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يصدر هذا الكتيب بدعم من االتحاد األوروبي
تهدف المضامين المدرجة في هذا الكتيب إلى مساعدة أعضاء
لجان البيئة في عملهم وهي ال ت�أتي ،بأي شكل من األشكال،
مكان التوجيهات من األجسام ذات الصلة ،كما ال تش ّكل أي
استشارة قانونية.

كلمة المجلس المحلي بير المكسور وجمعية الجليل
عضو لجنة حماية البيئة المحترم،
يس ّرنا أن نضع بين يديك هذا المرشد آملين أن يُشكّل لك عونًا في تأدية مهامك كعضو
في لجنة حماية البيئة في سلطتك المحلية.
يأتي هذا المرشد تتوي ًجا للتجربة الناجحة التي قادها مجلس محلي بير المكسور ،بمساعدة
جمعية الجليل ،في بناء وتفعيل لجان حماية بيئة في المجالس المحلية بير المكسور،
بسمة طبعون ،الكعبية-ط ّباش-الحجاجرة والزرازير .ضمن مشروع متكامل كانت بداياته
في العام  ،2014قامت هذه السلطات المحلية ،تحت مظلة وحدة البيئة في بير المكسور،
بإقامة لجان حماية بيئة وفقًا للتركيبة المنصوص عليها في القانون .من ث ّم شارك أعضاء هذه
اللجان ،على مدار سنتين ،في سلسلة من االستكماالت التي غطّت طيفًا واس ًعا من المواضيع
البيئية والتنموية والتي وفّرت قاعدة معرفية ومعلوماتية أول ّية لعمل هؤالء األعضاء في لجان
حماية البيئة.
يتض ّمن هذا الكتيب خالصة تلك المواضيع .في البداية ،تجد ما وجب معرفته عن لجنة
حماية البيئة من حيث مرجعيتها القانونية ،تركيبها ،صالحياتها وما إلى ذلك .من ث ّم هنالك
فصل كامل يتناول أهم التشريعات والقوانين المتعلّقة بعمل السلطات المحلية في مجال
البيئة .ويعرض الكتيب في فصل آخر آليات وأدوات يمكن أن تساعدك في تأدية مهامك
ضمن لجنة حماية البيئة .كما يأتي بأمثلة لمواضيع مقترحة لعملك في اللجنة .وارتأينا في
نهاية المرشد إثبات قائمة بأسماء جمعيات ،مؤسسات ،مصادر ومراجع ذات صلة.
كما أسلفنا ،يُشكّل هذا الكتيب قاعدة معرفية أول ّية ،ننصح بتطويرها وإثرائها سواء من خالل

القراءات الذاتية في األدبيات القائمة أو من خالل االشتراك في استكماالت ذات صلة.
جل رجاؤنا أن تجد في هذا المرشد الفائدة المرجوة.
ّ

نتمنى لك عمال مثم ًرا
ضمن لجنة حماية البيئة
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مقدمة

لجان حماية البيئة وفق القانون

بلغ تعداد الفلسطينيين في إسرائيل في أواسط العام  2014نحو ( 1,350,800ال يتضمن سكان
القدس والجوالن) .يقطن هؤالء في  170مج ّمع سكاني .ويأتي توزيع هذه المج ّمعات وفقًا للمكانة
البلدية على النحو التالي 11 :مجلس بلدي (ال يشمل "ع ّرابة") 51 ،مجلس قروي 23 ،مجلس قروي
مدموج 8 ،بلدات ضمن مجلس إقليمي عربي 25 ،بلدة ضمن مجلس إقليمي مختلط 52 ،بلدة غير
معترف بها.

المرجعية القانونية للجان حماية البيئة في السلطات المحلية تعود لبند 149ي من مرسوم البلديات
(تعديل رقم .)98

