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المواطنون الكرام،

تواصــل رام هللا حضورهــا الفاعــل علــى كل صعيــد، وهــي تــوازن 
بيــن العمــل المحلــي والتواصــل العربــي والدولــي، انطالقــا مــن 
ــا  ــّوع شــّكل دوم ــن تن ــا تشــهده م ــا التاريخــي وم ــا وإرثه طبيعته

نجــاز. ــة خصبــة لالنطــالق فــي فضــاء االإ أرضّي

ــع رام هللا  ــة، تصن ــم التســامح والتعددي وباســتلهام واضــح لقي
ــا يحــوزه أهلهــا مــن طمــوح، لتبقــى  لذاتهــا حضــورا يتناغــم وم
رام هللا كمــا كانــت دومــا وجهــة للباحثيــن عــن الرفعــة والتمّيــز، 
ــن؟ ع رام هللا«،  ــت »وي ــل عقــود خل ــم نقــل قب والســكينة، أو ل
باعتبــار  الكلمــات مقترنــة بمــا يعــّزز مكانــة رام هللا  فظلــت 
االقتــران بهــا غايــة نبيلــة وشــرفا، ومــن هــذا المنطلــق؛ نســعد في 
المجلــس البلــدي وفــي البلديــة عبــر دوائرهــا ولجانهــا بمواصلــة 
الســعي الأخــذ رام هللا مكانتهــا المفترضــة ال علــى خريطــة مــدن 

الوطــن فقــط بــل وعربيــا ودوليــا.

رام هللا الطمــوح واالأمــل، والرهــان دومــا علــى التكامــل والعمــل، 
فمــن أجــل رام هللا يحلــو العطــاء ويطيــب التواصــل، وفــي 
ــه  ــز توّج ــالص ركائ ــي واالإخ ــدو التفان ــا يغ ــا معه ــراب عهدن مح

ــار. المس

رسالة رئيس بلدية رام اهلل

 عــام 2015 ليــس مجــرّد عــام عابــر، فقــد اســتمكلنا فيــه بعــض 
المســتقبلي،  الخطــط والخطــوات، وأرســينا دعائــم للعمــل 
ــن  ــر م ــا الكثي ــات، وتجاوزن ــا االتفاقي ــراكات، ووقعن ــا الش وعززن

ــات. التحدي

إطاللــة يرصدهــا تقريــر، وبعيــدا عّمــا يرصــده التقريــر مــن حقائق 
مكتوبــة ال ننســى إزجــاء التحيــة لمواقــف نبيلــة وعطــاء يصعــب 
ــا ال ترصــد  ــاالأوراق ترصــد االأحــداث لكنه ــر، ف ــي تقري حصــره ف

مشــاعر مــن ســاندوا وتفانــوا، فلهــم بالــغ التحيــة والتقديــر. 

ــّدت  ــي جن ــة الت ــل البلدي ــي عم ــا ف ــا نوعّي ــام 2015 عام ــّكل ع ش
كوادرهــا البشــرية والماديــة ومرافقهــا، وقــد وزانــت البلديــة بيــن 
العمــل علــى عديــد المســارات، وحرصــت علــى جعــل هــذا 
ــات  ــع المؤسس ــي م ــمولي والتكامل ــل الش ــا للعم ــام أنموذج الع
مأسســة  بمواصلــة  معنيــة  والبلديــة  واالأصدقــاء،  والشــركاء 
ــارات  ــن من ــارة م ــى رام هللا من ــاء عل بق ــا لالإ ــات وتطويره العالق

نجــاز. الفعــل واالإ

م. موسى حديد

رئيس بلدية رام هللا

أعضاء مجلس بلدية رام اهلل

موسى حديد
رئيس البلدية  

سامح عبد المجيد
نائب الرئيس 

أمين عنابي

حسن أبو شلبك

فيصل دّرس

عالء أبو عين

ناديا حبش

عمر عساف

نجمة غانم

جانيت ميخائيل

كمال دعيبس

رمزي أبو العظام

ماهر حنانيا

سامي الحصري

حربي الفروخ
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الرؤية لمدينة رام اهلل
ــة  ــرة، صديق ــة ومزده اء، آمن ــرض ــة وخ ة، جميل ض ــ�ي ــة، متم ــة؛ حضاري  مدين
ي والطبيعــي، جاذبــة للســياحة 

للبيئــة، محافظةعــى المــوروث الثقــا�ض
هــا التعدديــة الفكريــة  ض ولالســتثمار، وحاضنــة للثقافــة والفنــون، تم�ي

نســان. امهــا لحقــوق الإ والسياســية والثقافيــة واح�ت

الرؤية لبلدية رام اهلل
ي توزيــع خدماتهــا؛ تعمل بمهنية وبشــفافية 

ة وعادلــة �ض ض بلديــة رياديــة ومتمــ�ي
اكــة والتكامل. مــع كافــة مؤسســات المدينة عــى أســاس ال�ش

رسالة بلدية رام اهلل
ــة  ــاء بالمدين ــا، والرتق ــكان رام هللا وزائريه ة لس ض ــ�ي ــات متم ــم خدم تقدي
ــة التطــور  ــادرة عــى مواكب ــة، وق ــة منفتحــة وحيوي ــة حضاري لتكــون مدين
ي تحقيــق التنميــة المســتدامة عــى أســاس الحقــوق والعدالــة 

والمســاهمة �ض
ــة.  ــة المجتمعي اك ــم الخدمــات؛ اســتناداً إىل ال�ش ي تقدي

�ض
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• مدير عام البلدية/ أحمد أبو لبن.	

• مدير الرقابة الداخلية/ ماهر الناطور.	

• مديرة دائرة نظم المعلومات الجغرافية 	
وتكنولوجيا المعلومات/ صفاءالكركي دويك.

• مدير دائرة الشؤون المالية/ سليمان غنيم. 	

• مدير دائرة المشاريع/ عدي الهندي.	

• عالم/ 	  مديرة دائرة العالقات العامة واالإ
مها شحادة.

• مديرة دائرة الصحة والبيئة/ ملفينا الجمل	

اإلدارة التنفيذية لبلدية رام اهلل

• مدير دائرة االأبنية والتخطيط الحضري/ 	
أسامة حامدة 

• دارية: لؤي خلف	 مدير دائرة الشؤون االإ

• قائم بأعمال مدير دائرة الشؤون الثقافية 	
والمجتمعية/ سالي أبو بكر.

• رئيس وحدة العمليات/ صقر حناتشة.	

•  رئيس قسم العطاءات والمشتريات/ 	
صالح عازر.

13

•  لجنة المشاريع:  موىس حديد، نادية 	
/  رمزي أبو العظام. ن حبش/ عالءأبوع�ي

• لجنة التنظيم: موىس حديد، حسن أبو 	
شلبك، نجمة غانم، عمر عساف.

•  لجنة الشؤون المالية: نجمة غانم/ 	
سامح عبدالمجيد/ عمر عساف. 

• دارية: رمزي أبو 	 لجنة الشؤون الإ
ي الفروخ. العظام/ كمال دعيبس/ حر�ب

• لجنة العطاءات: حسن أبو شلبك/ 	
فيصل درس/ ماهر حنانيا

مندوب/ة بلدية رام هللا ماهّية الهيئة المؤسسة

عالء أبوعين دارة مجلس االإ شركة كهرباء محافظة القدس

موسى حديد، كمال دعيبس دارة مجلس االإ مصلحة مياه محافظة القدس

كمال دعيبس دارة مجلس االإ دارة النفايات الصلبة مجلس الخدمات المشترك الإ

موسى حديد، أمين عنابي، أحمد أبو لبن مجلس االأمناء مؤسسة محمود درويش

موسى حديد، فيصل درس، حسن أبو شلبك اللجنة التوجيهية وحدة التعاون المشترك للبلديات الثالثة

عالء أبو عين دارة مجلس االإ مجمع فلسطين الطبي 

مندوبو بلدية رام اهلل للهيئات والمؤسسات

اللجان الفرعية للمجلس البلدي

• : فيصل درس/ 	 ض  لجنة التخم�ي
/ سامي الحرصي  ن عالء أبو ع�ي

• لجنة الصحة والبيئة وتجميل المدينة: 	
ي  ن عنا�ب ي الفروخ/ كمال دعيبس/ أم�ي حر�ب

• لجنة الشؤون الثقافية والمجتمعية: 	
ن  عمر عساف/ سامح عبدالمجيد/ أم�ي

ن  / نجمة غانم/ عالء أبو ع�ي ي عنا�ب

• عالم: 	  لجنة العالقات العامة والإ
 كمال دعيبس/ فيصل درس/ 
ن  ماهر حنانيا / عالء أبو ع�ي

• يبة المعارف: موس حديد/ 	  لجنة �ض
عمر عساف/ نادية حبش/ 

• 	 / ي ن عنا�ب لجنة الرقابة الداخلية: أم�ي
سامي الحرصي/ سامح عبد المجيد 

• ي والبلدة القديمة: 	
لجنة الموروث الثقا�ض

ي الفروخ/ نجمة غانم  ناديةحبش/ حر�ب

• لجنة تكنولوجيا المعلومات ونظم 	
 المعلومات الجغرافية: 

/ ناديا حبش/ حسن أبو  ن عالء أبوع�ي
ي الفروخ  شلبك/ حر�ب
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هللا  رام  بلديــة  حصــول   2015 العــام  شــهد 

علــى أربــع  جوائــز عالميــة وعربيــة، مــا يؤكــد 

اســم  برفــع  المعنييــن  جميــع  جهــود   تتويــج 

رام هللا عاليا، والجوائز هي:

جائزة منظمة المدن العربية 
ــي،  ــزة الوعــي البيئ ــة فــي مجــال جائ ــة الثالث ــة رام هللا بالمرتب ــازت بلدي ف

وذلــك خــالل االحتفــال بجائــزة منظمــة المــدن العربيــة فــي الدوحــة، إذ 

تــّم توزيــع جوائــز الــدورة الثانيــة عشــرة للجائــزة علــى عشــر مــدن عربيــة 

مــن بينهــا مدينــة رام هللا. 

ــي فلســطين  ــة رام هللا ف ــى أن »حصــول مدين ــزة إل ــة الجائ ــت لجن  ونوّه

علــى الجائــزة ينــدرج فــي إطــار تقديــر مــا قدمتــه مــن نمــوذج راٍق للوعــي 

البيئــي رغــم الظــروف الســائدة فــي المدينــة مــن تأثيــرات االحتــالل 

ســرائيلي وضعــف المــوارد الماليــة، إذ بقــي االهتمــام بالجانــب البيئــي  االإ

حاضــرا فــي سياســات إدارة المدينــة وبيــن شــرائح ســكانها، وانعكــس ذلــك 

ــاط  ــالل نش ــن خ ــرات، وم ــالت ومحاض ــات ومج ــداد كتيب ــالل إع ــن خ م

ــة«. ــة بالبيئ ــة المهتم ــات االأهلي الجمعي

اقتران بالتمّيز... بلدية رام اهلل 
تحصد 4جوائز عالمية وعربية 

في عام 2015
 جائزة المملكة العربية السعودية 

لإلدارة البيئية
دارة البيئيــة،  فــازت بلديــة رام هللا بجائــزة المملكــة العربيــة الســعودية لــالإ

وحصلــت علــى المرتبــة الثانيــة عــن مجــال االأجهــزة الحكوميــة على مســتوى 

ــدة  ــزة واح ــر الجائ ــر، وتعتب ــة الجزائ ــع مدين ــة م ــي مناصف ــن العرب الوط

مــن أهــم وأرفــع الجوائــز المعنيــة بالبيئــة فــي الوطــن العربــي؛ تمنحهــا 

داريــة المنبثقــة عــن جامعــة الــدول العربيــة. المنظمــة العربيــة للتنميــة االإ

ــة رام  ــن بلدي ــج جهــود مشــتركة بي ــزة جــزءا مــن تتوي وتشــكل هــذه الجائ

ــة  ــدارس صحي ــج م ــة لبرنام ــة التوجيهي ــة باللجن ــّدة ممثّل ــات ع هللا وجه

ــاركة  ــدارس المش ــزة للم ــازات المتمي نج ــى االإ ــة إل ــة، إضاف ــة للبيئ وصديق

ــه  ــام 2009م، وأدرجت ــة رام هللا ع ــه بلدي ــذي أطلقت ــج ال ــي هــذا البرنام ف

ــدى  ــي ل ــي البيئ ــع الوع ــال رف ــي مج ــنوية ف ــا الس ــن خطته ــة ضم البلدي

ــدارس. ــة الم ــدى طلب ــدا ل ــزه وتحدي ــة وتعزي ــكان المدين س

جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية
ــة ــات الجغرافي ــم المعلوم ــي نظ ــز ف ــزة التمّي ــة رام هللا جائ ــت بلدي  نال

شــركة  مــن  المقدمــة   Special Achievement in GIS Award (SAG(  

ESRI الرائــدة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال برامــج نظــم المعلومــات 

الجغرافيــة، وذلــك خــالل حفــل أقيــم فــي الواليــات المتحــدة االأمريكيــة 

ــوز. ــن 18-24 تم م

 وهــذا الحــدث هــو الحــدث الدولــي االأهــم فــي مجــال نظــم المعلومــات 

ــي  ــو ف ــان دييغ ــة س ــي مدين ــاً ف ــذ 12 عام ــنوياً من ــام س ــة، ويق الجغرافي

واليــة كاليفورنيــا .ويعتبــر فــوز بلديــة رام هللا بهــذه الجائــزة شــهادة مــن 

الشــركة المنتجــة للبرنامــج علــى كفــاءة التطبيقــات التــي طورتهــا البلديــة 

بــداع فــي اســتخدامها فــي العمــل المؤسســي، وفــي تقديــم الخدمــات  واالإ

للمواطنيــن، ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة تقــّدم هــذه الجائــزة ســنويا 

لعــدد مــن المؤسســات والهيئــات االأمريكية، ولبعــض المؤسســات العالمية 

التــي تحقــق تميــزاَ ورياديــة فــي ترجمــة شــعارها »نظــم المعلومــات 

الجغرافيــة لتحســين عالمنــا«، إذ يتــم ترشــيح عشــرات آالف الهيئــات 

والشــركات مــن موظفــي شــركة ESRI ووكالئهــا مــن أنحــاء العالــم، وافتتــح 

المؤتــم تــس.

جائزة المواءمة لألشخاص ذوي اإلعاقة
ــّم  ــة، وت عاق ــخاص ذوي االإ ــة لالأش ــزة المواءم ــة رام هللا بجائ ــازت بلدي ف

تدشــين مبنــى بلديــة رام هللا وحديقــة يوســف قــدورة مــن ضمــن المبانــي 

ــزة  ــى جائ ــة رام هللا عل ــازت بلدي ــة، وح عاق ــخاص ذوي االإ ــة لالأش الموائم

عاقــة المنظــم مــن منظمــة الصحــة العالميــة. وتســعى  المواءمــة لــذوي االإ

عاقــة-  البلديــة مــن خــالل عملهــا فــي مجــال المواءمــة لالأشــخاص ذوي االإ

ــى  ــة- إل عاق ــة االأشــخاص ذوي االإ ــام بفئ ــي االهتم ــى دورهــا ف ــد عل للتأكي

عاقــات جميعهــا فــي مجــاالت عــّدة  توســيع نشــاط عملهــا ليشــمل االإ

ــة مــن المجتمــع الفلســطيني. ــاة أفــراد هــذه الفئ ــق بحي تتعل



ي
ل الثان

ص
الف

االهداف االستراتيجية



19

تطوير البنية التحتية والتنظيم 
العمراني والتخطيط الحضري، 

للمساهمة في تحقيق التنمية 
االقتصادية 

الهدف االستراتيجي االول

افتتاح مدرسة عين منجد األساسية
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي؛ تــم افتتــاح مدرســة عيــن منجــد االأساســية، بتمويــل مــن الحكومــة االألمانيــة الممثلــة ببنــك التنميــة والتطويــر 

االألمانــي )KFW)، بتكلفــة إجماليــة بلغــت 788.000 يــورو، وتخــدم  المدرســة قرابــة )460) طالبــاً فــي المرحلــة االأساســية. ويتقاطــع اافتتاح المدرســة وقناعات 

البلديــة بأهميــة توفيــر صــروح جديــدة لالأطفــال يســتقون منهــا العلــم والمعرفــة فــي مدينــة  رام هللا المعــروف عنهــا احتضانهــا للثقافــة وللمؤسســات 

التعليميــة منــذ القــرن التاســع عشــر، والحفــاظ علــى التاريــخ يكــون عبــر بنــاء مزيــد مــن المؤسســات التعليميــة والمــدارس، إذ أصبــح هــذا المحــور- محــور 

بنــاء المــدارس- دائــم الحضــور فــي الخطــة الســنويّة لبلديــة رام هللا؛ لقناعتهــا التامــة بأهميــة توفيــر تعليــم نوعــي ومتميــز الأجيالنــا القادمــة ممــن يشــّكل 

أطفالهــا عمــاد المســتقبل. 

 تضــم المدرســة 12 غرفــة صفيــة نموذجيــة كاملــة التجهيــز، وقاعــة متعــددة االأغــراض، ومختبــر حاســوب ومختبــر علــوم، إضافــة إلــى غــرف خدماتيــة 

أخــرى، لتكــون علــى أتــم الجاهزيــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة بالشــكل االأمثــل.

عمــل تــم بالتــوازي وعلــى أكثــر مــن صعيــد، ورغــم تعــّدد المجــاالت إال أن القاســم المشــترك بينهــا كان تمثــل فــي تحقيــق تــوازن بيــن 

فــادة منهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، وأبــرز مــا يمكــن عرضــه هنــا:  المجــاالت المختلفــة لالإ

افتتاح حديقة البيارة 4 في الطيرة 
 افتتحــت بلديــة رام هللا، وبتعــاون مــع بنــك فلســطين ومؤسســة االأنيــرا 

ــي  ــة ف ــة الرابع ــالم، الحديق ــدا س ــورج ورون ــمة وج ــم حش ــى وباس ومن

ــطين،  ــي فلس ــرة  ف ــعة عش ــرة، والتاس ــة الطي ــي منطق ــة رام هللا ف مدين

ــارة.  ــق البي ــروع حدائ ــن مش ضم

تعتبــر البلديــة هــذه المشــاريع النمــوذج االأمثــل النتمــاء أبنــاء هــذه 

المدينــة لمدينتهــم ووطنهــم فلســطين، فهــذه الحدائــق تشــّكل متنفســاً 

لالأطفــال وعائالتهــم فــي العديــد مــن االأحيــاء، لــذا، تســعى البلديــة مــع 

الشــركاء مــن أبنــاء المدينــة ومؤسســاتها إلــى إقامــة أكبــر عــدد ممكــن مــن 

ــا  ــة م ــص البلدي ــا؛ تخص ــن هن ــة، وم ــال المدين ــة الأطف ــق الترفيهي الحدائ

ــي  ــة الت ــاريع المختلف ــق وللمش ــاريع الحدائ ــع أراٍض لمش ــن قط ــك م تمل

ــة. ــاء المدين ــى أبن ــا عل تعــود منفعته
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أما على صعيد شّق شوارع جديدة في المدينة، فتّم شّق شوارع بطول  

5كم تقريبا، ويرصد الجدول االآتي بيانات هذه الشوارع:

170 شارع الرازي

400 شارع الزيتونة / إضافي

400 شارع ناظم حكمت

500 سكندرية/ إضافي شارع االإ

250 شارع يوسف عظمة

140 شارع أسدود

240 شارع بولص سابا

100 شارع االأفغاني

100 شارع الفارابي

740 شارع عمان + جرير

80 شارع النهضة النسائية

135 شارع روزا لوكسميورج

620 شارع 12 متر + 6 متر

150 شارع 6 م

90 سكندرية شارع 6 متر + شارع االإ

45 شارع 6 متر متفرع من شارع طبريا

260 شارع النضال

260 شارع السهل

100 جزء من شارع البلدية

340 الجهاد

5كم المجموع الكلي

تطوير شبكة الطرق والمواصالت
شــهد عــام 2015 إعــادة تأهيــل وشــق طــرق جديــدة فــي مناطــق مختلفــة 

ــم،  ــي 1 ك ــا حوال ــاد تأهيله ــوارع الُمع ــوال الش ــغ أط ــة، وتبل ــن المدين م

ــد. ــة والتعبي ــاء االأرصف ــة، وإنش ــة التحتي ــل البني ــل تأهي ــمل العم وش

 مشروع صيانة الطرق القائمة 
)الصيانة اليومية(

ــة  ــي المدين ــة ف ــوارع القائم ــى الش ــة عل ــى المحافظ ــدف إل ــروع يه  مش

ــي  ــر ف ــر إغــالق الحف ــن؛ عب ــة الســتعمال المواطني ــدة وآمن ــة جي ــي حال ف

الشــوارع وتعبيــد مناطــق توســعة الشــوارع، وفــوق خطــوط الصــرف 

ســفلت المســتخدم حــوال 2500 طــن. الصحــي، وبلغــت كميــة االإ

 مشروع إنشاء أرصفة قائمة وصيانتها 
)الصيانة اليومية(

 ويشمل ما أُنِجز في هذا المشروع ما يأتي: 

• ــْي 	 ــى منطقت ــز عل ــة؛ بالتركي ــاء المدين ــة أنح ــي كاف ــة ف ــاء أرصف إنش

باطــن الهــواء، وردانــا، وبلــغ مجمــوع أطــوال االأرصفــة 4 كــم تقريبــا 

ــنوي. ــرق الس ــاء الط ــن عط ــت ضم ــة تّم ــة الأرصف ضاف باالإ

• إنشــاء درج جديــد فــي المدينــة: إذ تــم ومــن خــالل طواقــم قســم 	

ــاء  ــرة بن ــة الطي ــي منطق ــد ف ــاء درج جدي ــة إنش ــي البلدي ــغال ف االأش

علــى طلــب المواطنيــن لتســهيل الوصــول لخــط الســرفيس مــن خــالل 

شــارع االأفغانــي.

شارع ناظم حكمت

شارع بولص سابا

شارع الجهادشارع الرازي

شارع جرير

شارع النضالشارع عمان

شارع اسدود
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إنجاز مشروع تأهيل البلدة القديمة 
ــال  ــن أعم ــرة م ــة االأخي ــن المرحل ــام 2015 م ــي ع ــة رام هللا ف ــت بلدي انته

مشــروع تأهيــل البلــدة القديمــة، إذ نفــّذت أعمــال التأهيــل والتعبيــد فــي 

ــدة  ــروم، والبل ــر ال ــادة، وســيدة البشــارة، ودي كل مــن شــوارع: عيســى زي

القديمــة، والمعلــم جريــس، وشــارع البلديــة القديمــة، وذلــك بعــد 

إنتهــاء أعمــال تأهيــل البنيــة التحتيــة وخطــوط الصــرف الصحــي وخطــوط 

الكهربــاء واالتصــاالت والميــاه، إلــى جانــب تبليــط جســم الطريــق ببــالط 

ــة االأشــجار.  ــة، وإنشــاء الخلجــان وزراع ــط االأرصف ــي وتبلي صناع

وعبــّدت البلديــة شــارع الســهل بعــد انتهــاء تأهيــل البنيــة التحتيــة 

وخطــوط الصــرف الصحــي وخطــوط الكهربــاء واالتصــاالت والميــاه، إلــى 

ــدة  ــب أعم ــم تركي ــة. وت ــط االأرصف ــق وتبلي ــم الطري ــد جس ــب تعبي جان

إنــارة، وتأهيــل االأرصفــة وتبليطهــا ببــالط متداخــل لمراعــاة ســهولة حركــة 

المواطنيــن وذوي االحتياجــات الخاصــة، عــالوة علــى زراعــة االأرصفــة 

ــة. ــي المنطق ــم ف ــل المطاع ــات وعم ــم اليافط وتنظي

ــدة  ــي البل ــادة عــدد مواقــف الســيارات ف ــة رام هللا مــن زي ــت بلدي وتمكن

القديمــة إلــى 160موقــف ســيارة فــي ســاحات البلــدة القديمــة، و140 موقفــا 

ــل  ــة ومدخ ــاحة الحرج ــل س ــالق مدخ ــّم إغ ــوارع، إذ ت ــب الش ــى جوان عل

الســاحة الخلفيــة للبنــك العربــي، وتحويلهمــا إلــى ســاحات مواقــف 

ــات. ــوف المركب ــة لوق مخصص

إنجاز مشروع تأهيل حي باطن الهواء
ــة، وقــد انتهــت  ــاء المدين ــل أحي ــة لتأهي ــه البلدي ــدرج فــي إطــار توّج وين

طواقــم البلديــة مــن أعمــال تأهيــل منطقــة باطــن الهــواء، بتمويــل 

ــا  ــرا لم ــي نظ ــذا الح ــي ه ــل ف ــاء العم ــة رام هللا، وج ــدوق بلدي ــن صن م

يشــهده مــن حركــة عمرانيــة كبيــرة، مــا شــّكل ضغطــاً علــى البنيــة التحتيــة 

ــع  ــات والتوس ــجم واالحتياج ــعاً ينس ــالً واس ــب تأهي ــي تتطل ــة؛ الت القائم

ــم  ــّذت طواق ــرض، ونف ــذا الغ ــّدت له ــل أُع ــة عم ــق خط ــي. ووف العمران

البلديــة أعمــال تأهيــل شــملت مجــاالت مختلفــة، منهــا: الصــرف الصحــي 

ــارات  ــل شــبكة الصــرف الصحــي بطــول 4815، وإنشــاء عّب بتوســعة وتأهي

ميــاه االأمطــار. أمــا فــي مجــال إنــارة الشــوارع، فتــم إجــراء صيانــة كاملــة 

ــى  ــدة عل ــة جدي ــارة إضافي ــارة القائمــة، وتركيــب وحــدات إن ن لوحــدات االإ

االأعمــدة القائمــة كمرحلــة أولــى، ويتواصــل تركيــب أعمــدة ووحــدات إنــارة 

ــدة فــي الحــي. جدي

وفــي الجانــب المرتبــط بالطــرق واالأرصفــة، تــم إنشــاء عــدد مــن االأرصفــة 

ــب  ــية، وتركي ــوارع االأساس ــض الش ــيع بع ــاة، وتوس ــة المش ــهيالً لحرك تس

ــة،  ــالمة المروري ــادة الس ــة لزي ــرور الالزم ــارات الم ــادية وإش ــارات إرش إش

ــم للشــوارع. ــب لوحــات التســمية والترقي ــة وتركي ــن صيان ــد م والتأك

أمــا مــن الناحيــة البيئيــة، فتــم وضــع حاويــات نفايــات جديــدة فــي الحــي 

ــن  ــاء م ــور االنته ــة ف ــل نظاف ــر عام ــة، وتوفي ــات القائم ــة الحاوي وصيان

أعمــال البنيــة التحتيــة للعمــل فــي المنطقــة، كمــا تــم تعشــيب الشــوارع 

ــل المنطقــة.  وزراعــة االأشــجار، وتجمي



25 24 // تقرير بلدية رام اهلل السنوي 2015

مجمع رام اهلل الترويحي
يحتــل مشــروع مجمــع رام هللا الترويحــي -بمــا يشــمله مــن مالعــب مغلقــة 

أو مكشــوفة وســاحات ومبــان للخدمــات والمؤسســات الشــبابية؛ - أهميــة 

ــف  ــاء لمختل ــل نقطــة التق ــو يمّث ــة، فه ــرد والمدين ــر الف ــي تطوي ــة ف بالغ

الفعاليــات والنشــاطات الشــبابية والرياضيــة والثقافيــة. 

تــم االنتهــاء مــن المرحلتيــن االأولــى والثانيــة مــن »الصالــة الرياضيــة 

المغلقــة«، وتــم بــدء التشــغيل الجزئــي للمرافــق التــي تضــم أيضــا طابــق 

ــع،  ــن المجم ــة م ــادة الكامل ف ــى االإ ــا عل ــة، وحرص ــة البارالمبي ــز اللجن مرك

ولتحقيــق االأهــداف المرجــوة مــن المشــروع، اســتكملت البلديــة المراحــل 

االآتيــة منــه: 

• مشروع تشطيب مركز اللجنة البارالمبية – مركز رياضة المعاقين: 	

فــي مجمــع  الخاصــة  االحتياجــات  رياضــة ذوي  دمــج  إلــى   ويهــدف 

ــمل  ــاء، ويش ــن البن ــي م ــق االأرض ــه الطاب ــص ل ــي، وخص رام هللا الترويح

قاعــة لرياضــة االأشــخاص ذوي االعاقــة بمســاحة 306م2، وقاعــة تدريــب، 

ومكاتــب إداريــة فــي جــزء مــن الطابــق االأرضــي المســحور. )تــم االنتهــاء 

مــن تنفيــذ هــذه المرحلــة).

تطوير المرافق العامة وإنشاء مرافق جديدة
ويشمل إنشاء المرافق الثقافية والمجتمعية والرياضية وتطويرها، ومما يمكن تسجيله هنا:

• ــق االأول 	 مشــروع إنشــاء قاعــة متعــددة االســتعمال: يقــع فــي الطاب

ــن بمســاحة 113 و118م2  ــاء بمســاحة 534م2 ، يحــوي قاعتي ــن البن م

مفصولتيــن بفاصــل متحــرك، ليتــاح اســتخدام المســاحة كقاعــة 

ضافــة إلــى غرفــة اجتماعــات  واحــدة أو قاعتيــن حســب الحاجــة، باالإ

ــذ أشــغال  ــن تنفي ــاء م ــم االنته ــة. )ت ــات عام ــة وخدم ــب إداري ومكات

إنشــاء وتشــطيب عطــاء طابــق القاعــات وإدارة المجمــع فــوق الطابــق 

ــن  ــل مشــترك م ــم بتموي ــذ يت ــا أن التنفي ــع علم ــى الموق االأرضــي عل

ــة). ــة البلدي ــات وموازن ــر وإقــراض البلدي ــدوق تطوي خــالل منحــة صن

مشروع تأهيل مبنى البلدية، وتطوير مركز خدمات الجمهور
باشــرت البلديــة- بالتعــاون مــع مؤسســة مجتمعــات عالميــة، العمــل علــى تنفيــذ مشــروع تأهيــل مبنــى بلديــة رام هللا وتطويــر مركــز خدمــات الجمهــور 

الــذي يتــّوج شــراكة مؤسســة مجتمعــات عالميــة )مؤسســة CHF الدوليــة ســابقاً) مــع بلديــة رام هللا. وهــي شــراكة كانــت قــد انطلقــت مــن خــالل برنامــج 

الحكــم المحلــي والبنيــة التحتيــة الممــول مــن الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات لمواطنــي المدينــة عبــر مجموعــة 

مبــادرات فــي مجــاالت الحوكمــة، والبنيــة التحتيــة.

• مشــروع إنشــاء مقــّرات للمؤسســات الشــبابية: يقــع فــي الطابــق الثاني 	

مــن البنــاء بمســاحة 534م2 ويحــوي مقّريــن للمؤسســات الشــبابية، 

كمــا يضــم قاعــات، ومكاتــب وخدمــات عامــة حســب احتياجــات 

ــى إنهــاء  ــم إنجــاز أعمــال العظــم والعمــل جــاٍر عل كل مؤسســة. )ت

أعمــال التشــطيب لمقــرات المؤسســات الشــبابية، وتــّم تمويــل هــذا 

.(UNDP الجــزء مــن
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 شملت أعمال المشروع المنجزة 
للعام 2015

• ــي 	 ــعة، وف ــال التوس ــة بأعم ــم المتعلق ــال العظ ــن أعم ــاء 40%م إنش

العــام 2016 يتواصــل العمــل علــى اســتكمال المشــروع ليضــم ســاحة 

ــة والمســرح  ــى البلدي ــكل مــن مبن ــة تشــكل المدخــل الرئيــس ل داخلي

البلــدي، ومركــز خدمــة الجمهــور. ويقــع المشــروع علــى مســاحة 1.5 

دونــم مــن االأراضــي التــي قدمتهــا البلديــة، ويضيــف خمســة طوابــق 

مالصقــة لمبنــى البلديــة، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 2559.3 م². وتتوزع 

ــة متعــددة االســتخدامات،  ــى: االأرشــيف، والقاع هــذه المســاحة عل

ومركــز خدمــات الجمهــور، ومدخــل المســرح، ومجموعــة مرافــق 

خدماتيــة أخــرى.

