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تطوير مستدمي: 

)هو تطوير يؤّمن حاجيات 
احلاضر، بدون أن يؤثر على 

قدرات األجيال القادمة، أن 
تفي حاجياتها بنفسها (. 

يتألف التطوير املستدمي من 
ثالثة مرّكبات مركزية  هي : 

البيئّي، االقتصادّي واالجتماعي 
سياسي. 

بقاء:

هي القدرة على االستمرار 
في تنفيذ مخطط أو مسار 

لزمن طويل. إن السير في اجتاه 
البقاء هو أيضاً حتدٍّ اجتماعي 

تتداخل فيه وجهات نظر 
ملوضوع التخطيط البلدي، 

املواصالت املستدمية، اقتصاد 
الشؤون اخلضراء، أسلوب حياة 

محلي وشخصي وعملية 
استهالك حسب األصول.

موطئ قدم بيئي:

هي مقياس لطلب اإلنسانية 
ألجهزة بيئية في الكرة 

األرضية. وهذه هي محاولة 
حتديد وتعريف إليجاد 

مقياس ملساحة األرض واملياه 
املطلوبة،كي تتمّكن من سد 

احلاجيات من طاقة، ومواد 
غذائية، والتي بإمكانها أن 
تستوعب الفضالت واملواد 

الزائدة جملموعة من الناس لها 
منط حياة محدد. 

عملية بناء خضراء:

هي عملية توّجه شامل 
لهيئة تعمل على التخطيط 

والبناء وتشغيل للبيوت، 
هدفها األعلى هو توفير في 

الطاقة،املاء واملواد اخلام. وهي 
تطبق منذ بداية عملية البناء 

والتخطيط حتى السكن 
واستعمال البيت. 

حتسني أخضر:

هو عملية جتديد وترميم 
مبان وأدوات، وذلك من أجل 

حتسينها وحتويلها إلى أفضل 
وأجود من الناحية البيئية 

مثل: موفرات الطاقة، موفرات 
املياه، أدوات أقل تلويثا وما 

شابه..

مياه رمادية أو مياه عكرة:

وهي مياه الصرف التي 
ال حتتوي فضالت جسم 

اإلنسان، وميكن استعمالها 
من جديد، بعد إجراء عملية 

تطهير بسيطة نسبيا. وعادة 
تصل كميات جدّية من مياه 
عكرة من آالت الغسيل ومن 

آالت اجللي وأحواض اجللي 
في املطابخ، من احلمامات، 

وأحواض الغسيل وكذلك من 
مكيفات الهواء الكهربائية. 

مياه سوداء:

هي مياه اجملاري التي تضم 
مياه مقاعد املراحيض، وكذلك 

مياه آالت اجللي والتنظيف، 
وكذلك مغاسل املطبخ. 

حتوي هذه املياه كمية كبيرة 
نسبيا من مواد عضوية ملّوثة 

وُمسبِّبة لألمراض، لذلك 
يجب أن متّر هذه املياه بعملية 

تطهير مياه الصرف، التي 
تضم معاجلة متهيدية، معاجلة 
أولّية،  معاجلة ثانية وبعد ذلك 
فقط ميكن إعادة استعمالها. 

جناعة استهالك الطاقة:

هو اصطالح عام لتخفيض 
عملية استهالك الطاقة في 
األجهزة، إما بواسطة حتسني 

جناعة االستهالك القائم، 
وإما بواسطة زيادة استغالل 

املوارد التي لم تُستغل بشكل 
جيد – كل ذلك أثناء احملافظة 

على عملية إنتاج وعملية 
تنفيذ صحيحة. على سبيل 

املثال : إيجاد الطرق اجملدية 
إلنارة الشوارع، حسب األصول 
واألسس من جهة، وفي نفس 

الوقت توفير في استهالك 
الكهرباء من اجلهة األخرى.

التخطيط احلساس 
للمياه:

هو تخطيط وتطوير 
إقليمي بلدي، مع األخذ 

بعني االعتبار االستغالل التام 
واجليد لتصريف مياه اجملاري 

والترسبات واخمللفات، بعكس 
أساليب التخطيط القدمية، 
التي كانت تضع ثقلها على 

تصريف مياه موضعي وسريع 
بقدر اإلمكان. هذا هو موضوع 

شامل وإقليمي ومتعدد 
اجملاالت، لعملية تخطيط 
بلدية وإقليمية وعملية 

هندسة تصريف وتطوير مياه 
اجملاري بشكل مستدمي. 