قد ال يكون هنالك متسع لتوصيف واقع حال الفلسطينيين وظروف عيشهم ،وقد تكفي اإلشارة إلى
أنه وفقًا لمعايير دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل فإ ّن جميع البلدات العربية تتركز بين 5-1
في السلّم االجتماعي االقتصادي ( 59منها ،أي ما يشكل نسبة  84.3%تقع ضمن درجة  2و .)3
تعكس هذه المعطيات صورة واقع األسر الفلسطينية فيما يتعلّق بالديموغرافيا ،التربية والتعليم،
المستوى الثقافي ،التشغيل والبطالة ،مستوى المعيشة ،دخل األسرة ومصروفاتها وغيرها .ويندرج
ضمن مفهوم مستوى المعيشة أو جودة الحياة الكثير من النواحي الحياتية ،قد يكون أبرزها الواقع
البيئي .تُعاني األسر الفلسطينية من واقع بيئي متدني .يتجلّى هذا الواقع في أرقام ومعطيات تدعو
إلى القلق؛ فتشير المسوحات إلى أن  28.2%من األسر الفلسطينيّة تعاني من مشكلة الضجيج
في محيط سكناها (بحيث تُشكّل حركة المرور المصدر الرئيسي للضجيج) ،و  21.7%منها تعاني
من الغبار (بحيث تُشكّل الطرق غير المعبدة المصدر الرئيسي للغبار) ،و  19.2%منها تعاني من
الروائح الكريهة (بحيث ت ُشكّل مك ّبات النفايات وحرق النفايات المصدر الرئيسي للروائح الكريهة)،
و  12.9%منها تعاني من الدخان (بحيث يُشكّل حرق النفايات المصدر الرئيسي للدخان).
تلعب السلطات المحلية دو ًرا حيويًا على الصعيدين الديمقراطي القيمي واإلداري الخدماتي على
ظل الواقع البيئي البائس في البلدات العربية ،قد يكون ألقسام الصحة ،ذات الطابع
ح ّد سواء .في ّ
الخدماتي ،الدور األكبر .إال أن المعطيات تُشير أن هذه األقسام تنوء تحت وطأة العمل ،فقد أشار
 78.3%من ممثلي السلطات المحلية إلى الحاجة لزيادة الكادر المهني في قسم الصحة وأشار
 83.8%إلى الحاجة لتأهيل وتدريب الطواقم في كافة األقسام بما فيها قسم الصحة .من هنا الحاجة
إلى لجان حماية البيئة ،ذات الطابع التمثيلي والمهني ،لدفع سيرورة العمل البيئي في السلطات
المحلية العربية.1

بموجب هذا البند ،تقوم البلدية باختيار لجنة حماية بيئة وظيفتها المبادرة وتخطيط برامج في
مجاالت ذات صلة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان استخدام مستدام للبيئة .تُق ّدم هذه اللجنة
مخططاتها لمصادقة المجلس وتتتبّع تنفيذ البرامج التي صودقت.
ينص هذا البند على تركيبة اللجنة على النحو التالي:
ّ
أ .أربعة أعضاء مجلس؛
ب .موظف مسؤول عن مجال جودة البيئة أو الصحة في البلدية؛
ج .ممثالن عن الجمهور من سكان البلد؛ يقوم المجلس باختيار أحدهما باستشارة مع منظمات
محلية والتي تُعنى بالحفاظ على البيئة ،أما الممثل الثاني فتقوم منظمات محلية باختياره،
وإذا لم يكن هنالك منظمة محلية ،يقوم المجلس باختيار الممثل األول باستشارة مع
منظمة قطرية أما الممثل الثاني فتقوم منظمة قطرية باختياره.
د .تت ّم دعوة ُممثل عن منظمة قطرية و ُممثل عن وزير حماية البيئة بشكل ثابت إلى جلسات
اللجنة المنظمة القطرية التي ت ّم تعيينها لغرض هذا البند هي منظمة "حاييم فسفيفا"
(الحياة والبيئة).
يتضمن هذا البند تجديديْن اثنين بالمقارنة مع الوضع القانوني الذي سبق هذا التعديل .األول :في
حين كانت لجان حماية البيئة قبل هذا التعديل لجان اختيارية ،أضحت هذه اللجان إجبارية في كل
سلطة محلية بموجب هذا التعديل .التحديث الثاني يتعلّق بتركيبة اللجنة .في حين تركبت اللجنة
سابقًا من أعضاء مجلس ،تتركّب اللجنة بموجب هذا التعديل من موظف مسؤول عن البيئة ،ممثليْن
اثنين عن الجمهور من سكان البلدة ،هذا باإلضافة إلى أربعة أعضاء من المجلس.