ضافة االأبــرز لبلدية رام هللا، إذ ســيضم  ويمّثــل مركــز خدمــات الجمهــور االإ

ــب  ــى مكت ــة إل ضاف ــة، باالإ ــة، و4 محطــات خلفي 14 محطــة اســتقبال أمامي

مديــر المركــز، مــا يمّكــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى الخدمــات كافــة 

التــي تقدمهــا البلديــة دون الحاجــة إلــى التنقــل بيــن االأقســام المختلفــة 

للبلديــة، إضافــة إلــى حصولهــم علــى الخدمــات جميعهــا بمهنية وشــفافية 

عاليــة كنتيجــة  لمأسســة التواصــل بيــن المواطنيــن وطاقــم البلديــة. 

وســيتم تجهيــز مركــز خدمــة الجمهــور بكافــة االأنظمــة والمعــدات الحديثــة 

التــي مــن شــأنها تقديــم المعلومــات المقدمــة  وإدارتهــا بطريقــة آليــة.

 مشروع تطوير البنية التحتية 
في منطقة التوسعة الجديدة للمدينة

ــوض 6  ــد، وح ــة الب ــوض 5 خرب ــواض -ح ــة أح ــة ثالث ــى إضاف ــودق عل ص

الجهيــر، وحــوض 12 الكرينعــة- لتصبــح ضمــن حــدود بلديــة رام هللا 

ــبكة  ــم لش ــل تصامي ــة عم ــأت البلدي ــه؛ ارت ــة، وعلي ــتعماالت مختلف وباس

الطــرق والصــرف الصحــي القائمــة ضمــن حــدود المشــروع، وذلــك 

ليصبــح لديهــا مشــروع متكامــل يتضمــن أراٍض مفــروزة وتصاميــم للشــوارع 

والصــرف الصحــي بهــدف تقديــم الخدمــات الالزمــة لهــذه التوســعة 

الجديــدة بأفضــل الطــرق. وتــم إنهــاء أعمــال مشــروع تقديــم الخدمــات 

االستشــارية المتضمّنــة إعــداد الدراســات والمخططــات التصميميــة، وذلك 

ــم  ــرف الصحــي ل 3 أحــواض بطــول 55ك ــرق والص ــم شــبكة الط لتصمي

ــن 4-22م.  ــراوح بي ــة تت ــة مختلف ــروض تنظيمي ــا وبع تقريب

 مشروع تشطيب المسرح البلدي
المرحلة الثانية

ــرح  ــم ط ــدي؛ ت ــرح البل ــى للمس ــة االأول ــل المرحل ــال تأهي ــتكماال الأعم اس

ــب  ــه حس ــم تأهيل ــة ليت ــة الثاني ــدي – المرحل ــرح البل ــل المس ــاء تأهي عط

قامــة العديــد من االأمســيات  المواصفــات الخاصــة بالمســارح، واســتثماره الإ

الوطنيــة  والفعاليــات  والمؤتمــرات  الســينمائية  والعــروض  الثقافيــة، 

واالجتماعــات الجماهيريــة. ويســاهم إنجــاز المشــروع فــي تطويــر المرافق 

ــع ل 270 شــخصا،  ــدي يتّس ــة، علمــا أن المســرح البل ــة فــي المدين الثقافي

الثانيــة- جميــع  المرحلــة  البلــدي–  المســرح  تأهيــل  ويتضمــن عطــاء 

ــره  ــزه بعناص ــه وتجهي ــدي وتأثيث ــرح البل ــطيب المس ــة لتش ــال الالزم االأعم

المختلفــة التــي تشــمل منطقــة المســرح القائمــة بكافــة خدماتهــا ومنطقــة 

الكواليــس، وقاعــات التدريــب واالنتظــار لكبــار الشــخصيات. وتشــمل 

ــدي وأعمــال  ــة للمســرح البل ــة والمدني ــل االأعمــال المعماري أعمــال التأهي

المســرح الخارجــي بمــا فيهــا خشــبة المســرح، وأعمــال معالجــة الصوتيــات 

للجــدران ولالأســقف والتشــطيبات العامــة والمقاعــد، واالأعمــال الكهربائيــة 

والصــوت  ضــاءة  االإ الأنظمــة  الالزمــة  التأســيس  وأعمــال  والميكانيكيــة, 

ــذ. ــة للتنفي ــل النهائي ــي المراح ــا ف ــروع حالي ــة، والمش ــينما والترجم والس

االتصــاالت  مجموعــة  مــع  اتفاقيــة  وقّعــت  هللا؛  رام  بلديــة  وكانــت 

الفلســطينية تنــص علــى مســاهمة المجموعــة فــي جــزء مــن تمويــل 

المرحلــة الثانيــة مــن إنشــاء المســرح البلــدي الــذي تقــوم البلديــة بتنفيــذه 

وتمويلــه، وتشــمل االأعمــال تأثيــث المســرح مــن مقاعــد وأعمــال خشــبية 

وتكييــف وأرضيــات للمســرح. كمــا أنهــت البلديــة إعــداد المواصفــات 

الفنيــة الالزمــة للمســرح مــن أجهــزة وتقنيــات، وتســتعد مطلــع العــام 2016 

ــزات. ــد التجهي ــا وتوري ــرح عطائه لط

بقــاء علــى المــدارس الحكوميــة مؤهلــة الســتقبال الطالب،  والهــدف منــه االإ

وممــا يمكــن عرضــه فــي إطــار هــذا المحور:

 مشروع تنفيذ أشغال صيانة المدارس 
الحكومية لعام 2015

 أنجــزت البلديــة -وبالتعــاون مــع لجنــة ضريبــة المعــارف - أعمــال صيانــة 

المــدارس الحكوميــة القائمــة فــي المدينــة بنــاء علــى االحتياجــات المعتمدة 

للصيانــة. وتشــمل أعمــال الصيانــة 7 مــدارس حكوميــة فــي المدينــة، 

وتتضمــن االأعمــال المدنيــة والصحيــة وأعمــال الســاحات الخارجيــة.

مشروع تنفيذ أشغال تطوير المدارس الحكومية 
القائمة في المدينة

ــة  ــي مدين ــة ف ــة القائم ــدارس الحكومي ــق الم ــر مراف ــى تطوي ــدف إل  ويه

رام هللا، ويشــمل جميــع االأعمــال الالزمــة لتنفيــذ أشــغال التطويــر الالزمــة 

للقاعــات والمختبــرات والمقصــف فــي بعــض المــدارس )تــم االنتهــاء مــن 

تنفيذه).

ــدارس  ــي الم ــة ف ــالمة العام ــائل الس ــروع وس مش
الحكوميــة القائمــة

حرصــا منهــا علــى تطبيــق شــروط الســالمة العامــة فــي المــدارس الحكوميــة 

القائمــة فــي المدينــة؛ فــإن البلديــة تســعى لتنفيــذ مشــاريع عــّدة، منهــا 

مشــروع تحقيــق وســائل الســالمة العامــة فــي المــدارس الحكوميــة؛ حســب 

وبلديــة  العالــي  والتعليــم  التربيــة  المدنــي ووزارة  الدفــاع   متطلبــات 

رام هللا، ويســتهدف المشــروع تأهيــل مبانــي المــدارس الحكوميــة القائمــة 

وســاحاتها لتتوافــق ومتطلبــات الســالمة العامــة للمــدارس، وكل مــا يتعلــق 

بهــا مــن أعمــال معماريــة وإنشــائية وميكانيكيــة وكهربائيــة؛ بموجــب 

متطلبــات الدفــاع المدنــي ووزارة التربيــة، وســيبدأ االستشــاري المختــص 

ــق العطــاء للمشــروع .  إعــداد وثائ

مشروع صيانة وتأهيل المدارس

مشــروع إنشــاء مدرســة الشــهيد زيــاد أبــو عيــن 
الثانويــة

ضمــن خطــة البلديــة لتطويــر البنيــة التعليميــة فــي المدينــة، ونظــراً 

ــة،  ــة موزعــة فــي مواقــع متقارب الكتظــاظ الطــالب فــي 7 مــدارس حكومي

ــة  ــدارس النموذجي ــدد الم ــادة ع ــة وزي ــة التعليمي ــين البيئ ــدف تحس وبه

ــدة  ــة جدي ــة ثانوي ــاء مدرس ــروع إنش ــة مش ــدت البلدي ــة، اعتم ــي المدين ف

ــروع  ــي مش ــاء ف ــال البن ــير أعم ــق- ، وتس ــدول- 5 طواب ــة الج ــي منطق ف

بنــاء المدرســة وفــق الخطــة المعــّدة للمشــروع، إذ تــم االنتهــاء مــن بنــاء  

ــر مــن  ــى االنتهــاء مــن جــزء كبي ــق، إضافــة إل ــق وتشــطيب 3 طواب الطواب

ــام 2016  ــي الع ــيتم ف ــك، وس ــال الميكاني ــاء وأعم ــال الكهرب ــيس أعم تأس

ــتنادية. ــدران االس ــاحات والج ــب والس ــاء المالع إنش

وتقــع المدرســة المقــّرر أن تكــون مدرســة ذكيــة، علــى قطعــة أرض 

ــة 3130م2،  ــاحة المدرس ــغ مس ــن تبل ــي حي ــاً، ف ــاحتها 3759م2 تقريب مس

وتتســع لـــ 720 طالبــاً، وتضــم 18 غرفــة صفيــة ووحــدات إداريــة، وغــرف 

وغــرف  والكمبيوتــر،  والحــرف  الفنــون  وغــرف  والمختبــرات،  المكتبــة 

ــف  ــب ومواق ــاحات ومالع ــن س ــة م ــال الخارجي ــة االأعم ــات، وكاف الخدم

ســيارات للمدرســة.
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 الدراسة المرورية قصيرة - متوسطة - 
طويلة المدى

اســتناداً للدراســات المروريــة التــي نفذتهــا؛  نفــّذت البلديــة مشــروع 

تحديــد اتجاهــات الســير، وتغييــر عــدد مــن الشــوارع إلــى نظــام »الطريق 

باتجــاه واحــد«، إلــى جانــب تقييــم الوضــع المــروري لعــدد مــن تقاطعــات 

المدينــة التــي تشــهد أزمــات مروريــة أو حــوادث ســير متكــررة. وتــّم تنفيــذ 

المشــروع بالتنســيق بيــن البلديــة ولجنــة المــرور والمواصــالت والشــرطة، 

ومــن ضمــن المخططــات التــي تــم العمــل عليهــا؛ تركيــب كاميــرات مراقبــة 

علــى عــدد مــن التقاطعــات لعمــل عــّد مــروري للمركبــات وتقييــم الوضــع 

ــة،  ــة المروري ــن الخط ــى م ــة االأول ــي المرحل ــر ف ــمل التغيي ــم. وش القائ

ــا صعــودا ليصبــح باتجــاه واحــد  ــو ري منطقــة الماصيــون شــارع خليــل أب

ــكاكيني  ــل الس ــارع خلي ــدل. وش ــاهين/ وزارة الع ــز ش ــدان عزي ــاه مي باتج

باتجــاه واحــد باتجــاه شــارع يافــا نــزوال، وتــم البــدء فــي تنفيــذ الخطــة فــي 

البلــدة القديمــة بعــد انتهــاء أعمــال إعــادة تأهيــل الطــرق فــي المنطقــة، 

وســيتم تنفيــذ الخطــة فــي منطقــة عيــن مصبــاح الحقــا . وتضمنــت الخطة 

ــة،  ــي المدين ــة ف شــارات الضوئي ــم عمــل االإ ــة أيضــاً دراســة وتقيي المروري

شــارات الضوئيــة، واســتخدام أنظمــة تحكــم  بهــدف إعــادة برمجــة هــذه االإ

شــارة الضوئيــة ليتــم التعامــل بشــكل منفــرد مــع المســالك  ذكيــة باالإ

ــة:  ــات الثالث ــاملة للبلدي ــة ش ــة المروري ــاك خط ــا أن هن ــة، علم المزدحم

رام هللا والبيــرة وبيتونيــا تهــدف إلــى تحقيــق نظــام مواصــالت اقتصــادي 

ــا  ــدن، وفق ــذه الم ــي ه ــة ف ــالمة المروري ــين الس ــة، وتحس ــق للبيئ وصدي

ــة المــدى. الأهــداف قصيــرة المــدى وأخــرى متوســطة وطويل

 تطوير منظومة الصرف الصحي 
ومياه األمطار

ــة-  ــي يالمدين ــر شــبكة الصــرف الصحــي ف ــة -وبهــدف تطوي قامــت البلدي

بتوســعة شــبكة الصــرف الصحــي وتأهيلهــا بطــول 4815متــر، كمــا شــغّلت 

محطــة تنقيــة صــرف صحــي الطيــرة والريحــان، واشــترت مضخــة لمحطــة 

ــاء  ــى إنش ــل عل ــرة، والعم ــخ الطي ــة ض ــة لمحط ــون ومضخ ــخ الماصي ض

ــام  ــدار الع ــى م ــت عل ــا تواصل ــول 150م. كم ــار بط ــاه االأمط ــارات لمي عب

أعمــال الصيانــة لعّبــارات ميــاه االأمطــار والصــرف الصحــي خاّصــة خــالل 

فتــرات العواصــف الثلجيــة واالأمطــار الغزيــرة. توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 

شــرطة المحافظــة

تركيب وحدات مصابيح إنارة  LED الموفّرة 
للطاقة في شوارع مدينة رام اهلل

ــة  ــتخدام الطاق ــق باس ــا المتعل ــع توجهه ــجاماً م ــة - وانس ــت البلدي  قام

المتجــددة؛ - بتركيــب وحــدات إنــارة LED الموفــرّة للطاقــة بقــدرة 120 

ــرة  ــارة الموف ن ــدات االإ ــا وح ــتبدلت فيه ــي اس ــوارع الت ــملت الش واط، وش

ــط  ــر ، ومحي ــرا االأنق ــارع جب ــدس، وش ــارع الق ــة: ش ــي المدين ــة ف للطاق

ــارة  ــز شــاهين، وســيتم الحقــاً اســتكمال المشــروع وتركيــب إن ــدان عزي مي

ــلطة  ــن س ــول م ــروع مم ــار مش ــي إط ــك ف ــال، وذل رس ــارع االإ ــي ش LED ف

الطاقــة الفلســطينية بتعــاون مــع البنــك الدولــي، مــن خــالل تغطيــة تكلفــة 

ــات  ــارة موفــرة للطاقــة للبلدي ــارة بعــض الشــوارع القائمــة بإن اســتبدال إن

ــارة الشــوارع الجديــدة علــى وحــدات  ــة فــي إن الرئيســة. واعتمــدت البلدي

إنــارة صديقــة للبيئــة )LED) تســتخدمها فــي كافــة مشــاريعها، كونهــا توفــر 

اســتخدام الكهربــاء، وتقلــل مــن انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون فــي الجــو.
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توقيع اتفاقية مع سلطة الطاقة
ــة،  ــس ســلطة الطاق ــد، ورئي ــة رام هللا م. موســى حدي ــس بلدي ــع رئي وّق

د. عمــر كتانــة، اتفاقيــة اســتبدال إنــارة شــارعين فــي مدينــة رام هللا 

ــة، ضمــن مشــروع  ــرة للطاق ــارة موف رســال، شــارع القــدس) بإن )شــارع االإ

كفــاءة الطاقــة الــذي تقــوم بــه ســلطة الطاقــة بتعــاون مــع البنــك الدولي، 

ــي الوطــن. ــات الرئيســة ف ــع البلدي ــارة م ن ــف اســتبدال االإ ــة تكالي بتغطي

توقيع مذكرة تفاهم مع شرطة المحافظة
ــع  ــم م ــرة تفاه ــد، مذك ــى حدي ــة م. موس ــة رام هللا، برئاس ــت بلدي وقع

الشــرطة ممثلــة بمديــر شــرطة رام هللا والبيــرة؛ العقيــد عمــر البــزور، 

ــوص  ــزال، بخص ــاد ن ــّدم عم ــة، المق ــز المدين ــرطة مرك ــر ش ــب مدي ونائ

قطعــة االأرض المقــام عليهــا مركــز شــرطة المدينــة »مبنــى المحكمــة 

ــة  ــام البلدي ــى قي ــان عل ــق الطرف ــة اتف ــذه االتفاقي ــب ه ــابقاً«، وبموج س

بتأجيــر الشــرطة الفلســطينية مســاحة فــي مجمــع المنــارة المنــوي إقامتــه 

ــي.  ــى الحال ــرطة المبن ــالء الش ــل إخ مقاب

اتفاقّيات تعّزز العمل

توقيع اتفاقية تعاون مع الدفاع المدني
وّقــع رئيــس بلديــة رام هللا، م. موســى حديد، مــع نائب مدير عــام الدفاع 

 المدنــي، العميــد يوســف نصــار، مذكــرة تفاهــم تنــص علــى منــح بلديــة 

رام هللا الدفــاع المدنــي قطعــة أرض لغايــة اســتخدامها لبنــاء مقــر جديــد 

للدفــاع المدنــي بــدالً مــن المقــر الحالــي. 

ــي قطعــة  ــاع المدن ــح الدف ــة تمن ــى أن البلدي ــد إل ــه، أشــار حدي مــن جهت

نشــاء وبنــاء مقــر الدفــاع المدنــي الجديــد خــالل مــدة ســنتين مــن  االأرض الإ

ــرة  ــى خــالل هــذه الفت ــث يكــون المبن ــرة، بحي ــع هــذه المذك ــخ توقي تاري

ــع  ــي تجم ــة الت ــة المتين ــى العالق ــد عل ــى حدي ــتخدام، وأثن ــزاً لالس جاه

ــا  ــى دعمه ــة رام هللا عل ــار بلدي ــد نص ــكر العمي ــن ش ــي حي ــن. ف الطرفي

المتواصــل للدفــاع المدنــي، مشــيراً إلــى عالقــات التعــاون بيــن الطرفيــن؛ 

التــي تصــب فــي خدمــة المواطنيــن ومصلحــة المدينــة، معّبــرا عــن فخــره 

بالخدمــات التــي تقدمهــا بلديــة رام هللا لمصلحــة مواطنــي المدينــة، وال 

ســيما فــي حــاالت الطــوارئ.
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إطالق مشروع التنمية االقتصادية المحلية
أطلقــت البلديــة مشــروع التنميــة االقتصاديــة المحليــة في مدينــة رام هللا، 

بعــد اختيارهــا ضمــن 12 بلديــة فــازت بالمشــروع، ويهــدف المشــروع إلــى 

بنــاء قــدرات البلديــات التــي أُختيــرت لتســتطيع تنظيــم خدمــات التنميــة 

ــذ المشــروع بشــراكة  ــا وتعزيزهــا، وينف ــة الخاصــة به ــة المحلي االقتصادي

مــع اتحــاد البلديــات الهولنديــة وصنــدوق تطويــر البلديــات، وبتمويــل مــن 

وزارة الخارجيــة الهولنديــة.

وتنبــع أهميــة المشــروع ممــا ســيوفره مــن أداة مســاعدة لمأسســة التنميــة 

االقتصاديــة فــي بلديــة رام هللا، مــع مباشــرة البلديــة الخطــوات العمليــة 

ــكل  ــن الهي ــة ضم ــة المحلي ــة االقتصادي ــى بالتنمي ــدة تعن ــتحداث وح الس

طــالق نائــب رئيــس الوزراء-وزيــر  التنظيمــي للبلديــة. وشــارك فــي حفــل االإ

االقتصــاد الوطنــي د. محمــد مصطفــى، ووزيــر الحكــم المحلــي د. نايــف 

ــس  ــام، ورئي ــى غن ــرة د. ليل ــف، ومحافــظ محافظــة رام هللا والبي ــو خل أب

تطوير البيئة الجاذبة لالستثمار 

بلديــة رام هللا م. موســى حديــد، ورئيــس مكتــب الممثليــة الهولنديــة فــي 

فلســطين بيتــر موليمــا، ومديــر عــام صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات 

م. عبــد الغنــي نوفــل، وبمشــاركة أميــن عــام مجلــس الــوزراء علــي أبــو 

ــات  ــة والبلدي ــات المدين ــاص ومؤسس ــاع الخ ــن القط ــن ع ــاك، وممثلي دي

والخبــراء.

ــول  ــر ح ــو بك ــد أب ــي أحم ــرض لالختصاص ــروع بع ــالق المش ــم إط واختت

وتحديــد  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  احتياجــات  تقديــر  نتائــج 

بالخدمــات  التعريــف  الدراســة  اســتهدفت  إذ  االأطــراف،  احتياجــات 

منطقــة  فــي  االأعمــال  خدمــات  مــزودو  يقدمهــا  التــي   والبرامــج 

رام هللا، إضافــة إلــى معرفــة مــدى مســاهمة مــزودي الخدمــات فــي تعزيز 

المشــاركة المجتمعيــة وتنميــة االقتصــاد المحلــي، وتــم فتــح بــاب النقــاش 

أمــام الحضــور خــالل العــرض.

اتخــذت قــراراً ببنــاء مجمــع المنــارة  -بنــاء علــى رؤيــة واســتراتيجية وضعتها 

البلديــة ودراســات قامــت بهــا-، وهــو مبنــى متعــدد االســتعمال فــي مركــز 

المدينــة قــرب ميــدان المنــارة علــى قطعــة أرض مســاحتها 2,632م2 

ــة  ــر مواقــف للســيارات الخصوصي ــك لتوفي ــة ســابقا«، وذل »أرض المحكم

وهــو مــا مــن شــأنه تنظيــم حركــة المــرور فــي مركــز المدينــة والحــد مــن 

أزمــة مواقــف الســيارات فيهــا. وخــالل العــام 2015 هــدت البلديــة المبنــى 

القائــم مــكان المشــروع ، ووقّعــت االتفاقيــة الالزمــة مــع كل مــن البريــد 

ــة  ــل البلدي ــع، وتأم ــي المجّم ــّر ف ــا مق ــون لهم ــرطة ليك ــطيني والش الفلس

ــة رام هللا،  ــز مدين ــي مرك ــة ف ــة المروري ــين البيئ ــروع تحس ــح المش أن يتي

مــا مــن شــأنه المســاهمة فــي تطويــر البنيــه التحتيــة والتنظيــم العمرانــي 

والتخطيــط الحضــري للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة، كمــا أن 

المبنــى يتيــح حــل جــزء مــن مشــاكل االزدحــام المــروري، وأزمــة مواقــف 

الســيارات فــي المدينــة.

 يتكــّون المجّمــع مــن 15 طابقــا بمســاحة إجماليــة تعــادل 25.000 م2، 

وســيحتوي علــى مواقــف مخصصــة للمركبــات الخاصــة تتســع لـــ450 مركبــة 

ــة  ضاف ــة، باالإ ــب تجاري ــال ومكات ــى مح ــق، وعل ــعة طواب ــى تس ــوزع عل تت

إلــى مقــر لشــرطة المدينــة، ومقــر آخــر  لبريــد رام هللا، وســيضم مركــزاً 

ــة  ــن فرص ــيتيح للمواطني ــا س ــة رام هللا م ــع لبلدي ــور يتب ــات الجمه لخدم

ــة  ضاف ــات، باالإ ــم الطلب ــة وتقدي ــز المدين ــي مرك ــة ف ــع البلدي التواصــل م

البلديــة والشــركات، مثــل: الكهربــاء والمــاء  الــى خدمــات ســتقدمها 

واالتصــاالت، ليوّفــر بذلــك إمكانيــة تســديد الفواتيــر الخاصــة بهــذه 

ــت.  ــد وللوق ــراً للجه ــدة توفي ــة واح ــي نقط ــات ف الخدم

مشروع مجمع المنارة وسط رام اهلل

مشروع ترميم دار الصاع- المرحلة األولى:
ــاء البلــدة القديمــة، وضمــن التعــاون  ــة البلديــة لتطويــر وإحي ضمــن رؤي

القائــم بيــن البلديــة ومعهــد تــراث بولونيــا ومركــز رواق، تــم االنتهــاء مــن 

أعمــال تأهيــل وترميــم دار الصــاع بمتطلباتــه الفنيــة كلهــا، بهــدف تحويلــه 

إلــى متحــف وملتقــى ثقافــي.

يقــع بيــت الصــاع فــي البلــدة القديمــة علــى قطعــة أرض مســاحتها 

656م2، ويتكــون البنــاء مــن طابــق أرضــي بمســاحة 250 م2 يحتــوي علــى 

ضافــة الــى جــزء مــن طابــق قبــو أســفله، واشــتملت  6 غــرف داخليــة، باالإ

أعمــال الترميــم علــى بنــاء الحجــر، والكحلــة الخارجيــة والقصــارة وتبليــط 

ــز رواق  ــه مرك ــا أن ــة، علم ــدات الصحي ــاء والتمدي ــال الكهرب ــر وأعم الحج

ــى أشــغال المشــروع. ــة أشــرفا عل والبلدي
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 مشروع ترميم وتأهيل حوش قندح -
المرحلة الثانية

ــم  ــى مــن مشــروع ترمي ــة االأول ــل المرحل فــي إطــار اســتكمال أعمــال تأهي

ــة  ــدة القديم ــر البل ــة لتطوي ــة البلدي ــن رؤي ــه، وضم ــدح وتأهيل ــوش قن ح

وإحيائهــا، وضمــن التعــاون القائــم بيــن البلديــة ومركــز رواق؛ تــم االنتهــاء 

مــن أعمــال ترميــم المرحلــة الثانيــة مــن حــوش قنــدح القائــم فــي البلــدة 

فــادة منــه اســتوديو للفنانيــن، وأشــرف علــى المشــروع  القديمــة؛ بهــدف االإ

ــة رام هللا. مركــز رواق وبلدي

 مشروع ترميم وتأهيل بيت فرح في 
البلدة القديمة

ــى  ــاظ عل ــدف الحف ــة رام هللا؛ وبه ــة لبلدي ــة التطويري ــار الخط ــي إط ف

المــوروث الثقافــي فــي المدينــة تســعى البلديــة لتنفيــذ عديــد المشــاريع، 

ومنهــا مشــروع ترميــم مبنــى بيــت فــرح التاريخــي، وهــو مشــروع هــادف 

ــتخدامها  ــادة اس ع ــا الإ ــورة وتأهيله ــة المهج ــي التاريخي ــة المبان ــى حماي إل

الأهــداف محــددة.

ــي  ــق- ف ــارع دمش ــى ش ــي 2/31 عل ــم 2 ح ــة رق ــى قطع ــى عل ــع المبن يق

البلــدة القديمــة علــى قطعــة أرض مســاحتها 297م2, ويهــدف المشــروع 

ــا الســتقبال  ــح بيت ــت فــرح ومحيطــه؛ ليصب ــى بي ــل مبن ــم وتأهي ــى ترمي إل

ــنة.  ــام الس ــوال أي ــتثماره ط ــم اس ــث يت ــة بحي ــة واالأجنبي ــود المحلي الوف

ــذوي االحتياجــات الخاصــة ومراعــاة اشــتراطات  ــى ل ــل المبن وســيتم تأهي

الســالمة العامــة فيــه؛ وذلــك حســب متطلبــات الدفــاع المدنــي، ويتكــون 

ــاحة 198م2  ــي بمس ــق االأرض ــة: الطاب ــن وعلّي ــن طابقي ــم م ــاء القائ البن

ــق االأول  ــاحة الطاب ــغ مس ــن تبل ــي حي ــرف.، ف ــى 5 غ ــوي عل ــا ويحت تقريب

181م2 تقريبــا ويحتــوي علــى 4 غــرف، أمــا العلّيــة فمســاحتها 27م2 تقريبــا 

ــات  ــر المخطط ــل بتحضي ــر العم ــاحة 3.5م2، وسيباش ــة بمس ــع بلكون م

ــن االستشــاري. ــق المشــروع م ووثائ

تحديث المخطط الهيكلي 2015 : وهنا يتم 
الحديث عن مشاريع صودق عليها، ومشاريع في 

مرحلة المتابعة، وأخرى قيد الدراسة، وبتحديد 
أكثر فقد شهد العام 2015 

1. مشاريع صودق عليها للتنفيذ 2015، وتشمل:

• مشــروع إعــادة التقســيم فــي حــوض 15 الجــدول , وتــم طــرح عطــاء 	

ــليمها  ــدة وتس ــة والجدي ــدود القديم ــق الح ــاحي وتدقي ــع المس الرف

للمكتــب المســاحي الســتكمال االأعمــال المطلوبــة- مســاحة المشــروع: 

196335 م2

• مشــروع توســعة طريــق مــن 3م إلــى 6م فــي حــي 15 الحســين- 	

المشــروع 3415 م2 مســاحة 

• ــار 	 ــي 9 م ــي ح ــر ف ــرض 6 مت ــق بع ــم طري ــعة وتنظي ــروع توس مش

جريــس- مســاحته 7006 م2

• مشــروع توســعة طريــق مــن 3م إلــى 6م فــي حــي 3 غســان الخــاص 	

بــأرض الجامــع - مســاحة المشــروع 10882 م2

• مشــروع تغييــر اســتعمال القطعــة 123 حــي 5 االأميــرة عاليــة- مســاحة 	

المشــروع 4797 م2

• مشــروع تقليــص عــرض درج فــي حــي 23 عيــن منجــد - مســاحة 	

م  9040 المشــروع 

• مشــروع تغييــر اســتعمال القطعــة 30 حــوض 11 البطــن الشــرقي حــي 	

ــي- مســاحة المشــروع  ــاع المدن ــي، والخاصــة بالدف 3 الشــرقي الغرب

2870م2

• مشــروع إعــادة التقســيم فــي حــوض 10 خلــة العــدس ) 1 ) - مســاحة 	

المشــروع 69415 م2

جماليــة للمشــاريع المصــادق عليهــا ســنة 2015  وتبلــغ المســاحة الإ

)303760م2( بنســبة مئويــة 1.6% مــن مســاحة المخطــط الهيكلــي.