الدميقراطية باملشارَكة:

هي الدميقراطية التي تتيح 
لسكان املدن االشتراك في 

اللجان وفي الفّعاليات البلدية 
والتأثير على عملية اتخاذ 

القرارات في السلطات احمللية.

تفسير املصطلحات  
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غيل ليفني

رئيس اجمللس احمللي في شوهام

ورئيس جلنة جودة البيئة

شلومو بوخبوط  

رئيس بلدية معالوت ترشيحا

ورئيس مركز السلطات احمللية 

افتتاحية

إخواننا رؤساء السلطات احمللية

دولة  في  اجلماهيري  احلديث  في  وأساسي  هام  لفصل  األخيرة،  السنوات  في  البيئة  موضوع  حتّول  لقد 
إسرائيل، وأصبح موضوعا ذا أهمية بالنسبة للسكان لدينا، الذين يتطلعون إلى بيئة عدمية التلوث، بيئة 

خضراء ذات جودة حياة مرتفعة. 

يرى مركز السلطات احمللية، أنه من املناسب، أن يدعمكم ويساعدكم في حتديد وتنسيق مخطط بيئي 
الوسائل  تصّرفكم  حتت  يضع  أن  بإمكانه  والذي  البيئة،  جودة  نطاق  في  البلدي،  العمل  مراحل  يوّجه 
وذلك من أجل حتقيق الهدف املهم بالنسبة لنا جميعا  املناسبة لتخطيط مساراتكم في هذا اجملال. 

وهو : 

 بلدة حتافظ على البيئة، وهي ذات أساليب عمل حتافظ على املوجود، وتبني بلدا أو حيًّا أو شارعا، ميكن أن 
نطلق عليها اسم )أخضر(. 

أو اقتطاع  اجملاالت املناسبة  منه  اخملطط مبني بشكل وحدات، وميكن استعماله إما كقطعة واحدة، 
تقومون  التي  البلدة  لطبيعة  املناسبة  أو  منكم،  واحد  بكل  اخلاص   " به  أؤمن  ما   " في  الستعمالها 
بإدارتها. وفي هذه السنة، عام 2013 فازت جلنة جودة البيئة في مركز السلطات احمللية، والقائم بإدارتها 
التابعة لكافة منظمات حماية البيئة في إسرائيل.  واملسؤول عنها بجائزة " الكرة األرضية اخلضراء"، 

وقد ورد في األسباب التي حدت باللجنة منح اجلائزة لهم القول :" إنكم حّولتم حلما إلى حقيقة". 

نحن نؤمن، أنكم أنتم كذلك إخواننا رؤساء السلطات احمللية، قادرون أن حتّولوا هذا اخملطط، وهذه الرؤيا، 
إلى واقع يقوم بتقديره واحترامه واالعتراف به سكان بلداتكم.

مع االحترام والتقدير
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متهيد

ل مسؤولية وبرؤيا بعيدة األمد، وفي  تُدار من خالل حتمُّ سلطة خضراء فّعالة هي سلطة محلية، 
نفس الوقت، بإدارة رزينة، للموارد البلدية، مع احملافظة على قيم الطبيعة والبيئة احملليني. حتافظ 
السلطة احمللية على مبادئ العدل الطبيعي واالجتماعي، وهدفها األسمى، هو أن توفر لسكانها 
حياة ذات جودة عالية، ومحيطا صحيا ومتسعات مريحة وهادئة. إن السلطة احمللية لهي عنصر 
رئيسي وعامل مهم في مراحل تغيير أمناط احلياة والعادات االستهالكية لدى السكان، وفي نفس 
الشامل.  اجلماهيري  للمتسع  إدارة، تطوير وصيانة مستدمية  ترّسخ أشكال تخطيط،  الوقت هي 
إن الوعي املتطور لدى اجلمهور اإلسرائيلي للبيئة، إلى جانب قيامه بنضاالت جماهيرية حول أمور 
مضّرة مثل الضجة، األشعة، تلويث الهواء، البناء غير املرّخص في مناطق مفتوحة وغير ذلك، كل 
هذه األمور تضع أمور البيئة في مركز جدول األعمال القومي واحمللي في إسرائيل. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن عملية سّن القوانني اخلضراء، التي حدثت في السنوات األخيرة، حّولت قسما كبيرا من واجبات 
لدى  مركزي  عنوان  إلى  احمللية  السلطات  رؤساء  حتّول  وقد  احمللية.  للسلطات  البيئة  أمور  معاجلة 
اجلمهور، ملعاجلة مواطن إزعاج محيطية، وأّدى ذلك إلى انتهاج سياسة وحملة للدفاع عن املوارد 