 .١المعطيات التي جاءت في المقدمة مأخوذة من مسح البلدات العربية وسلطاتها في إسرائيل .أنظر االسم الكامل للمسح في نهاية الكتيب
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بموجب بند 13ب من مرسوم المجالس المحلية ،يسري البند 149ي أعاله ،مع التغييرات
المستوجبة ،على المجالس المحلية أيضً ا.
كسائر اللجان في السلطات المحلية ،تخدم لجان حماية البيئة في وظيفتها طوال فترة خدمة
المجلس المحلي .يت ّم انتخاب رئيس اللجنة من قبل المجلس من بين أعضائه.
كسائر اللجان ،إجراءات عمل لجنة البيئة تأتي على النحو التالي:
أ .يحق لرئيس اللجنة في أي وقت أن يدعو إلى التئام اللجنة ،وهو ملزم أن يدعو إلى جلسة
حسب قرار اللجنة أو حسب طلب من ثلث أعضائها أو حسب طلب المجلس أو رئيس
السلطة المحلية؛
كل ثالثة أشهر؛ إذا لم تلتئم كما ذُكر ،يقوم رئيس السلطة
ب .تلتئم لجنة البيئة على األقل م ّرة ّ
المحلية بالدعوة إلى التئامها ،ويقوم بوضع جدول عمل جلسة اللجنة؛
ج .يحق للجنة البيئة أن تضع لنفسها طرق عملها ومباحثاتها؛
د .يحق للجنة البيئة أن تخ ّول لجنة فرعية يت ّم انتخابها من بين أعضائها ،استيضاح أمر مع ّين
موجود ضمن صالحياتها؛ تضع اللجنة الفرعية استنتاجاتها في األمر المبحوث أمام اللجنة؛
ه .كما ذٌكر سابقًا ،قرارات لجنة جودة البيئة تتطلّب مصادقة المجلس .لذا ،يجب على اللجنة
أن تعرض أمام المجلس خطط عمل وتوصيات لبرامج لدفع القضايا البيئية .إذا تطلّبت
المخصصة لحماية البيئة ،حينذاك يتوجب عليها
إحدى خطط العمل زيادة في الميزانية
ّ
إقناع المجلس بتوصياتها.
في حاالت مع ّينة قد تكون توصيات اللجنة لسائر األقسام في السلطة المحلية غير منوطة بتغيير
برامج عمل هذه األقسام أو بتغيير ميزانيتها .في هذه الحالة موافقة القسم المعني تكون كافية
لتنفيذ توصيات لجنة البيئة.
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التشريعات والقوانين
المرجعية القانونية لمسؤوليات وصالحيات السلطات المحلية في مجال البيئة تندرج في
تشريعات عا ّمة ،سواء بصورة صريحة أو ضمنية ،وكذلك في تشريعات عينيّة.
ينص قانون أساس كرامة اإلنسان وحريته على أنه "يحق لكل إنسان حماية حياته ،جسده وكرامته".
ّ
من هنا يمكن استنباط الحق العام في حماية البيئة التي يعيش فيها اإلنسان.
التشريع الرئيسي والمباشر الذي يُخ ّول السلطات المحلية أن تعمل في مجال البيئة هو مرسوم
البلديات (نسخة جديدة) .يستعرض الفصل الثاني عشر من هذا المرسوم صالحيات وواجبات
السلطة المحلية ويتحدث بشكل مباشر في البند  242عن المواضيع البيئية حيث يذكر واجبات
السلطة المحلية فيما يتعلّق بالبيئة ،صحة الجمهور وراحته.
ينص مرسوم صحة الشعب من عام  1940على تعيين اختصاصي في علم الصحة
على نحو مك ّملّ ،
(תברואן) في السلطات المحلية.
أحدث قانون يمنح السلطات المحلية صالحيات تطبيق في مجال البيئة هو قانون السلطات المحلية
(تطبيق بيئي -صالحيات المراقبين) .2008 ،بُدء العمل بهذا القانون منذ شهر كانون أول  .2009كل
سلطة محلية تعداد المقيمين فيها يتجاوز ال  20,000ملزمة بالعمل بموجبه بينما السلطات المحلية
األخرى غير ملزمة بذلك وتستطيع العمل بموجبه وفق اختيارها .يخ ّول هذا القانون السلطات
المحلية أن تعمل على تطبيق التشريعات البيئية ( 19تشري ًعا بيئيّا في مجاالت مختلفة) في مناطق
نفوذها .يمنح هذا القانون السلطات المحلية آليات عديدة من أجل هذا الغرض أهمها تأهيل
مراقبين من بين موظفي السلطات المحلية .صالحيات هؤالء المراقبين توازي صالحيات الشرطي.
ي ّمكن هذا القانون من تغريم المخالفين بغرامات عالية ،فتح ملفات تحقيق وتقديم لوائح اتّهام
ضدهم.
كما أسلفنا ،التشريعات البيئية ال ُمض ّمنة في هذا القانون تشمل مجاالت مختلفة ،منها مجال النظافة
وإلقاء النفايات ،منع الضجة ،تلويث المياه ،الرائحة الكريهة وتلويث الهواء ،إعادة التدوير ،قانون
الوديعة على حاويات الشرب ،إخالء األطر المطاطية ،وضع الالفتات في الطرق بين المدن ،حماية
النباتات ،الرفق بالحيوان ،حماية البيئة الساحلية ،االشعاعات وغيرها.
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على ضوء الصالحيات الواسعة التي يمنحها هذا القانون للمراقبين ،يستطيع رئيس السلطة تأهيل
مراقبين فقط إذا أوفوا شروط مع ّينة والتي تتمثّل بالحصول على مصادقة من الشرطة واجتازوا تأهيل
ُمصادق عليه من وزارة األمن الداخلي ،وزارة الداخلية ومكاتب حكومية أخرى ذات صلة.
يتض ّمن تأهيل المراقبين مرحلتين :المرحلة األولى -ضمن تأهيل أولي ،يت ّم تأهيل المراقبين لتطبيق
 13تشري ًعا بيئ ًيا وتفعيل صالحياتهم (استيقاف ،حجر ،تفتيش ،تحقيق ومسائلة) .المرحلة الثانية-
