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المناخ والطقس 

.الطقسحالة المناخ هو متوسط •

.الطقس هو الحالة الجوية لمنطقه معينه لمده يوم او اسبوع•

مدينةلالجويهالحالهعنالطقسيعبرحيثالطقسمناشملالمناخ•
منيهزلفتراتالطقسمعدلهوالمناخبينما،معينيومفيمعينة
.قروناولعقودتصلطويله

بالبروده مناخ المنستير هو مناخ البحر االبيض المتوسط الذي يمتاز•
.النسبية شتاءا والحراره المعتدلة صيفا

.ايام8ال يمكن التنبئ بحالة الطقس المنستير لمده تزيد عن •



االحتباس الحراري 

اإلشعاعاتخروجتأخرهو
الغازات"بسببالحمراءتحت

انيوثالماءبخارمثل"الدفيئة
واألوزونالكربونأكسيد

تجعلوالتيوالميثان،
دترتالحمراءتحتاإلشعاعات

مااالرض،باتجاهأخرىمرة
حرارةدرجةرفعإلىيؤدي

ىالسفلالجويالغالفطبقات
.األرضوسطح



التغير المناخي 

رجةدفيارتفاعمعاألرضمناخفياضطرابهوالمناخيالتغير•
نزعةعمالطبيعيةالظواهرطبيعةفيكبيروتغيرالكوكب،حرارة

.يالبيئوللتنوعالنباتيللغطاءمستمروتدهورالعنف،إلى

والحيواني يؤدي التغير المناخي الى اختالف التنوع الحيوي النباتي•
.وتغير انماط الحياه البشرية على كوكب االرض

في المناطق يؤدي التغير المناخي الى تغير انواع النباتات التي تنمو•
ية المتواجده المتاثره بالتغير النباتي واختالف نوعية الحياه الحيوان

.في المناطق المتاثره بالتغير المناخي



ما هو مجلس عمداء البلديات؟

بهدف إشراك ودعم 2008في عاماالتحاد االوروبي هاأطلقتمبادرة 
المتعلقة رؤساء البلديات في االلتزام بتحقيق أهداف االتحاد األوروبي

.  والطاقةبالمناخ 

57سلطة محلية وإقليمية في 7000المبادرة اآلن أكثر من تجمع 
.اوروبية و من دول العالمدولة



ما هو مجلس عمداء البلديات؟

اخبالمنالمعنيةوالبلدياتالجهاتالبلدياتعمداءمجلسيجمع•
لقةالمتعاألوروبياالتحادأهدافبتنفيذطوعاوتلتزموالطاقة
بلدياتالرؤساءميثاقيسمىبميثاقأراضيهاعلىوالطاقةبالمناخ
.والمناخللطاقة

لجميعمتاحوالطاقةللمناخالبلدياتعمداءمجلسالىاالنظمام•
تخبين،منالممثلينمنتتألفالتيالديمقراطيهالمحليةالسلطات

خوالمناالطاقةسياساتتنفيذمرحلةكانتومهماحجمهاكانمهما
.فيها

علىالبلديالمجلسعنيوازيةماأوالبلديةرئيسيوقعأنيجب•
.بالميثاقالخاصااللتزامنموذج



التزامات االنظمام الى مجلس عمداء البلديات

:يليبماالميثاقعلىالجددالموقعونيتعهد•

الدفيئةغازاتوانبعاثاتالكربونأكسيدثانيغازانبعاثاتخفض
خاللمن2030عامبحلولاألقلعلى٪40بنسبةاألخرى
.لمتجددةاالطاقةمصادراستخداموزيادةالطاقةكفاءةتدابيرتحسين

المناختغيرآثارمعالتكيفعلىالقدرةتعزيز.

