الحفاظ عىل جودة 

البيئة من خارج منظومة السلطة املحلية )أعضاء وموظفني(، ولهم عالقات وتواصل مع منظامت تعنى بحامية 

البيئة. 

ملمثيل الجمهوريف لجنة البيئة دور مهم يف تفعيل اللّجنة بواسطة األدوات التالية: 

إرشاك الجمهور يف برامج وخطط عمل اللّجنة لتحسني جودة البيئة يف البلدة وملحاربة مكاره بيئيّة معيّنة.أ. 

تشكيل حلقة وصل مع الجمعيات واملؤسسات الّتي تعنى بحامية البيئة لتدعيم عمل ومخططات اللّجنة. ب. 

بواسطة هذه الحلقة يتم دعوة أشخاص من الجمعيات واملؤسسات لجلسات اللّجنة، طلب املساعدة من 
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هذه املنظامت ملعالجة مشاكل بيئيّة، طلب مساعدة لرفع الوعي حول موضوع الحفاظ عىل البيئة يف 

املدارس واملراكز املختلفة بواسطة محارضات، ورشات عمل توعوية، منشورات.  

إيصال صوت املواطن إىل اللّجنة، بعيًدا عن التيارات واالعتبارات السياسيّة املختلفة. ج. 

بشكل عام، يشغل هذا املنصب أشخاص يهتمون باملجاالت البيئية ولديهم خلفيّة مهنيّة قريبة من املجال، د. 

األمر الّذي يضيف طرح مهني عىل الّنقاشات والحلول املطروحة. 
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ملحق رقم 1 - قصص نجاح ملهمة للجان حماية البيئة

تختلف املشاكل البيئيّة من سلطة محليّة ألخرى، وبالتّايل تختلف احتياجات السلطات املحليّة للحفاظ عىل جودة 

البيئة. هنا سنأيت ببعض األمثلة ملشاريع ناجحة قامت بها لجان حامية البيئة يف بعض السلطات املحليّة كنموذج 

يحتذى به وبارقة أمل للّجان يف السلطات املحليّة األخرى. املشاريع والحلول الّتي سنذكرها قد ال تالئم سلطات 

محليّة معيّنة أو ال ميكن تنفيذها وتطبيقها يف سلطات أخرى، لذلك عىل كل سلطة محليّة دراسة إمكانيّة تطبيق 

املشاريع املقرتحة من قبل اللّجنة لحامية البيئة والفائدة الّتي ستعود بها عىل البلدة.  

حالة 1: 

ناشطات وناشطني  لتأهيل  يهدف  البيئة مرشوًعا  أجل  أدارت جمعية مواطنون من  العربيّة،  البلدات  يف إحدى 

للعمل يف مجال البيئة املحليّة، من خالله قامت الجمعيّة مبرافقة وإرشاد سّكان البلدة وتم القيام مبسح للوضع 

القائم والتحديات املختلفة يف مجال البيئة. بعد جمع املعطيات وعرضها يف جلسة لجنة حامية البيئة يف السلطة 

املحليّة، قامت رئيسة اللّجنة بعرض املعطيات للنقاش يف هيئة املجلس البلدي، وعىل أثر نتائج هذه املعطيات 

طالبت رئيسة اللّجنة بتخصيص مبلغ 200,000 ₪ للعمل الجامهريي يف مجال البيئة. املجلس البلدي وافق عىل 

اقرتاح رئيسة اللّجنة وتم تخصيص املبلغ ضمن ميزانية العام 2022.     

حالة 2: 

أحد األهداف املركزيّة التي حّددتها لجنة حامية البيئة يف إحدى البلديات هو االستعداد للتعاطي مع أزمة املناخ. 

البلديّة بالتسجيل للمرشوع املشرتك لوزارة الطاقة، وزارة  اللّجنة  لذلك وكخطوة لتحقيق هذا الهدف، أوصت 

حامية البيئة ووزارة الداخليّة. عقب مبادرة لجنة حامية البيئة، يف عام 2021 شاركت البلديّة يف هذا املرشوع، ويف 

بداية عام 2022 أصدرت خطة عمل خاّصة بها للسنوات الثامنيّة القادمة لالستعداد لتغرّي املناخ وتطوير الطاقة 

املستدامة. 