قليميــة ومجلــس  2. مشــاريع فــي مرحلــة المتابعــة فــي اللجنــة الإ

التنظيــم الأعلــى للتصديــق، وتشــمل:

• مشــروع إعــادة التقســيم فــي حــوض 14 الكــرزم / تــم إيداع المشــروع 	

ــة  ــن اللجن ــات م ــة االعتراض ــة دراس ــي مرحل ــا ف ــات وحالي لالعتراض

قليميــة الســتكمال اجــراءات تصديــق المشــروع - مســاحة المشــروع  االإ

367700 م2

• مشــروع إعــادة التقســيم فــي حــوض 11 الطيــرة وحــوض 7 عيــن 	

ترفيديــا /تــم إعــادة إيــداع المشــروع لالعتراضــات مــرة ثانيــة ولمــدة 

شــهر بنــاء علــى قــرار مجلــس تنظيــم أعلــى - حاليــا فــي مرحلة دراســة 

االعتراضــات الــواردة علــى المشــروع مــن اللجنــة المحليــة - مســاحة 

ــروع 949450 م2 المش

• مشــروع تعديــل تنظيمــي القتــراح طريــق بعــرض 6 متــر وتغييــر 	

ــروع  ــماقة / المش ــعب الس ــوض 9 ش ــع ح ــن قط ــزاء م ــتعمال أج اس

ــرار بشــأنه- مســاحة المشــروع  ــى التخــاذ ق ــم أعل ــس تنظي ــي مجل ف

م2  40980

• ــى ســكن ب فــي حــوض 13 	 ــر اســتعمال مــن ســكن أ إل مشــروع تغيي

ــة لدراســة االعتراضــات  قليمي ــة االإ ــى اللجن ــع المشــروع إل ــا /  رُف ردان

ــم اســتكمال اجــراءات تصديقــه - مســاحة المشــروع  ــواردة ومــن ث ال

م2  135740

• مشــروع إعــادة التقســيم فــي حــوض 18 الماصيــون وتقليــص عــرض 	

شــارع مــن 12م الــى 6م / المشــروع فــي مجلــس تنظيــم أعلــى التخــاذ 

قــرار بشــأنه - مســاحة المشــروع 13470 م2

جماليــة للمشــاريع فــي مرحلــة المتابعــة للتصديــق  وتبلــغ المســاحة الإ

)1507340 م2 ( بنســبة مئويــة 7.94 % مــن مســاحة المخطــط الهيكلــي .

3. مشاريع قيد الدراسة:

• مشــروع منطقــة الماصيــون : تغييــر االســتعمال مــن ســكن إلــى 	

مكاتــب / أعيــدت دراســة المشــروع مــرة ثانيــة بنــاء علــى قــرار مجلــس 

ــة  ــن اللجن ــروع م ــة المش ــة دراس ــي مرحل ــا ف ــى، وحالي ــم أعل تنظي

المحليــة التخــاذ قــرار بشــأنه، ومــن ثــم اســتكمال إجــراءات تصديقــه  

- مســاحة المشــروع 427270 م2 

• مشــروع تغييــر اســتعمال القطــع علــى طــول شــارع الطيــرة / هنــاك 	

ــارع  ــول ش ــى ط ــع عل ــتعمال القط ــل اس ــة لتحوي ــدى البلدي ــه ل توج

الطيــرة مــن ســكن ب إلــى معــارض تجاريــة بأحــكام خاصــة، وحاليــا 

ــم اســتكمال  ــن ث ــة، وم ــة المحلي ــن اللجن ــرار م ــة اتخــاذ ق ــي مرحل ف

ــه. إجــراءات تصديق

• ــادة 	 ــاريع إع ــن مش ــوع بي ــة؛ تتن ــد الدراس ــرى قي ــاريع أخ ــاك مش هن

تقســيم أو تغييــر اســتعماالت أو اقتــراح شــوارع وغيرهــا.

4. متابعة مشاريع إعادة التقسيم وصودق عليها للتنفيذ:

• مشــروع الكرينعــة : تــم اســتكمال مــا يترتــب مــن أعمــال علــى 	

دونــم.  3400 لحوالــي  جديــدة  تســجيل  ســندات  الإخــراج  المشــروع 

• ــتكمال 	 ــم اس ــنة: ت ــي 29 الحساس ــي ح ــيم ف ــادة التقس ــروع إع مش

ــدة  ــه المشــروع مــن أعمــال: إخــراج ســندات تســجيل جدي مــا يتطلب

ــا. ــي 35 دونم لحوال

• رفــع قطــع االأراضــي الخاصــة بمشــروع إعــادة التقســيم فــي حــوض 10 	

خلــة العــدس )2) لدائــرة الطابــو الســتخراج ســندات جديــدة.

توسيع حدود المدينة: ضم ضاحية الريحان  
تــم ضــم ضاحيــة الريحــان لتنظيــم بلديــة رام هللا، واســتالم ملفــات البنــاء مــن مديريــة الحكــم المحلــي، ودراســة كامــل المنطقــة ومعرفــة تفاصيلهــا 

واقتــراح تعديــالت عليهــا إذا لــزم االأمــر، والبــدء فــي إجــراءات تنفيذهــا، ومتابعــة طلبــات المواطنيــن علــى المنطقــة، وتبلــغ مســاحة الضاحيــة206600 م2 
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مشروع إعادة التقسيم في حوض 15 الجدول
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مشروع إعادة التقسيم في حوض 14 الكرزم
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خطوات أخرى تندرج في السياق ذاته
• إعداد المخطط التوجيهي للمدن الثالث، إذ تّم: 	

- إنهاء الشروط المرجعية وطرح العطاءالخاص بالخطة المرورية. 

- اســتالم الصــورة الجويــة االأوليــة مــن دائــرة النظــم والمعلومــات - 

الجغرافيــة.

- ترســية عطــاء المخطــط التوجيهــي والخطــة المروريــة، والعطــاء ممــول 

مــن مجتمعــات عالميــة.

1. زيادة الساحات والمرافق العامة:، وشمل :

ــالل 2015  ــض خ ــم التعوي ــرق: ت ــات الط ــي القتطاع ــات االأراض 1- تعويض

ــي )188,400 دوالر). ــغ إجمال ــاحته )1301 م) بمبل ــا مس عم

2- شــراء قطــع أراض واســتمالكها للمــدارس والمرافــق العامــة: تــم خــالل 

2015 شــراء واســتمالك ما مســاحته )34,183 م2) بمبلغ إجمالــي )9,272,795 

دوالر) موزعــة بيــن الحكومــة 1,901,408 دوالر، و1,546,460 دوالر مــن موازنــة 

البلديــة، و5,824,927 دوالر مــن موازنــة المعــارف

2. قطع أراض تّم شراؤها واستمالكها:

- قطــع االأراضــي التــي أرقامهــا )249 + 250 + 251 + 252 + 253) مــن 

ــت  ــاء بي ــل إنش ــن أج ــة، م ــدة القديم ــي 1/31 البل ــة ح ــوض 19 المدين ح

بــداع، المســاحة 294 م2. االإ

• شــراء حصــص إضافيــة مــن قطعــة االأرض المخصصــة للمقبــرة، 	

حــوض 14 وادي الديــر قطعــة 157، وبلغــت الحصــص التــي تــم 

ــل مــا مســاحته 344  شــراؤها 142 حصــة مــن أصــل 3696 حصــة، تمّث

م2، وبالتالــي أصبحــت البلديــة تمتلــك 2351 حصــة مــن أصــل 3696 

حصــة.

• ــا حــي3 	 ــن ترفيدي ــي االأراض )51 + 85) مــن حــوض 7 عي شــراء قطعت

ــة رام هللا،  ــم بلدي ــا تنظي ــة بيتوني ــي مدين ــرقي الأراض ــمالي الش الش

ــة  بمســاحة 6616 م2، مــن أجــل إنشــاء مرافــق عامــة ومالعــب إضاف

إلــى القطــع التــي تــم شــراؤها ســابقا، وبلــغ مجمــوع المســاحة 

ــا. ــة 24 دونم ــات الالزم ــب والخدم ــدارس والمالع ــة للم المخصص

• شــراء قطعــة رقــم ) 248 ) مــن حــوض 16 باطــن الهــوى، بمســاحة 	

ــخ. ــة الض 185 م2، لمحط

• ــة بمســاحة 	 ــة طعيم ــن حــوض 17 خل ــم)114) م اســتمالك قطعــة رق

2500م2، مــن أجــل إنشــاء ســاحة مواقــف ســيارات فــي منطقــة قصــر 

الثقافــة.

• شــراء قطــع االأراضــي ذوات االأرقــام )145 + 144 + 132 + 133 + 134) 	

مــن حــوض 10 خلــة العــدس، وبمســاحة صافيــة 8400 م2، مــن أجــل 

إنشــاء مرافــق عامــة ومالعــب.

• اقتطــاع تــّم مــن القطعــة )823) حــوض 10 خلــذة العــدس بمســاحة 	

477 م2/ مرافــق عامــة.

• اقتطــاع تــّم مــن القطعــة )541) مــن حــوض 9 شــعب الســماقة، 	

بمســاحة 1808 م2، وذلــك بــدل تعويضــات عــن قطــع أخــرى.

• ــام )11 + 12 + 13 + 14) 	 شــراء واســتمالك قطــع االأراضــي ذوات االأرق

مــن حــوض 14 عيــن الكــرزم، بمســاحة صافيــة 10،000 م2، مــن أجــل 

إنشــاء مرافــق عامــة وســاحات عامــة.

• ــاحة 	 ــدس، بمس ــة الع ــوض 10 خّل ــن ح ــم )155) م ــة رق ــراء القطع ش

401م2 وذلــك بــدل بيــع فضلــة طريــق، وضّمهــا إلــى منطقــة الســاحة 

العامــة الموجــودة لتصبــح كامــل المســاحة1800م2.

• اقتطــاع تــّم مــن القطعــة رقم )33) مــن حــوض 14 وادي الدير،قطعة 	

أرض بمســاحة 499م2  كمرافــق عامة.

• اســتمالك القطــع ذوات االأرقــام )159+158) مــن حــوض 19 المدينــة 	

حــي2/31، وذلــك الســتخدام قاعــة عامــة بمســاحة 75م2.

• شــراء حصــص مــن قطــع االأراضــي ذوات االأرقــام )67 + 96 + 101) مــن 	

ــة رمــون، بمســاحة 2584 م2، مــن أجــل  حــوض 18 مــن أراضــي قري

البــدء فــي إنشــاء مكــب للنفايــات. 

حديقة رام هللا

تعطــي بلديــة رام هللا النواحــي البيئيــة أولويــة عاليــة، خاصــة خــالل الســنوات االأخيــرة، وقــد شــهدت تحــّوال كبيــرا فــي تنفيــذ االأفــكار حــول المســاحات 

الخضــراء والغابــات لتتــم ترجمــه هــذه التوجهــات أخيــرا بقــرار المجلــس البلديــة بإنشــاء حديقــة رام هللا  كغابــة خضــراء تقــع فــي منطقــة الجهيــر مــع 

مســاحة إجماليــة قدرهــا 24000 متــر مربــع، والحديقــة مكونــة مــن حــرش عــام وتحتــوي علــى زاويــة المغتربيــن وزاويــة كبــار الضيــوف االأجانــب، وعلــى 

حديقــة طيــور ســتكون المرحلــة االأولــى لهــذا المشــروع علــى مســاحة 14000 متــر مربــع. 

ميدان نلسون مانديال

 نتيجــة للتعــاون المثمــر مــع دولــة جنــوب أفريقيــا وبلديــة 

تربطنــا معهــا عالقــة  التــي  البلديــات  كإحــدى  جوهانســبرغ 

توأمــة، قدّمــت بلديــة جوهانســبرغ تمثــاال ضخمــا لمجســم 

ــة  ــس البلدي ــارة رئي ــالل زي ــك خ ــال، وذل ــون ماندي ــم نيلس الزعي

م. موســى حديــد إلــى جوهانســبرغ ربيــع 2015، وســيتم وضــع 

ــال فــي الميــدان الــذي يحمــل اســم مانديــال فــي منطقــة  التمث

الطيــرة، ليشــكل معلمــا ســياحيا وتعبيــرا علــى أرض الواقــع مــن 

دولــة جنــوب أفريقيــا للتضامــن والدعــم للشــعب الفلســطيني، 

ولمــا يمثّلــه الزعيــم الراحــل مانديــال مــن رمــز للتحــرر مــن 

ــة  ــي دول ــب ف ــمي ينص ــال رس ــك أول تمث ــون بذل ــالل، ليك االحت

خــارج جنــوب أفريقيــا، ويبلــغ ارتفــاع التمثــال 6 متــر وهــو مــن 

ــة رام  ــي بلدي ــة ف ــل المدين ــم تجمي ــى قس ــز، وأنه ــادة البرون م

هللا  أعمــال التصميــم للميــدان تمهيــدا للمباشــرة بطــرح عطــاء 

ــهر  ــي ش ــدان ف ــاح للمي ــون االفتت ــال ليك ــب التمث ــذ وتركي التنفي

ــام 2016.  ــن ع ــان م نيس

تجميل المدينة، وأبرز ما تّم في هذا اإلطار
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نحو رام هللا خضراء: تكثيف زراعة الأشجار في المدينة  

كثّفــت طواقــم البلديــة زراعــة أشــجار فــي المدينــة، وتنــدرج الخطــوة ضمــن خطــة بلديــة رام هللا للنهــوض بالواقــع الجمالــي للمدينــة، وضمــن جهودهــا 

لزيــادة المســاحات الخضــراء، إذ تــم بالتعــاون مــع شــباب نــادي رام هللا تنظيــم يــوم تطوعــي لتشــجير وزراعــة الجــزر واالأرصفــة فــي وســط المدينــة، 

ــاح، إذ  ــة القاســية وال ســيما الثلــوج والري ــة، تراعــي نوعيتهــا الظــروف الجوي والتخلــص مــن االأشــجار الميتــة والتالفــة فــي المدينــة وزراعــة أشــجار بديل

راعــت البلديــة اختيــار نوعيــة االأشــجار بدقــة حتــى تتناســب مــع الظــروف الجويــة والثلــوج، إضافــة إلــى أن هــذه النوعيــة مــن االأشــجار ال تتســبب فــي أي 

تلــف لالأرصفــة والشــوارع الأن جذورهــا طوليــة. ووفقــا لخطتهــا الســنوية، فــإن البلديــة تقــوم بتعشــيب معظــم أرصفــة الشــوارع، وإزالــة عوائــق مخلفــات 

االأشــجار، بهــدف توفيــر حركــة مريحــة وآمنــة للمشــاة علــى االأرصفــة، وبســتنة وزراعــة جميــع الجــزر واالأرصفــة وتقليــم االأشــجار.
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رام اهلل على خطى المدن 
الذكية ... مشروع تحقيق 

المدينة الذكية 

 مشروع رام اهلل - 
المدينة الذكية 

هــو مشــروع اســتراتيجي متعــدد االأهــداف، تنفــذه بلديــة رام هللا  لتحويــل 

المدينــة إلــى المدينــة الذكيــة االأولــى فــي فلســطين. وأحــد أهدافــه ربــط 

أرجــاء مدينــة رام هللا بخدمــة االنترنــت مــن خــالل باقــة نفــاذ تمّكــن زائــري 

ــات  ــر خدم ــلكي عب ــت الس ــى إنترن ــول عل ــن الحص ــاكنيها م ــة وس المدين

الــواي فــاي )Wi-Fi) فــي أي وقــت داخــل المدينــة، علــى أن يكــون النفــاذ 

ــة رام هللا، وكافــة الصفحــات المتفرعــة عنهــا  ــة لبلدي للصفحــة االلكتروني

ــة  ــوارع الرئيس ــز الش ــالل 2015 تجهي ــم خ ــياق، ت ــذا الس ــي ه ــاً. وف مجاني

ــارع  ــرة، وش ــارع الطي ــم، وش ــارع دار إبراهي ــمل: ش ــة، وتش ــذه الخدم به

القــدس، وشــارع جبــرا االنقــر، وشــارع خليــل الوزيــر، وشــارع خليــل 

الســكاكيني، وشــارع البلديــة، وشــارع الســهل، وشــارع عيســى زيــاده، وجــزء 

ــة،  ذاع ــم الحــاج محمــد، وشــارع االإ ــد الرحي ــا، وشــارع عب ــن شــارع ياف م

والشــارع الرئيــس، وميدانــي الشــهيد ياســر عرفــات والمنــارة. وقــد ُوفــرّت 

ــن  ــة، وم ــن جه ــا م ــة وزائروه ــكان المدين ــا س ــع به ــات ليتمت ــذه الخدم ه

فــادة مــن الخدمــات  جهــة أخــرى، فــإن هــذه الخطــوة ســتمكنهم مــن االإ

ــات  ــم الخدم ــة، وتقدي ــات الـــGIS المتنوع ــة كتطبيق ــا البلدي ــي تقدمه الت

 .Ramallah Smart City الكترونيــا للبلديــة بشــكل مجانــي مــن خــالل شــبكة

 تشغيل خدمات واي فاي مجاني 
في كافة مرافق بلدية رام اهلل

ــة كافــة  ضمــن مشــروع رام هللا-المدينــة الذكيــة، تــم ربــط مرافــق البلدي

مــن مبــان وحدائــق بتمديــدات فايبــر لضمــان آمــن للبيانــات، وســرعة نقــل 

ــة، وتــم ربــط 14 مرفقــا وحديقــة بالمبنــى  المعلومــات بيــن مرافــق البلدي

ــى إنترنــت الســلكي  ــة الحصــول عل ــة، ومنــح زائريهــا إمكاني الرئيــس للبلدي

عبــر خدمــات الــواي فــاي ) Wi-Fi) بشــكل مجانــي لتصّفــح أي موقــع علــى 

االنترنــت وذلــك فــي كل مــن المبنــى الرئيــس للبلديــة، والمكتبــة، والمحكمة 

العثمانيــة، ومركــز خدمــات الجمهــور الموحــد، وحــوش الصــاع، وحديقــة 

يوســف قــدورة، وقصــر رام هللا الثقافــي، وحــرش ردانــا، وحديقــة العائلــة، 

وحديقــة االأمــم، ومجمــع رام هللا الترويحــي، وحديقــة البروة/متحــف 

محمــود درويــش.

ــة  ــد كاف ــن تزوي ــة تتضم ــة الذكي ــروع رام هللا- المدين ــة مش ــا أن مظل كم

المــدارس الحكوميــة فــي مدينــة رام هللا باالنترنــت وخدمــة النفاذيــة وواي 

فــاي الأهــداف تعليميــة، وتــم االتفــاق مــع مديريــة التربيــة والتعليــم علــى 

ــة  ــات رام هللا الثانوي ــة بن ــي مدرس ــم ف ــة للتعلي ــر االأدوات التقليدي تغيي

إلــى أدوات تعليــم تفاعليــة؛ متماشــية مــع التطــور التكنولوجــي، تمهيــدا 

لتغييــر هــذه االأدوات التعليميــة فــي بقيــة مــدارس المدينــة.  
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 تطوير مدارس ذات ممارسات ذكية 
في مدينة رام اهلل

ــات  ــم خدم ــر تقدي ــة رام هللا عب ــي مدين ــة ف ــة التكنولوجي ــزا للبيئ تعزي

ــة  ــة كأول مدين ــة رام هللا للمدين ــة بلدي ــع رؤي ــيا م ــة، وتماش ــة وذكي نوعي

ــبعة  ــة الس ــة الحكومي ــدارس المدين ــة م ــت تهيئ ــطين، تّم ــي فلس ــة ف ذكي

ببنيــة تحتيــة وتزويدهــا باالنترنــت الســلكي والالســلكي وخدمــات النفاذيــة 

ــة  ــاحات العام ــي الس ــرات ف ــب كامي ــة، وتركي ــداف تعليمي ــاي الأه وواي ف

ــوزارة  ــة وال ــا بالمديري ــرات الحاســوب، وربطه للمــدارس والممــرات ومختب

 للتبــادل البينــي والرقمــي. والمــدارس، هــي: بنــات رام هللا الثانويــة، 

رام هللا الثانويــة للبنيــن، فيصــل الحســيني، عزيــز شــاهين الثانويــة، 

ــن منجــد االأساســية. ــة، وعي ــاح الثانوي ــن مصب ــن س، عي ــو مدي هــواري ب

أُختيــرت مدرســة بنــات رام هللا الثانويــة لتطويرهــا إلــى مدرســة ذات 

ممارســات ذكيــة مــن خــالل اســتبدال أدوات التعلــم والتعليــم التقليديــة 

ــأدوات تفاعليــة متماشــية والتطــور التكنولوجــي وثــورة االتصــاالت  فيهــا ب

الحديثــة، تمهيــدا لتغييــر هــذه االأدوات فــي بقيــة مــدارس المدينــة خــالل 

ــة  ــه وزارة التربي ــى في ــذي تتول ــت ال ــي الوق ــور، فف ــي المنظ ــدى الزمن الم

ــي  ــج للتماش ــة والمناه ــواد التعليمي ــة الم ــة تهيئ ــي مهم ــم العال والتعلي

ــم  ــس والتقيي ــاليب التدري ــي أس ــر ف ــادة النظ ــا، وإع ــر التكنولوجي وعص

ــة  ــة التكنولوجي ــة التحتي ــة رام هللا البني ــرّت بلدي ــات، وف ــادل المعلوم وتب

ــز  ــا أُنِج ــه، ومّم ــذا التوج ــاح ه نج ــية الإ ــن االأساس ــكل أداة التمكي ــي تش الت

ــي المدرســة:  ف

• توفير مركز رئيس للبيانات.	

• دارة البيانــات مــع نظــام عمــل طــوارئ 	 توفيــر خــوادم مركزيــة الإ

لضمــان اســتمرارها فــي حــال توقــف النظــام الرئيــس.

• شبكة حاسوب سلكية فائقة السرعة.	

• شبكة كهرباء جديدة تخدم االأجهزة التي تم تركيبها.	

• وحــدة حفــظ طاقــة مركزيــة تخــدم جميــع االأجهــزة التــي تــم تركيبهــا 	

لضمــان عملهــا لســاعتين علــى االأقــل بعــد انقطــاع الكهربــاء.

• شبكة السكية آمنة للوصول إلى الشبكة الداخلية وشبكة االنترنت.	

• الخارجيــة وتنظيــم الصالحيــات 	 لمنــع االختراقــات  أمــان  نظــام 

. مين للمســتخد

• دارة والمعلميــن والطــالب 	 نظــام e-school للتواصــل الذكــي بيــن االإ

وأوليــاء االأمــور.

• 	 (VDI( مختبــر حاســوب ذكــي مجّهــز بأجهــزة حاســوب افتراضيــة

تغــّذى مــن المركــز الرئيــس للبيانــات.

• برمجيات متعددة.	

• ــر 	 ــع بروجكت ــي م ــوب افتراض ــاز حاس ــر بجه ــف ومختب ــد كل ص تزوي

ــي. تفاعل

• تغطيــة كامــل مرافــق المدرســة بنظــام صوتــي متكامــل داخلــي 	

وخارجــي.

• نظام إطفاء حريق متكامل.	

• نظام إنذار داخلي وخارجي.	

• ساعة دوام.	

• 	Fiber Optic انترنت

ــكادر االأكاديمــي علــى اســتخدام االدوات الجديــدة  ــة ال ــت البلدي كمــا دربّ

ــا  ــم موظف ــت له ــة، وفرّغ ــم التدريســية اليومي ــن حياته ــا جــزءا م وجعله

ــي  ــاعدتهم ف ــاندتهم ومس ــمية لمس ــدوام الرس ــاعات ال ــالل س ــا خ دائم

تغييــر أســاليب تقديــم المــواد التعليميــة للطلبــة، وتــم ذلــك بالتــوازي مع 

تنظيــم حمــالت ترويجيــة وتثقيفيــة للطلبــة والأوليــاء أمورهــم وللمواطنيــن 

ــاق  ــم بآف ــرة، وتعريفه ــا المعاص ــات التكنولوجي مكاني ــم الإ ــز فهمه لتعزي

توظيفهــا ودورهــا فــي التأثيــر إيجابــا علــى الطلبــة وعلــى التحصيــل 

ــي  ــام إعالم ــوع باهتم ــي الموض ــد حظ ــة، وق ــيرة التعليمي ــي والمس العلم

ورســمي وشــعبي.

احتفلــت بلديــة رام هللا بإطــالق أول مدرســة ذكيــة في فلســطين، وتدشــين 

ــور  ــة بحض ــات رام هللا الثانوي ــة بن ــي مدرس ــة ف ــة الذكي ــروع المدرس مش

ــظ رام هللا  ــدم، ومحاف ــري صي ــي، د. صب ــم العال ــة والتعلي ــر التربي وزي

والبيــرة، د. ليلــى غنــام، ومديــر مديريــة التربيــة والتعليــم فــي رام هللا، 

 إطالق المدرسة الذكية األولى – 
مدرسة بنات رام اهلل الثانوية 

أيــوب عليــان. ويأتــي هــذا الحفــل ضمــن الســياق االأوســع لمســاعي بلديــة 

رام هللا فــي تعزيــز البيئــة التكنولوجيــة فــي المدينــة عبــر تقديــم خدمــات 

نوعيــة وذكيــة، وتماشــياً مــع رؤيــة البلديــة للمدينــة كأول مدينــة ذكيــة فــي 

فلســطين.
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 مزيد من االهتمام بالخدمات 
االلكترونية والتكنولوجيا الخدمات االلكترونية

 GIZ ــة الـــ ــن مؤسس ــول م ــة المم ــة االلكتروني ــروع البلدي ــار مش ــي إط ف

للتعــاون الدولــي، الــذي تســعى البلديــة مــن خاللــه إلــى تحقيــق رؤيتهــا 

ــاز  ــى إنج ــؤدي إل ــال؛ ي ــي فع ــي الكترون ــل خدمات ــام عم ــق نظ ــي تطبي ف

ــن  ــن والمطوري ــى المواطني ــا تســهيال عل ــة الكتروني ــات البلدي عمــل وخدم

ــات  ــم الطلب ــام لتقدي ــم نظ ــا تصمي ــم داخلي ــريكة، ت ــات الش والمؤسس

االلكترونيــة عــن طريــق االنترنــت؛ توفــره البلديــة علــى صفحتهــا الرئيســة 

ــم  ــم طلباته ــه تقدي ــن خالل ــن م ــن للمواطني www.ramallah.ps، إذ يمك

الكترونيــا ومتابعــة حالتهــا عــن بعــد، ويتــم إعالمهــم لــدى جاهزيــة 

الخدمــة الســتالمها، وتّمــت إضافــة شــرح خطــوات ومتطلبــات تقديــم كل 

ــم الشــكاوى  ــن تقدي ــى المســتخدم، ويمكــن للمواطني ــة تســهيال عل خدم

ــه. ــط ذات ــن خــالل الراب واالقتراحــات م

 اختتام أعمال اللجنة الوطنية التأسيسية 
للبلديات االلكترونية

نظــرا الهتمامهــا بالخدمــات االلكترونيــة، فقــد شــاركت رام هللا فــي اللجنــة 

ــا  ــم توصياته ــا بتقدي ــت أعماله ــي توّج ــة الت ــات االلكتروني ــة للبلدي الوطني

لمكتــب رئيــس الــوزراء، مرفقــا بإطــار اســتراتيجي ومقترحــات لتطويــر 

ــة  ــس المحلي ــات والمجال ــل البلدي ــأداء عم ــاء ب ــريعية لالرتق ــة التش البيئ

مــن تقديــم الخدمــات بالطــرق التقليديــة إلــى الطــرق االلكترونيــة. وكان 

ــام 2012   ــدر ع ــس وزراء ص ــرار لمجل ــب ق ــة رام هللا بموج ــام بلدي انضم

لكترونيــة  بانضمــام البلديــة للجنــة الوطنيــة التأسيســية للبلديــات االإ

ــاالت  ــي االتص ــرراً، ووزارت ــي مق ــم المحل ــن وزارة الحك ــب كل م ــى جان إل

وتكنولوجيــا المعلومــات، والعــدل، وجمعيــة حمايــة المســتهلك، واالأمانــة 

ــس. ــل ونابل ــي الخلي ــوزراء، وبلديت ــس ال ــة لمجل العام

GIS تطوير نظم المعلومات الجغرافية الـ
ــدة  ــة جدي ــات تفاعلي ــز تطبيق ــة بتجهي ــت البلدي ــار، قام ط ــذا االإ ــي ه ف

متعــددة، أهمهــا :

تطبيــق الطــوارئ: اســتخدم خــالل الطــوارئ ويخــدم كافــة المؤسســات 

ــر التطبيــق  ــة فــي االســتجابة لحــاالت الطــوارئ المختلفــة، إذ يوّف الوطني

ــة التــي تســاعد طواقــم  -إضافــة إلــى العناويــن،- خدمــات المالحــة البري

الطــوارئ فــي الوصــول لعنوان/عناويــن معينــة عــن طريــق إرشــادات 

االتجاهــات المفصلــة التــي يزودهــا مــع خرائــط إيضــاح لمســار الوصــول 

إلــى وجهتهــم بأقصــر الطــرق أو بأســرعه، وتــم اســتخدام هــذا النظــام 

ــة خــالل حــاالت الطــوارئ.  ــة فــي البلدي ــات المركزي فــي غرفــة العملي

 وعلــى صعيــد آخــر ، تــم ربــط غرفــة العمليــات المركزيــة بخمــس كاميــرات 

علــى التقاطعــات الرئيســة فــي المدينــة لالطــالع علــى حركــة االآليــات وفتــح 

الشــوارع، كمــا تــم إعــداد تطبيــق تفاعلــي آخــر يبــرز شــوارع المدينــة التــي 

تــم فتحهــا باللــون االأخضــر، وغيــر المفتوحــة باللــون االأحمــر، عــالوة علــى 

ــرف  ــة ليع ــى الخارط ــز عل ــة والمخاب ــال التجاري ــات والمح إدراج الصيدلي

ــا  ــرق أمان ــر الط ــه، وأكث ــز إلي ــل أو مخب ــة أو مح ــرب صيدلي ــن أق المواط

للوصــول إليــه.

ــات  ــة للفعالي ــع الجغرافي ــر المواق ــان: تظه ــوار نيس ــة ن ــق فعالي - تطبي

مــع نبــذة عــن الفعاليــة وموعدهــا والفئــة العمريــة المســتهدفة مــن هــذه 

الفعاليــات، وتطويــر تطبيــق آخــر خــاص بحديقــة االأمــم يوضــح زواياهــا 

بالصــور والشــرح.

- تطبيقــات خاصــة بقســم الأبنيــة: يعنــى بشــؤون بــراءات الذمــة، 

ــة  وتطبيــق آخــر الأرشــفة كافــة مخططــات المســاحة والمشــاريع التفصيلي

ــة الخاصــة بالصــرف  ــة التحتي ــات البني ــث بيان ــق لتحدي المصدقــة، وتطبي

ــي. الصح

صــدار الجديــد فــي البرامــج،  كمــا نجــح فريــق البلديــة مــن االنتقــال إلــى االإ

 FLEXمــا يتيــح المجــال أمامــه لتطويــر تطبيقاتــه المعتمــدة علــى لغــة الـــ

ــة التــي تتيــح للمواطنيــن اســتخدام تطبيقــات  إلــى لغــة HTML5 البرمجي

نظــم المعلومــات الجغرافيــة علــى االأجهــزة الذكيــة.

ــزة  ــن الجه ــتخدام م ــة لالس ــط المدين ــح خرائ ــق متصف ــر تطبي - تطوي

ــة الذكي

ــى لغــة  ــة مــن لغــة الـــFLEX ال ــر عــدد مــن تطبيقاتهــا التفاعلي ــم تطوي ت

HTML5 البرمجيــة التــي تمّكــن المواطنيــن مــن اســتخدام تطبيقــات نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة علــى االأجهــزة الذكيــة، إذ أصبــح بإمــكان مواطنــي 

ــا  ــي وبياناته ــع االأراض ــن قط ــتعالم ع ــا االس ــا وموظفيه ــة وزائريه المدين

واالســتدالل علــى الموقــع الجغرافــي الأي مبنــى مــن خــالل االأجهــزة الذكيــة 

باالســتعالم بواســطة رقــم المبنــى واســم الشــارع. كمــا أن التطبيــق يتيــح 

ــاء عليهــا  للمواطــن معرفــة التصنيــف االســتخداماتي الأرضــه وأحــكام البن

وصــورة مبنــاه والمبانــي المجــاورة، ومــا عليــه مــن رســوم، وهــل تصلهــا 

خدمــات الصــرف الصحــي والميــاه وغيرهــا مــن التفاصيــل المتعلقــة 

بقطعــة أرضــه، ومعرفــة مناســيب الشــارع وشــبكة الصــرف الصحــي 

ــم. ــط والتصمي ــد التخطي ــار عن ــن االعتب الأخذهــا بعي

صــدار الجديــد يتضمــن صــورة جويــة  وممــا هــو جديــر بالذكــر أن االإ

Orthophoto اســتلمتها البلديــة مؤخــرا مــن مؤسســة مجتمعــات عالميــة، 

داريــة لمدينــة رام هللا؛ إذ تــم التقاطهــا بتاريــخ  تغطــي كامــل الحــدود االإ

12\6\2014 بدقــة بكســلية عشــر ســنتمترات ومقيــاس رســم للخرائــط  1:1000. 