اداالتحداخلمنواإلقليميةالمحليةالسلطاتمعالتعاونزيادة
آمنةطاقةعلىالحصولفرصلتحسينخارجهومناألوروبي
.التكلفةوميسورةومستدامة



المؤسسات المؤهلة لعضوية مجلس عمداء البلديات 

ميعجأماممفتوحوالطاقةبالمناخالمتعلقالبلدياتعمداءمجلس•
أياقراطياديمالمنتخبينممثلينمنتتشكلالتيالمحليةالسلطات

اقةبالطالمتعلقةسياساتهاتنفيذمرحلةكانتوأياحجمهاكان
.فيهاوالمناخ

متجاورةالالحجموالمتوسطةالصغيرةالمحليةللسلطاتأيضايمكن•
عملخطةوتقدمالمجلسالىتنضمانمعينة،ظروفظلفي

.والمناخللطاقةمشتركة



البلدياتاهمية االنضمام في مجلس عمداء 

ىعلالبلدياتعمداءمجلسميثاقعلىالموقعهالمؤسسهتحصل
:التاليهواالفوائدااليجابيات

المناختجاهالمحليةالسلطةلسلوكوإبرازعالدولياعتراف-
.والطاقة

معللتكيفقابلللعمل،مرنمرجعيإطارعلىالحصول-
.والطاقهبالمناخالتعلقهالمحليةاالحتياجات

البلديةلمشاريعأفضلماليدعمعلىالحصولفرصزياده-
.والطاقةبالمناخالمتعلقة

معالقدراتوبناءالخبراتوتبادلللتواصلالفرصهاتاحة-
لندواتاالتوأمة،خاللمنللعهدالمنتسبةالدوليهالبلديهالمؤسسات

.العملورشاتأواإلنترنتعبر



مجلس عمداء البلديات خطوات االنضمام الى 

تحضير يتوجب على البلديه المتقدمة للحصول على عضويه المجلس
:التاليهالملفات والخطط 

اتخاذ قرار من 
المجلس البلدي استحداث هيكل اداري 

مالئم ضمن الهيكل 
االداري والتنظيمي 

للبلدية
اعداد خط مرجعي لالنبعاثات 

(Baseline Emission 
Inventory)

ر تقييم المخاط
المناخية

اعداد خطة العمل 
المستدامة للمناخ والطاقه 

(sustainable energy 
and climate action 

plan (SECAP))
يم المراقبة والتقي



خطوات االنضمام الى مجلس عمداء البلديات 

ماالنضمانموذجوتوقيعالبلديالمجلسمنقراراتخاذ-1
للميثاق

رؤساءاقميثعلىالتوقيعفيالراغبةالمحليةالسلطاتعلىيتعين-
.البلديمجلسهافيااللتزاماتوتناقشتقدمأنالبلديات

وقعالم)اإلنترنتعلىمعلوماتهاإكمالالمحليةالسلطاتعلىيجب-
.الموقعاالنضمامنوذجوتحميل(للميثاقااللكتروني

علىهإلييشارأنيجبالذيالتاريخهوالمجلسقرارتاريخيعتبر-
.واالتصالالمعلوماتنموذجفيالمجلسمداوالتتاريخأنه

خالل(SECAP)والمناخللطاقهالمستدامهالخطةبتقديمالبلديةتلتزم-
.اتالبلديرؤساءميثاقإلىباالنضمامالرسميالقراربعدعامين



خطوات االنضمام الى مجلس عمداء 
البلديات 

ثاقاتخاذ قرار من المجلس البلدي وتوقيع نموذج االنضمام للمي-1



خطوات االنضمام الى مجلس عمداء البلديات 

هيكل اداري مالئم ضمن الهيكل االداري والتنظيمي استحداث -2
.للبلدية

للطاقةالمستدامةالخطةوتنفيذاعدادضمانالىالهيكلهذايهدف-

وغيرهاالتقاريروكتابةالبياناتوجمعوالمناخ

سبيللىعالتنميةوحدةتتبعلجنةهيئةعلىيكونأنيمكنلالهيكهذا-

اماالقسمختلفمنالبلديةمنأعضاءوتضمأخرىهيكليةأوالمثال

منأعضاءالىاضافة(....مشترياتمالية،مشاريع،)العالقةذات
.العالقةذاتالحكوميةاالدارات

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.noyodecia.com/steering-committee-bilderberg-meetings.html&bvm=bv.115277099,d.ZWU&psig=AFQjCNExRpsMzpqilpOm7vwfh8nERXYL6Q&ust=1456473009283357&cad=rjt


ت خطوات االنضمام الى مجلس عمداء البلديا

الحراريخط مرجعي النبعاثات غازات االحتباس اعداد -3

أو)الكربونأكسيدثانيغازانبعاثاتلالنبعاثالمرجعيالخطيحدد
ؤوليهلمسالتابعهمناطقضمنالطاقةاستهالكعنالناجمة(الدفيئهغازات