الطبيعية واحمليط البيئي.

هذه التغييرات تؤدي إلى دفع املواضيع البيئية واحمليطية إلى رأس قائمة األفضليات عند السلطات 
مجاالت  كافة  في  احلدود  تضع  وأن  اإلمكانيات،  كل  تفتح  أن  احمللية،  السلطة  على  لذلك  احمللية، 
البيئة اخملتلفة.ومن املهم، أنه على املرّشحني الذين يستعّدون لالشتراك في االنتخابات للسلطات 
احمللية،  سلطتهم  نطاق  في  الواقعة  البيئية  بالتحديات  يهتّموا  ألن  ينتبهوا  أن  القادمة،  احمللية 

وبذلك يستجيبوا لرغبات وتطلعات جمهور املنتخبني عندهم.

ومن أجل هذا، يقّدم مركز السلطات احمللية، اقتراحا  “ خملطط سلطة خضراء” يبدأ من مرحلة بيت 
م كخدمة لرؤساء السلطات  هذا االقتراح يقدَّ إدارة مدينة ومؤسساتها.  كل مواطن وينتهي عند 

احمللية الذين يعتزمون االشتراك في االنتخابات البلدية لعام 2013.

مبادئ مخطط سلطة خضراء :                              

مخطط السلطة اخلضراء – انتخابات 2013 
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البيت األخضر هو الذي يضم ويجمع بني املبادئ التالية :
إدارة مواضيع الطاقة:

 يجب أن تُخطط واجهات البيوت بقدر اإلمكان إلى اجلهة اجلنوبية واجلنوبية الغربية، مع تظليل، وذلك 
يجب أن تهتم نوافذ البيت  أيام السنة.  لالستمتاع بحرارة الشمس في الشتاء، وبإنارة طبيعية خالل 
ويجب أن تكون مواد البناء مناسبة للمناخ احمللي وأن تكون عازلة للحرارة والبرودة، وأن  بحركة الرياح. 
تكون النوافذ واألبواب عازلة كما يجب. يجب أن يكون في البيت األخضر إمكانية إقامة أجهزة إلنتاج 
للتوفير  تكنولوجية  وسائل  وكذلك  الشمس،  أشعة  استعمال  إطارات  مثل  متجددة  كهربائية  طاقة 

بالكهرباء. 

على البيت األخضر أن يكون محميا من املضرات البيئية ومحصننا من أضرار الهزات األرضية.

عملية بناء محافظ على املاء:
هي عملية بناء تساعد في تسرب املياه إلى مياه األعماق وكذلك تصريف مياه املرازيب واملياه الفائضة 
إلى أجهزة تصريف تابعة للحي يتم فيها إعادة استعمال املياه أو حتويلها ملناطق مفتوحة عامة. ويجب 
“املياه  تصريف  وجهاز  الرمادية”  “املياه  تصريف  جهاز   : اجملاري  لتصريف  جهازين  بني  فصل  يكون  أن 

السوداء”.

الفضالت والنفايات:
على البيت واملبنى في البيت األخضر، أن يحتوي على أجهزة مناسبة تفصل بني الفضالت والنفايات من 

مصادرها وذلك من أجل راحة السكان. 

املستقبل:
على السلطة احمللية أن تسعى خللق الظروف املناسبة في بيوت “خازنة الطاقة” وهي البيوت التي يكون 

فيها استهالك الطاقة أقل من عملية إنتاج الطاقة في املبنى. 