حالة 3:  

أحد األهداف املركزيّة الّذي حّددته لجنة حامية البيئة يف أحد املجالس ضمن خطة عملها هو تغيري سياسة تنظيم 

فيها، ومعالجة  املبيت  التي يسمح  املواقع  تغيري  العمل عىل  املجلس، مبا يف ذلك  نفوذ  الواقعة تحت  الشواطئ 

قسم  البلدة،  مظهر  تحسني  قسم  املجلس:  أقسام  مع  باالجتامع  اللّجنة  قامت  لذلك،  الشواطئ.  عىل  النفايات 

الهندسة، وقسم االرشاف والرقابة لدراسة املشاكل واالحتياجات األساسيّة. بعد فحص القضيّة يف املجلس، توّجهت 

البلدة عن طريق استبيان لفحص احتياجاتهم وإعطاء آرائهم يف هذه املسألة، ليك تتكّون للّجنة  اللّجنة لسكان 

صورة واضحة عن املوضوع من جميع األطراف. عملت اللّجنة مبرافقة املجلس والسّكان ملدة سنتني متواصلتني 

لتحقيق األهداف التي حّددتها بكل ما يخص الشواطئ، وفعاًل نجحت اللّجنة بتحسني طريقة التخلص من النفايات 

المالحق
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عىل الشواطئ، منع االعتداء عىل الحيز العام، وتحديد املواقع املعّدة للمبيت. 

حالة 4:  

أحد املواضيع األساسيّة الّذي تم إدراجه يف خطة عمل لجنة حامية البيئة يف أحد املجالس هو الحفاظ عىل األشجار 

املعّمرة ومنع قطعها. ضمن هذا املرشوع، تم إعداد فريق عمل من املواطنني، قام بإجراء مسح لألشجار املعّمرة 

البلدة مبساعدة تطبيق "google maps". بواسطة هذه املعطيات ميكن للمجلس فحص ما إذا كانت خطط  يف 

البناء متّس باألشجار املعّمرة، وتساعد هذه املعطيات يف تفادي قطع األشجار املعّمرة يف خطط البناء املستقبلية.   

ملحق رقم 2 - مخطط لمشاريع مقترحة لحماية البيئة

كام رأينا سابًقا، ال يحّدد القانون وظيفة لجنة حامية البيئة ملجال معنّي، وبالتّايل تستطيع هذه اللّجان أن تعمل 

بالطريقة الّتي يتفق عليها أعضاء اللّجنة وكام تستوجب ظروف البلدة، مواردها ومشاكلها.

برامج ملعالجة النفايات

إحدى القضايا البيئية الشائعة الّتي تواجه البلدات العربية هي قضيّة النفايات )عىل أنواعها(، حيث تسبب معاناة 

يوميّة لسّكان البلدة، ومن شأنها أن تخلق مكاره بيئيّة إضافيّة والتسبب برضر عىل صحة وسالمة السّكان. ترتاكم 

النفايات بشكل يومّي، لذلك يتطلب من السلطة املحليّة وضع خطة شاملة لكيفيّة جمع ومعالجة النفايات يف 

منطقة نفوذها، كونها الجسم املسؤول عن تقديم هذه الخدمة األساسيّة للسّكان.

ضمن وظيفتها، تستطيع لجنة حامية البيئة القيام بتخطيط برامج، هدفها مكافحة ظاهرة النفايات. ميكن أن تكون 

الربامج مكّملة لعمل السلطة املحليّة أو أن تأيت لتحسني أداء السلطة وسد ثغرات مل تتم معالجتها من قبل، مثاًل: 

عدم وجود خطة عمل شاملة، عدم وجود أنظمة أو قوانني مساعدة، عدم التعاقد مع مقاولني أو رشكات حسب 

القانون، عدم توفري كل الحلول املالمئة للسكان وغريها. للتذكري، وظيفة لجنة حامية البيئة هي تخطيط برامج يف 

مجاالت الحفاظ عىل جودة البيئة وضامن التنمية واالستدامة البيئيّة، وتقّدم اللّجنة برامجها املخطّطة للمجلس 

البلدي للحصول عىل مصادقته، وتتابع تنفيذ الربامج املوافق عليها. ميكن أن تتطلّب الربامج املخططة موارد قليلة 

أو موارد كثرية، وميكن تخطيط برامج لتنّفذ عىل املدى القصري أو البعيد. 

سنعرض فيام ييل جدواًل يتضّمن اقرتاحات لربامج مختلفة، ذات موارد قليلة أو كثرية، ميكن تخطيطها من قبل 

لجنة حامية البيئة، عىل املدى القصري أو البعيد:



3233

العربيّة املحليّة  السلطات  يف  البيئة  حامية  لِجان  ألعضاء  املرشد 

برامج ضمن موضوع إعادة التدوير

ينقص املجتمع العريب الوعي واإلدراك حول موضوع إعادة التدوير الّذي يعترب من أهم ُسبُل الحفاظ عىل البيئة 

والتقليل من التلوث البيئي. هنالك عّدة فوائد إلعادة التدوير وإحداها التقليل من النفايات الّتي يجب إرسالها 

ملّكب النفايات. 