.البلدياتعمداءمجلسفياالنتسابفيترغبمحليهسلطهكل

اختيار السنه المرجعية3-1

.حصر القطاعات المعنية بانبعاث غازات االحتباس الحراري3-2

.جمع قيم استهالك الطاقه في كل قطاع3-3

.حساب كمية انبعاث غازات االحتباس الحراري من استهالك الطاقه3-4

.حساب تاثير النفايات العضوية3-5



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات -3
الحرارياالحتباس 

المرجعيةالسنهاختيار3-1

عنعلوماتمفيهاالبلديهلدىتتوفرالتيالسنههيالمرجعيةالسنة-
اياتالنفانتاجوكمياتالبلديهفيقطاعكلفيالطاقهاستهالك

.خاللها

.عاثلالنبالمرجعيالخطبناءقبلالمرجعيةالسنهاختياريتم-

يتماو1990بسنهالمرجعيةالسنهالبلدياتعمداءمجلسحدد-
األكثرالبياناتجمعخاللهامنيمكنالحقهسنةأقرباختيار
.لبلديةلالتابعهالمناطقضمنالطاقهاستهالكعنوموثوقيةشمولية



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات -3
االحتباس الحراري

.حصر القطاعات المعنية بانبعاث غازات االحتباس الحراري3-2

مباني .البلديةادارةتحتالتيالمبانيجميعويشملالبلدية-أ

التنوير .العمومي-ب

قطاع لخصوصيواالتجاريوالنقلالعاموالنقلالبلديةالياتويشملالنقل-ت

قطاع التجاري-ث

القطاع ومحطاتوالمستشفياتوالمدارسالجمعياتويشملالعمومي-ج

.المياه

القطاع السكني-ح

قطاع .الصلبةالنفايات-خ

القطاع (للبلديةاختياريقطاعوهو)الصناعي-د



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات -3
االحتباس الحراري

قطاعجمع قيم استهالك الطاقه في كل 3-3

.جمع قيم استهالك الكهرباء بوحده ميجا واط ساعه-

.جمع قيم استهالك الوقود من الديزل والبنزين بالتر-

.جمع قيم استهالك الوقود الغاز الطبيعي بالمتر-

.غرامالغاز المسال بالكيلو جمع قيم استهالك الوقود -

.جمع قيم استهالك االخشاب والمواضد العضوية بالكيلوغرام-



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات االحتباس -3
الحراري

.جمع قيم استهالك الطاقه في كل قطاع3-3

.يجب استخدام معامالت التحويل لكل نوع من انواع الوقود

معامل التحويل نوع الوقود 
طن / ميجا واط ساعة13.1 غاز نفطي مسال

طن/ ميجا واط ساعة11.6 الغاز الطبيعي

لتر / كيلو واط ساعة10 الديزل

لتر/ كيلو واط ساعة9.2 البنزين



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات االحتباس-3
الحراري

.جمع قيم استهالك الطاقه في كل قطاع3-3

ساعه.يتم حساب استهالك الطاقه بوحده  ميجا واط 

الكهرباءالقطاع 
الغاز 

الطبيعي

الغاز 

النفطي 

المسال

البنزين الديزل 

الطاقة 

الشمسية 

الحرارية

المجموع

54،08035،93650،4460.00.04،856145،318قطاع اإلسكان

898190.00.00.00.0917مباني البلدية 

ساعه.الطاقه بوحده ميجا واط استهالك



:  مثال

والبنزينوقودعلىتعملسياره4000المنستيرمدينهفييوجد
لوقودااستهالكبياناتوكانتالديزلوقودعلىتعملسياره1500