مبان  بناء  وفي عمليات  األحياء،  ترميم  في مشاريع  معايير خضراء  دمج  في  أهمية قصوى  هناك 
جماهيرية، وفي إقامة وحدات بناء تعرف بأنها مبان ميكن احلصول عليها، وكذلك في مبان عامة، 

ومؤسسات التربية والتعليم.

البيت األخضر :
تبدأ البيئة الصحّية واملصادق عليها من البيت أوال!

األخضر–  البناء  أسس  على  يعتمد  بيت  هو  أخضر  بيت 
عملية بناء توفر في املوارد، وتقلل من التلويث البيئي في 
البناء  البناء اخملتلفة، مبا في ذلك استعمال  كافة مراحل 
حتى عملية هدمه، كل ذلك إلى جانب إدارة تأخذ مواضيع 
البيئة بعني االعتبار لكافة شؤون املنزل. يستفيد السكان 
صحي  محيط  من  األخضر”  “البيت  في  يعيشون  الذين 
ومشّجع، يضم النور والتهوية الطبيعية واملناظر اخلاّلبة، 
وكذلك توفير في مدفوعات املياه والكهرباء ويدعم تقدم 

عملية البقاء.
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الوسائل:

لوائية  هيكلية  خرائط  )في  البلدية  الهيكلية  اخلرائط  في  األخضر  للبناء  ملزمة  وأصول  أسس  حتديد 
وفي خرائط هيكلية لتخطيط املدن (وكذلك فرض معيار رقم 1045 للعزل في شئون الطاقة وتبني 

مقاييس عن رغبة مثل- مقياس البناء األخضر 5281، مقياس تدرج الطاقة 5282 وغيرها..

تنفيذ مشاريع لترميم ضواح وأحياء، أو مشاريع بناء وحدات سكن جماهيرية، وإقامة مبان عامة،  تلزم 
بالعمل وفق مقاييس ومعايير حفظ البيئة أو مشروع  “البناء اخلضر” مثال: 5281 و 5282.

تشجيع مسار سريع لترخيص وبناء أجهزة إلنتاج الطاقة اخلضراء من قبل السلطات اخملتصة،  وتشجيع 
السكان على إقامة أجهزة كهذه في بيوتهم.

تشجيع بناء سطوح خضراء)الوجهة اخلامسة( وذلك في مبان عامة بصورة خاصة.

تنفيذ عملية جمع وإعادة استعمال فضالت مواد البناء خالل عملية البناء أو الترميم.

استعمال أجهزة تقوم بتوفير الكهرباء واملاء في املباني العامة ومؤسسات التعليم.

بناء أجهزة إلنتاج الكهرباء األخضر بواسطة السلطات احمللية.

تأهيل مستخدمي السلطات احمللية إلجراء عملية فحص مهني وناجع في املباني للتأكد من استعمال 
املقاييس اخلضراء في البناء.    
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سهولة الوصول :
يجب تخطيط شوارع جديدة وترميم شوارع قدمية موجودة كشوارع مريحة وسهل الوصول إليها من 
قبل املشاة.الشوارع في األحياء تكون صغيرة وضيقة نسبيا وتستعمل بصورة خاصة كطرق ذات قابلية 
احلي.وفي  ما عدا سكان  للجمهور  السيارات  أوقات صف  الشوارع حتديد  إليها. يتم في هذه  للوصول 
الشارع األخضر مُتنح أفضلية للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. تقام معابر للمشاة وممرات يسهل 

استعمالها من قبل األمهات التي جتر األوالد في عربات وألشخاص محدودي احلركة.

تظليل وإقامة حدائق :
تزرع على جوانب هذه الشوارع أشجار باسقة مناسبة لإلقليم احمللي لها ظل وارف وال تسبب اتساخا 

بسبب سقوط أوراقها.

عدم وجود مصادر إزعاج :
أجهزة  فيه، وخال من مصادر مزعجة مثل: - على  للسير  وآمنا  أن يكون نظيفا  األخضر  الشارع  على 
كهرباء في اجملال العام أن تكون حسب مقاييس اإلشعاع الصارمة، وعلى أجهزة جمع النفايات أن تكون 
معاجلة بشكل الئق، وأن تندمج في الشارع بطريقة ال تكون فيها مضار صحية وأن تكون جمالية وما 

شابه.