صورتهــا شــركة الراعــي الصالــح الهندســية بطيــارة مــن ارتفــاع 1800م 

   TRIMBLE/Rollei فــوق ســطح البحــر باســتخدام كاميــرا رقميــة مــن نــوع

 Photogrammetry بعدســة 72 مــم، قبــل أن يتــم االســتعانة بآليــة

ــة،  ــوارع، وأرصف ــن ش ــطحها م ــات أس ــة وارتفاع ــل المدين ــر تفاصي لحص

ــع  ــئ للرف ــل تهي ــن تفاصي ــا م ــل وغيره ــدة ومناه ــجار، وأعم ــان، وأش ومب

ــة.  ــاد للمدين ــي االأبع ثالث

خطوة إضافية: الشراكة في تنفيذ معرض 
اكسبوتك 2015

تتويجــا الهتمامهــا بالتكنولوجيــا وتطبيقاتهــا؛ كانــت البلديــة شــريكا فاعــال 

فــي معــرض اكســبوتك 2015 الــذي أقيــم تحــت شــعار »فلســطين ذكيــة« 

حيــث أقيمــت فعاليــات المعــرض التكنولوجــي الثانــي عشــر ضمــن أســبوع 

ــا المعلومــات الفلســطيني 2015 فــي مجمــع رام هللا الترويحــي،  تكنولوجي

ــع  ــراكة م ــا«، وبش ــات »بيت ــة المعلوم ــركات أنظم ــاد ش ــن اتح ــادرة م بمب

ــة رئيســة مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية . ــة رام هللا ورعاي بلدي

وشــهد جنــاح بلديــة رام هللا المشــارك فــي معــرض اكســبوتك 2015 نســبة 

حضــور وتفاعــل عاليــة مــن زائــري المعــرض، وتنســجم مشــاركة البلديــة 

ــة  ــات التكنولوجي ــذه الفعالي ــز ه ــرض وإيمانهــا بتعزي ــي المع ــة ف الثالث

ــة كبلديــة خدماتيــة والترويــج لخدماتهــا االلكترونيــة  التشــبيك بيــن البلدي

ــت  ــرض؛ عرض ــالل المع ــرض. وخ ــتقبله المع ــض يس ــور عري ــام جمه أم

البلديــة أهــم الخدمــات التــي يتيحهــا الموقــع الكترونــي الخــاص بنظــم 

المعلومــات الجغرافيــة www.ramallah-gis.ps مــن خدمــات العنونــة 

والرمــز والبريــدي والمالحــة البريــة ومتصفــح الخرائــط، وغيرهــا مــن 

التطبيقــات التفاعليــة وخدمــات الخرائــط وخدمــات االســتعالم عــن 

ــاء  ــع أراض وأحي ــن وقط ــم وعناوي ــن معال ــة م ــرات مختلف ــل متغي تفاصي

ــة. ــة الجغرافي ــات البلدي ــدة بيان ــي قاع ــودة ف ــوارع موج ــواض وش وأح

ــة علــى  كمــا تــم عــرض حزمــة الخدمــات االلكترونيــة التــي توفرهــا البلدي

صفحتهــا الرئيســة، وخصصــت البلديــة زاويــة لتوعيــة المجتمــع بمشــروع 

المدرســة الذكيــة الــذي نفذتــه بلديــة رام هللا فــي مدرســة بنــات رام هللا 

 Interactive projector الثانويــة كأول مدرســة فــي المدينــة، إذ ركّبــت فيهــا

ــه  ــة عمل ــن آلي ــاح للزائري يض ــف باالإ ــام موظ ــة وق ــي المدرس ــود ف كالموج

وكيفيــة اســتخدامه فــي بنــات رام هللا الثانويــة، كمــا روّجــت البلديــة فيــه 

لمشــروعها الريــادي رام هللا - المدينــة الذكيــة، ووزّعــت نشــرات إرشــادية 

تعــرّف المواطنيــن بالخدمــات االلكترونيــة للبلديــة، ولفتــت نظرهــم إلــى 

 Googleو ،Apple Store توافــر تطبيــق لالأجهــزة الذكيــة يمكــن تنزيلــه مــن

 .»Ramallah« ــوان Play، يحمــل عن
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عقــدت لجنــة تســمية شــوارع المدينــة ومبانيهــا وترقيمهــا اجتماعــات عــّدة 

للجنــة العامــة واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، خصّصــت لمراجعــة 

ــق  ــا، وتدقي ــي له ــداد الجغراف ــة واالمت ــوارع المدين ــة لش ــماء الحالي االأس

التعريفــات الخاصــة بهــا، وطريقــة تهجئــة االســم باللغــة االنكليزيــة، مــع 

ــة ومناطــق التوســع  ــر المســّماه فــي المدين ــراح تســميات للشــوارع غي اقت

ــدي  ــس البل ــة للمجل ــات المقترح ــع التوصي ــم رف ــد، وت ــي الجدي العمران

ــدة.  ــع الشــوارع الجدي ــاد أســماء لمواق ــم اعتم وت

وخــالل 2015، تــم تركيــب مــا يزيــد عــن 180 لوحــة تســمية بــدل تالــف أو 

لتســميات جديــدة لشــوارع المدينــة، وصيانــة 120 لوحــة، وتركيــب 87 رقمــا 

ــم  ــن 500 رق ــد ع ــا يزي ــب م ــة، وتركي ــق المدين ــي مناط ــة ف ــان خارجي لمب

داخلــي فــي المبانــي التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن شــقة او منشــأة.   

جديــد  بتصميــم  تســمية  لوحــات  تركيــب 
عنوانــه  معرفــة  علــى  المواطــن  تســاعد 

الكامــل
ــل  ــوارع، تحم ــماء الش ــة بأس ــدة خاص ــات جدي ــوذج للوح ــداد نم ــم إع ت

معلومــات باللغتيــن العربيــة واالنكليزيــة عن اســم الشــارع ورقمــه، وأرقام 

ــف المواطــن  ــي، لتســهيل تعري ــز المناطق ــة والرم ــي واســم المنطق المبان

ــوان محــدد مــن  ــى عن ــه الكامــل مــن جهــة، ولتســهيل الوصــول إل بعنوان

المفترقــات الرئيســة مــن جهــة أخــرى، وتــم فــي المرحلــة االأولــى االنتهــاء 

مــن تركيــب 25 لوحــة علــى مفــارق شــارعي الســهل وعيســى زيــادة للتجربــة 

والتقييــم قبــل تعميمهــا علــى بقيــة مناطــق المدينــة.

تحديث البيانات الوصفية والمكانيةتطوير مشروع التسمية والترقيم، واستكماله
واظــب فريــق البلديــة خــالل 2015 علــى القيــام بجولتيــن ميدانيتيــن شــهريا 

لجمــع البيانــات وتدقيقهــا، واســتكمال تصويــر مبانــي المدينــة ومعالمهــا، 

ــروع  ــج لمش ــى التروي ــدان عل ــي بالمي ــوده ف ــالل وج ــق خ ــرص الفري وح

ــا  ــروعا نوعي ــه مش ــرا لكون ــة رام هللا نظ ــدي لمدين ــز البري ــة والرم العنون

ــى  ــه عل ــم منهجيت ــه وتعمي ــاالت لتبني ــذب وزارة االتص ــا ج ــا ومهم وريادي

الوطــن، فهــو مــن متطلبــات التواصــل مــع المواطــن لــدى تطبيــق المرحلــة 

االأولــى مــن البلديــة االلكترونيــة، وتكمــل جهــوده خطــة شــاملة وضعتهــا 

ــر  ــدف لنش ــك« ته ــرف عنوان ــوان »اع ــل عن ــة تحم ــة مكثف ــرة لحمل الدائ

ثقافــة العنــوان وتســتهدف صاحــب العنــوان مــن مواطنيــن ومؤسســات، 

ومقّدمــي الخدمــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص، واالأجهــزة االأمنيــة، 

والمــدارس والكليــات، وزائــري المدينــة مــن خــالل قنــوات اتصــال مختلفــة. 

إطالق مشروع الترميز البريدي 
مشــروع الترميــز البريــدي فــي مدينــة رام هللا؛ مشــروع أطلقتــه وزارة 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وبلديــة رام هللا؛ مــن خــالل البــدء فــي 

ــة  ــي المدين ــة المســاكن والمنشــآت ف ــدي لكاف ــز البري ــذ خطــة الترمي تنفي

ــم. ــر تطــورا فــي العال ــز هــو االأكث باســتخدام نظــام ترمي

وينــدرج المشــروع ضمــن ســعي الــوزارة والبلديــة لتطويــر خدماتهمــا بمــا 

يصــب فــي مصلحــة المواطــن مــن خــالل توفيــر رمــز بريــدي مميــز لســكان 

ــي  ــدي رســمي خــاص، ويأت ــكل مواطــن رمــز بري ــح ل ــة بحيــث يصب المدين

هــذا العمــل اســتكماال للجهــود الســابقة التــي بذلتهــا بلديــة رام هللا فــي 

توفيــر البنيــة التحتيــة لتمكنيــن بلــورة الرمــوز البريديــة فــي المدينــة.

ضافيــة للمشــروع أنــه ينعكــس علــى عمــل عديــد المؤسســات  مــن القيــم االإ

ــاع  ــات والدف ــرطة والبلدي ــاص والش ــاع الخ ــل القط ــى عم ــة وعل الحكومي

المدنــي، ومطــوري الحلــول التقنيــة وتطبيقــات المحمــول مــن خــالل توفير 

البنيــة التحتيــة الالزمــة مــن البيانــات فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى زيــادة 

ــات  ــي خدم ــوز ف ــي المســتخدم هــذه الرم ــد الحكوم ــل البري ــة عم فعالي

توصيــل الطــرود الخاصــة بالبريــد للمواطنيــن.

ــة الترميــز البريــدي لمدينــة رام هللا بجهــد وتمويــل ذاتــي،  طــورّت البلدي

ويتكــون الرمــز البريــدي مــن ســبع خانــات رقميــة، بحيــث تحــدد االأرقــام 

الثالثــة االأولــى رقــم المنطقــة البريديــة، والخانــات االأربعــة التاليــة رقــم 

المســكن او المنشــأة داخــل كل منطقــة.

ــّول  ــروع مم ــن مش ــت ضم ــاالت قام ــى أن وزارة االتص ــارة إل ــدر االش وتج

مــن الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بإرســاء القواعــد االأساســية لنظــام 

الترميــز البريــدي، وإعــداد الخانــات الثالثــة االأولــى مــن النظــام بتقســيم 

ــا  ــا فيه ــدي بم ــز بري ــة ترمي ــى 900 منطق ــزة إل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

مدينــة القــدس، وحصلــت كل منطقــة  علــى رمــز بريــدي مكــون مــن ثــالث 

خانــات مــن 100 – 999، وخصــص منهــا لمدينــة رام هللا االأرقــام مــا بيــن 

.609 – 600

ومنحــت بلديــة رام هللا بمنــح رقمــا منفــردا يتكــون مــن أربــع خانــات لــكل 

ِوحــدة داخــل كل منطقــة، ربطتــه بالعنــوان الكامــل للمســكن او المنشــأة، 

وبــات بإمــكان ســاكني مدينــة رام هللا الحصــول علــى رمــز عنوانهــم 

البريــدي بزيــارة www.PostCode.ps، وإدخــال اســم الشــارع ورقــم 

ــد. ــأة إن وج ــكن أو المنش ــم المس ــي ورق ــى الخارج المبن

وعلــى ضــوء نجــاح هــذه التجربــة فــي مدينــة رام هللا ســتقوم وزارة 

االتصــاالت، وبالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي، والبلديــات، بتعميــم 

ــة علــى كافــة التجمعــات الســكانية فــي فلســطين، بحيــث ســيكون  التجرب

لــكل مســكن ومنشــأة رمــز بريــدي واضــح يســاعد فــي رفــع جــودة الخدمات 

ــة التواصــل معهــم. ــن، ويســّهل عملي المقدمــة للمواطني
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مشروع تأهيل الحدائق، وصيانتهاالهدف االستراتيجي الثاني
ــهر  ــع ش ــن مطل ــا للزائري ــة أبوابه ــق البلدي ــح حدائ ــل لتفت ــل العم تواص

ــة مرافقهــا وتأهيلهــا بمــا يضمــن  نيســان، بعــد االنتهــاء مــن أعمــال صيان

ــق. ــي الحدائ ــة ف ــة وحضاري ــروف آمن ــر ظ توفي

ــف  ــة التال ــدة وصيان ــة ألعــاب ومقاعــد جدي ــم إضاف ــام 2015؛ ت خــالل ع

منهــا، وزراعــة أشــتال وأشــجار جديــدة وتعشــيبها، ووضــع شــبكات 

ــازل  ــواب وســياج ع ــة أب ــة، وإضاف ــا الصحي ــة وحداته ــدة صيان ــاه جدي مي

ودرابزينــات، وصيانــة أرضياتهــا، وتوفيــر مظــالت وشــوادر جديــدة، وتوفير 

خدمــةWi Fi  المجانيــة فــي بعــض الحدائــق، ومنهــا: حديقــة يوســف 

ــام  ــة أم ــة الفرص تاح ــك الإ ــا وذل ــرش ردان ــم، وح ــة االأم ــدورة، وحديق ق

ــق. ــي الحدائ ــم ف ــاء تنزهه ــت أثن ــة االنترن ــى خدم ــول عل ــا للحص زائريه

ــى  ــى مــدار 24 ســاعة عل ــق عل ــة فــي تلــك الحدائ وعملــت طواقــم البلدي

تاحــة  توفيــر البيئــة المناســبة للعائــالت واالأطفــال زائــري تلــك الحدائــق الإ

ــاحات  ــي المس ــزة ف ــة رام هللا الممي ــواء مدين ــع بأج ــم للتمت ــة له الفرص

الخضــراء المتاحــة فــي تلــك الحدائــق، إضافــة الألعــاب االطفــال والمرافــق 

الخدماتيــة فيهــا، و حظيــت حدائــق البلديــة بإقبــال كبيــر للزائريــن ليتعدى 

عددهــم منــذ بدايــة نيســان وحتــى نهايــة شــهر تشــرين أول 175 ألــف زائر. 

يذكــر أن البلديــة تديــر 13 حديقــة أحيــاء؛ تتضمــن: حديقــة درج الطيــرة، 

ــي  ــتقبل ف ــب المس ــرة، وملع ــارة الطي ــر، وبي ــة، والقص ــة الزيتون وحديق

ــل  ــدو وكام ــان فرنان ــي س ــد، وحديقت ــن منج ــة البيارة/عي ــرة، وحديق الطي

ــزراب/ ــن م ــة عي ــا، وحديق ــي ردان ــود ف ــواء، والخل ــي / باطــن اله العجلون

شــارع يافــا، واالأمــل فــي الجــدول، وحديقــة البيــارة فــي الماصيــون، 

ــي:  ــة ه ــق عام ــة و4 حدائ ــة الصناعي ــي المنطق ــا ف ــن ترفيدي ــة عي وحديق

ــروة- ــا، والب ــون، وحــرش ردان ــدورة، واالأمم-الماصي ــي ق يوســف قدورة-ح

الماصيون.

واســتقبلت بلديــة رام هللا بتاريــخ 2015/10/12 رئيــس جمهوريــة الهنــد 

ــن،  ــت يومي ــي دام ــطين الت ــة فلس ــه لدول ــن زيارت ــي ضم ــاب موكيرج بران

ــر مــن المســؤولين،  إذ قــام وبحضــور الرئيــس محمــود عبــاس وعــدد كبي

ــدي ضمــن  ــم الراحــل غان ــى مجســم الزعي ــل مــن الزهــور عل بوضــع إكلي

الزاويــة الهنديــة فــي حديقــة االأمــم بمدينــة رام هللا، ويعــد تمثــال غانــدي 

تعبيــرا عــن تقديــر شــعب فلســطين لفكــره ولنهجــه، وتأكيــدا لعشــق 

ــالم.  ــطيني للس ــعب الفلس الش
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تطوير إدارة النفايات البلدية
• ــات 	 ــم النفاي ــم قس ــاعي طواق ــن مس ــة: ضم ــروع رام هللا نظيف مش

الصلبــة لتحقيــق شــعار رام هللا نظيفــة 7/24 الهــادف إلــى الحفــاظ 

ــاعة،  ــدار 24 س ــى م ــبوع وعل ــدار االس ــى م ــة عل ــة المدين ــى نظاف عل

فقــد تــم تشــغيل عمالــة إضافيــة )15 عامــل نفايــات) بعقــود مؤقتــة 

لتوســيع رقعــة المناطــق المــزودة بخدمــة تكنيــس الشــوارع، عــالوة 

علــى تنفيــذ حمــالت نظافــة تطوعيــة فــي مناطــق مختلفــة فــي 

المدينــة ضمــن فعاليــات يــوم النظافــة الوطنــي، وبشــكل شــبه يومــي 

طــوال شــهري آذار ونيســان مــع معظــم مــدارس مدينــة رام هللا 

ــل«. ــة »رام هللا أجم ــن حمل ــت ضم ــة بيرزي ــة جامع وطلب

ــى غــرار  ــوم الجمعــة عل ــات بشــكل كامــل ي ــدء فــي جمــع النفاي ــم الب وت

ــة  ــى صيان ــل عل ــل العم ــه؛ تواص ــار ذات ط ــي االإ ــبوع، وف ــام االأس ــي أي باق

ــادة ســاعات عمــل  ــات والســالل وإصــالح التالــف منهــا، وتّمــت زي الحاوي

بمركــز  الخاصــة  الحجــم  الضاغطــة صغيــرة  النفايــات  ســيارة جمــع 

المدينــة. وبهــدف الحــد مــن ظاهــرة توســيخ االأراضــي الفارغــة وتحويلهــا 

إلــى مكّبــات نفايــات عشــوائية؛ تــّم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحــق العديــد 

ــى  ــا عل ــن نوافذه ــات م ــاء النفاي ــوم بإلق ــي تق ــارات الت ــي العم ــن قاطن م

االأراضــي المجــاورة، وتــم توجيــه كتــب الأصحــاب تلــك االأراضــي لتنظيفهــا 

ــييجها.  وتس

وبهــدف إيجــاد قوانيــن رادعــة للمخالفيــن وللحــّد مــن ظاهــرة إلقــاء 

النفايــات فــي االأماكــن العامــة مــا يلــّوث بيئــة المدينــة؛ تــم التوجــه إلــى 

وزارة الحكــم المحلــي بمســودة نظــام الحفــاظ علــى نظافة المدينــة والذي 

- فــي حــال صــودق عليــه- يمنــح الصالحيــة لمفتشــي البلديــة بتغريــم مــن 

ــات  ــد اجتماع ــّم عق ــة، وت ــن العام ــي االأماك ــات ف ــاء النفاي ــون بإلق يقوم

دوريــة مــع لجنــة رام هللا نظيفــة وخضــراء التــي تعقــد اجتماعاتهــا شــهريا 

ــم  ــث يت ــة بحي ــا مــن أعضــاء اللجن ــم اقتراحه ــا مختلفــة يت ونقــاش قضاي

نقــاش القضايــا الملحــة ذات التأثيــر الكبيــر مــن منظــور اللجنــة علــى بيئــة 

المدينــة، وبالتالــي تحتــاج العتمــاد توجهــات واضحــة وسياســات منظمــة 

لهــا مــن مجلــس البلديــة.

تطبيــق نظــام فصــل النفايــات الكرتونيــة والورقيــة 
وإعــادة تدويرهــا

اســتكماال لمســاعي بلديــة رام هللا للبــدء فــي تطبيــق نظــام متطــور 

وعصــري لجمــع نفايــات الكرتــون والــورق وإعــادة تدويرهــا، وهــو مــا مــن 

ــى  ــا إل ــا يومي ــم ترحيله ــي يت ــة الت ــات الصلب ــات النفاي ــف كمي شــأنه تخفي

ــة  ــة الفرص ــى إتاح ــة إل ــن، إضاف ــي جني ــان ف ــرة الفنج ــات زه ــب نفاي مك

دارة  أمــام االســتغالل االأمثــل للحاويــات المركزيــة فــي المدينــة، ودعمــا لــالإ

البيئيــة المســتدامة مــن إعــادة تدويــر النفايــات؛ تــم االتفــاق مــع الشــركة 

التــي تتولــى حاليــا تشــغيل محطــة ترحيــل نفايــات المدينــة، علــى توليهــا 

جمــع الكرتــون. وتــم توزيــع 29 قفصــا فــي مواقــع مختلفــة فــي المدينــة 

وخاصــة فــي مركــز المدينــة التجــاري بعــد أن تــّم صميــم االأقفــاص 

ــة وثنيهــا  ــات الكرتوني بشــكل جميــل وحضــاري بحيــث يشــترط طــي النفاي

قبــل إدخالهــا إلــى القفــص، بحيــث يتــم إفراغهــا بشــكل يومــي بمــا بضمــن 

ــات.  عــدم تراكــم النفاي

طــار ذاتــه، تــّم التعــاون مــع مؤسســة عمــار االأرض لتطبيــق  وفــي االإ

نظــام لجمــع الكرتــون وفصلــه فــي مؤسســات عــّدة فــي المدينــة؛ خاصــة 

تلــك المنتجــة كميــات كبيــرة مــن النفايــات الورقيــة كالمــدارس، والبنــوك، 

والمطابــع وغيرهــا مــن المؤسســات. وتــم توزيــع صناديــق خاصــة لجمــع 

النفايــات الورقيــة وتوعيــة الموظفيــن علــى أهميــة فصــل تلــك النفايــات 

ــا مــن مؤسســة عمــار االأرض. ويتــم جمعهــا دوريّ

• نتــاج الســماد بتعــاون 	 إطــالق مشــروع معالجــة النفايــات العضويــة الإ

مــع مؤسســة دار الميــاه والبيئــة: الحقــا الســتالم بلدية رام هللا ســيارة 

جمــع نفايــات تــم تخصيصهــا مــن جمعيــة دار الميــاه والبيئــه لصالــح 

ــة  ــات العضوي ــر النفاي ــة تدوي ــاء محط ــروع إنش ــن مش ــة ضم البلدي

وتحويلهــا إلــى ســماد عضــوي لصالــح بلديــة االتحــاد، أطلقــت 

البلديــة بالتعــاون مــع دار الميــاه والبيئــه المشــروع عبــر توفيــر 

النفايــات العضويــة الالزمــة )14.5 طــن أســبوعيا) لتشــغيل المشــروع 

ــن  ــة م ــن مجموع ــة الناتجــة م ــات العضوي ــع النفاي ــن خــالل تجمي م

ــاج الســماد  ــا لمحطــة إنت ــة وترحيله ــي المدين ــم ف ــادق والمطاع الفن

ــوي. العض

ــة وإرشــاد  ــة توعي ــّم اســتهداف هــذه المنشــآت الســياحية ضمــن حمل وت

فــادة منهــا فــي  لكيفيــة التعامــل مــع النفايــات العضويــة وكيفيــة االإ

ــه،   ــمدة عضويــة تســتخدم فــي االأراضــي الزراعي ــاج أس نت ــتقبل الإ المس

ــوام )2015-2013)  ــة أع ــه ثالث ــتراتيجي مدت ــروع اس ــروع ومش ــن المش ويتزام

ممــّول مــن االتحــاد االوروبــي مــن خــالل برنامــج التعــاون المشــترك عبــر 

ــاء أنمــوذج  الحــدود لحــوض البحــر االأبيــض المتوســط، والهــادف إلــى بن

بيئــي مســتدام متكامــل لجمــع النفايــات العضويــة وإعــادة تدويرهــا فــي 

ــياحية  ــق الس ــي المناط ــوي ف ــماد العض ــاج الس نت ــت الإ ــات كمبوس محط

ــه ذو تكلفــة منخفضــة،  ــز النمــوذج بأن وذات النشــاط الزراعــي حيــث يتمي

ــة.  ــودة عالي ــيطة، وج ــة بس وتقني

اســتالم ســيارتي جمــع نفايــات جديــدة بتبــرع مــن 
رجــل األعمــال الفلســطيني م. ريــاض كمــال

تــم اســتالم ســيارتْي جمــع نفايــات صلبــة ضاغطــة جديــدة بتبــرع ســخي 

مــن رجــل االأعمــال الفلســطيني المغتــرب م. ريــاض كمــال، وذلــك 

بهــدف زيــادة فعاليــة جمــع النفايــات ورفــع مســتوى نظافــة مدينــة 

ــي رام  ــة ف ــات الصلب ــع النفاي ــة جم ــودة خدم ــع ج ــيع ورف رام هللا وتوس

ــب جمــع  ــا لموك ــدة 12 كوب ــة الســيارة الضاغطــة الجدي هللا، وتمــت إضاف

النفايــات لتعمــل فــي منطقــة عيــن مصبــاح، والســيارة الضاغطــة الجديــدة 

19 كوبــا بعــد أن تّمــت إعــادة توزيــع مســار تفريــغ الحاويــات مــن ســيارات 

ــات. النفاي

الحصــول علــى موافقــة اللجنــة العليــا للتخطيــط 
التابعــة لــإلدارة المدنيــة إلنشــاء مكــب النفايــات 
لمحافظــة  الشــرقية  المنطقــة  فــي   االقليمــي 

رام اهلل والبيرة
ــة  ــط التابع ــا للتخطي ــة العلي ــت اللجن ــار، وافق ــن االنتظ ــا م ــد 15 عام بع

ــّدم  ــب المق ــى الطل ــرائيلي عل س ــالل االإ ــلطات االحت ــة لس دارة المدني ــالإ ل

نشــاء المكــب الصحــي  مــن الجانــب الفلســطيني للحصــول علــى ترخيــص الإ

ــة رام هللا  ــدم محافظ ــون ليخ ــة رم ــي قري ــرة ف ــة رام هللا والبي لمحافظ

ــرة. والبي

تــم البــدء فــي شــراء االأراضــي بشــكل مباشــر مــن أصحابهــا، وتبلــغ 

مســاحة المشــروع 208 دونــم تشــتمل علــى أربعــة خاليــا لطمــر النفايــات 

النفايــات وإعــادة  بســعة 2،75 مليــون متــر مكعــب، وخــط لفصــل 

التدويــر، ووحــدة معالجــة غــاز الميثــان، ووحــدة تكريــر العصــارة وإعــادة 

اســتخدامها، ومكاتــب إداريــة ومركــز لصيانــة االآليــات وميــزان. هــذا وتبلــغ 

التكلفــة االإجماليــة للمشــروع 14 مليــون يــورو، وهنــاك التــزام رســمي مــن 

ــال. ــه كام ــة بتمويل ــة االألماني الحكوم

اســتبدال الحاويــات المفتوحــة بحاويــات مغلقــة 
فــي المدينــة، وتكثيــف توزيــع ســالت النفايــات فــي 

البلــدة القديمــة
ــوارع  ــي الش ــا ف ــة لتوزيعه ــة ومجلفن ــدة مغلق ــة جدي ــراء 100 حاوي ــم ش ت

ــة: ــر االآتي ــا للمعايي وفق

- داخل المدارس، وفي الشوارع الرئيسة، وفي مركز المدينة. 

الهــدف: االســتبدال التدريجــي للحاويــات المفتوحــة والموزعــة حاليــا فــي 

المدينــة نظــرا لمــا تســببه مــن انبعــاث روائــح كريهــة عنــد مــرور المواطنين 

ــا،  ــوارض له ــرات والق ــات والحش ــول الحيوان ــة لدخ ــا عرض ــا، وكونه قربه

والحاويــات المغلقــة أكثــر أمنــا لصحــة المواطنيــن وشــكلها حضــاري. كمــا 

ــات  ــلة نفاي ــي 200 س ــون االإجمال ــدة ليك ــات جدي ــلة نفاي ــع 50 س ــم توزي ت

موزعــة فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا حركــة مشــاة كثيفــة، مثــل: مركــز 

المدينــة، والبلــدة القديمــة، والشــوارع الرئيســة.
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تطوير الرقابة والتفتيش الصحي
• زالة التعديات في المنطقة الصناعية	 تنفيذ حملة لإ

ــق  ــة العوائ زال ــالت الإ ــة حم ــي البلدي ــش ف ــة والتفتي ــم المتابع ــذ قس نّف

والتعديــات فــي المنطقــة الصناعيــة، خاصــة وأنهــا تلــوث المــكان وتشــكل 

ــى  ــه إل ــم التوج ــة، وت ــوه المنطق ــة، وتش ــكات العام ــى الممتل ــا عل تعدي

التجــار وأصحــاب التعديــات والمخالفيــن والطلــب منهــم إزالــة التعديــات 

المتمثلــة بـــ )هيــاكل معدنيــة، وســيارات، وخــردة، وتعديــات أخــرى) 

والموجــودة فــي االأراضــي وعلــى أرصفــة الشــوارع والســاحات العامــة فــي 

ــات فــي حــال  ــة التعدي ــة بإزال المنطقــة الصناعيــة، علــى أن تقــوم البلدي

ــتجابة. ــدم االس ع

• ــيارات 	 ــم وس ــات الطم ــط لمخالف ــة والضب ــال الرقاب ــف أعم تكثي

ــة ــاه العادم ــح المي نض

كثّفــت البلديــة جهودهــا فــي الرقابــة علــى أعمــال التخلــص مــن مخلفــات 

الطمــم وســيارات نضــح الميــاه العادمــة، إذ تــّم ضبــط عــدد مــن ســيارات 

الطمــم قامــت بالتخلــص مــن تلــك النفايــات فــي غيــر االأماكــن المخصصــة 

لذلــك فــي منطقــة عيــن كينيــا ردانــا والمنطقــة، وعليــه تــم اتخــاذ إجــراءات 

قانونيــة بحــق هــؤالء المخالفيــن وإلزامهــم بدفــع غرامــات ماليــة، وإلــزام 

ســيارات الطمــم بإزالــة 60 نقلــة طمــم مــن تلــك المنطقــة، وتواصــَل تنفيــذ 

ــن  ــن م ــع المخالفي ــدف من ــة به ــاء المدين ــع أحي ــي جمي ــة ف جــوالت يومي

إلقــاء تلــك النفايــات فــي غيــر االأماكــن المخصصــة لهــا.