:يليكماالتونسيهالطاقهجهويةمنباللتر

االستهالك عام 

2017

االستهالك عام 

2016

عام االستهالك
2015

نوع وقود  

151،900 غير متوفره  111،500 وقود ديزل 

419،700 315،000 غير متوفر وقود البنزين 

:كما كانت المعامالت الطاقه كما يلي

معامل التحويل نوع الوقود 

لتر / كيلو واط ساعة10 الديزل

لتر/ كيلو واط ساعة9.2 البنزين

احسب كمية الطاقه الناتجة بالنسبة للسنه المرجعية؟؟



:الحل

.كسنه مرجعية لتوفر المعلومات المشتركة بها2017يتم اختيار عام 

لتر / كيلو واط ساعةx10لتر 151،900= كمية الطاقه من الديزل -

.ميجا واط ساعه1,519= 

لتر / كيلو واط ساعةx9.2لتر 419،700= البنزين كمية الطاقه من -

.ميجا واط ساعه3،861.2= 



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات -3
االحتباس الحراري

حساب كمية انبعاث غازات االحتباس الحراري من استهالك 3-4
.الطاقه

: يتم حساب االنبعاثات من خالل المعامالت التالية

معامل االنبعاث 

(ميجا واط ساعة/ طن ثاني أكسيد الكربون)

0.602 الكهرباء

0.227 غاز نفطي مسال

0.202 الغاز الطبيعي

0.267 الديزل

0.249 البنزين

0 (كهروضوئية/ حرارية)الطاقة الشمسية 



اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات -3
االحتباس الحراري

.حساب تاثير النفايات العضوية3-5

يتم حساب كمية انبعاث غازات االحتباس الحراري من النفايات
.في النفايات( IPCC)العضوية من خالل تتبع مرجع ال

https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html


اعداد خط مرجعي النبعاثات غازات -3
االحتباس الحراري

من خالل قيمة االنبعاث 2030يتم حساب قيمة االنبعاث المتوقع عام 
.المحسوب في السنه المرجعيه

•
𝐶𝑂2

األساس السنة
انبعاثات =

𝐶𝑂2

2030
k× انبعاثات

•
𝐶𝑂2

2030
طن مكافئ 379.998= 1.47× 258،502= انبعاثات

CO2

K :هي معامل الزياده على االنبعاثات بناءا على السنة المرجعية .



مجلس عمداء البلديات خطوات االنضمام الى 

تحضير يتوجب على البلديه المتقدمة للحصول على عضويه المجلس
:التاليهالملفات والخطط 

اتخاذ قرار من 
المجلس البلدي استحداث هيكل اداري 

مالئم ضمن الهيكل 
االداري والتنظيمي 

للبلدية
اعداد خط مرجعي لالنبعاثات 

(Baseline Emission 
Inventory)

ر تقييم المخاط
المناخية

اعداد خطة العمل 
المستدامة للمناخ والطاقه 

(sustainable energy 
and climate action 

plan (SECAP))
يم المراقبة والتقي



ت خطوات االنضمام الى مجلس عمداء البلديا

:المناخيةالمخاطر تقييم -4

عندهامواجهتيمكنالتيالمناخيةالمخاطرونطاقطبيعةيحددتحليلهو-
.الطاقهوللمناخالمستدامهالخطةتنفيذ

للناسرضرأومحتمالتهديداتشكلأنيمكنالتيالمخاطرتحليلسيتم-
.عليهايعتمدونالتيوالبيئةالعيشوسبلوالممتلكات

القصوىالحرارةودرجاتبالفيضاناتالمتعلقةالمخاطرالتقييميتناول-
الظواهرمنوغيرهاوالعواصفالمياهوندرةوالجفافالحرارةوموجات
حرالبسطحمستوىوارتفاعالغاباتحرائقوزيادةالقاسيةالمناخية

.(أمكنإن)السواحلوتآكل



المناخيةتقييم المخاطر -4

التغيرات المناخية المتوقعه لتونس

.2050حتى عام °1.8C-1.1زيادة درجات الحراره بمعدل -

صيفاً، وزيادة %( 35-)هبوط كبير في معدالت هطول األمطار -
.  في الخريف%( 5)+طفيفة في معدالته في شمال غرب البالد 

2100موجات الحر األطول واألكثر تواتراً بحلول عام -

.ةوالجوفيالتربة ومخزون المياه السطحية رطوبة انخفاض في -



تقييم المخاطر المناخية-4

أنواع المخاطر المناخية العامة
تنطبق على منطقة 

المنستير

الحرارة الشديدة

البرد القارص

االنهيارات األرضية

العواصف

الجفاف

ارتفاع مستوى سطح البحر 

الفيضانات

هطول األمطار الغزيرة 

حرائق الغابات

الجليد والثلج



تقييم المخاطر المناخية-4

س ، بعدذلك بعد تحديد المختاطر الناتجة عن التغيرات المناخيه في تون
ة يتم عكس نتائج هذه المخاطر على القطاعات التونسيه المعرض