يجب على عملية جمع النفايات من الشارع  أن جتري بشكل يقّلص بقدر اإلمكان عملية تلويث  في 
الهواء وتقليل الضجيج:

مثال بواسطة استعمال سيارات تعمل بالكهرباء أو آالت متحركة تعمل على الغاز.

تخطيط حساس ملوضوع املياه:
يجب تخطيط قني تصريف للمياه محمية بقدر اإلمكان بحيث أنها تستوعب مياه األمطار من أجل ري 

املزروعات احمللية ومن ناحية أخرى تفي بالناحية التصريفية.

تخطيط برامج اإلنارة :
م  ب شبكة إنارة شوارع توفيرية تضم مصابيح مناسبة وأجهزة ميكن بواسطتها املراقبة والتحكُّ تُركَّ

بقوة الضوء وذلك من أجل تأمني إنارة آمنة ومناسبة للبيئة.  

الناحية اجلمالية :
يجب التأكد والتشديد على التصميم املعماري، وعملية زرع احلدائق في الشارع. 

الشارع األخضر
والناس  البناء،  مجمع  في  األساسي  املركب  هو  الشارع 
حتب املرور في الشارع الذي يشعرون وهم بداخله بالراحة 
جودة  السكان  األخضر  الشارع  مينح  واالهتمام.  واألمان 

املعيشة والشعور باحلياة اجلماهيرية.ومن مميزاته:

مخطط
السلطة 
 اخلضراء
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عملية استيعاب وثيقة توجيهات لتخطيط شوارع من ِقبل وزارات احلكومة– وزارة اإلسكان واملواصالت، 
2009 في خرائط بناء بلدية )خرائط هيكلية لتخطيط املدن(.

غرس أشجار حسب جدول يضمن تأمني التظليل وامتصاص تلويث الهواء.

تخصيص مسارات للدراجات الهوائية ودروب للمشاة كخطوط موصلة بني كل املساحات اجلماهيرية.

املياه(  مواضيع  جململ  هيكلية  خرائط  برنامج  )إعداد   34 متا  تعليمات  حسب  وأبنية  شوارع  تخطيط 
ومبوجب تعليمات البناء واإلسكان لتخطيط بلدي حساس للمياه 2007

تنفيذ مقاييس عملية سهولة الوصول حسب متطلبات القانون.

حتسني عملية إنارة الشوارع باستعمال إنارة توفيرية وتقليص عملية تلويث الهواء في املناطق احلساسة. 
تبني برنامج ت”ي 13201)إعداد برنامج خرائط هيكلية جململ مواضيع إنارة الشوارع( وذلك من أجل 

تأمني إنارة شوارع ناجعة.

وواجهات  التجارية  احملالت  الفتات  ذلك  في  مبا  للشارع  اجلمالية  احللة   يكسب  عمراني  تصميم  حتديد 
البيوت. 

تثبيت أجهزة جمع نفايات وبقايا لكل نوع على حدة في اجملال العام بشكل آمن وجمالي. 

الوسائل: 

مخطط
 السلطة
 اخلضراء

9



اجملتمع السكاني :
العامة،  النقل  وسائل  إلى  الوصول  التالية: سهولة  واملواضيع  األمور  أن يضم  اجلماهيري  املتسع  على 
متعددة  خدمات  ذات  مؤسسات  إقامة  املشاة.  وراحة  الهوائية  الدراجات  استعمال  سهولة  وكذلك 
طرق  أخضر،  هيكل  تطوير  تشغيل.  ومكاتب  جتارية،  مراكز  تعليمية،  مؤسسات  عامة،  مبان    : تضم 
خضراء وحدائق شعبية ونسبة تزاحم سكاني متزنة، تشجيع اخلروج للشارع وللحي بحيث أن العنصر 

االجتماعي سيؤدي إلى تكّون مجتّمع سكاني. 

مزيج اجتماعي :
يجب تخصيص مكان ملساكن ميكن احلصول عليها في احلي األخضر، واحملافظة على مزيج متزن ألحجام 

الوحدات السكنية في احلي. 