• الغذائيــة 	 المنشــآت  علــى  الصحيــة  الرقابــة  أعمــال   تكثيــف 

وضبط المخالفين

الحقــا التســاع المدينــة وازديــاد عــدد المنشــآت الغذائيــة فيهــا والمطاعــم 

والــذي يفــوق 200مطعــم خاصــة، مــا أكســب رام هللا طابعــا ســياحيا 

واضحــت رافــدا للعديــد مــن الزائريــن والســائحين، فقــد بــادرت البلديــة 

لشــديد مســاعيها لتكثيــف الرقابــة الصحيــة علــى تلــك المنشــآت الغذائيــة 

ــة،  ــة للتحقــق مــن أوضــاع النظافــة العامــة والســالمة الغذائي فــي المدين

ــا.  ــة فيه ــالمة العام ــة والس ــة والبيئ ــروط الصح ــر ش ــن تواف ــق م والتحق

ــا التفتيشــية عــالوة  ــذ جوالته ــة فــي تنفي ــه؛ اســتمرت طواقــم البلدي وعلي

علــى الجــوالت التــي تقــوم بتنفيذهــا بتعــاون مــع لجنــة الصحــة والســالمة 

التــي تضــم أيضــا: المحافظــة، وزارات: الصحــة، والزراعــة،  العامــة 

ــة.  ــه الجمركي ــي، والضابط ــاد الوطن واالقتص

تــم خــالل الجــوالت إتــالف مــا ضبــط مــن لحــوم ومــواد غذائيــة وتموينيــة 

غيــر صالحــة لالســتهالك البشــري أو النتهــاء صالحيتهــا، وتــم اتخــاذ 

ــروط  ــا الش ــدم مراعاته ــة لع ــم المخالف ــق المطاع ــة بح ــراءات قانوني إج

الصحيــة والبيئيــة لحيــن تصويــب أوضاعهــا، وهنــا نذكــر أنــه تــم إتــالف 

غيــر صالحــة  الصالحيــة/  المنتهيــة  الغذائيــة  المــواد  مــن  16،5 طنــا 

ــدة،  ــذه الم ــالل ه ــالف خ ــر إت ــر 137 محض ــي، وتحري ــتهالك االآدم لالس

ــن  ــآت لحي ــالق 4 منش ــا، وإغ ــذارا نهائي ــدا، و11 إن ــا وتعه ــر 41 تنبيه وتحري

ــة. ــة العام ــى النياب ــدة إل ــة واح ــل حال ــم تحوي ــا، وت ــب أوضاعه تصوي
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ــرة،  ــم/ رام هللا والبي ــة والتعلي ــة التربي ــع مديري ــاون م ــذه بتع ــم تنفي ت

ووزارة الصحــة الفلســطينية، ومنظمــة الصحــة العالميــة )WHO)، واللجنــة 

التوجيهيــة للبرنامــج، وبدعــم مــن االتحــاد االأوروبــي وبرنامــج االأمــم 

نمائــي مــن خــالل مرفــق البيئــة العالمــي وبرنامــج المنــح  المتحــدة االإ

ــرة. الصغي

تضمــن العمــل فــي البرنامــج نشــاطات مميــزة ومتنوعــة علــى الصعيديــن 

المحلــي و الدولــي، فدولّيــا حصــد البرنامــج جائزتيــن رفيعتيــن علــى 

مســتوى الــدول العربيــة، وهمــا: جائــزة المملكــة العربيــة الســعودية 

دارة البيئيــة، وجائــزة منظمــة المــدن العربيــة فــي مجــال الوعــي البيئي. لــالإ

ــم  ــرز وأه ــن أب ــن ضم ــج م ــر البرنام ــي، فأختي ــد المحل ــى الصعي ــا عل أم

ــل  ــزة. وحص ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــّذة ف ــة المنف ــاريع البيئي المش

ــده  ــم المتح ــج االأم ــي وبرنام ــاد االأوروب ــن االتح ــم م ــى دع ــج عل البرنام

ــرة. ــح الصغي ــج المن ــة - برنام ــة العالمي ــق البيئ ــالل مرف ــن خ ــي م نمائ االإ

ــة والمحاضــرات  ــل التدريبي ــن ورش العم ــد م ــد العدي ــج عق شــهد البرنام

التوعويــة فــي مجــاالت الصحــة والبيئــة؛ اســتهدفت طلبــة مــدارس مدينــة 

رام هللا ومعلميهــا، وممثلــي المؤسســات الشــريكة مــن اللجنــة التوجيهيــة 

ــي  ــاء الصح نم ــذور لالإ ــة ج ــة رام هللا ومؤسس ــي بلدي ــة وموظف والتقييمي

ــرز الــورش والمحاضــرات: واالإجتماعــي، ومــن أب

• ــة؛ بهــدف 	 ــام متتالي ــة أي ــة مكثفــة اســتمرت لثالث ورشــة عمــل تدريبي

التدريــب علــى كيفيــة منتجــة أفــالم كرتونيــة تطــرح أو تعالــج قضايــا 

نمــاء الصحــي واالإجتماعــي-. بيئيــة متنوعــة– نفذتهــا مؤسســة جــذور لالإ

• تدريــب حــول كيفيــة صناعــة الطبــاخ الشمســي بهــدف رفــع الوعــي 	

البيئــي حــول إمكانيــة اســتخدام الطاقــة البديلــة -نفذهــا الســيد 

ــاد-. ــن حم حس

• دارة البيئية المجتمعيــة) تخللتها 	 ورشــة عمــل تدريبية تحــت عنــوان )االإ

زيــارات لمــدارس خضــراء مســتدامة فــي مدينة ســخنين ومنطقــة عرابة 

البطــوف- نفذهــا معهــد اتحــاد مــدن جــودة البيئــة حــوض البطــوف 

فــي مدينــة ســخنين بتنســيق مــع مركــز البيئــة الفلســطيني.- 

• ورشة عمل تدريبية تحت عنوان المناصرة البيئية.	

• ــة 	 ــوان )البيئ ــت عن ــة تح ــرة توعوي ــد محاض ــي وعق ــوم بيئ ــم ي تنظي

ــب مــن جامعــة  ــة والصحــة) مــن بروفيســور عصــام الخطي الحضري

ــاركة. ــدارس المش ــاطات الم ــن نش ــد م ــرض العدي ــت، وع ــر زي بي

• تنظيــم رحلــة بيئيــة إلــى مركــز التعليــم البيئــي- بيــت جــاال، والمشــي 	

ضمــن مســارات بيئيــة.

ــام  ــة للع ــة للبيئ ــة وصديق ــة صحي ــم مدرس ــة رام هللا عل ــت بلدي ورفع

الدراســي 2013-2014، فــي كل مــن مدرســة ذكــور رام هللا االأساســية )الوكالــة) 

ومدرســة فيصــل الحســيني االأساســية، إذ فــازت المدرســتان بالمرتبــة 

ــة. ــى مناصف االأول

تعزيز الوعي البيئي
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مشــروع بلديــة رام اهلل للتوعيــة البيئيــة مــع طلبــة 
الصفــوف األساســية األولــى لعــام 2015-2014 

تــم تنفيــذه بدعــم مــن شــركة المشــروبات الوطنيــة، ويتضمــن نشــاطات 

عمليــة تهــدف لرفــع الوعــي البيئــي وإحــداث تغييــر فــي الممارســات 

اليوميــة تجــاه البيئــة، وبمــا يتماشــى والمفاهيــم البيئيــة التــي ُطرحــت فــي 

ــراوح أعمارهــم  ــب/ة؛ تت ــة 4500 طال ــي الفلســطيني لقراب ــاج التعليم المنه

ــة رام هللا  ــي مدين ــة ف ــدارس مختلف ــن م ــا) م ــورا وإناث ــا )ذك ــن 6-11 عام بي

ــة). ــة، وخاصــة، ووكال )حكومي

بيئيــة  مواضيــع  المــدارس  طلبــة  مــع  المنفــذة  النشــاطات  وتناولــت 

اشــتملت علــى التعامــل الصحيــح مــع النفايــات الصلبــة وإرشــادهم حــول 

أســاليب تقليــل الفنايــات وإعــادة اســتعمالها، وتدويرهــا، وزراعــة االأشــجار, 

وممارســات مخلــة بالبيئــة، وظاهــرة حــرق النفايــات، وتنفيــذ رحــالت 

ــا. ــول له ــراح حل ــة واقت ــاكل البيئي ــد المش ــات لرص ــة كتيب ــة، وتعبئ بيئي

 مسابقة المسرحية البيئية للعام 
الدراسي 2015-2014

ــز  ــدارس تعزي ــة الم ــن إطــالق هــذه المســابقة لطلب ــة م تســتهدف البلدي

اســتخدام أســاليب مشــوّقة وجاذبــة ومعاصــرة فــي التوعيــة البيئيــة، 

ــع  ــي رف ــرحية ف ــا المس ــتخدام أدوات الدرام ــى اس ــدارس عل ــز الم بتحفي

الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة وبمشــاركة أوليــاء االمــور والمجتمــع المحلــي، 

وشــهد عــام 2015 عقــد سلســلة اجتماعــات مــع أعضــاء اللجنــة التقييميــة 

للمســرحية البيئيــة لوضــع خطــط مســتقبلية لتنفيــذ المشــروع، ومــن أجــل 

ــد المــدارس  ــا، وتحدي ــة وتققيمه ــى متابعــة المســرحيات البيئي العمــل عل

ــة. ــة النصــوص المســرحية البيئي ــم مســابقة كتاب ــزة وتقيي الفائ

المخيم البيئي الصيفي السابع لعام 2015
ــعار  ــت ش ــام 2015 تح ــابع لع ــي الس ــي الصيف ــم البيئ ــذ المخي ــم تنفي ت

)ســبعة مليــارات حلــم علــى كوكــب واحــد، فلنســتهلك بعناية)، واســتهدف 

100 طالــب/ة مــن الفئــة العمريــة »10-12« عامــا، وهــم أعضــاء فــي »االأنديــة 

ــة  ــدارس صحي ــج م ــة لبرنام ــان التنفيذي ــكل اللج ــت تش ــي كان ــة« الت البيئي

وصديقــة للبيئــة لهــذا العــام والعــام الســابق إضافــة إلــى قــادة المخيــم 

والعديــد مــن المتطوعيــن.

وتخلــل برنامــج المخيــم أنشــطة وفعاليــات بيئيــة وتثقيفيــة هادفــة، 

ومحاضــرات توعيــة بيئيــة، وتشــكيل مجموعــات العمــل واالألعــاب البيئيــة 

الموجهــة ، وتــم التطــرق إلــى مواضيــع بيئيــة وصحيــة باســتخدام الغنــاء، 

ــة.  ــا بيئي والدرامــا، والفــن، ومناقشــة عــّدة مشــاكل وقضاي

تنفيذ فعاليات يوم الصحة العالمي لعام 2015
تــم تنفيــذ فعاليــة يــوم الصحــة العالمــي لعــام 2015 المصــادف 17 نيســان 

فــي كل عــام، حيــث تختــار منظمــة الصحــة العالميــة فــي كل عــام مجــاال 

ــة كموضــوع  ــد الصحــة العمومي ــى صعي ــا عل ــر قلقــا دولي ــة، يثي ــه أولوي ل

للصحــة العامــة. حمــل احتفــال هــذا العــام شعار)ســالمة الغــذاء). وتــم 

تنفيــذه بتعــاون مــع وزارة الصحــة وبدعــم الشــركات المحليــة وبمشــاركة 

طلبــة مــدارس مدينــة رام هللا ومعلميهــا.

وتناولــت الفعاليــة محاضــرة عــن أهميــة الصحــة المثاليــة ومفهــوم 

التغذيــة، وذلــك باتبــاع العــادات الصحيــة الســليمة كونهــا تعتبــر مســؤولية 

خاصــة، وأســاليب الحيــاة الصحيــة التــي تشــمل الغــذاء والتغذيــة والنــوم 

والراحــة والرياضــة والتعامــل مــع التوتــرات، والتطــرق الــى موضــوع 

ــارض  ــال مع ــل االحتف ــا. وتخل ــة منه ــة الوقاي ــا وكيفي ــمنة ومخاطره الس

لمنتجــات محليــة فلســطينية، بمشــاركة شــركات: حمــودة لالألبان، والســلوى 

لمنتجــات اللحــوم، ومطاحــن القمــح الذهبــي. وتــم خــالل الحفــل عــرض 

ــع  ــة وتوزي ــة ترفيهي ــابقة علمي ــم مس ــذاء، وتنظي ــالمة الغ ــن س ــم ع فيل

ــن. ــى الفائزي ــز عل الجوائ
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تنفيذ فعالية يوم البيئة الفلسطيني لعام 2015 

ــام 2015  ــطيني لع ــة الفلس ــوم البيئ ــبة ي ــي بمناس ــاط بيئ ــم نش ــم تنظي ت

شــمل زراعــة أشــجار وحملــة نظافــة تطوعيــة فــي مدينــة رام هللا بمشــاركة 

اللجنــة  البلــدي وأعضــاء  طلبــة مــدارس المدينــة وأعضــاء المجلــس 

ــة. ويتماشــى النشــاط  ــة وصديقــة للبيئ ــة لبرنامــج مــدارس صحي التوجيهي

ــة  ــة الفلســطيني، الهادف ــوم البيئ ــاء ي ــة الإحي ــادرة ســلطة جــودة البيئ ومب

ســرائيلية بحــق البيئــة الفلســطينية  إلــى تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات االإ

وأهميــة الحفــاظ علــى حمايــة بيئــة المدينــة. ويعــّزز النشــاط التكامليــة بيــن 

البلديــة ومــدارس المدينــة ومؤسســاتها، لجعــل رام هللا خضــراء، إضافــة 

إلــى نشــر الوعــي البيئــي لــدى طلبــة المــدارس.
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يوم النظافة الوطني لعام 2015
نظمــت بلديــة رام هللا حملــة نظافــة واســعة فــي مدينــة رام هللا بمشــاركة 

ــوم  ــك بمناســبة ي ــدارس والقطــاع الخــاص، وذل ــة والم مؤسســات المدين

النظافــة الوطنــي وللعــام الثانــي علــى التوالــي، إذ تــم إطــالق هــذا 

اليــوم فــي العــام الماضــي واعتمــده رئيــس الــوزراء يومــا وطنيــا للنظافــة، 

وجــاءت حملــة اليــوم تحــت شــعار »البلــد بدهــا عونــة«، بالتعــاون مــع 

مؤسســات المجتمــع المحلــي وطلبــة المــدارس والجامعــات وموظفــي 

ــة 40  ــي الحمل ــارك ف ــة، وش ــة والحكومي ــزة االأمني ــاص واالأجه ــاع الخ القط

مؤسســة مــن المجتمــع المحلــي ومــا يزيــد عــن ألــف متطــوع مــن جميــع 

ــات. الفئ

هــذا وقــد تــوزع أعضــاء مجلــس بلــدي رام هللا، وموظفــو البلديــة 

والعاملــون فيهــا علــى مواقــع مختلفــة فــي المدينــة، ليشــاركوا العامليــن 

- فــي عــدد مــن الــوزارات والمؤسســات االأهليــة والبنــوك وشــركات القطــاع 

ــاً إلــى جنــب - فــي تنظيــف المدينــة بالتعــاون مــع عناصــر  الخــاص، جنب

ــة نحــل تحــت  ــارة عــن خلي ــي، فكانــت رام هللا عب الشــرطة واالأمــن الوطن

شــعار »البلــد بدهــا عونــة«. وشــارك طلبــة مــدارس المدينــة بتوزيــع 

ــة تهــدف إلــى رفــع وعــي  بطاقــات حمــراء علــى المواطنيــن كخطــوة رمزي

المواطنيــن بأهميــة االنتبــاه إلــى هــذا االأمــر، وعــدم إلقــاء النفايــات فــي 

الطرقــات والممتلــكات العامــة، وقــام طلبــة الجامعــات بحمــالت توعيــة 

مختلفــة تحــث علــى النظافــة شــملت أصحــاب المحــالت فــي جميــع أنحــاء 

ــة. المدين
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نظــرا لقناعتهــا بــدور الثقافــة فــي تشــكيل الهويــة، وحرصــا علــى 

ــي  ــهد الثقاف ــة المش ــي طليع ــا ف ــود رام هللا دوم ــم وج ــاء دعائ إرس

ــى  ــة إل ــة الهادف ــا النوعي ــة جهوده ــت البلدي ــري، واصل ــراك الفك والح

منــح النشــاط الثقافــي مــا يســتحقه مــن اهتمــام، فحمــل العــام 2015 

ــة  ــات التــي تؤكــد أن الهتمــام بالتنمي ــد الأنشــطة والفعالي معــه عدي

ــل  ــي عم ــاش ف ــة تُع ــال وحال ــزءا أصي ــات ج ــة ب ــة والمجتمعي الثقافي

ــد ــذا الصعي ــى ه ــجيله عل ــن تس ــا يمك ــرز م ــة، وأب البلدي

مهرجان وين ع رام اهلل في نسخته السابعة
أطلقــت النســخة الســابعة مــن مهرجــان »ويــن ع رم هللا« مــن15 - 20 آب 

2015، إذ أطــّل المهرجــان علــى مدينــة رام هللا ببرنامــج خــاص تواصــل علــى 

مــدار ســتة أيــام.

ــي،  ــه الفن ــاء برنامج ــرة لبن ــا« فك ــا وفين ــن »من ــن ع رام هللا« م ــذ »وي اتخ

ــم  ــين منه ــدوا، المكرس ــا تواج ــطينيين أينم ــن الفلس ــاحة للفناني ــو مس فه

والشــباب، لتقديــم أعمالهــم أمــام جمهــور واســع خــارج أماكــن العــرض 

ــه دون  ــا تمنح ــي م ــددة ف ــة ومتع ــاحة متنوع ــا؛ مس ــة ومحدداته التقليدي

مســاومة علــى جــودة العمــل الثقافــي الفنــي، ضمــن معاييــر عامــة تنشــر 

عــالن الــذي يخصــص لدعــوة الفنانيــن لتقديــم طلبــات المشــاركة  فــي االإ

فــي المهرجــان، وضعــت مــن لجنــة متخصصــة مــن الفاعليــن فــي العمــل 

الثقافــي فــي مدينــة رام هللا، تراجــع ســنويا، وضمــت اللجنــة الفنيــة لعــام 

2015 كاّل مــن: أميــل عشــراوي، وخالــد عليــان، وخالــد قطامــش، وجــورج 

غطــاس، وإيمــان عــون، ونســرين نفــاع، وجــورج خليفــي وســالي أبــو بكــر.
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تعــددت الفعاليــات المقدمــة فــي المهرجــان لتشــمل عروضــاً موســيقية، 

ــدة القديمــة،  ــادة - البل ــة فــي شــارع عيســى زي ومســرحية، وعروضــاً أدائي

وتوزعــت أماكــن العــروض بيــن ميــدان راشــد الحداديــن، وســوق الحرجــة، 

ــي ذات  ــوت ف ــرفات لبي ــاع وش ــت الص ــة، وبي ــة العثماني ــى المحكم ومبن

برنامــج  وشــمل  ســاحرة،  موســيقية  عــروض  منهــا  قدمــت  المنطقــة 

المهرجــان: عرضــاً افتتاحيــاً بعنــوان »رح نبقــى ســوا« لرنــا خــوري ودرويــش 

ــه: ــرض في ــا ُع درويــش، ومم

ــرض  ــرح، ع ــب المس ــاج وتدري نت ــتار الإ ــرح عش ــة« لمس ــرحية »المحكم مس

لفرقــة أوركســترا رام هللا وأوركســترا ميونــخ للشــباب، فرقــة »هــوا دافــي« 

تكريم مبادرة فنية ثقافية وبحثية 

 تــدرج البلديــة علــى خطتهــا الســنوية تكريــم مبــادرة ثقافيــة أو بحثيــة فــي 

مدينــة رام هللا، تعبــر عــن قيــم مدينــة رام هللا التــي تؤمــن بهــا البلديــة، 

والتــي تجعــل منهــا مدينــة التعدديــة واالنفتــاح والحــوار رغــم االختــالف، 

ــل  ــي العم ــي ف ــردي والجماع ــداع الف ب ــة لالإ ــاحة هام ــا مس ــل منه وتجع

الثقافــي والبحثــي والعلمــي بشــكل عــام.

فــي هــذا الســياق، تــم تكريــم مؤسســة منــى وباســم حشــمة التــي تكــرذس 

جهــدا كبيــرا فــي صناعــة مســتقبل الشــعب الفلســطيني مــن خــالل دعمهــا 

والمجتمعــي  والتعليمــي  والفنــي  الثقافــي  بالشــأن  تعنــى  لمؤسســات 

وتســتهدف االطفــال والشــباب، بنــاء علــى فلســفة هامــة عمادهــا أن 

التعليــم والثقافــة أســاس بنــاء مســتقبل الشــعب الفلســطيني، يذكــر منهــا 

مــن الجــوالن الســوري المحتــل، وفرقــة وشــاح للرقــص الشــعبي، وفرقــة 

ــي  ــم ف ــطيني مقي ــو موســيقي فلس ــي وه ــت الزعب ــطوانات«، وكرس »أس

ــر المقدســية. ــة الكونتين االأردنفرق

خــالل المهرجــان، وعلــى مــدار 4 أيــام، قــدم كل مــن تامــر نصــار وحســين 

أبــو الــرب ومحمــد القططــي وجوزيــف دقمــاق عروضــاً موســيقية ســاحرة 

ــة  ــروض ثنائي ــن ع ــادة، م ــى زي ــارع عيس ــى ش ــة عل ــرفات المطل ــن الش م

أضفــت نكهــة خاصــة وطبيعيــة علــى المهرجــان، واختتــم المهرجــان 

بعــرض لمجموعــة مــن االأفــالم القصيــرة وامســية لعــالء عــزام مــع نخبــة 

ــيقيين. ــن الموس م
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علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مدرســة الرقــص – ســرية رام هللا االولــى، 

ومعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى، والمســاهمة فــي إنشــاء حدائــق 

البيــارة فــي رام هللا ومــدن أخــرى، حدائــق ريــاض االأطفــال، إضافــة إلــى 

ــم  ــاريع تعلي ــم مش ــي دع ــمة ف ــم حش ــى وباس ــة من ــاهمات مؤسس مس

ــات المتحــدة االأمريكيــة. واعتمــدت  موســيقى ورقــص ومســرح فــي الوالي

ــرة  ــاطات دائ ــن نش ــنوي ضم ــاط س ــدي كنش ــس البل ــن  المجل ــة م الحمل

ــة رام هللا. ــي بلدي ــة ف ــة والمجتمعي ــؤون الثقافي الش

برامج التبادل مع مدن التوأمة والتعاون الدولي على المستوى الثقافي
ضمــن سياســة بلديــة رام هللا الراميــة إلــى بنــاء برامــج التبــادل والتعــاون الثقافــي الدولــي مــن خــالل مــدن التوأمــة؛ مــن خــالل إشــراك وربــط مؤسســات 

المدينــة بنظــراء لهــم لبنــاء مشــاريع مشــتركة، اســتضافت مدينــة رام هللا  فرقــة مــن مدينــة تروندهايــم للمشــاركة فــي مهرجــان مســرح المضطهديــن 

الخامــس، واســتضافت فرقــة خــالل مهرجــان رام هللا للرقــص المعاصــر، مــع اســتمرار طالبيــن مــن جمعيــة الكمنجاتــي فــي دراســة الموســيقى فــي مدينــة 

بــوردو الفرنســية، واســتمرار دراســة طالبــي موســيقى فــي مدينــة تولــوز، وطالبــة دراســات عليــا فــي مجــال الفنــون فــي مدينــة تولــوز أيضــا.

مسيرة الميالد السنوية 
ــر المســتردة جثامينهــم لــدى ســلطات االحتــالل مــن كافــة المحافظــات، مســيرة الميــالد الســنوية  ــي الشــهداء غي ــة رام هللا بمشــاركة أهال نظمــت بلدي

التــي تنظمهــا البلديــة واقتصــرت هــذا العــام علــى المســيرة دون اضــاءة شــجرة الميــالد بســبب االوضــاع السياســية والميدانيــة التــي راح ضحيتهــا مئــات 

الشــهداء، شــارك فــي المســيرة التــي انطلقــت مــن أمــام مبنــى بلديــة رام هللا باتجــاه صــرح الشــهداء فــي البلــدة القديمــة شــخصيات رســمية وشــعبية 

باتجــاه صــرح الشــهداء فــي البلــدة القديمــة، ومــن ثــم واصلــت المســيرة تقدمهــا باتجــاه ميــدان الرئيــس الشــهيد ياســر عرفــات حيــث ألقيــت الكلمــات 

الرســمية ورفــع المشــاركون الشــموع واالأعــالم الفلســطينية، وتّمــت إضــاءة المشــاعل تخليــدا الأرواح الشــهداء، واختتمــت بتراتيــل دينيــة لمجموعــة أطفــال 

بمناســبة عيــد الميــالد المجيــد.
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حفل األطفال »طفل المغارة« بمناسبة عيد الميالد المجيد
نّظــم مجلــس بلــدي أطفــال رام هللا، أمســية بعنــوان »طفــل االميــالد« فــي قصــر رام هللا الثقافــي بمناســبة عيــد الميــالد المجيــد، شــهدت حضــورا غيــر 

مســبوق تعــدى االألــف وخمســمائة طفــل، تــم خاللــه تقديــم مجموعــة عــروض لالأطفــال، شــارك فيهــا بعــرض تفاعلــي المســرحي فــادي الغــول، وعــرض 

غنائــي للطفلــة تــاال أبــو الحســن مــن جمعيــة الكمنجاتــي، واختتمــت االأمســية بمســرحية »بنــدق فــي الفنــدق« لمســرح الحــارة مــن مدينــة بيــت جــاال، وفــي 

نهايــة االأمســية وزّعــت هدايــا رمزيــة لالأطفــال، بمســاعدة مجموعــة كبيــرة مــن متطوعــي بلديــة رام هللا.

أمسية رمضان المركزية
 احتفــاالً بشــهر رمضــان الكريــم، نظمــت بلديــة رام هللا أمســية رمضــان المركزيــة فــي الثامــن مــن شــهر تمــوز 2015، وهــي عــادة ســنوية كرســتها بلديــة 

ســالمية والمســيحية على قدم المســاواة، تجمعهــم بكافة أطيافهــم الدينيــة واالجتماعية  رام هللا، تحتفــل خاللهــا مــع ســكان المدينــة بأعيادهــم الدينيــة االإ

والسياســية فــي قلــب المدينــة، تأكيــداً علــى أن المواطنــة الفلســطينية أســاس بناء المدينة وأســاس بنــاء الدولة الفلســطينية المســتقلة المســتقبلية. 

نشاد المقدسي )المسجد االأقصى) بمشاركة المئات من المواطنين في ميدان الشهيد ياسر عرفات. قدم االأمسية الرمضانية فرقة االإ

شراكات مع المؤسسات الثقافية والفنية
خــالل العــام 2015 اســتمرت بلديــة رام هللا فــي بنــاء شــراكات فــي العمــل بشــكل غيــر مباشــر شــملت دعــم المهرجانــات االأساســية فــي المدينــة، ومنهــا: 

قامــة فعاليــات،  مهرجــان رام هللا للرقــص المعاصــر، ومهرجــان فلســطين الدولــي مــن خــالل تقديــم التســهيالت والدعــم اللوجســتي وتوفيــر مقراتهــا الإ

نتــاج وتدريــب المســرح  فــي اســتضافة عــرض مســرحية »هملــت« لمســرح شكســبير  - لنــدن فــي قصــر رام هللا الثقافــي،  وشــاركت إلــى جانــب عشــتار الإ

ــة  ــان ومؤسس ــن القط ــة عبدالمحس ــن مؤسس ــنتين م ــم كل س ــام 2015 المنظ ــخة الع ــي نس ــو واالأداء ف ــن الفيدي ــين لف ــان س ــركاء مهرج ــد ش ــت أح  وكان

Institute Franciase، وقدمــت تســهيالت لمهرجــان صفــة للثقافــة والفنــون الســنوي، وكانــت الشــريك االأساســي فــي مشــروع ســينما ســيارة الــذي نظمــه 

مركــز رواق خــالل صيــف العــام 2015، إضافــة إلــى تقديــم تســهيالت للمخــرج رائــد أنضونــي خــالل تصويــر فيلمــه االأخيــر »مطــاردة االأشــباح« ، فــي مجمــع 

رام هللا الترويحــي، إلــى جانــب شــراكتها ودعمهــا لمنظمــي مؤتمــر الجغرافييــن الســابع الــذي نظــم فــي فلســطين الأول مــرة بحضــور أول مجتمــع دولــي 

عالمــي ينظــم مؤتمــرا فــي فلســطين، يضــم 42 دولــة موزعــة علــى 300 متحــدث، ومســاندتها لمجموعــة كبيــرة مــن الفعاليــات الثقافيــة والمجتمعيــة التــي 

نظمــت فــي الفضــاءات العامــة لمدينــة رام هللا منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر عمــل فنــي للفنانــة الشــابة ديمــة حورانــي، وتظاهــرة الفــن الجرافيتــي 

التــي نظمــت فــي المدينــة نهايــة العــام الماضــي مــن مؤسســة الناشــر وحملــت عنــوان: لّمــا الحيطــان بتحكــي.

تعزيز المشاركة المجتمعية
 مشاريع مبنى ومكتبة المحكمة العثمانية:

ضمــن رؤيــة البلديــة لتفعيــل المشــهد الثقافــي المرتبــط باالأطفــال والفتيان 

ــى الثقافــة لكافــة  ــر فــرص الحصــول عل ــة، ومــن منطلــق توفي فــي المدين

ــى  ــي مبن ــا، تنظــم ف ــا إنســانيا عام ــاره حّق ــة باعتب ــي المدين ــن ف المواطني

ــنوية  ــج الس ــاطات والبرام ــن النش ــرة م ــة كبي ــة مجموع ــة العثماني المحكم

التــي تســتهدف كافــة أطفــال المدينــة ويراعــى فــي بنائهــا تعريــض االأطفال 

لكافــة أنــواع الثقافــة وبأشــكال وطــرق مختلفــة.

مشروع »احنا ع موعدنا«

اســتأنفت مكتبــة المحكمــة العثمانيــة مشــروع روايــة القصــة »احنــا ع 

موعدنــا« الــذي يســتهدف االأطفــال مــن عمــر 5 - 10 ســنوات ويســتمر 

 طــوال العــام، فــي مبنــى المحكمــة العثمانيــة وفــي مقــرات مــدارس مدينــة 

رام هللا.