ضمن تأهيل متق ّدم ،يت ّم تعليم المراقبين خمسة قوانين والتي يتطلّب تطبيقها معرفة وثقافة مهنية
في مجال العلوم والبيئة.
قانون حرية المعلومات من عام  1998يمنح الحق للمواطنين والمقيمين في البالد الحصول على
المتجسد في بند 6أ يُلزم السلطات
معلومات من سلطة عامة بما يتعلق بعملها .التعديل لهذا القانون
ّ
العامة نشر المعلومات التي بحوزتها والمتعلقة بجودة البيئة في موقع اإلنترنت الخاصة بها أو في
مكاتبها .بموجب هذا القانون ،وضع وزير حماية البيئة األنظمة حول حرية المعلومات (إتاحة
المعلومات حول البيئة للجمهور) .2009 ،هذه األنظمة تُح ّدد أنواع المعلومات التي يجب على
السلطة العامة إتاحتها؛ على سبيل المثال ال الحصر :نتائج رصد جودة الهواء ،نتائج أخذ ع ّينات من
مياه الشرب ،نتائج أخذ عيّنات من مصانع صناعية (هواء ومجاري) ،نتائج قياس االشعاعات ،الضجة
والرائحة في مناطق عامة؛ نتائج أخذ ع ّينات من المياه المك ّررة (קולחין) من معامل تطهير مياه
المجاري؛ نتائج أخذ عينات من مياه الري؛ معطيات حول مكبّات نفايات وحرق نفايات.
عالوة على الصالحيات والواجبات العامة في التشريعات التي آنف ذكرها ،ثمة تشريعات تخ ّول
السلطات المحلية أن تعمل في مجاالت عينية ومح ّددة في مجال البيئة .في مجال الضجة والرائحة
الكريهة مثال ،قانون منع المكاره من عام  1961يخ ّول السلطة المحلية أن تضع قوانين مساعدة
لمنع الضجة والرائحة الكريهة مع حفظ الحق أن يحيدوا عن الترتيبات التي ُوضعت في أنظمة منع
المكاره (منع الضجة).1992 ،
قانون ترخيص المصالح من العام  1968والذي يخ ّول السلطات المحلية منح تراخيص للمصالح،
يهدف فيما يهدف إلى ضمان جودة الئقة للبيئة ومنع المكاره واآلفات.
قانون شركات المياه والمجاري 2001،يُمكّن السلطات المحلية من نقل إدارة موضوع المياه
والمجاري إلى شركات تُقام وفقًا لهذا القانون.
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قانون الهواء النقي 2008 ،يُلقي على السلطات المحلية مسؤولية منع وتقليص التلوث الهوائي في
نطاقها (البند  .)9عالوة على ذلك ،يُلزم هذا القانون السلطات المحلية أن تُراعي هذا األمر أثناء
تفعيل أي من الصالحيات الممنوحة لها وفق القوانين المختلفة .كما تستطيع كل سلطة محلية أن
تضع قوانين مساعدة تتض ّمن تعليمات خاصة لمنع وتقليص التلوث الهوائي في نطاقها مع األخذ
الخاصة للمكان والسكّان.
بعين االعتبار الظروف
ّ
في مجال النفايات ،هنالك عدة قوانين ت ُلقي على السلطات المحلية مسؤوليات وتمنحها صالحيات.
من بينها:
قانون الحفاظ على النظافة من العام  1984يُلقي على السلطات المحلية المسؤولية العا ّمة للحفاظ
على النظافة في البلدات حيث يُلزمهم بترتيب مواقع لتجميع نفايات البناء ،القالمة ،إطارات
وخردوات سيارات .تستطيع سلطة محلية إخالء خردوات سيارات ت ّم رميها في الحيز العام أو الخاص
فيما عدا خردوات موجودة في ساحة بحيازة خاصة وفقًا للقانون أو التي يت ّم المتاجرة بها وفقًا
للقانون.
في سنة  ،2009ت ّم تعديل هذا القانون (تعديل رقم  )9بحيث يُلزم دفع رسوم طمر عن كل طن
نفايات يت ّم طمره .يهدف هذا التعديل إلى تجسيد التكاليف الحقيقية لعملية الطمر (تلوث بيئي،
احتالل مساحات أراضي للطمر ،عدم إعادة استعمال موارد النفايات وغيرها) بحيث يت ّم تشجيع
طرق أخرى لمعالجة وإدارة النفايات .بموجب هذا التعديل ،يت ّم تحويل األموال المستحقة من
الطمر إلى صندوق النظافة الذي بدوره يقوم بإدارتها بشكل منفرد بغرض تطوير وتنجيع وسائل
بديلة عوضً ا عن طمر النفايات.
من أحدث القوانين في مجال النفايات قانون تنظيم معالجة النفايات  2011والذي يضع ترتيبات
بالنسبة إلنتاج الرزم ومعالجة نفايات الرزم والتي تهدف إلى تقليص كمية نفايات الرزم ،منع طمرها
وتشجيع إعادة استعمال الرزم بهدف تقليص تأثيرها السلبي على البيئة .يُلقي هذا القانون مسؤولية
مباشرة على عاتق كل المنتجين والمستوردين في إسرائيل لجمع وإعادة تدوير نفايات الرزم الناجمة
من منتجاتهم .كذلك يلقي على عاتق األجسام المسؤولة عن إخالء النفايات ،بما فيها السلطات
المحلية ،أن تضع ترتيبات فيما يتعلق بفصل نفايات الرزم وإخالئها ،وحظر إلقاء نفايات الرزم أو
جمعها أو إخالئها بما ال يتوافق مع هذا القانون.
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بتوافق مع الترتيبات التي يضعها القانون ،ت ّم إقامة شركة "تمير" (ת.מ.י.ר) المسؤولة عن تمويل
التكاليف الالزمة لتنفيذ الترتيبات التي تضعها السلطة المحلية والمتعلقة بنفايات الرزم.
ت�توفر اليوم عدة ترتيبات لفصل النفايات:

•ترتيب لفصل تيار نفايات الرزم في حاويات ُمع ّدة لذلك (حاويات برتقالية) عن تيار
النفايات المختلطة .يالئم هذا الترتيب سلطات محلية مدن ّية.
مسؤولية السلطة المحلية :تطبيق ترتيبات الفصل بما فيها وضع حاويات تجميع ،تجميع
وإخالء نفايات الرزم.
مسؤولية الشركة :توفير حاويات للتجميع (حاويات برتقالية) ودفع كل التكاليف
المنوطة بإخالء نفايات الرزم.
•ترتيب لفصل نفاية الرزم عن تيارات نفايات أخرى :تيار البالستيك ،تيار الكرتون والورق،
تيار المعادن وتيار الزجاج .يتالءم هذا الترتيب غال ًبا مع الوسط القروي.
وظيفة السلطة المحلية :الترتيب مع مقاولين لوضع وإخالء حاويات تجميع
لهذه التيارات.
وظيفة الشركة :تمويل تكاليف وضع حاويات جديدة ودفع إلخالء هذه التيارات.
•ترتيب فصل لتيارين :تيار رطب عضوي (حاويات ب ّنية) وتيار جاف (حاويات خضراء)
والذي يشمل نفاية الرزم والنفايات الجافة غير العضوية .هذا الترتيب يتالءم فقط مع
السلطات المحلية التي تفصل إلى تياريْن الجاف والرطب.
مسؤولية السلطة المحلية :تطبيق ترتيب الفصل بما في ذلك وضع حاويات تجميع،
تجميع وإخالء النفايات واالت ّفاق مع محطات تجميع النفايات والتي يت ّم فيها فصل الرزم
من أجل إعادة تدويرها وترتيب فحص كميات وجودة نفاية الرزم (والتي ت ّم فصلها عن
النفايات المختلطة).