:للخطر وهي 

الصحة•

( الطاقة، المياه، النقل)البنية التحتية •

البيئة الحضرية •

(السياحة، الزراعة، والتحريج)االقتصاد •

(اتالغاب/ المناطق الساحلية، المناطق الخضراء)التنوع الحيوي •



:  مثال

ت 
عا

طا
لق

ا

ة 
ثر

تأ
لم

الظاهرة ا

المناخية 

المتطرفة

ما يتأثر بها/ منالتأثيرات المحتملة

ة 
ام

لع
 ا
حة

ص
ال

الحرارة 

الشديدة

اإلجهاد الحراري-

وفيات ناجمة عن أمراض -

القلب واألوعية الدموية 

انتشار األمراض المعدية -

واألمراض المنقولة بنواقل

تغيّر أنماط الحساسية-

الجميع، وتحديداً العاملون في

البيئات الخارجية والمسنين 

والرضع واألطفال والفئات 

السكانية الحساسة



مجلس عمداء البلديات خطوات االنضمام الى 

تحضير يتوجب على البلديه المتقدمة للحصول على عضويه المجلس
:التاليهالملفات والخطط 

اتخاذ قرار من 
المجلس البلدي استحداث هيكل اداري 

مالئم ضمن الهيكل 
االداري والتنظيمي 

للبلدية
اعداد خط مرجعي لالنبعاثات 

(Baseline Emission 
Inventory)

ر تقييم المخاط
المناخية

اعداد خطة العمل 
المستدامة للمناخ والطاقه 

(sustainable energy 
and climate action 

plan (SECAP))
يم المراقبة والتقي



عاث اقتراح االنشطة المتعلقة بخفض االنب
والتكيف المناخي

:يتم اقتراح مشاريع قابلة للتطبيق في المجاالت التاليه

مشاريع تهدف الى تقليل انبعاث غازات االحتباس الحراري.

ي مشاريع تهدف الى التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة ف
.البلديه

اسبة شروط هذه المشاريع هي ان تكون قابلة للتطبيق ومنطقية ومن
.لطبيعه االنشطة السكانية في البلدية



عاث اقتراح االنشطة المتعلقة بخفض االنب
والتكيف المناخي

:راريالحمشاريع تهدف الى تقليل انبعاث غازات االحتباس 

.مشاريع تقليل استهالك الطاقه-1

.مشاريع زيادة االعتماد على الطاقه المتجدده-2

.  مشاريع تقليل انتاج النفايات ومعالجتها-3

مشاريع اخرى مثل ادارة النقل وزياده المساحات -4
.الخضراء

متوقعه كل مشروع يتم اقتراحة يجب ان يرفق بفترة تنفيذ وموازنه
.ومؤشرات تقييم لالداء



:امثلة

في المنازل الشمسيةاستخدام سخانات الماء 

2030-2020المدة

الموارد المالية المطلوبة للقطاع الخاص 

(دوالر أمريكي)

1000،000

35000(كيدوالر أمري)التكلفة االجمالية للتنفيذ 

555(ميجا واط ساعة)انتاج الطاقة السنوي 

792(CO2طن)خفض االنبعاثات السنوي

وتمويل خارجيANMEمصدر التمويل

.عدد السخانات الشمسية المركبة-معامالت تقييم اداء المشروع



مشاريع تهدف الى التكيف مع التغيرات
البلديهالمناخية المتوقعة في 

ة المتوقعه هي مشاريع تقترح للقطاعات المتاثره في التغيرات المناخي
ره على للبلدية، بهدف مواجهة وتقليل اثار التغيرات المناخية المؤث

.القطاع داخل البلدية

اعها لهذه االجراءات شروط ومواصفات معينه يجب على البلدية اتب
.خالل اعداد الخطة



مواصفات المشاريع المناخية 

وهي اإلجراءات المتعلقة بصياغة خطط . إجراءات استراتيجية•
ضع األساس العمل، أو وثائق تخطيط السياسات االستراتيجية، التي ت