الخطوة األوىل إلعادة التدوير هي فصل النفايات وتجميع كل نوع يف حاويات منفصلة، ولكن هذه الخطوة بحاجة 

بدون مشاركة واسعة من سكان  الخطوة  إمتام هذه  املسؤولة، كام وال ميكن  السلطات  قبل  أدوات من  لتوفري 

البلدة. تتطلّب هذه الخطوة توفري حاويات يف الحارات السكنيّة واملرافق العاّمة لجمع املواد املختلفة والتعاقد مع 

عدة مقاولني، وفقا ملنظومة الفصل الّتي يتم اختيارها. توفري هذه األدوات يتطلّب ميزانيات، لذلك تستطيع لجنة 

حامية البيئة وضع اقرتاح الخطة املتعلقة بإعادة التدوير وتقدميها للمجلس البلدي للحصول عىل مصادقته ومتابعة 

تنفيذها. يف هذا السياق يذكر أنه يف العديد من البلدات العربيّة وضعت حاويات لجمع عبوات املرشوبات )قبل 

تعديل القانون سنة 2021 وتغيري منظومة جمع العبوات(، ولكن لألسف مل يحَظ هذا املرشوع بنجاح ومل تتم 

متابعته من قبل السلطات املسؤولة، بالرغم من االقبال والتعاون من قبل السكان، حيث أنه مل يتم توفري كميات 

كافية من الحاويات، ومل يتم تفريع الحاويات املمتلئة بالعلب البالستيكية ألشهر عديدة، وبالتّايل أصبح من غري 

املمكن االستمرار بتجميع العلب يف هذه الحاويات.   

الربامج املقرتحة

موارد كثريةموارد قليلة

عىل املدى 

القصري

عىل املدى 

البعيد

السلطة أ.  عمل  لعرض  جلسات  سلسلة  أو  جلسة  تعيني 
والتعاقدات املوجودة واملوارد.

إعداد محارضات يف املدارس لجميع األجيال لرفع الوعي ب. 
حول أهمية الحفاظ عىل النظافة، أهمية إلقاء النفايات يف 
األماكن املعّدة لذلك، واملخاطر البيئيّة الّتي ميكن أن تنتج 

من النفايات.
املوضوع ج.  عىل  الضوء  لتسليط  واإلعالم  للصحافة  التوجه 

وإثارة ضجة إعالميّة ومحليّة.
القيام بحملة حول موضوع النفايات عىل صفحات التواصل د. 

االجتامعي.
يوم ه.  فقط  )وليس  البلدة  لتنظيف  تطوعيّة  برامج  تنظيم 

واحد يف السنة(.

املبادرة لبناء خطة عمل جديدة أو حتلنة الخطة القامئة.أ. 
مطالبة السلطة املحليّة بسن قوانني مساعدة لتمكنها من ب. 

تنفيذ واجباتها لحامية البيئة.

املحليّة أ.  السلطة  مطالبة 
بالتعاقد مع رشكة مختصة 
ملعالجة  عمل  خطة  لبناء 

النفايات. 

تنظيف هوامش وأطراف أ. 
البلدة.

لتعزيز ب.  مراقبني  توظيف 
آليات الرقابة.
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برامج ملعالجة ظاهرة رمي الخردوات 

رمي الخردوات )باألخص خردة السيارات( يف الحيّز العام هي ظاهرة شائعة وآخذة باالزدياد يف البلدات العربيّة، 

ضمن  الظاهرة.  هذه  ملحاربة  مختلفة  إجراءات  اتخاذ  يقتيض  ماّم  األساسيّة،  البيئيّة  املكاره  من  اليوم  وتعترب 

وظيفتها، تستطيع لجنة حامية البيئة تقديم اقرتاحات وبرامج للحّد من هذه الظاهرة ومعالجتها. 

الربامج املقرتحة:

مطالبة السلطة املحليّة بسن قانون مساعد للخردوات يتضّمن تعليامت مختلفة ملعالجة رمي الخردوات.أ. 

السّكان. هذه ب.  لجميع  عنها  واإلعالن  الخردوات  لرمي  مواقع  بتخصيص  املحليّة  للسلطة  اقرتاح  تقديم 

املواقع تتم إدارتها عن طريق فرز أنواع الخردوات، إعطاء الخردوات ألشخاص يعملون ببيع الخردوات 

والخ...

إعداد محارضات لرفع الوعي، والقيام بحمالت توعوية عىل مواقع التواصل االجتامعي. ج. 

وضع الفتات متنع رمي الخردوات يف الحيّز العام. د. 
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ملحق رقم 3 - مثال لخطة عمل للجنة حماية البيئة