قانون المعالجة البيئية لألجهزة الكهربائية واإللكترونية والبطاريات  2012هو قانون آخر حديث
في مجال النفايات .يهدف هذا القانون إلى وضع ترتيبات فيما يتعلق بالمعالجة البيئية لألجهزة
الكهربائية واإللكترونية والبطاريات والمولدات من أجل تشجيع إعادة استعمال األجهزة الكهربائية
واإللكترونية ،تقليص كمية النفايات الناتجة عن األجهزة الكهربائية واإللكترونية والبطاريات
والمولّدات ومنع طمرها بهدف تقليص التأثيرات البيئية والصحية السلبية لألجهزة الكهربائية
واإللكترونية والبطاريات والمولّدات ونفاياتها .هذا القانون يُلقي على عاتق األجسام المسؤولة عن
إخالء النفايات ،بما فيها السلطات المحلية ،مسؤولية فصل وجمع النفايات الكهربائية واإللكترونية
والبطاريات من الوسط المنزلي وحظر إلقاء وإخالء هذه النفايات بما ال يتوافق مع هذا القانون.
الترتيبات األساسية التي جاءت في هذا القانون:

•تُلزم المتاجر التي تقوم ببيع البطاريات والمولدات أن تضع حاويات لتجميع البطاريات
والمولّدات المستعملة وإنشاء مواقع إلعادتها والمتاحة أمام الجمهور .يتوجب على هذه
المتاجر إعادة تدوير ( 35%-25%وفقًا لنوع البطاريات والمولّدات) من مجمل وزن
البطاريات والمولّدات التي ت ّم بيعها خالل العام.
•يُلزم كل منتج أو مستورد ألجهزة كهربائية إعادة تدوير  50%من مجمل وزن األجهزة
الكهربائية التي باعها خالل العام .تُلزم المتاجر التي تقوم ببيع األجهزة اإللكترونية أن
تمنح خدمة إعادة األجهزة الكهربائية مجانًا عند شراء أجهزة كهربائية جديدة من نفس
النوع.
•تُلزم السلطات المحلية بالتعاقد مع شركة إلخالء األجهزة اإللكترونية وتوفير إمكانية إخالء
األجهزة اإللكترونية من بيوت المواطنين .كذلك يتوجب على السلطات المحلية إقامة
مراكز إعادة تدوير.

مسؤولية الشركة :الدفع مقابل الجزء النسبي من تجميع وإخالء الرزم من التيار الجاف
والدفع إليجاد الحل النهائي (פתרון קצה)  ،وفقًا لوزن نفاية الرزم وجودتها.
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آليات وأدوات
تتوفر أمام أعضاء لجان البيئة أدوات وآليات متنوعة والتي من الممكن أن تساعدهم في عملهم في
إطار هذه اللجان.
.أآليات وصالحيات كعضو :يضع القانون بيد العضو آليات عمل تساعده في تأدية مهامه
منها :االشتراك في الجلسات ،تقديم استفسار (שאילתא) قبل انعقاد اللجنة ،تقديم
اقتراح لجدول عمل اللجنة ونقض جدول النقاش ،تقديم مواد من قبل عضو اللجنة،
االستناد إلى الميزانية وغيرها.
.بالمعلومات والمعرفة :المعرفة هي القوة .من أساسيات عمل أعضاء لجان البيئة
هى حيازة المعرفة ذات الصلة والتي يمكن توظيفها في عملهم .وفقًا لقانون حرية
المعلومات ،يستطيع أعضاء لجان البيئة الحصول على معلومات؛ مثال معلومات من
السجالت والوثائق الموجودة في مكاتب السلطة كما يمكنهم الحصول على البروتوكوالت
والتقارير المتواجدة في مكاتب السلطة.
من المحبذ أن يطّلع كل عضو في اللجنة على ميزانية السلطة المحلية ،برامج عمل
السلطة المحلية ،تقارير للجان بيئة سابقة إذا ُوجدت ،تقارير وحدة البيئة إذا ُوجدت،
تقرير وزارة حماية البيئة (بالذات القسم المتعلّق بالبلدة) ،تقارير مراجعة ،توجهات من
الجمهور ،منشورات وأدبيات مهنية في مجال البيئة.
تستطيع اللجنة كذلك أن تدعو أيًا من مديري األقسام األخرى للمثول أمامها ،وطلب إجراء
فحص مهني مع ّمق ذي صلة بالقضايا البيئية.