.لجميع اإلجراءات الالحقة في القطاع المحدد

طنين تركز هذه اإلجراءات على تنبيه الموا. اتصال/ إجراءات تنبيه•
درجات )بشأن وضع ما، مثل حدث أو أخطار مناخية متطرفة 

(الحرارة المرتفعة، الفيضانات، وموجات التسونامي إلخ

ع مستوى التركيز في هذه الحالة ينصب على رف. إجراءات تثقيفية•
ة الوعي لدى المواطنين حول تهديد أو وضع محدد تواجهه البلدي

. ويتطلب تعاون المواطنين بطريقة أو أخرى

.أنشطة تعالج األخطار المناخية بطريقة فنية. إجراءات فنية•



مثال 
إجراءات التكيّفصفة اإلجراء

سبيلعلىالمنستيرتواجههاالتيالمتطرفةلألحداثالصحةعملخطةاستراتيجي 

نالتعاو–(للحرارةالصحةمجالفيالعملخطة).إلخالحرارةالمثال

التأهبمستوىلزيادةاإلقليميةالطبيةالخدماتمع

منهاوغيرالحرموجاتخاللمكيّفةعامةلمبانيوصولقدرةتوفير

لحمايةالالزمةالتحتيةللبنيةيفتقرنالذينللمواطنينالمتطرفةاألحداث

فيضاناتالخاللاألرضتحتشققفييعيشنالذيناألشخاص)أنفسهم

.(إلخالشديدةالحرارةدرجاتخاللللتكييفيفتقرونالذينأو

جوية لتنبيه المواطنين في حالة الظواهر التطوير نظام إنذار مبّكر اتصال/ تنبيه

الخطرة

صحةحمالت تثقيف ورفع وعي حول تأثير التغيّر المناخي على التثقيفي

تنظيف وصيانة منتظمة لنظام المجاري تصريف المياه فني

مراقبة مستمرة لجودة المياه والهواء



مجلس عمداء البلديات خطوات االنضمام الى 

تحضير يتوجب على البلديه المتقدمة للحصول على عضويه المجلس
:التاليهالملفات والخطط 

اتخاذ قرار من 
المجلس البلدي استحداث هيكل اداري 

مالئم ضمن الهيكل 
االداري والتنظيمي 

للبلدية
اعداد خط مرجعي لالنبعاثات 

(Baseline Emission 
Inventory)

ر تقييم المخاط
المناخية

اعداد خطة العمل 
المستدامة للمناخ والطاقه 

(sustainable energy 
and climate action 

plan (SECAP))
يم المراقبة والتقي



ت خطوات االنضمام الى مجلس عمداء البلديا

:البلدياتفي مجلس عمداء تسجبل الرسميال. 6

ةالمستدامالخطةارسالالىاالنضمامفيالراغبةالجهةتحتاج-
.البلدياتعمداءمجلسالىمكوناتهابكافة

عامينلخالوالمناخللطاقهالمستدامهالخطةبتقديمخاللهمنتلتزم-
.البلدياتعمداءمجلسإلىباالنضمامالرسميالقراربعد

خفضحقيقوتوالمناخللطاقةالمستدامةالخطةبتنفيذالبلديةتلتزم-
.2030عام%40مقدارةالحرارياالحتباسغازاتانبعاثفي



ت خطوات االنضمام الى مجلس عمداء البلديا

:في مجلس عمداء البلدياتتسجبل الرسميال. 6

مي يتم التسجيل في مجلس عمداء البلديات من خالل الموقع الرس
:للمجلس 

https://www.covenantofmayors.eu/

افه الى ومن خالل تزويد الموقع بالمعلومات الكافيه عن البلدية باالض
.الخطة المستدامة للطاقه والمناخ

https://www.covenantofmayors.eu/


المراقبة والتقييم

:  المراقبة والتقييم للعضوية•

خاصة الها قدم تقارير عن تنفيذ برامجتأن البلدية على يتعين -
كل العملسير تقرير تقديم خالل من المتعلقه بالطاقه والمناخ 

.سنتين

بكل تقرير سير العمل يعتمد على معامالت تقييم االداء الخاصه-
.مشروع مقترح

لتأكد من يمكن للبلدية الموقعه تعديل أولوياتها ومراجعة خطة العمل ل-
.بناءا على التغيرات البيئية والقانونيةأهدافهاتحقيق 
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