شــارك فــي برنامــج روايــة القصــص خــالل العــام 2015 كل مــن أميــل 

عشــراوي - عــزه جبــر - فيــرا ضبيــط - فــداء عطايــا - ســلوى جــرادات - خالــد 

ــو  ــام أب ــر - ابتس ــا نم ــات -صوني ــو الحي ــا أب ــوملي - ماي ــة - روز الش جمع

ــي.  ــامح عبوش ــه، وس ميال

ورشة تحّدي القراءة باللغة النجليزية

للســنة الرابعــة وبالتعــاون مــع المجلــس الثقافــي البريطانــي نظمــت 

و   (8-6( مــن  لالأطفــال  نجليزيــة  االإ باللغــة  القــراءة  لتشــجيع   ورشــتان 

وتقــوم  ورشــة،  لــكل  شــهر  ولمــدة  أســبوعيا،  مرتيــن  بواقــع   (14-9(

ــب،  ــالل اللع ــن خ ــة م نجليزي ــة االإ ــم اللغ ــى تعل ــورش عل ــذه ال ــرة ه  فك

والورش الفنية.
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مهرجان الطفل » نوار نيسان« 
نظمــت النســخة الرابعــة مــن مهرجــان الطفــل »نــوار نيســان« فــي الفتــرة 

مــا بيــن 3 - 5 نيســان 2015 بشــراكة واســعة مــع ثــالث عشــرة مؤسســة ثقافية 

ــن  ــز الف ــى، ومرك ــرية رام هللا االأول ــي: س ــة رام هللا، ه ــي مدين ــة ف وفني

ــم المجتمعــي، ومؤسســة عبدالمحســن  ــر للتعلي الشــعبي، ومؤسســة تام

القطــان، ورواق، ومركــز خليــل الســكاكيني الثقافــي، والمركــز الثقافــي 

ــي  ــة الكمنجات ــل، وجمعي ــل النجمــة للتأهي ــز جب ــي، ومرك الفرنســي االألمان

االأحمــر  الهــالل  وجمعيــة  والتعليــم،  التربيــة  ومديريــة  للموســيقى، 

ــات، وجامعــة القــدس– قســم  ــة – بن ــة فلســطين التقني الفلســطيني وكلي

ــة. ــوم الحياتي العل

ــات  ــت الفعالي ــى »الحــواس الخمســة«، وعني ــرة المهرجــان عل ارتكــزت فك

طــار بتحفيــز االأطفــال علــى االكتشــاف والتفاعــل  المنظمــة تحــت هــذا االإ

ضافــة إلــى دمــج  واختبــار تجــارب مختلفــة باســتخدام حواســهم، باالإ

الفعاليــات،  برنامــج  فــي  والعقليــة  الحركيــة  عاقــة  االإ ذوي  االأطفــال 

شــارة. وقــد نجــح المهرجــان فــي اســتقطاب آالف  واســتخدام لغــة االإ

الطلبــة مــن مــدارس مدينــة رام هللا، ومئــات االأطفــال وذويهــم علــى مــدار 

أيامــه الثالثــة، ولوحــظ التفاعــل العالــي والكبيــر فــي الفعاليــات العلميــة 

ــت. ــكل الف ــال بش ــت االأطف ــي جذب ــة الت التفاعلي

 مهرجان أيام العلوم في فلسطين 
ومهرجان األفالم العلمية لألطفال

ــي  ــز الثقاف ــه، والمرك ــد غوت ــب معه ــى جان ــة رام هللا - إل ــت بلدي  افتتح

الفرنســي، ومؤسســة عبدالمحســن القطــان، ومؤسســة النيــزك، وبالشــراكة 

مــع جامعــة بيرزيــت ومجموعــة كبيــرة مــن مؤسســات فلســطين- النســخة 

ــي  ــة ف ــالم العلمي ــال ومهرجــان االأف ــوم لالأطف ــن مهرجــان العل ــة م الثالث

ــازار علمــي، بمشــاركة 500 طالــب/ة  مبنــى المحكمــة العثمانيــة ومحيطــه ب

مــن مــدارس مدينــة رام هللا، وشــملت فعاليــات المهرجــان عروضــا علميــة، 

ومعــارض تفاعليــة، وتجــارب علميــة شــّيقة، ونقاريــش علميــة، وورش عالوة 

علــى مقــاٍه علميــة، وفعاليــات علــوم وفنــون، أتاحــت الفرصــة لالأطفــال، 

والمعلميــن، وأوليــاء االأمــور، والعلمــاء، وجميــع المهتميــن بالعلــوم، 

للمشــاركة بشــكل فّعــال فــي التقّصــي العلمــي.

ــه  ــة كمنظــم للســنة االأولــى، وإن كانــت قــد اعتمدت وتأتــي مشــاركة البلدي

كمشــروع اســتراتيجي تســاهم مــن خاللــه فــي بنــاء برنامــج لطلبــة المدارس 

ــة  ــر حيوي ــم أكث ــا مــواد وعوال ــون، ويجعــل منه ــوم فــي الفن يدمــج العل

ــا واســتراتيجيا يعــزز  ــه مشــروعا هام ــرى في ــة، وت ــا فــي ذهــن الطلب وفهم

بنــاء فهــم أعمق بشــكل جــذاب للعلــوم؛ يتماشــى ومشــروعها االســتراتيجي 

الــذي وضعتــه علــى خطتهــا االســتراتيجية واعتمدتــه منــذ ســنوات فــي بنــاء 

مركــز علــوم تفاعلــي فــي مدينــة رام هللا، ونفــذت دراســة معمقــة لــه مــن 

خــالل مؤسســة عبدالمحســن القطــان.

67
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ماراثون األطفال »سوا بنقدر 2015«
ــي  ــدر« ف ــوا بنق ــس »س ــال الخام ــون االأطف ــة رام هللا ماراث ــت بلدي نظم

ــة  ــه البلدي ــنوي اعتمدت ــروع س ــو مش ــار 2015، وه ــهر أي ــن ش ــادس م الس

بشــراكة مــع مديريــة التربيــة والتعليــم وبتعــاون كامــل مــع مــدارس مدينــة 

رام هللا. 

يشــكل ماراثــون االأطفــال حدثــاً رياضيــاً ومجتمعيــاً فــي آن، إذ يتبــرع 

االأطفــال المشــاركون بمصروفهــم لصالــح هــدف عــام فــي المدينــة 

الجمعــي  العمــل  مفهــوم  تنميــة  إلــى  ويهــدف  مقدرتهــم،  بحســب 

والتعاونــي وتعزيــز شــعور المواطنــة تجــاه المدينــة التــي يعيشــون فيهــا.

شــارك فــي ماراثــون االأطفــال »ســوا بنقــدر  2015 » حوالــي 1400 طفــل 

موزعيــن علــى مــدارس مدينــة رام هللا )الحكوميــة والتابعــة لوكالــة الغــوث 

الســادس  وحتــى  االأول  الصــف  مــن  الخاصــة)،  والمــدارس  الدوليــة 

االأساســي، وســاهم فــي إنجــاح تنظيمــه عمــل الطواقــم المختلفــة لبلديــة 

رام هللا ومجموعــة كبيــرة مــن المتطوعيــن مــن نــوادي المدينــة ومؤسســات 

ــا. ــي فيه ــع المدن المجتم

ومــن الجديــر بالذكــر أن ماراثــون االأطفــال »ســوا بنقــدر« 2015 أقيــم 

بدعــم مــن »مجموعــة عنبتــاوي« ومؤسســة فلســطين للتنميــة، وتــم رصــد 

ــة  ــى المحكم ــر مبن ــن تطوي ــة م ــة الثاني ــتكمال المرحل ــون الس ــع الماراث ري

العثمانيــة، وتحديــداً تطويــر برامــج ومصــادر المكتبــة الخاصــة باالأطفــال 

مــن ذوي صعوبــات التعلــم، الموضوعــة علــى خطــة دائــرة الشــؤون 

ــد. ــي جدي ــروع نوع ــام2015 كمش ــة لع ــة والمجتمعي الثقافي

يوم البلدية
ــالل  ــال رام هللا خ ــدي أطف ــس بل ــاء مجل ــة رام هللا أعض ــتقبلت بلدي اس

شــهر نيســان 2015 فــي يــوم عمــل تســنى لهــم خاللــه تبــادل االأدوار مــع 

رئاســة البلديــة ومكتــب المديــر العــام ومديــري الدوائــر المختلفــة، بهــدف 

تدعيــم دور مجلــس بلــدي أطفــال رام هللا المنتخــب، الــذي يمثــل كافــة 

مــدارس مدينــة رام هللا الحكوميــة والخاصــة والتابعــة لوكالــة الغــوث 

ــن  ــه وبي ــة بين ــد الصل ــى توطي ــة رام هللا عل ــن بلدي ــاً م ــة، وحرص الدولي

ــة. ــا التنفيذي ــة رام هللا وطواقمه ــدي لمدين ــس البل المجل

ــدي االأطفــال حــول  ــة مجلــس بل ــى توعي ــى إل ــة االأول تهــدف هــذه التجرب

ــي تقدمهــا، ومجــاالت  ــة، والخدمــات الت ــا المتعلقــة بعمــل البلدي القضاي

ــذه  ــا أن ه ــة رام هللا، كم ــة لمدين ــات العام ــة السياس ــي صياغ ــا ف تدخله

التجربــة تســاهم فــي إعــداد االأطفــال لتولــي المســؤولية فــي الشــأن 

ــات اتخــاذ القــرارات العامــة  ــات التعامــل مــع الجمهــور، وآلي العــام وآلي

المبنيــة علــى خدمــة المواطنيــن كافــة بالمســتوى نفســه، وإشــراكهم فــي 

ــرارات. اتخــاذ الق

مجلس بلدي أطفال رام اهلل
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برنامج »يال ع الحديقة 4«
نظــم مشــروع )يــالع الحديقــة) للســنة للســنة الرابعــة علــى التوالــي فــي 

ــس  ــوم خمي ــبوعي كل ي ــرض أس ــدل ع ــن 8/13 - 10/15 بمع ــا بي ــرة م الفت

فــي حدائــق بلديــة رام هللا، واســتهدف بشــكل أساســي االأطفــال والعائلــة 

وشــمل برنامجــه تقديــم عــروض مســرحية، وغنائيــة وعــروض تفاعليــة فنيــة 

نتاجــات فنيــة متنوعــة فــي الفضــاءات والمســاحات  لتعريــض االأطفــال الإ

العامــة.

ــارة  ــون، وبي ــارة المصي ــرة، وبي ــارة الطي ــق: بي نظمــت العــروض فــي حدائ

ســرية رام هللا االأولــى، واالأمــم، ويوســف قــدورة، وحــرش ردانــا، وحديقــة 

مبنــى المحكمــة العثمانيــة، وحديقــة مجمــع رام هللا الترويحــي.

هــدف البرنامــج إلــى: اســتغالل المســاحات العامــة لترويــج االأعمــال 

فــادة مــن البرامــج الثقافيــة المكرســة لالأطفــال  الثقافيــة والفنيــة، وتوزيــع االإ

مــن البلديــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مــن المدينــة، وتعزيــز شــعور 

االنتمــاء للمســاحات العامــة وتعزيــز شــعور الملكيــة لهــا والحفــاظ عليهــا.

تنــوع عــدد الجمهــور مــن االأطفــال وأهاليهــم المشــاركين فــي برنامــج )يــال 

ع الحديقــة)، لكنــه القــى نجاحــا كبيــرا حيــث حضــره مئــات االأطفــال، يذكر 

أن »يــال ع الحديقــة« نظــم فــي العــام 2015 بتمويــل مــن بنــك فلســطين.

برنامج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي
احتضنــت المحكمــة العثمانيــة عــّدة فعاليــات وأنشــطة مجتمعيــة تســاهم 

فــي تعريــف المؤسســات ببرامــج المكتبــة ودمجهــا، إذ عقــدت وزارة التربيــة 

والتعليــم العالــي ورشــة الكتابــة االبداعيــة الأبنــاء االأســرى لمــدة 4 لقــاءات 

مــع الكاتــب زيــاد خــداش، وتــّم اســتخدام المبنــى لتدريبــات فــرق 

مهرجــان الرقــص المعاصــر لســرية رام هللا االأولــى، وتــم اســتقبال معرض 

ــة  ــاعدة الدولي ــدس للمس ــز الق ــع مرك ــاون م ــن« بالتع ــة عي ــور »غمض ص

نســان، ومؤسســة العــون الطبــي لفلســطين إذ تــم عــرض واقــع  وحقــوق االإ

الحيــاة البدويــة. وعقــد المجلــس البريطانــي يومــا مفتوحــا للطلبــة واالأهــل 

بتعــاون مــع مؤسســة معــا، كمــا أطلقــت مؤسســة هينــرش بــل- فلســطين 

كتــاب »خيــر بــالدك دليــل االســتهالك االأخالقــي فــي فلســطين«. 

واســتضافت المحكمــة العثمانيــة مشــروع »ترانزيــت ثقافــة« الــذي تشــرف 

ــن، واســتضافت  ــة ف ــن خــالل مؤسســة عتب ــن م ــن عبدالرحم ــه صابري علي

أيضــا أســبوع البــازار الهنــدي خــالل شــهر رمضــان وافتتــاح أســبوع الفيلــم 

الفرنســي فــي شــهر آب 2015، وكانــت المحكمــة مقــّرا لمشــروع صعوبــات 

ــت  ــك، واحتضن ــروم الكاثولي ــارة لل ــيدة البش ــة س ــع لمدرس ــم التاب التعل

برنامجــا تطوعيــا ينفــذه طلبــة كليــة بــارد – جامعــة القــدس؛ لتعليــم اللغــة 

ــة  ــس االأساســيين مــن مدرس ــع والخام نجليزيــة لطلبــة الصفيــن الراب االإ

ــي قــام بهــا طــالب  ــارات المدرســية الت ــى عشــرات الزي ــة إضافــة إل الوكال

المدينــة للتعــرّف علــى المبنــى وتاريخــه واالســتمتاع فــي قــراءة الكتــب فــي 

ــة شــهر  ــى نهاي ــة العــام وحت ــة، واســتضافة ســوق عــدل مــن بداي المكتب

ــان 2015. تشــرين ث

مكتبة األطفال – مبنى المحكمة العثمانية
ــة  ــة العثماني ــي المحكم ــال ف ــة االأطف ــهدت مكتب ــام 2015، ش ــالل الع خ

إقبــاال كبيــرا مــن خــالل االأنشــطة التــي نظمــت فــي المكتبــة وفــي المبنــى 

بشــكل عــام، إذ تــّم تســجيل انتســاب 70 طفــال جديــدا للمكتبــة، وشــهدت 

أيضــا تطــورا علــى صعيــد برامجهــا المحوســبة مــن خــالل تفعيلهــا لنظــام 

ــة،   ــة العام ــات المكتب ــدة بيان ــع قاع ــا م ــدة بياناته ــد قاع Lybsis، وتوحي

ــاب مــن أصــل 5700. ــد 2666 كت وتصنيــف وتجلي

سوق الحرجة
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ونّظــم ســوق الحرجــة بشــراكة مــع محافظــة رام هللا والبيــرة، ومحافظــة 

القــدس، ومحافظــة نابلــس، وغرفــة تجــارة وصناعــة رام هللا والبيــرة، 

ــة  ــة مدين ــارة وصناع ــة تج ــدس، وغرف ــة الق ــة مدين ــارة وصناع ــة تج وغرف

بيــت لحــم، وغرفــة تجــارة وصناعــة مدينــة الخليــل، وغرفــة تجــارة 

ــل،  ــة الخلي ــة مدين ــارة وصناع ــة تج ــم، وغرف ــت لح ــة بي ــة مدين وصناع

 نظمــت فعاليــات ســوق الحرجــة للعــام 2015 علــى مــدار حوالــي الشــهرين فــي مدينــة رام هللا– البلــدة القديمــة قــرب مبنــى المحكمــة العثمانيــة، بتعــاون 

مــع العديــد مــن المــدن الفلســطينية، إذ اســتضافت مدينــة رام هللا حرفييــن ومصنوعــات يدويــة وفرقــاً فنيــة مــن مدينــة القــدس والخليــل ونابلــس وبيــت 

ــي مجمــل المــدن  ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــاة الثقافي ــى 2015/10/2، لتنشــيط الحي ــن 8/21 /2015 وحت ــدءاً م ــن كل أســبوع، ب ــوم الجمعــة م لحــم ي

الفلســطينية، ولتعريــف الجمهــور الفلســطيني بغنــى المــوروث الثقافــي الفلســطيني وتنوعــه وجمالياتــه، والترويــج لــه وحمايتــه مــن الســرقة واالندثــار، 

ولتشــجيع الصناعــات اليدويــة وإيجــاد جــو ثقافــي مجتمعــي حيــوي وتلقائــي فــي منطقــة البلــدة القديمــة.

أتــت اســتضافة أســواق بعــض المــدن الفلســطينية فــي مدينــة رام هللا لتشــجيع الحرفييــن فيهــا، ولتســليط الضــوء علــى أســواقها، ولنقــل تجربــة »ســوق 

الحرجــة« إلــى مــدن فلســطينية أخــرى، وعــالوة علــى ذلــك؛ تــّم بنــاء برنامــج ثقافــي فنــي مرتبــط بــروح ســوق الحرجــة كســوق شــعبي مــن جهــة، وحيــز 

ــوان قديمــك  ــم ســوق بعن ــال، وتنظي ــا شــعبية لالأطف ــا، وشــمل عــروض رقــص شــعبي، وألعاب ــن به ــا والماري ــة رام هللا وزائريه اجتماعــي لســكان مدين

ــن الســاحة  ــذي اتخــذ م ــدي ال ــن، Flea Maret قديمــك جدي ــالم، ومعــارض صــور لفناني ــروض أف ــال، وع ــات قصــص أســبوعية لالأطف ــدي، ورواي جدي

االأماميــة فــي مبنــى المحكمــة العثمانيــة مكانــا لــه.

القــدس، والمقدســي   - والجــذور الشــعبية المقدســية، وتــاج كلســتر 

لتنميــة المجتمــع، ومؤسســة الحــق فــي اللعــب، وجمعيــة الهــالل االأحمــر 

الفلســطيني، ومؤسســة شاشــات، وأفانيــن، وخلخــال، وقديمــك جديــدي 

»Flea Market«، وصفحــة مدينــة رام هللا علــى فيــس بــوك، وهــي شــبكة 

عريضــة مــن شــراكات ستســتثمر فــي النســخ القادمــة مــن الســوق أيضــا.

منتدى رام اهلل الدولي للشباب 
نظــم ملتقــى رام هللا الدولــي للشــباب فــي نســخته السادســة فــي الفتــرة 

بيـــن 2015/8/23 وحتــى 2015/8/30، وهــو مســاحة للقــاء وتجمــع الشــباب 

ــاش  ــاب النق ــح ب ــح فت ــي يتي ــواري تفاعل ــو ح ــي ج ــة ف ــن دول مختلف م

وتقويــة الروابــط بيــن المشــاركين، ويكــرّس حمــالت للتطــوع مــع مؤسســات 

والمشــاركين،  المدينــة  مؤسســات  بيــن  والتشــبيك  المدنــي  المجتمــع 

ــى  ــاً إل ــى أيض ــدف الملتق ــة. يه ــه المعرفي ــه وخلفيات ــب اهتمامات كل بحس

ــارات  تعريــف المشــاركين بواقــع الفلســطينيين علــى االأرض مــن خــالل زي

ــات  ــف البلدي ــع مختل ــاون م ــة، بالتع ــطينينة مختلف ــدن فلس ــة لم ميداني

ــطة.  ــعبية ناش ــبابية وش ــادرات ش ــي ومب ــع المدن ــن المجتم ــات م ومؤسس

مــن  لكــن، وبعــد منــع ســلطات االحتــالل الثنيــن وتســعين مشــاركاً 

ــول  ــن دخ ــة م ــة مختلف ــيات عربي ــر وجنس ــتات والمهاج ــطينيي الش فلس

فلســطين للمشــاركة فــي ملتقــى رام هللا الدولــي للشــباب، تمــت مالءمــة 

مــن فلســطين  البرنامــج للمشــاركين المحلييــن، وعددهــم 50 مشــاركاً 

التاريخيــة؛ تــم ترشــيحهم مــن خــالل بلديــة الخليــل وبيــت لحــم وأريحــا 

وســلفيت ونابلــس وقلقيليــة وطولكــرم وجنيــن، ومشــاركين مرشــحين مــن 

جمعيــة الثقافــة العربيــة – حيفــا، ومشــاركين مــن نــوادي مدينــة رام هللا، 

 وهــي: ســرية رام هللا االأولــى، والنــادي االأرثوذكســي، ونــادي إســالمي 

رام هللا، ومركــز شــباب قــدورة االجتماعــي ونــادي شــباب رام هللا، وخمســة 

ــال  ــى أعم ــتملت عل ــة اش ــاالً تطوعي ــمل أعم ــا، ليش ــن إيطالي ــن م متطوعي

تأهيــل أرصفــة وطمــم فــي منطقــة باطــن الهــوا، والمشــاركة فــي أعمــال 

ــي  ــكورس ف ــالط وبس ــرش ب ــف، وف ــة المصاي ــي منطق ــة ف ــف وزراع تنظي

منطقــة الطيــرة، وبنــاء سالســل ودهــان فــي دار االأمــل للرعايــة االجتماعيــة 

علــى مــدار أربعــة أيــام كاملــة، كمــا شــمل البرنامــج تنظيــم جولــة ميدانيــة 

فــي مدينــة رام هللا بتعــاون مــع رواق للتعريــف باالأماكــن التاريخيــة 

ومعالــم المدينــة البــارزة، ونظمــت زيــارات ميدانيــة إلــى مــدن بيــت لحم، 

والخليــل، وجنيــن ونابلــس بالتعــاون مــع البلديــات، زار خاللهــا المشــاركون 

ــات  ــى المخيم ــة إل ضاف ــن، باالإ ــي المدينتي ــة ف ــة والديني ــن التاريخي االأماك

المحيطــة بمدينــة بيــت لحــم، ومنطقــة تــل رميــدة االســتيطانية، والبلــدة 

القديمــة، بالتنســيق مــع مجموعــة شــباب ضــد االســتيطان، كمــا زار 

المشــاركون كالً مــن مدينــة ومخيــم جنيــن ومدينــة نابلــس والبلــدة القديمة 

وبعــض المعالــم االأثريــة والتاريخيــة فيهــا، وتضمــن البرنامــج أيضــاً زيــارة 

لمناطــق االأغــوار الفلســطينية وبلدتــي نعليــن وبلعيــن بتنســيق مــع اللجــان 

الشــعبية فيهــا، وشــمل برنامــج الملتقــى محاضــرة قدمهــا عضــو مجلــس 

بلــدي أ. عمــر عســاف مــن حملــة المقاطعــة.
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حملة قطف الزيتون
ــا  ــات، منه ــة مؤسس ــع مجموع ــاون م ــة بالتع ــة رام هللا حمل ــت بلدي نظم

ــت،  ــة بيرزي ــي جامع ــة ف ــؤون الطلب ــادة ش ــة رام هللا، وعم ــوادي مدين ن

ــغ عــدد المشــاركين  ــة، وبل ــن المدين ــال م ــي واالأطف ــن االأهال ــة م ومجموع

ــي  ــد ف ــوم واح ــدة ي ــا، لم ــون متطوع ــة وخمس ــي مئ ــة حوال ــي الحمل ف

منطقــة عيــن قينيــا، بهــدف دعــم المزارعيــن ومســاندتهم خــالل موســم 

قطــف الزيتــون نتيجــة مــا تتعــرض لــه االأرض الفلســطينية مــن هجمــات 

المســتوطنين وجيــش االإحتــالل، بهــدف تفريــغ االأرض  مــن قطعــان 

الفلســطينية، إضافــة إلــى أن البلديــة تســعى إلــى إحيــاء العمــل التطوعــي 

ــالل. ــات االإحت ــي لممارس ــدي الجماع ــود والتص ــّزز الصم ــي المع الجماع

العمل مع كبار السن 
تولــي بلديــة رام هللا فــي برامجهــا ومشــاريعها الفئــات االأقــل حظــا 

يصــال الثقافــة لكافــة الفئــات  اهتمامــا خاصــا ضمــن سياســتها الهادفــة الإ

المجتمعيــة كحــق مــن حقــوق المواطنيــن فــي المدينــة، ولتعزيز المشــاركة 

ــة  ــات المقدم ــة الخدم ــي كاف ــن ف ــل للمواطني ــج الكام ــة، والدم المجتمعي

بمــا فيهــا الثقافــة.

فــي هــذا الســياق؛ تخصــص البلديــة ضمــن مشــاريع دائــرة الشــؤون 

ــطة  ــمل أنش ــن يش ــار الس ــع كب ــل م ــا للعم ــة برنامج ــة والمجتمعي الثقافي

مجتمعيــة وثقافيــة تتضمــن تنظيــم عــروض موســيقية، ورش عمــل، 

وحكواتيــة، بالشــراكة مــع جمعيــة االتحــاد النســائي العربــي.

فعاليات المرافق الثقافية والمجتمعية
قصر رام اهلل الثقافي

بلــغ عــدد الفعاليــات المقامــة فــي قصــر رام هللا الثقافــي منــذ بدايــة شــهر 

ــه  ــون االأول للعــام ذات ــة شــهر كان ــى نهاي ــي للعــام 2015 وحت ــون الثان كان

ــرة 77910 شــخص،  ــة وتدريــب، وعــدد الحضــور فــي تلــك الفت 126 فعالي

واحتضــن قصــر رام هللا الثقافــي الفعاليــات الفنيــة والثقافيــة والعــروض 

الموســيقية العالميــة والمحليــة منهــا والسياســية والمؤتمــرات العالميــة.

ــي  ــا قصــر رام هللا الثقاف ــي احتضنه ــات السياســية الت ــرز الفعالي ــن أب وم

فــي تلــك الفتــرة:

• ذاعــة 	 لالإ العامــة  الهيئــة  تنظمهــا  التــي  الثــورة  انطالقــة  فعاليــة 

الفلســطيني. والتلفزيــون 

• تأبيــن الشــهيد زيــاد أبــو عيــن، وتأبيــن مهــا أبــو ديــة، ويــوم الشــهيد، 	

ويــوم االأســير الفلســطيني.

ــة، فقــد احتضــن  ــز الثقافي ــات الرســمية والجوائ ــد الفعالي أمــا علــى صعي

ــزة  ــة، وجائ بداعي ــة االإ ــي للكتاب ــان كنفان ــزة غس ــر رام هللا جائ ــرح قص مس

ــم مــن القــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة  ــداع بتنظي القــدس للثقافــة واالب

ــس  ــهاد الرئي ــرى استش ــي ذك ــاز ف نج ــات لالإ ــر عرف ــزة ياس ــة، وجائ العربي

الراحــل وبتنظيــم مــن مؤسســة ياســر عرفــات، واحتفلــت جمعيــة إنعــاش 

االأســرة باليوبيــل الذهبــي للمؤسســة. ونظمــت الســفارة الصينيــة بالتعــاون 

مــع وزارة الثقافــة الفلســطينية اليــوم الثقافــي الصينــي فــي فلســطين، كمــا 

نظمــت وزارة الثقافــة الفلســطينية أيضــاً جائــزة دولــة فلســطين التقديريــة 

نســانية لعــام 2015 بحضــور الســيد  فــي االآداب والفنــون والعلــوم االإ

الرئيــس.

وكمــا جــرت العــادة احتضــن قصــر رام هللا الثقافــي فعاليــات لمهرجانــات 

أساســية فــي مدينــة رام هللا  تنظــم بالشــراكة مــع بلديــة رام هللا، منهــا: 

مهرجــان رام هللا للرقــص المعاصــر بتنظيــم ســرية رام هللا االأولــى 

ــن الشــعبي. ــز الف ــم مرك ــي بتنظي ومهرجــان فلســطين الدول

ضــاءة الموجــود حاليــاً فــي قصــر رام  وشــهد عــام 2015 تطويــر نظــام االإ

ــا 52  ــرح وعدده ــد للمس ــدات لي ــة وح ــترت البلدي ــا اش ــي، كم هللا الثقاف

ــزة الصــوت. ــن أجه ــة م وحــدة، ومجموع

مجمع رام اهلل الترويحي
بلــغ عــدد رواد مجمــع رام هللا الترويحــي خــالل العــام حوالــي 40000 ألــف 

ــة  ضاف ــت باالإ ــي احتضن ــة الت ــم اســتخدام المالعــب الخارجي مواطــن، وت

إلــى المتنزهيــن اليومييــن فعاليــات شــملت بطــوالت نظمتهــا اللجنــة 

االأولمبيــة منهــا بطولــة التايكوانــدو، وبطــوالت اتحــاد كــرة الطاولــة، 

وبطولــة كــرة قــدم للمؤسســات والمبــادرات التــي تســتخدم ســاحات 

المجمــع الخارجيــة لتدريبــات الفــرق غيــر المحترفــة، كمــا تــم اســتخدام 

مرافــق مجمــع رام هللا الترويحــي لنشــاطات تابعــة لبلديــة رام هللا، 

وشــكل مجمــع رام هللا الترويحــي مقــر إقامــة المشــاركين فــي ملتقــى رام 

ــة،  ــام متتالي ــدة عشــرة أي ــي للشــباب خــالل شــهر آب 2015 ولم هللا الدول

واســتخدمت مرافــق مجمــع رام هللا الترويحــي لتنظيــم تدريبــات ماراثــون 

ــان 2015. ــهر نيس ــالل ش ــدر 2015« خ ــوا بنق ــال »س االأطف

ــهر  ــالل ش ــام خ ــدة 10 أي ــبوتيك 2015 لم ــة إكس ــت إقام ــع تم ــي المجم وف

ــور. ــن الجمه ــرا م ــاال كبي ــهد إقب ــذي ش ــرين أول 2015، وال تش
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تعزيز دور المكتبات في الحياة الثقافية
ــر للمكتبــة فــي  ــر مكتبــة رام هللا العامــة:  ضمــن خطــط التطوي - تطوي

العــام 2015 مــن حيــث المصــادر الجديــدة المتوافــرة، وتــّم تصنيــف 

8090 كتابــا جديــدا، وتصنيــف 750 عــددا مــن عناويــن مختلفــة لدوريــات، 

ــة. ــب قديم ــة كت ــد مجموع وتجلي

- شــراء كتــب والشــتراك فــي صحــف ومجــالت: تــم شــراء مجموعــة كتب 

بتبــرع ســخي مــن مؤسســة عبــد الحميــد شــومان للعــام 2015 دعمــا مــن 

ــد االشــتراك  ــة، وتجدي ــة الغربي ــي الضف ــات ف ــات البلدي المؤسســة لمكتب

فــي إصــدارات ومجــالت عــدد مــن المؤسســات والمراكــز الثقافيــة الوطنية.

ــارة  ع ــة االإ ــث المشــتركين الجــدد وحرك ــة: مــن حي ــى المكتب ــال عل قب - الإ

ــة  ــي المكتب ــدد ف ــتركين الج ــدد المش ــغ ع ــرّواد-: بل ــدد ال ــاع، وع رج واالإ

كبــارا وأطفــاال 907؛ بزيــادة 300 مشــترك عــن العــام الماضــي، وبلــغ عــدد 

المشــتركين المجدديــن اشــتراكهم لهــذا العــام310 بزيــادة 125 مشــتركا 

ــي. ــام الماض ــن الع ــددا ع مج

رجــاع والتجديــد: بلــغ عــدد الكتــب المعــارة خــالل  عــارة والإ - حــركات الإ

العــام 2015: 9300 كتــاب، وعــدد الكتــب المعــادة 8666 كتابــا، أمــا بالنســبة 

ــن  ــخصا م ــام 13420 ش ــذا الع ــا ه ــدد رواده ــكان ع ــة ف ــى رواد المكتب إل

االأعمــار كافــة.

- إهــداءات للمكتبــة: وصلــت المكتبــة مجموعــات كتــب تبــّرع بهــا 

ــة  ــن العربي ــاب باللغتي ــت 904 كت ــة بلغ ــة وأجنبي ــات عربي ــراد ومؤسس أف

نجليزيــة؛ أبرزهــا مجموعــة كتــب )263 كتابــا) مــن مكتبــة أ. زعــل أبــو  واالإ

ــي،  ــامح عبوش ــيد س ــا والس ــيدة نادي ــة الس ــن مكتب ــا م ــي، و166 كتاب رقط

وهنــاك تبــرع مــن مؤسســات؛ منهــا بنــك القــدس ومركــز الدراســات 

الفلســطينية، وهنــاك لفتــة كريمــة مــن الطفــل طاهــر جهــاد الــذي تبــرع 

بكتــب لالأطفــال انتهــى مــن قراءتهــا ورغــب فــي مشــاركة االأطفــال بهــا )23 

ــاب). كت

- برنامــج المكتبــة المحوســب Libsys: تــم تطبيــق النســخة الرابعــة 

المحدثــة مــن برنامــج المكتبــة االلكترونــي Libsys، ودمــج قواعــد البيانــات 

ــى  ــة االأطفــال فــي مبن ــة االأطفــال ومكتب ــة العامــة ومكتب الخاصــة بالمكتب

المحكمــة العثمانيــة فــي قاعــدة واحــدة مشــتركة، والعمــل قيــد التعديالت 

النهائيــة.