.جالمنظمات والجمعيات البيئية :باإلضافة إلى المراقبين المعينين من قبل منظمات بيئية
قطرية والذين تت ّم دعوتهم إلى جلسات اللجنة ،يُمكن التواصل مع المنظمات البيئية،
سواء القطرية أو المحلية ،واالستفادة من خبرتها المهنية.
في آخر الكتيب تجد قائمة جزئية بأسماء المنظمات البيئية التي يمكن االستعانة بها.
.دالمؤسسات واألجسام الحكومية :يمكن التوجه إلى وحدة البيئة المناطقية ،وزارة حماية
البيئة وكذلك إلى مراكز اإلرشاد والتطوير في الحكم المحلي (מפעמים) والتي تُشكل
الذراع التنفيذية لوزارة الداخلية .باإلضافة إلى إمكانية تلقّي االستشارة المهنية ،منظومة
مراكز اإلرشاد والتطوير في الحكم المحلي تقوم بإجراء استكماالت ألعضاء لجان البيئة
والعاملين في هذا المجال.
في آخر الكتيب تجد قائمة بأسماء المراكز التي يمكن االستعانة بها.
.همشاركة الجمهور :عالوة على وجود ممثلين عن الجمهور في هذه اللجان ،فيمكن إشراك
الجمهور بشكل أوسع في عمل هذه اللجان .على ضوء ذلك ،من المحبذ نشر موعد التئام
اللجنة وتعميمه على الجمهور الواسع كما أنه من المحبذ نشر بروتوكوالت الجلسات في
الموقع اإللكتروني الخاص بالسلطة المحلية.
.و اإلعالم :يُشكّل اإلعالم ،بالذات المحلي في هذا السياق ،وسيلة قوية ومؤثرة يُمكن
ألعضاء لجان البيئة استخدامها لدفع قضايا بيئية .نظ ًرا ألهميتها ،من المحبذ أن يبادر
أعضاء اللجنة لالتصال مع وسائل اإلعالم المختلفة في قضايا بيئية تتطلّب التأثير على
الرأي العام أو على متخذي القرار.

المعرفة ال تقتصر على جمع المعلومات فقط؛ فهنالك المعرفة التجريبية المكتسبة من
التعلّم من تجارب لجان جودة بيئة أخرى والتعلّم من التجربة الذاتية .من هنا تكمن
أهمية التواصل المهني مع لجان بيئة أخرى ،بالذات تلك التي تملك تجربة عمل ثرية.
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مواضيع مقترحة لعمل اللجان
كما ذكرنا سابقًا ،يُع ّرف القانون وظيفة لجنة البيئة بشكل فضفاض حيث تستطيع اللجنة أن تبادر
وتُخطط كيفما ترتأي لبرامج متعلّقة بالبيئة .من هنا فال توجد أي قيود على عمل اللجنة.
هنالك العديد من القضايا البيئية المشتركة بين البلدات المختلفة ،إال أنه من الواضح أيضً ا أن
السلطات العربية تعاني من مشاكل مختلفة خاصة بها.
معالجة النفايات هي إحدى المواضيع الحارقة في كافة البلدات .تعمل وزارة حماية البيئة في
السنوات األخيرة على تشجيع تقليل طمر النفايات وذلك من خالل فصل النفايات في األساس .اليوم،
يت ّم طمر قرابة  80%من النفايات في إسرائيل بينما يت ّم تدوير  20%منها فقط .وضعت وزارة حماية
البيئة لها هدفًا أن تصل نسبة النفايات المطمورة إلى  50%والنفايات المعاد تدويرها  50%حتى
عام .2020
تسعى وزارة حماية البيئة إلى تحقيق هذا الهدف من خالل ثالث آليات:

•تشريعات قانونية  -حوافز وعقوبات مالية :كما ذكرنا أعاله ،قانون الحفاظ على النظافة
(التعديل المتعلق برفع رسوم الطمر) وقانون الرزم يهدفان إلى تقليص كمية النفايات
المطمورة.
•إغالق مواقع طمر نفايات :قامت وزارة حماية البيئة بإغالق عدة مواقع طمر نفايات
وتحويلها إلى مواقع لمعالجة النفايات.
•تشجيع فصل النفايات في المصدر إلى تياريْن :تقوم وزارة حماية البيئة بدعم وتشجيع
فصل النفايات في المصدر إلى تياريْن :جاف ورطب.
التثقيف والتوعية البيئية يُع ّدان من أهم الوسائل لدفع القضايا البيئية .نسعى من خالل التوعية
البيئية إلى تغيير أنماط السلوك لدى الفرد بحيث تتواءم مع القيم البيئية .وزارتا البيئة والمعارف
تسعيان إلى غرس القيم البيئية من خالل جهاز التعليم المدرسي .عمل السلطات المحلية في هذا
المجال في نطاق الفعاليات غير المنهجية لكافة شرائح المجتمع من الممكن أن يسهم في رفع
الوعي وبالتالي تغيير نمط السلوك على المدى البعيد.
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كل بلدة ،يجدر بكل لجنة بيئة وبشكل أولي ،إجراء مسح لآلفات
الستبيان القضايا البيئية العينية في ّ
والمكاره البيئية في البلدة .بناء على ما يتب ّين من مثل هذا المسح ،يُمكن بناء خطة عمل.
يمكن اقتراح العديد من المشاريع العين ّية لتعمل عليه اللجان .أوال ،وبما أن عمل لجان حماية البيئة
يتقاطع مع سائر األقسام في السلطات المحلية ،قد يكون أحد المشاريع التي يمكن للجنة البيئة
تبنيها هو العمل مع لجنة المشتريات في مسعى لجعل مشتريات السلطة المحلية ،وبقدر اإلمكان،
صديقة للبيئة.
كما أنه من الحري أن تشرع السلطات المحلية أوال في تبني نمط بيئي مستدام على مستوى بناية
السلطة المحلية والمؤسسات التابعة لها .وقد تكون الخطوة األولى هي إجراء مسح احتياجات
ووضع خطة شاملة للتوفير في الموارد.
بما يتعلّق بالقضايا البيئية الكبرى لعل من أبرز القضايا البيئية التي تعاني منها البلدات العربية،
بخالف البلدات اليهودية ،هي قضية الكسارات .وفقًا لمعطيات جمعية الجليل 54% ،من السكان
القاطنين بالقرب من الكسارات هم من بين السكان الفلسطينيين .نظ ًرا لآلفات والمضار الصحية
والبيئية الج ّمة الناجمة عن عمل الكسارات ،يبدو أن هنالك حاجة ملحة لمعالجة هذا الموضوع من
قبل السلطات المحلية.
من القضايا األخرى التي من الممكن أن تستدعي اهتمام السلطات المحلية هي قضية النقص في
الحدائق العامة في البلدات العربية .السعي نحو إقامة مثل هذه الحدائق قد يكون من أهم
المشاريع التي يمكن أن تتبناها وتدفعها لجان البيئة في السلطات المحلية .ولعل تجربة مجلس
محلي بير المكسور في هذا المضمار تُجسد نموذ ًجا جي ًدا لذلك.
المبادرة إلى س ّن قوانين مساعدة في مجال البيئة قد تشكّل خطوة ج ّدية في دفع القضايا البيئية
في البلدة كل وفق احتياجاتها .في المرشد الذي أدرج في قائمة الكتب والمصادر في نهاية الكتيب
(חוקי עזר סביבתיים  -עקרונות וכלים מעשיים .מדריך לראש הרשות החדש) ،تجد أمثلة
لقوانين مساعدة.
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منظمات وجمعيات بيئية
•جمعية الجليل  -جمعية عربية قطرية للبحوث والخدمات الصحية
•مواطنون من أجل البيئة
•جمعية المثلث األخضر
•جمعية األمل
•جمعية الرازي
•جمعية حقيقة مقلقة
•جمعية رهط الخضراء
منظمات قطرية
•חיים וסביבה  -ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה
•אגודה ליחסי אדם וטבע
•אחו"ה בכרם
•איגוד אדריכלי נוף
•איגוד נשים אקדמאיות
•אקו אושן
•אקולנוע
•ארגון הביומימקרי הישראלי
•ארגון לגננות ונוף בישראל
•בוסתן לשלום
•בני ברית
•הועד למען רחוב הנביאים
•החברה להגנת הטבע
•הירוקים  -עמותה לשמירה על איכות הסביבה והחיים
•המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
•המועצה לישראל יפה
•המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר
•המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
•המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
•הפורום הישראלי לאומנות אקולוגית
•הפורום הישראלי לאנרגיה
•הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות
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•ויצו
•חוגי הסיור של קק"ל
•חרדים לסביבה
•טבע עברי
•ידידי הסיסים
•יוזמת האנרגיה הטובה
•ירוק עכשיו
•ישראל בשביל אופניים
•מרכז השל
•סביבה ישראל
•עמותה ישראלית ליזום בנייה ירוקה ובת קיימא
•פעולה ירוקה
•צלול
•קיימא -מרכז לתכנון ועיצוב מקיים בישראל
•קק"ל
•רשת ערים בריאות בישראל
•שומרה לסביבה טובה
•תחבורה היום ומחר
•תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
•מפעם עמק ישראל וגליל עליון
•מפעם גליל מערבי
•מפעם השרון
•מפעם השפלה
•מפעם מישור יהודה-רחובות
•מפעם ירושלים
•מפעם הדרום והנגב

كتب ومصادر
• غانم ،أ ،.الشيخ ،أ ،.خاليلة ،م ،رزق ،سوسن .البلدات العربية وسلطاتها المحلية في إسرائيل،
جمعية الجليل.2014 ،
• חוקי עזר סביבתיים -עקרונות וכלים מעשיים .מדריך לראש הרשות החדש
(נוסח דיגיטלי באינטרנט)
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