توفير في الطاقة :
إن اجتاهات الشوارع تؤثر على عملية التظليل التي ميكن احلصول عليها. كذلك ارتفاع األرض في احلي 
يؤثر على انتصاب صحيح ومناسب للبنايات، وعلى إمكانيات التهوية وقوة الرياح. التخطيط الصحيح 
يسبب في توفير في الطاقة على مستوى البناية املنفردة، ويعمل على وجود مناخ مريح في شوارع احلي. 

شبكات بنية حتتية خضراء :
وبطرق  تكنولوجية متقدمة  بوسائل  االتصاالت  الطاقة،  املاء،  النفايات،  ملعاجلة مواضيع  تقام شبكات 

حكيمة وما شابه.

مساحات مفتوحة :
احلي األخضر هو احلي الذي يكون غنيا باحلدائق اجلماهيرية واملنتزهات العامة، بحيث تكون موجودة على 

مسافة قريبة من السكان يصلونها على األقدام.

احلي األخضر
منح  منه  والهدف  تخطيطه  مت  حي  هو  األخضر  احلي 
السكان الذين يعيشون فيه جودة حياة ومحيطا صحيا 
احلصول  وسرعة  الوصول،  سهولة  جانب  إلى  ومناسبا، 
احلي  يضم  العامة.  واخلدمات  املتطلبات  مختلف  على 

األخضر العناصر التالية :

مخطط
السلطة 
 اخلضراء
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تخطيط أحياء بيئية صحيحة :
الوصول  عملية  توسيع  بواسطة  صحي  حياة  منط  وتشجيع  اخضرارها  بواسطة  قائمة  أحياء  حتسني 

باألقدام إلى مساحات جماهيرية مظللة وذلك باستعمال الطرق التالية: 
وبواسطة  رَة  ُمشجَّ أو شوارع  جادات  بواسطة  مفتوحة  مناطق  بني  تربط  روابط خضراء  إيجاد   l

ُسُبل وقنوات.
إيجاد حدائق بيئية تشّجع تنوُّعا بيولوجيا وكذلك حدائق جماهيرية وزراعة بلدية.   l

شق شبكة ُسبل خاصة للمشاة وللدراجات الهوائية وتشجيع استعمالهما.   l

إجراءات لتوفير املياه :
لإلقليم  ومالئمة  كثيرة  مياه  إلى   حتتاج  ال  نباتات  زراعة  العامة:  املنتزهات  املاء في  توفير في    l

احمللي، تغطية بتربة مالئمة ،وتركيب شبكة ري محوسبة.
لري  املاء  استعمال  إعادة  أجل  من  احلي  في  عامة  مبان  في  رمادية  مياه  تطهير  أجهزة  إقامة    l

احلدائق.
والتقيد بتوجيهات خرائط هيكلية  تخطيط بلدي حساس للمياه واستعمال مناقع ماء عليا    l

بلدية 

احملافظة على محيط سكني وتشغيل خال من أضرار بيئية
)إشعاع، ضجيج، مواد خطرة، تلوث هواء ألخ...( مثال: 

رصد اإلشعاعات الشمسية في أرجاء املدينة، رصد الضجيج ومنع أضرار ضوضائية.   l

فرض تنظيف املساحات العامة وإجراء حملة لتشجيع اجلمهور للمحافظة على بيئة نظيفة.   l

معاجلة بيئية للنفايات وتوسيع عملية إعادة االستعمال:
تبني قانون فرعي بلدي يضم املراكز التجارية من أجل فصل أنواع النفايات لالستعمال من جديد.    l

توزيع أجهزة وأدوات لتخزين املواد لالستعمال من جديد في كل أنحاء املدينة.   l

إقامة محطات إلبعاد النفايات وتصنيفها.   l

بُنيات حتتية خضراء :
تشجيع ودمج أجهزة للطاقات املتجددة، إقامة هيئات اتصال حكيمة لإلنارة، لإلنترنت، لوقوف    l

السيارات، لإلشارات الضوئية وغيرها.