ــم  ــام 2015 تنظي ــهد ع ــة: ش ــة رام هللا العام ــال – مكتب ــج الأطف - برام

ــة  ــي مكتب ــال ف ــم االأطف ــالل قس ــن خ ــاطات م ــن النش ــرة م ــة كبي  مجموع

ــف الصفــوف  ــي مختل ــن ف ــال واليافعي ــة؛ اســتهدفت االأطف رام هللا العام

فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة والتابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة 

ــي:  ــو االآت ــى النح ــت عل ــخصا توزع ــا 2155 ش ــات حضره ــة الجامع وطلب

• برامج خاصة بتشجيع القراءة )لالأطفال من عمر 4 - 12(.	

• برامج خاصة بتشجيع القراءة لليافعين )من عمر 12 فما فوق(.	

• برامج خاصة بتشجيع القراءة والبحث للشباب )أعمار 17 - 25(.	

• برنامج المدارس الثقافي.	

أنشطة مجتمعية وتمثلت في
• المشــاركة فــي نشــاط تشــكيل الــورق )االوريغامــي) مــع مؤسســة تامــر 	

ــراءة  ــي« و»أســبوع الق ــرأ ل ــي إق ــة أب ــي »حمل ــم المجتمعــي ف للتعلي

الوطنــي«.

• شــارة – المســتويين االول والثانــي« بالتعــاون 	 دورتــي تعلــم »لغــة االإ

المــدارس  لطلبــة  الفلســطيني«  االأحمــر  الهــالل  »جمعيــة  مــع 

والموظفيــن.

• عــرض مســرحي بعنــوان »حــكاوي المطبقاتــي« مــع الحكواتــي المصري 	

»أوزأوز«، وفعاليــة »أوريغامــي« فــي دار االأمــل للرعايــة االجتماعية.

• المدنــي 	 الدفــاع  جهــاز  مــع  بالتعــاون  المدنــي  الدفــاع  نــدوات 

الفلســطيني، وتــم اســتكمالها مــع مــدارس بنــات رام هللا االأساســية، 

وذكــور  االأهليــة،  والكليــة  اللوثريــة،  والرجــاء  االأمعــري،  وإنــاث 

االأمعــري.

• أمســية إطــالق كتــاب »جيفــارا« بالتعــاون مــع مؤسســة تامــر للتعليــم 	

لمجتمعي. ا

• برنامــج التعلــم العاطفــي واالجتماعــي لالأطفــال مــن عمــر 4 – 12 	

ســنة، شــمل العناويــن االأتيــة: »حتــى ال أخســر أصدقائــي«، وفعاليــة 

ــر مــع قــوس قــزح«. ــة »أطي ــق بنفســي«، وفعالي »أث

• منتدى رام هللا الثقافي والندوات	

ــة رام هللا  ــي مكتب ــة ف ــدوات ثقافي ــم ن ــتمر تنظي ــام 2015؛ اس ــالل الع خ

العامــة مــن خــالل نشــاطات »منتــدى رام هللا الثقافــي«، كان منهــا: 

مناقشــة قصــة »قواعــد العشــق االأربعــون«، ولقــاء مــع الكاتبــة العراقيــة 

ــاب  ــم كت ــى وأســئلة أخــرى)، وتقدي ــوان )االأدب والمنف ــة بعن ــاء زنكن هيف

»مجانيــن بيــت لحــم« للكاتــب أســامة العيســة وتبعهــا فــي الشــهر ذاتــه 

تقديــم كتــاب »جــدار الصمــت للكاتبــة الفلســطينية المغتربــة »دينــا 

ســليم«. كمــا قــدم الكاتــب الشــاب ســائد كــرزون كتابــه 30 رقمــا ســريا، 

وعقــدت أيضــا نــدوة بعنــوان »الوضــع العربــي الراهــن والهجــرة« قدمهــا 

ــبيب. ــميح ش د. س
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التطوير المؤسسي وبناء القدرات 
لتحقيق التميز التشغيلي

 ورشة العمل السنوية لتقييم إنجاز خطة الهدف االستراتيجي الرابع
العام 2015، وإعداد خطة العام 2016

عقــدت بلديــة رام هللا ورشــة العمــل الســنوية لتقييــم إنجــاز خطــة العــام 

ــر  ــي قص ــادة ف ــى زي ــة عيس ــي قاع ــام 2016 ، ف ــة الع ــداد خط  2015 ، وإع

رام هللا الثقافــي، وافتتــح الورشــة رئيــس بلديــة رام هللا م. موســى حديــد، 

وبمشــاركة أعضــاء المجلــس البلــدي، ومديــر عــام البلديــة، ومديــري 

الدوائــر ورؤســاء االأقســام فــي البلديــة. وتوزّعــت ورشــة العمــل علــى ثالثــة 

ــرة،  ــر كل دائ ــن مدي ــام 2015 م ــاز للع نج ــر االإ ــرض تقاري ــّم ع ــام، إذ ت أي

وتــم فتــح بــاب النقــاش حــول أبــرز المشــاريع والمعوقــات التــي واجهــت 

ــع  ــدي م ــس البل ــان المجل ــش لج ــاريعها. وناق ــاز مش ــي إنج ــرة  ف كل دائ

مديــري ورؤســاء االأقســام فــي الدوائــر مســودات الخطــط لــكل دائــرة، كمــا 

عــرض مديــرو الدوائــر خطــط 2016 عرضــاً تفصيليــاً لمشــاريع ونشــاطات كل 

ــة،  ــة التحتي ــرة فــي عــام 2016، بمــا يشــمل المشــاريع، ومشــاريع البني دائ

ــتثمار  ــز االس ــة لتعزي ــاريع اقتصادي ــري، ومش ــط الحض ــاريع التخطي ومش

ــة، ومشــاريع  ــة الذكي ــة والمدين ــة، ومشــاريع النظــم الجغرافي فــي المدين

ــة الثقافيــة والمجتمعيــة.  التنمي

ــع  ــام 2015 م ــل ع ــة عم ــداد خط ــة إلع ــاد ورش انعق
ــي ــع المحل المجتم

عــداد خطــة العمــل لعــام 2015 بمشــاركة  عقــدت بلديــة رام هللا ورشــة الإ

مؤسســات المجتمــع المحلــي، -فــي قاعــة عيســى زيــادة فــي قصــر رام هللا 

ــة  ــز المشــاركة المجتمعي ــي تعزي ــة ف ــات البلدي ــة لتوجه ــي؛-، ترجم الثقاف

والتواصــل مــع المواطنيــن، مــن خــالل المشــاركة فــي ورشــة العمــل 

ــام 2015.  ــة رام هللا لع ــل لبلدي ــة العم ــداد خط ع ــة الإ المخصص

وتنــدرج الورشــة ضمــن لقــاءات تعقدهــا البلديــة مــع مؤسســات المجتمــع 

ــاًء  ــابقا لق ــدت س ــت عق ــة رام هللا، إذ كان ــي مدين ــن ف ــي والمواطني المحل

فــي مخيــم قــدورة ولقــاء آخــر مــع جمعيــة إســكان جامعــة بيرزيــت ولقــاء 

ــة، ولقــاء مــع  ــة، وجمعيــة الياســمين الخيري مــع جمعيــة اللــد الوطني

ــاريع  ــب المش ــة حس ــرى متخصص ــاءات أخ ــن، ولق ــن والمواطني الصحفيي

ــي مناقشــة خطــة  ــا الســنوي ف ــى نهجه ــة إل ــات المســتهدفة، إضاف والفئ

ــة. ــي المدين ــي ومواطن ــا بالشــراكة مــع المجتمــع المحل عمله
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اللقاء التشاوري مع ممثلي المجتمع المحلي لمناقشة أولويات المدينة  للعام 2016
عقــدت بلديــة رام هللا اللقــاء التشــاوري مــع ممثلــي مؤسســات المجتمــع المحلــي لمناقشــة أولويــات المدينــة لعــام 2016، إذ جــرى إطــالع الحضــور علــى 

أولويــات المدينــة التــي وضعتهــا البلديــة ومشــاريع البلديــة علــى أرض الواقــع. ويأتــي اللقــاء فــي إطــار تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة، وإتاحــة المجــال 

نجــازات والمعوقــات التــي تواجــه مدينــة رام هللا، ومشــاركة المواطنيــن الهمــوم والطموحــات والتحديــات والخطــط  أمــام المواطنيــن لالطــالع علــى االإ

ــاريع  ــى مش ــم عل ــي وإطالعه ــع المحل ــات المجتم ــع مؤسس ــة م ــة ومتخصص ــع عام ــة مواضي ــى مناقش ــاء إل ــدف اللق ــة رام هللا. وه ــتقبلية لبلدي المس

وإنجــازات البلديــة، وتســعى البلديــة مــن خــالل اللقــاء إلــى طــرح أفــكار وقضايــا جديــدة ومميــزة مــع ممثلــي المجتمــع المحلــي، بهــدف إدراجهــا فــي 

خطــة البلديــة للعــام 2016. 

وشــهد اللقــاء تفاعــالً كبيــراً مــن جمهــور الحاضريــن، واســتمر ثــالث ســاعات متواصلــة عّبــر خاللــه المشــاركون عــن تفاعلهــم مــع المواضيــع المطروحــة، 

ــاء، وإقامــة ســوق  ــر العمــل التطوعــي، وتســمية االأحي ــة، وتطوي ــة، وتشــجير المدين ــى أزمــة الســير والتحــوالت المروري وتركــزت مداخــالت الحضــور عل

خضــار نموذجــي، وتنظيــم ميــدان المنــارة، وإنشــاء متنزهــات ومناطــق خضــراء فــي المدينــة، وأرشــيف مدينــة رام هللا، وحمايــة البيــوت القديمــة، وإنشــاء 

مكاتــب جديــدة للبلديــة فــي االأحيــاء.

المقاعد المخصصة  لبلدية رام اهلل في المعاهد والجامعات
ســنويّا؛ يتــم االعــالن فــي الصحــف المحليــة وضمــن االتفــاق القائــم بيــن بلديــة رام هللا ووكالــة االأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 

عــن تخصيــص عشــرة مقاعــد للطــالب ممــن ال يحملــون بطاقــة الجــىء للدراســة، فــي كل مــن كليــة العلــوم التربويــة، وتخصيــص عشــرة مقاعــد فــي كليــة 

مجتمــع المــرأة – الطيــرة، و5 مقاعــد دراســية للموظفيــن، و5 الأبنائهــم، و10 مقاعــد الأهالــي المدينــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، واســتقبلت البلديــة 

طلبــات مــن خريجــي الثانويــة العامــة 2014، وحســب المعاييــر المحــددة التــي وضعتهــا لجنــة مختصــة مــن المجلــس البلــدي لهــذه المقاعــد، تــم اختيــار 

عــالن عــن أســمائهم فــي الصحــف المحليــة. الطــالب المقبوليــن، واالإ

حفل اإلفطار السنوي
أقامــت بلديــة رام هللا إفطــارا جماعيــا علــى شــرف العامليــن فــي البلديــة، 

ــه  ــل مجمــع رام هللا الترويحــي، وشــارك في ــا مقاب ــك فــي حــرش ردان وذل

ــذي توجــه  ــون والمتقاعــدون ورئيــس وأعضــاء المجلــس البلــدي ال العامل

لجميــع العامليــن فــي بلديــة رام هللا بأحــر التهانــي لحلــول الشــهر 

ــل. الفضي

فطــار تكريــم الزمــالء: محمــود ســلمة، وبســام ســميرات،  ــّم خــالل االإ وت

وســعيد فــراج، ود. صــالح الشــوبكي، تقديــرا للجهــود التــي بذلوهــا خــالل 

ســنوات عملهــم، ويأتــي التكريــم بعــد إنهــاء ســنوات الخدمــة فــي البلديــة 

وتقاعدهــم.
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حفل عيد العمال العالمي
نظمــت نقابــة العامليــن فــي بلديــة رام هللا حفــالً لمناســبة االأول مــن أيــار، 

فــي قاعــة حديقــة العائلــة فــي مدينــة رام هللا، بحضــور م. موســى حديــد 

ــة،  ــن فــي البلدي ــة، وأعضــاء فــي المجلــس البلــدي والعاملي رئيــس البلدي

وتخلــل الحفــل الــذي نظــم بدعم من صنــدوق المجلــس البلــدي، وبرعاية 

»الوطنيــة موبايــل«، كلمــات رســمية وفقــرات ســحب علــى الجوائــز.

حفل عيد المرأة 
 قــام م. موســى حديــد رئيــس البلدية، بمناســبة يــوم المرأة 

العالمــي بتكريــم موظفــات بلديــة رام هللا بتوزيــع الــورود، 

ــات،  ــب الموظف ــى مكات ــا عل ــام به ــة ق ــالل جول ــك خ وذل

كمــا نظمــت البلديــة رحلــة ترفيهيــة لجميــع موظفاتهــا إلــى 

مدينــة أريحــا بهــذه المناســبة.
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بلديــة  عمــل  آليــات  علــى  تطلــع  اهلل  رام  بلديــة 
الثلــوج إزالــة  فــي  موســكو 

اتفقــت بلديــة رام هللا مــع بلديــة موســكو علــى تفعيــل اتفاقيــة التعــاون 

الموقعــة بيــن المدينتيــن منــذ العــام 2010، وذلــك خــالل االجتمــاع الــذي 

عقــده وفــد بلديــة رام هللا، برئاســة م. موســى حديــد، مــع بلديــة موســكو 

ــرة  ــب االأخي ــى طل ــاء عل ــة رام هللا بن ــي وجهــت دعــوة لبلدي ــة الت الصديق

ــي  ــل ف ــوج والتعام ــة الثل ــال إزال ــي مج ــكو ف ــارب موس ــى تج ــالع عل لالط

ــة. العواصــف الثلجي

ــط  ــة وإدارة وس ــن البلدي ــق بي ــاون الوثي ــار التع ــي إط ــارة ف ــاءت الزي وج

ــة موســكو  ــدت بلدي ــا أب ــاون، وخالله ــة تع ــا اتفاقي ــي تربطهم موســكو الت

اســتعدادها لتقديــم المعلومــات الالزمــة ضمــن تجربتهــا فــي إزالــة الثلوج، 

ــع  ــن تجم ــى أماك ــة إل ــة ميداني ــي جول ــة رام هللا ف ــد بلدي ــه وف ــا توج كم

االآليــات التــي تســتخدمها بلديــة موســكو فــي أوقــات العواصــف الثلجيــة 

زالــة الثلــوج وإذابتهــا، ورافــق الوفــد الشــخص المتخصــص مــن بلديــة  الإ

زالــة الثلــوج، وقــّدم شــرحاً عــن عــدد مــن  موســكو فــي العمــل الميدانــي الإ

ــي تشــكل  ــن القطــع الت ــدد م ــوج وع ــة الثل ــي إزال ــات المســتخدمة ف االآلي

زالــة الثلــوج عــن الشــوارع وتجميعهــا  نظامــاً يعمــل فــي سلســلة خطــوات الإ

رســالها إلــى مناطــق محــددة للتعامــل معها.وتعتبــر هــذه  فــي شــاحنات الإ

ــة  ــات الثقيل ــوج واالآلي ــحات الثل ــواع كاس ــى أن ــرف عل ــم للتع ــة االأه الجول

ــة الثلــوج. زال والخفيفــة الإ

ــن  ــد ممثلي ــى الوف ــيا، التق ــى روس ــة رام هللا إل ــد بلدي ــارة وف ــالل زي وخ

ــع  ــاء م ــة لق ــس البلدي ــد رئي ــي موســكو، وعق ــة الفلســطينية ف ــن الجالي ع

رئيــس الشــؤون االأجنبيــة للشــرق االأوســط وجنــوب إفريقيــا فــي وزارة 

الخارجيــة الروســية، ســيرغي فيرشــين، عضــو اللجنــة الرباعيــة، جــرى 

خاللــه مناقشــة إنشــاء أكاديميــة روســية فلســطينية فــي رام هللا، والتعــاون 

فــي مجــال إنشــاء حديقــة روســية فــي رام هللا أيضــاً، كمــا التقــى رئيــس 

مبراطوريــة االأرثوذكســية الفلســطينية، ســرجي ستيباشــين، تبادل خبرات الجمعيــة االإ

واتفقــا علــى إعــداد ورقــة مشــاريع تقترحهــا بلديــة رام هللا للتعــاون 

ــى  ــيا إل ــي روس ــطين ف ــفارة فلس ــالل س ــن خ ــا م ــا وتقديمه ــى تنفيذه عل

ــي  ــة ف ــى بالثقاف ــج تعن ــن برام ــث ع ــم الحدي ــاء ت ــة، وخــالل اللق الجمعي

 مدينــة رام هللا، والمتعلقــة بمكتبــة وطنيــة، وأيضــاً الحديــث عــن مدرســة 

روسية في رام هللا.

وفد من بلدية رام اهلل يبحث التعاون مع بلدية 
جوهانسبيرغ  خالل زيارة إلى جنوب إفريقيا

ــد،  ــى حدي ــة رام هللا م. موس ــس بلدي ــة رئي ــة برئاس ــن البلدي ــد م زار وف

بلديــة جوهانســبرغ فــي جنــوب إفريقيا، وجــاءت الزيــارة اســتكماالً التفاقية 

التعــاون الموقّعــة فــي العــام الماضــي بيــن البلديتيــن، واســتكماالً لوضــع 

خطــة عمــل بينهمــا، واســتضافت بلديــة جوهانســبرغ بلديــة رام هللا لهــذا 

الغــرض.

ــبرغ  ــة جوهانس ــى مدين ــة رام هللا إل ــارة بلدي ــن زي ــاركة ضم ــت المش وكان

للتعــرّف علــى تجاربهــا فــي مجــاالت التخطيــط والبيئة واالســتثمار، وشــارك 

وفــد بلديــة رام هللا فــي 4 ورش عمــل ضمــن اتفاقيــة التعــاون التــي وقعتها 

ــدن  ــي مجــاالت الم ــاون ف ــى التع ــص عل ــام الماضــي، وتن ــان الع البلديت

الذكيــة والمواصــالت وتبــادالت فــي مجــال التعليــم الجامعــي، واالطــالع 

علــى تجــارب معالجــة النفايــات الصلبــة.

ــة رام هللا شــارك فــي كلمــة فــي المؤتمــر الثانــي التحــاد  وكان رئيــس بلدي

الجاليــات العربيــة فــي جنــوب إفريقيــا، الــذي حضــره عــدد مــن الســفراء 

العــرب ومنــدوب الجامعــة العربيــة وهيئــة علمــاء المســلمين، وعقــد 

المؤتمــر بتزامــن مــع فعاليــات التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وكان 

تحــت عنــوان التماســك االجتماعــي، وقــدم رئيــس البلديــة مداخلــة بهــذا 

الخصــوص، وتحــدث عــن التجربــة المتميــزة لتحــرر جنــوب إفريقيــا، كمــا 

ــة رام هللا  ــذي ســيقام فــي مدين ــال ال ــدان نيلســون ماندي تحــدث عــن مي

وأهميــة ذلــك للشــعب الفلســطيني لمــا يمثلــه مــن رمزيــة هامــة.
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 تعزيز مكانة رام اهلل 
محليا وعربيا ودوليا 

 الرئيس محمود عباس يستقبل الهدف االستراتيجي الخامس
أعضاء مجلس بلدي رام اهلل

ــي  ــة ف ــر الرئاس ــي مق ــاس، ف ــود عب ــطين محم ــة فلس ــس دول ــتقبل رئي اس

ــى  ــة موس ــس البلدي ــة رئي ــة رام هللا برئاس ــس بلدي ــة رام هللا، مجل مدين

ــة  ــط التطويري ــاريع والخط ــى المش ــيادته عل ــس س ــع المجل ــد، وأطل حدي

ــي  ــن التهان ــة رام هللا، مقدمي ــوض بمدين ــة للنه ــا البلدي ــوم به ــي تق الت

ــريف. ــوي الش ــد النب ــد المول ــدة وعي ــاد المجي ــبة االأعي بمناس

وثمــن المجلــس البلــدي الجهــود التي يبذلهــا الرئيــس والقيادة الفلســطينية 

ــه؛  ــن جانب ــتقلة، وم ــطينية المس ــا الفلس ــة دولتن ــت ال وإقام ــاء االح نه الإ

ــة رام هللا بهــدف  ــدي لمدين ــرة للمجلــس البل ثمــن الرئيــس الجهــود الكبي

إعطــاء المدينــة وجهــاً حضاريــاً، ومــا يلعبــه مــن دور مركــزي فــي اســتقبال 

الوفــود الدوليــة، واســتضافته للمقــار الحكوميــة الرئيســة.

 استقبال وفد أبناء رام اهلل 
في المهجر في مقر الرئاسة 

ــي  ــة ف ــر الرئاس ــي مق ــاس ف ــود عب ــطين محم ــة فلس ــس دول ــتقبل رئي اس

ــن رجــال  ــدداً م ــد، ضــم ع ــداً برئاســة م.موســى حدي ــة رام هللا وف مدين

الديــن المســيحي واالتحــاد االأميركــي الأبنــاء رام هللا، ورئيــس االتحــاد 

بســام عويــس، والبعثــة الطبيــة الأبنــاء رام هللا المغتربيــن، ورئيــس 

وأعضــاء المجلــس البلــدي لمدينــة رام هللا.

وســلم أعضــاء الوفــد ســيادة الرئيــس قــرار بلديــة رام هللا القاضــي 

بتخصيــص قطعــة أرض لصالــح إنشــاء المجلــس الطبــي االأعلــى، ودعــوة 

لحضــور مؤتمــر أبنــاء رام هللا الــذي ســيعقد فــي مدينــة شــيكاغو االأميركيــة 

فــي شــهر تمــوز المقبــل، وأطلعــوا ســيادته علــى دور البعثــة الطبيــة فــي 

تقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي للطواقــم الطبيــة الفلســطينية، وأثنــى 

ــم  ــم الدع ــي تقدي ــاء رام هللا ف ــي الأبن ــاد االأميرك ــى دور االتح ــس عل الرئي

الأبنــاء شــعبنا، مؤكــداً أهميــة قيــام أبنــاء شــعبنا المغتربيــن بزيــارة وطنهم 

والتواصــل مــع أبنــاء شــعبهم لدعــم صمودهــم أمــام االحتــالل. 
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 استقبال اتحاد أبناء رام اهلل 
من الواليات المتحدة

اســتقبلت بلديــة رام هللا ممثلــة برئيــس البلديــة المهنــدس موســى حديــد 

وفــد اتحــاد أبنــاء رام هللا مــن الواليــات المتحــدة االأمريكيــة فــي البلديــة، 

ــاء رام هللا  ــة إقامــة المؤتمــر الســتين التحــاد أبن ــى أهمي ــد عل ــم التأكي وت

ــارة  ــع لزي ــوة للجمي ــاً دع ــم رام هللا، موجه ــي مدينته ــام 2018 ف ــي الع ف

ــة  ــر بلدي ــي مق ــد ف ــاع عق ــك خــالل اجتم ــه، وكان ذل ــة ودعــم أهل  المدين

رام هللا، نوقــش خاللــه تعزيــز مأسســة العالقــة بيــن البلديــة واتحــاد أبنــاء 

رام هللا فــي عــدد مــن المجــاالت التــي مــن شــأنها خدمــة مصلحــة المدينــة 

والمواطنين.

 المشاركة في المؤتمر نصف السنوي 
التحاد أبناء رام اهلل في أمريكا

شــارك رئيــس بلديــة رام هللا م. موســى حديــد فــي المؤتمر نصف الســنوي 

لالتحــاد االأمريكــي لــرام هللا فــي مدينــة هيوســتن االأمريكيــة، وحضــر م. 

حديــد اجتماعــات المؤتمــر نصــف الســنوي التحــاد أبنــاء رام هللا، وقــّدم 

فيــه عرضــاً عــن المشــاريع الحاليــة والمســتقبلية للبلديــة، وتــم فتــح البــاب 

لجمــع أمــوال لشــراء كاســحة ثلــوج، وتــم جمــع 60 ألــف دوالر لشــراء ســيارة 

جديــدة لنقــل الموتــى الحتيــاج المدينــة.

وفــي الســياق ذاتــه؛ عقــدت جلســة لمجموعــة رجــال أعمــال فلســطينيين 

ــة  ــاروق الشــامي، بمشــاركة رئيــس بلدي مــع رجــل االأعمــال الفلســطيني ف

رام هللا م. موســى حديــد، نوقــش خاللهــا إنشــاء شــركة اســتثمارية لجلــب 

اســتثمارات جديــدة للمدينــة، ومشــاريع تســتهدف تعزيــز العالقة مــع أبناء 

ــتثمار  ــاذب الس ــو ج ــاد ج ــتثمار وإيج ــجيع االس ــن، وتش رام هللا المغتربي

المغتربيــن فــي فلســطين ومدينــة رام هللا.

رئيس البلدية يوجه رسالة للمدن الصديقة 
والشبكات العالمية  الطالعها على اإلعدامات 

اليومية ألطفال فلسطين 
توجــه رئيــس بلديــة رام هللا، م. موســى حديــد، برســالة للمــدن الصديقــة 

لــرام هللا والشــبكات العالميــة التــي تربطهــا معهــا اتفاقيات توأمــة وتعاون، 

حــول مجريــات االأوضــاع فــي الســاحة الفلســطينية، وذلــك الإطالعهــا علــى 

عدامــات اليوميــة لالأطفــال،  معانــاة الشــعب الفلســطيني الناجمــة عــن االإ

ــوة  ــتخدامه الق ــالل، واس ــش االحت ــة جي ــى عنصري ــالته إل ــي رس ــيراً ف مش

المفرطــة علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك االســتخدام الواســع النطــاق 

ــا  ــن االأطفال.ودع ــم م ــن معظمه ــن، والذي ــد المدنيي ــة ض ــرة الحي للذخي

م. حديــد الــدول الصديقــة إلــى العمــل مــن أجــل تحقيــق العدالــة 

ــدوان  ــد الع ــم، ض ــع حكوماته ــب م ــى جن ــاً إل ــط، جنب ــالم والضغ والس

ســرائيلي وممارســته البشــعة اليوميــة فــي مدينــة القــدس وأماكــن أخــرى  االإ

فــي فلســطين، مشــيراً إلــى أن دولــة فلســطين بحاجــة إليهــم للعمــل مــن 

ــة  ــى انتهاكاتهــا، والدفــاع عــن الحقــوق المدني أجــل محاســبة إســرائيل عل

ــرائيلي  س ــالل االإ ــزام االحت ــالل، وإل ــاء االحت ــطينية، وإنه ــة الفلس والدولي

ــاء  ــع أنح ــة جمي ــالم والعدال ــم الس ــي أن يع ــالً ف ــة، أم ــن الدولي بالقواني

العالــم.

تعزيز العالقات الدولية

 بلدية رام اهلل تكرم سفير دولة جنوب إفريقيا 
في فلسطين

كــرّم رئيــس بلديــة رام هللا، م. موســى حديــد، ســفير دولــة جنــوب إفريقيا 

لــدى الســلطة الفلســطينية، البروفيســور د.مكاليمــا ميلوتغيســي، فــي مقــر 

ــرا لجهــوده التــي بذلهــا فــي دعــم القضيــة  ــا، تقدي ســفارة جنــوب إفريقي

ــة  ــا فــي دول ــوب إفريقي ــة جن ــه ســفيراً لدول ــرة عمل الفلســطينية خــالل فت

ــا،  ــوب إفريقي ــة جن ــع دول ــة م ــد العالق ــي اتســمت بتوطي فلســطين، والت

ــن، وشــارك  ــن الطرفي حيــث تخللهــا إنجــاز مجموعــة مشــاريع مشــتركة بي

فــي التكريــم عضــو المجلــس البلــدي، م. كمــال دعيبــس، ومديــرة دائــرة 

العالقــات العامــة، مهــا شــحادة. 

 بوغوتاه تتآخى مع رام اهلل، 
وترفع العلم الفلسطيني خفاقًا في سمائها

ــا اتفاقيــة توأمــة وتعــاون بيــن  وقعــت بلديــة رام هللا وجمهوريــة كولومبي

العاصمــة الكولومبيــة ومدينــة رام هللا، وجــاء ذلــك خــالل احتفــال رســمي 

ــاه  ــن بوغوت ــات بي ــز العالق ــى تعزي ــة إل ــدف االتفاقي ــر، وته ــعبي كبي  وش

ورام هللا، والقيــام بأنشــطة منفعــة متبادلــة فــي مختلــف المجــاالت. 