الوسائل:

مخطط
 السلطة
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ِعية، األمن والتسامح: التَّنَّوُّ
القائمة  األحياء  في  االجتماعي  والوضع  السن،  ناحية  متوازنة من  إلى مجموعة سكان  التطلع  يجب 

وتشجيع اندماج كل طبقات السكان بدون عالقة باألصل، اجلنس أو السّن.

مدينة ذات مسافات قصيرة :
حتتية  بنيات  وإقامة  قائمة،  حتتية  بنيات  بتطوير  االهتمام  يجب  عملي،  كنموذج  املدمجة  املدينة  في 
حد  أدنى  إلى  يقلل  مما  احلياتية،  للمرافق  للمواطن  األقدام  على  مشيا  الوصول  سهولة  توفير  جديدة. 

حركة السيارات ويزيد من جودة البيئة.

مواصالت عامة وازدحام :
على  السكانية  الكثافة  زيادة  ويجب  الهوائية.  والدّراجات  العامة  املواصالت  استعمال  تشجيع  يجب 

امتداد خطوط املواصالت العامة بشكل حساس ومن خالل احملافظة على مبادئ التواجد.

تقوية مؤسسات التعليم والعلم والثقافة :
املدينة  الثقافة تضفي طابعا جديا وهاما على مستوى جاذبية  البحث ومؤسسات  املدارس ومراكز  إن 

واجلودة فيها.

االقتصاد األخضر :
احملافظة على أماكن العمل القائمة وتطوير محالت جتارية جديدة وطالئعية، االهتمام بإيجاد أماكن عمل 
وأماكن خدمات لكل القطاعات بالتشديد على أعمال خضراء واحملافظة على املوارد داخل نطاق املدينة. 

الطبيعة البلدية، البيئة والتراث :
احملافظة على مجموعة من األجناس البيولوجية، احملافظة على مناظر طبيعية وأماكن تراثية قائمة.

صحة محيطية ومنع مضار بيئية :
ل مسؤولية كافة النشاطات البلدية مثل نفايات ومجاري ومعاجلتها بشكل بيئي مفيد. حتمُّ

البلدة اخلضراء / املدينة اخلضراء
هو  خضراء  مدينة  وإدارة  تخطيط  في  ه  املوجِّ املبدأ  إن 
التفكير القابل للتنفيذ ألمد طويل، مع األخذ بعني االعتبار 
موضوع التوفير في املوارد الطبيعية وفي املتسعات التي 
هذه  في  التالية  العناصر  دمج  يجب  املدينة.  في  حتيط 

الرؤيا:

مخطط
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واستعماالت  متجددة  بلدية  أجواء  على  مبني  لتخطيط  السعي   ، البلدية  التخطيط  سلطة  تعزيز 
متعددة.

حتضير برامج لترميم أحياء قدمية وتطبيقها وكذلك بناء مساكن ممكن احلصول عليها في نطاق مجاالت 
بلدية قائمة.

إعداد برامج قانونية من أجل احملافظة والدفاع والتطوير ملساحات عامة مفتوحة مبا في ذلك شواطئ 
البحر بشكل بيئي صحيح لراحة اجلمهور.

تطوير برامج للطبيعة البلدية واتخاذ إجراءات قانونية للمحافظة على مناطق طبيعية تابعة للبلدية 
وكذلك احملافظة على املناظر الطبيعية واألماكن التراثية ورعايتها جميعا.

حتتية  بنيات  بواسطة  الرياضية  املمارسات  تشجيع  وتطبيقها:  البلدية  الصحة  لرعاية  برامج  تطوير 
بلدية، منع وجود مضار بيئية، فسح اجملال للوصول لألماكن اجلماهيرية جلميع السكان وما شابه.

دمج برامج تربية خضراء في جهاز التربية والتعليم.

تشجيع وتوسيع خدمات املواصالت العامة ، تكثيف  وسائل النقل العامة وحتسني اخلدمات.

تشجيع اقتصاد بلدي محلي :
إقامة إدارة بلدية ترّكز عملية معاجلة املصالح التجارية احمللية.   l

تشجيع املصالح التجارية على احملافظة على البيئة.   l

منح أفضلية ألصحاب مصالح ومختصني محليني.   l

تشجيع مؤسسات ثقافية محلية.   l

إقامة صناديق دعم مادية للمشاريع، تشجيع ممّولني في النطاق البلدي.   l

استغالل املوارد احمللية )إعادة استعمال مواد خام موجودة في نطاق املدينة(.   

الوسائل:
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خلق رؤيا بلدية ألمد طويل:
العمل على تخطيط بلدي مستمر له رؤيا في توحيد أنواع السكان بحيث يأخذ باحلسبان ماضي املدينة 

أو البلدة ويرنو إلى املستقبل.

مشاركة اجلمهور وشفافية :
إن مشاركة جميع املهتمني من السكان تزيد من الدميقراطية وتدمج املعرفة والقيم عند الفرق اخملتلفة 
في عملية اتخاذ القرارات وتساهم في توزيع وتقسيم عبء التخطيط والتطوير البلدي بني أشخاص 
ومصادر كثيرة.  مشاركة كافة السكان وأصحاب االهتمام من القطاع التجاري واألهلي في اتخاذ قرارات 
السلطة احمللية وفي عمليات التخطيط، احملافظة والتنفيذ،  ترسيخ ثقافة املداخلة واملواطنة اليقظة.

منوذج للتقليد:
القطاعات.  لكافة  وقدوة  منوذج  هي  اجلماهيرية  ومؤسساتها  احمللية  السلطة  مجلس  إدارة  عملية  إن 
على السلطة احمللية أن تُدار على أسس التواجد القائمة بكل ما يتعلق في احتياجات املوارد في الساحة 

العامة وفي املباني اجلماهيرية وتصبو إلى تقليص املضار البيئية فيها. 

البلدية   – األخضر  احمللي  اجمللس 
اخلضراء

إن وجود قيادة بيئية اجتماعية في إدارة اجمللس هو شرط 
يطّبق  أخضر  مجلس  خضراء.  سلطة  إلقامة  أساسي 
تام في كافة أقسام  مبادئ تطوير قابلة للتنفيذ بشكل 

البلدية من خالل قيامه باألعمال التالية:
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تأليف وتنفيذ برنامج استراتيجي بلدي قابل للتطبيق، يهتم كذلك بالتغييرات اإلقليمية. حتديد أهداف 
ومراقبة عملية تنفيذ البرنامج.

تعيني مسئول عن التواجد البلدي من أجل خلق جو من املؤازرة بني نشاطات الدوائر اخملتلفة.

إقامة جلنة جودة البيئة برئاسة رئيس السلطة أو حامل حقيبة جودة البيئة املنَتخب.

إدارة مؤسسات السلطة احمللية حسب مقاييس “اإليزو”في اإلدارة البيئية.

احملافظة على حقل الكهرباء، الطاقة واملاء وتطويره برؤيا طويلة األمد.

واقتصادية واحملافظة على مستوى اخلدمة وحتديد أهداف  إدارة أجهزة السلطة احمللية بطريقة ناجحة 
الرصد واملراقبة: 

إجراء استطالعات بيئية بلدية : رسم خرائط وإدارة مصادر الطاقة، املاء والنفايات في السلطة    l

احمللية، استطالع للمضار العامة، حتديد مناطق مفتوحة وطبيعة بلدية وما شابه.
القيام بأعمال للتوفير في املوارد: توفير في الكهرباء واملاء في كافة األجهزة العامة، “ مكتب    l

بدون ورق” وما شابه. 

دميقراطية باملشاركة: إشراك اجلمهور في جلسات اجمللس البلدي وفي عملية اتخاذ القرارات، إقامة جلنة 
والتخطيط، إشراك اجلمهور في وضع ميزانية ملشاريع  املواصالت  مبشاركة مواطنني في مواضيع مثل 

بيئية، تقوية اإلدارات احمللية وما شابه.

شفافية معطيات تخطيطية وبيئية وفتحها للجمهور.

البيئة،  على  محافظ  بلدي  بناء  تخطيط  األمور،  لتسهيل  محلي  قانون  للبيئة:  داعمة  نظم  حتديد 
“مسار ترخيص أخضر” ألجهزة الطاقة املتجددة وما شابه.

تعيني مراقبني بيئيني بناء على قانون التطبيق البيئي. 

الوسائل:
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