ــا  ــد، حي ــة رام هللا، الســيد موســى حدي وألقيــت كلمــة باســم رئيــس بلدي

فيهــا العاصمــة الكولومبيــة، وشــدد علــى ضــرورة تحويــل مثــل هــذه 

ــه  ــا في ــترك لم ــاون المش ــالل التع ــن خ ــوس م ــع ملم ــى واق ــات إل االتفاقي

مصلحــة المدينتيــن.
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استقبال رئيسة بلدية باريس  
اســتقبل رئيــس بلديــة رام هللا، م. موســى حديــد، وأعضــاء المجلــس 

ــة باريــس، آن هيدالكــو والقنصــل الفرنســي العــام،  ــدي رئيســة بلدي البل

ــة  ــر العالق ــبل تطوي ــث س ــق، لبح ــد المراف ــرو، والوف ــه ماغ ــيد آرفي الس

بيــن بلديــة رام هللا وبلديــة باريــس فــي المســتقبل. وتشــكل هــذه الزيــارة 

ــن  ــن. م ــن كال البلدي ــل بي ــدة وعم ــة جي ــس لعالق ــد تؤس ــرة ق ــة كبي أهمي

ــرت عــن ســعادتها  ــى هــذا االســتقبال، وعب ــو  عل ــا، شــكرت هيدالك جهته

ــارة تأتــي  ــة رام هللا، مشــيرة إلــى أن الزي ــارة فلســطين، وال ســيما بلدي بزي

ــة  ــام 2011، وأن بلدي ــي الع ــدأت ف ــي ب ــة الت ــتكمال العالق ــار اس ــي إط ف

باريــس ســتعمل فــي الوقــت القريــب علــى مســاعدة البلديــة فــي مشــروع 

إنــارة البلــدة القديمــة فــي المدينــة، والتعــاون فــي الموضوعــات الثقافيــة 

ــة.  ــيقية المتنوع والموس

استقبال ممثلة بولندا في فلسطين
ــة  ــلبك، ممثل ــو ش ــن أب ــة، م. حس ناب ــة رام هللا باالإ ــس بلدي ــتقبل رئي اس

جمهوريــة بولنــدا لــدى فلســطين ألكســاندرا بوكوفســكا – ماكيــب فــي 

 مقــر البلديــة، وجــاء اللقــاء فــي إطــار بحــث التعــاون بيــن بلديــة 

ــب  ــي الترتي ــطين ف ــة فلس ــدى دول ــدا ل ــة بولن ــة جمهوري رام هللا وممثلي

ــدا  ــة بولن ــا ممثلي ــي نفذته ــاريع الت ــن المش ــور، يتضم ــرض ص ــة مع قام الإ

فــي فلســطين بمناســبة مــرور عشــرة أعــوام علــى تأســيس مكتــب الممثليــة 

ــة فيهــا. البولندي

ــة عالقــة توأمــة  ــن البولندي ــة لوبلي ــة رام هللا تربطهــا بمدين ــر أن بلدي يذك

وتعــاون علــى أكثــر مــن صعيــد، أهمهــا  فــي مجــال البنيــة التحتيــة 

والثقافــة والتطويــر الحضــري. هــذا وســبق أن نفــذت بلديــة رام هللا 

مشــروعين بتمويــل مــن الخارجيــة البولنديــة عبــر الممثليــة البولنديــة 

ــة. ــح المدين لصال

استقبال وفد فني من بلدية باريس
اســتقبلت بلديــة رام هللا وفــداً مــن بلديــة باريــس ســيعمل علــى تقديــم 

نــارة، كجــزء مــن مشــروع تطويــر وتأهيــل  المســاعدة فــي تنفيــذ مشــروع لالإ

شــامل للبلــدة القديمــة، مــا مــن شــأنه أن ينعكــس علــى مســتقبل البلــدة 

ــياحية  ــة والس ــطة االقتصادي ــا، واالأنش ــي فيه ــوروث الثقاف ــة والم القديم

ــراء  ــة الخض ــتخدام الطاق ــول الس ــى التح ــة إل ــعى البلدي ــة. وتس والثقافي

الطاقــة  وتحديــداً  المســتدامة،  والطاقــة   LED الـــ  إنــارة  واســتخدام 

ــر  ــن الجدي ــراء. وم ــارة الخض ن ــي االإ ــتراتيجية ف ــر االس ــية، وتطوي الشمس

ذكــره أن بلديــة باريــس طرحــت إمكانيــة التعــاون فــي عــدد مــن المجــاالت، 

ــة  ــتراتيجية وخط ــر اس ــة، وتطوي ــون الطاق ــاالت، وقان ــارة االحتف ــا: إن منه

ــي. ــة، والمجــال الثقاف ــي مجــال الطاق ــي ف طــار القانون عمــل ضمــن االإ

استقبال وفد برلماني من إندونيسيا
ــاء  ــاً مــن إندونيســيا، وخــالل اللق ــداً برلماني ــة رام هللا وف اســتضافت بلدي

برئاســة م. موســى حديــد، رئيــس بلديــة رام هللا، وعضــوي المجلــس 

ــس  ــو مجل ــع عض ــاون م ــن، وبالتع ــو عي ــالء أب ــا وع ــر حناني ــدي ماه البل

ــذي  ــع ال ــد الواق ــتعرض م. حدي ــي، اس ــر قنوات ــم، ماه ــت لح ــة بي بلدي

ــي  ــة الت ــة العنصري ــالل، والهجم ــل االحت ــي ظ ــطينيون ف ــه الفلس يعيش

ــزل  ــراق من ــا إح ــزل، وكان آخره ــي الع ــى االأهال ــتوطنون عل ــها المس يمارس

واستشــهاد أفــراد عائلــة الدوابشــة، وتحــدث عــن التحديــات التــي تواجــه 

مدينــة رام هللا فــي توســعها وتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا. مــن جانبــه، 

ندونيســي عــن إعجابــه بمدينــة رام هللا وتطورهــا،  تحــدث رئيــس الوفــد االإ

ندونيســي  ندونيســيا والشــعب االإ مشــيراً إلــى أن الرؤســاء الســابقين الإ

ــا  ــم هن ــه، وأنه ــة قضيت ــون بعدال ــطيني ومؤمن ــعب الفلس ــون الش يدعم

ــا. ــة منه ــر القائم ــدة وتطوي ــات جدي ــاء عالق لبن

استقبال السفيرين شامية وترشحاني
اســتقبل رئيــس بلديــة رام هللا، م. موســى حديــد، الســفير د. مــازن 

ــا وأســتراليا، وســفير دولــة  شــامية، مســاعد الوزيــر لشــؤون آســيا وإفريقي

فلســطين لــدى جمهوريــة أوزبكســتان ووســط آســيا، د. محمــد ترشــحاني، 

بحضــور مديــر عــام البلديــة أحمــد أبــو لبــن، ومديــرة العالقــات العامــة 

مهــا شــحادة. وجــاء اللقــاء فــي إطــار بحــث إمكانيــة بنــاء عالقــات توأمــة 

مــع مــدن فــي دول آســيا وإفريقيــا وأســتراليا وأوزبكســتان، وتأســيس تعاون 

ثنائــي مشــترك بيــن هــذه المــدن فــي مجــاالت مختلفــة؛ تضــم مشــاريع 

ــوروث  ــى الم ــاظ عل ــاريع للحف ــط، ومش ــارة والتخطي ن ــة واالإ ــة التحتي للبني

ــة. ــة وثقافي ــات مجتمعي ــي وفعالي الثقاف
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اللقاءات العامة والمتخصصة 
اللقاء المفتوح الثاني

ــس  ــد وأعضــاء المجل ــة موســى حدي ــس البلدي ــن، بحضــور رئي ــر الالتي ــة دي ــي قاع ــة ف ــي المدين ــع مواطن ــاً م ــاء مفتوح ــدي رام هللا لق ــس بل ــد مجل عق

نجــازات  دارة التنفيذيــة للبلديــة، وانضــوى اللقــاء فــي إطــار تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة، وإتاحــة المجــال أمــام المواطنيــن لالطــالع علــى االإ البلــدي واالإ

ــة رام هللا. ــات والخطــط المســتقبلية لبلدي ــن الهمــوم والطموحــات والتحدي ــة رام هللا، وبهــدف مشــاركة المواطني ــي تواجــه مدين والمعوقــات الت

اســتمر اللقــاء الــذي بـُـث عبــر فضائيــة فلســطين مباشــر ثــالث ســاعات متواصلــة، عّبــر خاللــه المواطنــون عــن مشــاكلهم وهمومهــم، التــي تركــزت حــول 

ــكالب  ــذروة، وظاهــرة ال ــات ال ــي أوق ــة الســير ف ــة، وأزم ــى االأرصف ــات عل ــة، والبســطات والتعدي ــي المدين ــر اتجاهــات الســير ف ــة، وتغيي ــة التحتي البني

الضالــة، وزيــادة الرســوم الســنوية. وأجــاب رئيــس البلديــة علــى شــكاوى المواطنيــن، وتنــاوب أعضــاء المجلــس البلــدي علــى االإجابــة عــن أســئلة المواطنين 

ومالحظاتهــم، كل حســب اختصاصــه.

تعزيز العالقات المحلية

اللقاء مع الصحفيين وممثلي وسائل اإلعالم
عــالم، فــي  عقــدت بلديــة رام هللا لقــاًء مــع الصحفييــن وممثلــي وســائل االإ

خطــوة لتعزيــز التواصــل مــع البلديــة وإتاحــة المجــال للصحفييــن لتوجيــه 

االأســئلة والمقترحــات حــول القضايــا العامــة، ولالســتماع إلــى آرائهــم حــول 

ــاب  ــح ب ــاء، ُفِت ــالل اللق ــة رام هللا. وخ ــا بلدي ــوم به ــي تق ــاريع الت المش

النقــاش والتســاؤالت أمــام الحضــور، وشــارك الجميــع فــي طــرح أرائهــم 

حــول طبيعــة عمــل البلديــة ومشــروع تأهيــل البلــدة القديمــة، واســتئناف 

العمــل مــن جديــد بنظــام عــدادات الدفــع المســّبق لمواقــف الســيارات، 

وعــدد مــن المالحظــات فــي مجــاالت: التعديــات علــى االأرصفــة، وتغييــر 

ــارات  ش ــى االإ ــول عل ــرة التس ــة، وظاه ــة المروري ــير والخط ــات الس اتجاه

المروريــة. وحــاول رئيــس البلديــة فــي اللقــاء االإجابــة عــن جميــع االأســئلة 

واالستفســارات التــي طرحهــا الصحفيــون.

اللقاء المجتمعي مع المواطنين حول التعديالت المرورية 

عقــدت بلديــة رام هللا اللقــاء المجتمعــي مــع المواطنيــن حــول التعديــالت المروريــة فــي المدينــة، وجــاء اللقــاء ضمــن سلســلة اللقــاءات المجتمعيــة 

مــع مواطنــي المدينــة بهــدف إطالعهــم علــى منهجيــة التعديــالت المروريــة التــي قامــت بلديــة رام هللا بتطبيقهــا فــي االآونــة االأخيــرة، إضافــة إلــى عــرض 

المراحــل المقبلــة مــن الخطــة المرورية.وتمكنــت البلديــة مــن خــالل تنفيــذ التعديــالت المروريــة، مــن تحقيــق الســالمة المروريــة )للمشــاة والســائقين، 

مــكان قطــع المفــارق بأمــان، والمشــي علــى االأرصفــة الواســعة وقطع الشــارع مــن الطــالب والمشــاة)، وتأهيل الشــوارع لــذوي االحتياجات  حيــث أصبــح باالإ

الخاصــة، وتأســيس بنيــة تحتيــة جاهــزة لنظــام النقــل العــام، باصــات الخلجــان، وســهولة التدفــق المــروري واســتخدام الطــرق الفرعيــة، وزيــادة عــدد 

مواقــف الســيارات )نظــام الدفــع المســبق، نظــام المواقــف االأوتوماتيكيــة). وشــهد اللقــاء تفاعــالً كبيــراً مــن الحضــور، واســتمر لثــالث ســاعات متواصلــة 

عّبــر خاللــه المواطنــون عــن المشــاكل التــي واجهتــم نتيجــة التغيــرات المروريــة فــي اتجاهــات الســير، وخاصــة الشــوارع باتجــاه واحــد، واالأزمــة المروريــة 

فــي أوقــات الــذروة وتعديـّـات التجــار علــى االأرصفــة، وتعديـّـات خطــوط الســرفيس العامــة علــى الشــوارع، والشــاحنات الكبيــرة، فــي حيــن أبــدى آخــرون 

رضاهــم عــن التغيــرات التــي أجريــت فــي المدينــة. وتركــزت المواضيــع علــى تغييــر اتجاهــات الســير فــي المدينــة، والتعديــات علــى االأرصفــة، وأزمــة 

الســير فــي أوقــات الــذروة.

 مناقشة التعاون المشترك 
مع اللواء حازم عطا اهلل 

ــر عــام الشــرطة  ــد، مدي ــة رام هللا، م. موســى حدي اســتقبل رئيــس بلدي

ــرة،  ــة رام هللا والبي ــرطة محافظ ــر ش ــب مدي ــاهللا، ونائ ــازم عط ــواء ح الل

ــد، فــي  ــو زني ــر إدارة المــرور، المقــدم أب ــي، ومدي المقــدم بشــار البرغوث

ــن  ــاون المشــترك بي ــي إطــار التع ــاء ف ــة. وجــاء اللق ــس البلدي ــب رئي مكت

ــا تتعلــق بالســير  بلديــة رام هللا والشــرطة، إذ طــرح رئيــس البلديــة قضاي

ــر  ــن عناص ــد م ــى مزي ــة إل ــة المدين ــة رام هللا، وحاج ــي مدين ــرور ف والم

الشــرطة لتغطيــة كافــة مناطــق المدينــة، خاصــة مــع التغييــرات فــي 

اتجاهــات الســير، لتســهيل حركــة المــرور والســير فــي المدينــة، وتطبيــق 

ــام.  النظ
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ــة  ــه مؤسس ــذي عقدت ــي ال ــر الصحف ــي المؤتم ــة رام هللا ف ــاركت بلدي ش

عــالم فــي مدينــة رام هللا، ممثلــة  لجــان العمــل الصحــي فــي مقــر وزارة االإ

بعضــو المجلــس البلــدي المهندســة ناديــة حبــش، وعــدد مــن مؤسســات 

ــرطان  ــن س ــر ع ــف المبك ــة الكش ــاء حمل ــك النته ــي، وذل ــع المحل المجتم

الثــدي وأورام النســاء للعــام 2014.  وتنــدرج مشــاركة البلديــة ضمــن الــدور 

ــة  ــا الأهمي ــة، وإدراكاً منه ــة المجتمعي ــي التنمي ــة رام هللا ف ــل لبلدي الفاع

التوعيــة الصحيــة والبيئيــة، وتنفيــذاً لخططهــا الســنوية التــي تجســد هــذا 

التوجــه، حيــث شــاركت بلديــة رام هللا، وللعــام الثانــي علــى التوالــي، فــي 

ــز  ــا مرك ــي ينظمه ــدي الت ــرطان الث ــن س ــر ع ــف المبك ــر للكش ــة أكتوب حمل

دنيــا التخصصــي الأورام النســاء بشــراكة مــع عــدد مــن مؤسســات المجتمــع 

المحلــي.

  بلدية رام اهلل تدعم حملة الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي 

ــة  ــام بتغطي ــذا الع ــة ه ــن حمل ــاهمت ضم ــة رام هللا س ــر أن بلدي ويذك

تكاليــف الفحوصــات التشــخيصية الالزمــة لثالثيــن امــرأة غيــر مقتــدرة 

مــن مدينــة رام هللا والمحافظــة، كمــا أعلنــت عــن الحملــة عبــر موقعهــا 

لكترونيــة التــي تتــوزع فــي المدينــة، مــا كان لــه  لكترونــي والشاشــات االإ االإ

االأثــر فــي زيــادة عــدد النســاء اللواتــي توجهــن إلــى مركــز دنيــا هــذا العــام 

ــس  ــخّصت خم ــرأة ُش ــن 445 ام ــغ عدده ــر، إذ بل ــص المبك ــراء الفح الإج

ــدي. منهــن بســرطان الث

بلدية رام اهلل تستقبل مجموعة من أطفال غزة
رشــاد التربــوي فــي مدينــة غــزة، حيــث  اســتقبلت بلديــة رام هللا، وبالتنســيق مــع مؤسســة ياســر عرفــات، وفــداً مكونــاً مــن 30 طفــالً مــن أطفــال مركــز االإ

انــدرج اللقــاء فــي إطــار تعــرّف االأطفــال علــى المــدن الفلســطينية،  بعــد أن واظــب المركــز علــى تنظيــم مخيمــات صيفيــة فــي الضفــة الغربيــة منــذ 

العــام 2002، ولكــن الظــروف الحاليــة المتمثلــة فــي إغــالق المعبــر واالنقســام الفلســطيني حالــت دون اســتمرار نشــاطات كهــذه.

ــام  ــة والمه ــل البلدي ــة عم ــن طبيع ــط ع ــرض مبس ــم ع ــطفان، بتقدي ــا اس ــة، رن ــة والمحلي ــات الدولي ــم العالق ــة قس ــت رئيس ــار، قام ط ــذا االإ ــي ه وف

والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا تجــاه المواطنيــن، فــي حيــن اســتعرض مجلــس بلــدي أطفــال رام هللا تجربتهــم الغنيــة التــي اكتســبوها مــن خــالل 

ــة رام هللا. ــي مدين ــال ف ــي تخــدم شــريحة االأطف ــدار العــام، والت ــى م ــا عل ــي ينفذونه ــة النشــاطات والحمــالت الت ــس، وماهي ــى المجل انضمامهــم إل

بلديــة رام اهلل  تســاهم فــي حملــة إلغاثــة أبنــاء 
شــعبنا فــي مخيــم اليرمــوك

ــات  ــن مخصص ــيكل م ــغ 100000 ش ــا بمبل ــن تبرعه ــة رام هللا ع ــت بلدي أعلن

ــادرة مشــتركة  ــك بمب ــم اليرمــوك، وذل ــا فــي مخي ــوم عمــل لدعــم أهلن ي

مــن نقابــة العامليــن فــي البلديــة والمجلــس البلــدي تلبيــة لنــداء مخيــم 

مــا  أن كل  بلديــة رام هللا م. موســى حديــد  رئيــس  اليرمــوك. وأكــد 

ــي  ــا ف ــا أهلن ــي يقدمه ــات الت ــل  التضحي ــيء مقاب ــة ال ش ــتقدمه البلدي س

مخيــم اليرمــوك والحيــاة المؤلمــة التــي يعيشــها االأطفــال والنســاء وكبــار 

ــة  ــن نقاب ــتركة م ــادرة المش ــاءت المب ــتات. وج ــات الش ــي مخيم ــن ف الس

ــم اليرمــوك،  ــا فــي مخي ــداء إخوتن ــة لن ــة رام هللا تلبي ــي بلدي ــن ف العاملي

إذ تــّم التبــرع بمخصصــات يــوم عمــل مــن الموظفيــن لدعــم أهلنــا فــي 

ــعبنا  ــاء ش ــم أبن ــي دع ــدي رام هللا ف ــس بل ــاء مجل ــن أعض ــم، وم المخي

فــي اليرمــوك، تأكيــداً علــى ترابــط أبنــاء شــعبنا الفلســطيني وتماســكه فــي 

ــاب. ــدائد والصع الش
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تعزيز قدرة المدينة في مواجهة التحديات

تشكيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة المنخفضات الجوية
شــكلت بلديــة رام هللا فريــق الطــوارئ الدائــم للبلديــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ، وعقــدت غرفــة العمليــات المركزيــة للبلديــة اجتماعــاً تحضيريــاً 

ــس  ــتها، واســتمع رئي ــرق الطــوارئ ومناقش ــزات ف ــتعدادات وتجهي ــتعراض اس ــا الس ــة اجتماع ــدت الغرف ــة، وعق ــة المحتمل ــف الثلجي ــتعداداً للعواص اس

البلديــة للفريــق فيمــا يتعلــق بالصعوبــات والتحديــات التــي واجههــا فتــرة الطــوارئ خــالل العاصفــة الثلجيــة بدايــة العــام، كمــا اســتمع إلــى اقتراحاتهــم 

لتطويــر العمــل فــي الميــدان خــالل فتــرة الثلــوج. وتــم خــالل اللقــاء التأكيــد علــى نجــاح فريــق الطــوارئ خــالل العواصــف الثلجيــة الماضيــة وضــرورة 

نجــاز، إضافــة إلــى إحصــاء المعــدات واالآليــات المســتخدمة فــي العاصفــة المحتملــة وأعــداد العمــال فــي فتــرة الطــوارئ. البنــاء علــى االإ

 استضافة اجتماع مجلس الطوارئ 
واإلغاثة في المحافظة 

ــة لمحافظــة  غاث ــة رام هللا اجتمــاع مجلــس الطــوارئ واالإ اســتضافت بلدي

رام هللا والبيــرة لبحــث اســتعدادات المؤسســات الشــريكة للمنخفــض 

ــن  ــط م ــع خط ــدث، ووض ــع الح ــل م ــات التعام ــة آلي ــوي، ومناقش الج

ــطيني. ــن الفلس ــالمة المواط ــن وس ــى أم ــاظ عل ــأنها الحف ش

مــن ناحيتهــم؛ أعــرب ممثلــو المؤسســات والبلديــات خــالل االجتمــاع عــن 

جاهزيتهــم وعــن تفعيــل غــرف العمليــات لديهــم، والتــي تعمل علــى مدار 

بقــاء علــى أعلــى درجــات التنســيق خدمــة للمجتمــع،  الســاعة، بهــدف االإ

حيــث قدمــت المؤسســات عرضــاً لخطتهــا خــالل فتــرة الطــوارئ.

تعزيز التواصل مع المواطنين ووسائل اإلعالم 

 توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية 

وقعــت بلديــة رام هللا، ممثلــة برئيســها م. موســى حديــد، ورئيــس مجلس 

ذاعــة والتلفزيــون، الوزيــر ريــاض الحســن، مذكــرة  إدارة الهيئــة العامــة لالإ

ــر  ــي مق ــطينية ف ــون الفلس ــة والتلفزي ذاع ــة لالإ ــة العام ــع الهيئ ــم م تفاه

عــالم  الهيئــة، ويأتــي توقيــع المذكــرة انطالقــاً مــن الفهــم المشــترك بــأن االإ

يعــد ضــرورة مــن ضــرورات التقــدم للمجتمعــات، ويســتطيع المســاهمة 

ــى  ــاً عل ــة، وحرص ــة االجتماعي ــة التنموي ــاح العملي ــي إنج ــل ف ــكل فاع بش

تعزيــز العالقــة القائمــة وتطويرهــا لتحقيــق مجموعــة مــن االأهــداف منهــا 

عالميــة، والترويــج  نشــر المعلومــات، وتوعيــة المواطنيــن، والرعايــة االإ

للخدمــات العامــة.

إنتاج هدايا ترويجية للمدينة
ــم  ــة الخص ــة بحمل ــة خاص ــام 2015 هدي ــي الع ــة رام هللا ف ــت بلدي انتج

التشــجيعي علــى الرســوم الســنوية حيــث تــم تقديمهــا لــكل مواطــن قــام 

ضافــة  بتســديد الرســوم المترتبــة عليــه فــي االأشــهر االأولــى مــن العــام، باالإ

إلــى إنتــاج البلديــة لهدايــا تحمــل اســم مدينــة رام هللا ويتــم بيعهــا 

كهدايــا تذكاريــة فــي مركــز رام هللا للمعلومــات الســياحية، كنــوع مــن أنــواع 

الترويــج للمدينــة الأهــداف تنشــيط الحركــة الســياحية. 

التقرير السنوي 2014
أصــدرت بلديــة رام هللا تقريرهــا الســنوي للعــام2014  ليشــكل توثيقــا 

وكشــف حســاب الأبــرز إنجــازات البلديــة فــي العــام 2014 ، كا نشــرته علــى 

ــر  ــن التقري ــخة م ــدار 2000 نس ــى إص ــة إل ضاف ــي ، باالإ ــا االلكترون موقعه

ــة. ــة االنجليزي ــخة باللغ ــة و500 نس ــة العربي باللغ
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تطوير مواقع البلدية على االنترنت )الموقع االلكتروني، الفيسبوك، التويتر(
تعتبــر بلديــة رام هللا وســائل التواصــل مــع المواطنيــن عــن طريــق االنترنــت مــن خــالل موقعهــا االلكترونــي وصفحتهــا علــى الفيســبوك والتويتــر مــن 

يصــال رســالتها الخدماتيــة، والمعلومــات واالأخبــار اليوميــة الأنشــطة البلديــة وفعالياتهــا، حيــث تقــوم البلديــة بشــكل يومــي  أهــم الوســائل الحديثــة الإ

بنشــر االأخبــار والتقاريــر والصــورة التــي تتنــاول أبــرز أنشــطة وبرامــج دوائــر البلديــة المختلفــة لتبقــي المواطــن علــى إطــالع دائــم علــى خدماتهــا وأخبارهــا. 

تنظيم حمالت إعالمية وترويجية
عالميــة الهادفــة إلــى  تنظــم بلديــة رام هللا العديــد مــن الحمــالت االإ

التواصــل مــع المواطنيــن، وإطالعهــم علــى مشــاريع بلديــة رام هللا مــن 

جهــة وعلــى زيــادة وعــي المواطنيــن مــن جهــة اخــرى للحفــاظ علــى البنيــة 

التحتيــة، وعــدم العبــث بالممتلــكات العامــة وعــدم التعــدي عليهــا، 

والحفــاظ علــى البيئــة، وحمــالت أخــرى تتعلــق بالترويــج لمشــاريع البلديــة 

ومرافقهــا وأنشــطتها الثقافيــة والمجتمعيــة والبيئيــة، كمــا تنظــم البلديــة 

حمــالت لتوعيــة المواطنيــن بااللتــزام باالأنظمــة والقوانيــن المتعلقــة 

بالبنــاء، وفــي هــذا الســياق؛ تطلــق البلديــة قرابــة االأربعيــن حملــة إعالميــة 

ســنويا تســتخدم فيهــا 13 لوحــة إعالنيــة، و4 شاشــات الكترونيــة، ووســائل 

ــة. ــات محلي ــات، ووكاالت، وصحــف، وفضائي ــن إذاع ــة م ــة مختلف إعالمي

إصدار الرسالة اإلخبارية
تتواصــل بلديــة رام هللا مــع المواطنيــن مــن خــالل رســالتها االإخباريــة التــي 

تصــدر ثالثــة أعــداد منهــا ســنويا، وتضــم فــي صفحاتهــا بانورامــا إخباريــة 

نجــاز خــالل العــام، ويتــم توزيعهــا فــي االأماكــن  عــن المشــاريع وســير االإ

العامــة ومؤسســات المدينــة، كمــا يتــم نشــرها علــى الموقــع االلكترونــي 

للبلديــة. 
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عقــدت بلديــة رام هللا اجتماعــاً لمناقشــة مقتــرح اســتراتيجية ســياحية 

ســياحية  اســتراتيجية  مــن خاللــه وضــع  تســتهدف  رام هللا،  لمدينــة 

ــاص  ــاع الخ ــياحي والقط ــاع الس ــن القط ــراء م ــن وخب ــع ممثلي ــة م للمدين

ــور  ــياحي، بحض ــاع الس ــوض بالقط ــل النه ــن أج ــة، م ــات المدين ومؤسس

أعضــاء المجلــس البلــدي وكادر بلديــة رام هللا، وبمشــاركة عــدد مــن 

ممثلــي القطــاع الســياحي والقطــاع الخــاص والجمعيــات الســياحية، رائــد 

ســعادة، ســامي خــوري، ســني ميــو، صبــري جــرود، ناصــر عبــد الهــادي، 

ومحمــد أبــو عيــد، ورئيــس جمعيــة وكالء الســياحة والســفر الفلســطينية، 

عصــام عســعس، ومديــر عــام المؤسســة الفلســطينية للتبــادل الثقافــي، 

د. عــادل يحيــى. وتســعى البلديــة إلــى إيجــاد تعــاون فــي قطــاع الســياحة 

مــع المؤسســات الســياحية والقطــاع الخــاص فــي المدينــة، وتأتــي هــذه 

الخطــوة اســتكماالً وانســجاماً مــع رؤيــة مجلــس البلديــة فــي تطويــر 

ــون رام هللا تتميــز  ــة، ك ــه وإبــرازه فــي المدين ــاع الســياحي وتنميت القط

ــة أو  ــم تاريخي ــا معال ــرز فيه ــية، إذ ال تب ــة والسياس ــياحة االجتماعي بالس

آثــار بقــدم المعالــم الموجــودة فــي مــدن أخــرى، إال أنهــا تتســم بغناهــا 

ــى المســتوى االقتصــادي والسياســي. ــي الوطــن عل ــا ف ــي ومركزيته الثقاف

تطوير السياحة ومركز رام اهلل للمعلومات السياحية

إصدار رزنامة الفعاليات الشهرية
للعــام الثالــث علــى التوالــي؛ يقــوم مركــز رام هللا للمعلومــات الســياحية 

ــي  ــا ف ــا مجان ــم توزيعه ــت يت ــهرية، حي ــات الش ــة الفعالي ــدار رزنام بإص

ــة  ــي المدين ــة ف ــة المختلف ــة واالقتصادي ــق الثقافي ــة والمراف ــق البلدي مراف

بدايــة كل شــهر، علمــا أنــه تتوافــر فــي المطويــة معلومــات عــن االأنشــطة 

ــوالت  ــى الج ــة ال ضاف ــة، باالإ ــي المدين ــات ف ــة والمهرجان ــة والثقافي الفني

ــرى. ــطينية االأخ ــدن الفلس ــي رام هللا والم ــياحية ف الس
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Events Calendar

The Tourist Information Centre
Located in a beautifully restored traditional house, the Tourist Information Center (TIC) opened its doors in September 2011, as a response to
the increasing �ow of tourists – Palestinians and internationals – visiting Ramallah, and to their demands for information and orientations in the
city. Today, the TIC is glad to provide its visitors with detailed maps, brochures, information on tours, cultural events, restaurants and accommodations in 
Ramallah and other Palestinian cities. The TIC also serves as a souvenir shop, o�ering traditional Palestinian handicrafts, as well as
design shirts, mugs and postcards of the city. The TIC is located in the old city of Ramallah, across the street from the Ramallah Municipality (Issa
Ziadeh Street). The Center is open every day except Friday.
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Film Screening "71" Wednesday Cinema Project
Art Exhibition on the occasion of Palestinian Land Day April 1st - 30th 
Short Film Festival "became us Cinema"
Nowar Nesan “Child Festival”  April 3th - 5th           Ramallah Municipality
Palestinian cuisine night
B-Orders, by the Palestinian Circus School
Book Launching, Poet Jumana Mustafa
Film Screening “International short movies” 
Poetry evening, Baha’a Rahal
Film Screening "Serena" Wednesday Cinema Project
Photo Exhibition - Brynhild Bye-Tiller
Café francophone by French German Cultural Center  
Film Screening "Tracks" Wednesday Cinema Project
Dance performance, Z�n Malta Dance Ensemble - Malta, RCDF 2015
Saad Lamjarred Live Concert
Dance performance, kabinet k – Belgium, RCDF 2015 
Dance performance, Interlope – Canada, RCDF 2015 
Poetry evening, Waciny Laredj - Algerian novelist
Dance performance. Laurence Yadi, Nicolas Cantillon  – Switzerland, RCDF 
Trondheim Series, Photo exhibition, April 20th - 30th
Dance performance, Dramaturgy Sandra Noeth -Germany April 20th - 24th
Dance performance, Kubilai Khan - France, RCDF 2015
Film Screening "Salvation" Wednesday Cinema Project
Dance performance, Ahmed Khemis -Algeria, Wael Marghni -Tunisia, RCDF 
Dance performance, Aakash Odedra Company– UK, RCDF 2015
Solo exhibition, Artist Rafat Asad  25th - May 9th 
Dance performance, Sareyyet Ramallah – Palestine, RCDF 2015
Danadeesh Dance Troupe &  L'O�cina – Palestine/France
Art exhibition, Mayson Baker
Film Screening "Cake" Wednesday Cinema Project

Darwish Museum,  Al-Birweh Park         17:30
Dar Zahran Heritage Building                  16:00
Ashtar Theater                                              19:00
The Ottoman Court        
Hostel in Ramallah                                      20:00
The Palestinian Circus School                  17:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         18:00
By Hostel in Ramallah                                19:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         18:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         17:30
Sareyyet Ramallah                                      19:00
Flamingo Café                                              17:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         17:30
Ramallah Cultural Palace                          19:30
Grand Park Hotel                                         20:00
Al-Kasaba Theatre & Cinematheque     18:00
Garden of Nations                                       18:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         18:00
Ramallah Cultural Palace                          19:30
Sareyyet Ramallah                                      19:00
Sareyyet Ramallah                                      
Al-Kasaba Theatre & Cinematheque     19:30
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         17:30
Al-Kasaba Theatre & Cinematheque     18:00
Al-Kasaba Theatre & Cinematheque     19:30
Zawyeh Gallery                                            18:00
Ramallah Cultural Palace                          19:30
Ramallah Cultural Palace                          18:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         18:00
Darwish Museum,  Al-Birweh Park         17:30

Tours

Every Sunday
Every Tuesday and Saturday 
Every Wednesday
Every Monday
Every Suturday and Friday
Every Sunday 

Every Saturday

FREE Heritage tour in Land of Fidelity Terra Fidea 
Tour “West Bank Best Sites”  - Start at 8:00 am
Hiking Tour, Wadi al-Qult Jericho, Kufor Malek 
City Tour Ramallah, Main Attraction 
Tours with Mohammad Said  “Sabastya, Garzim mount, Jacob well”
Tours with PACE to (Ramallah & the Villages, Nablus & Sebestia,  Hebron & 
Vicinity, Walking Tour - Wadi Al-Qilt, Bethlehem & Vicinity)
Hiking with Suhail Hijazi

Dar Zahran Heritage Building      02-2963470
By Tamer  Halasa                            056-8855040  
By Hostel in Ramallah                    02-2963555
By Hostel in Ramallah                    02-2963555
By Mohammad Said                     059-8365940
By PACE                                               02-2407611

By Suhail Hijazi                               059-9963991                                    

Location Time

4 Issa Ziadeh St., Ramallah City, Postal Code 600
P.O. Box 3

+970 2 294 55 55 /  Ext:123
+970 2 296 3214
tic@ramallah.ps
Info@ramallah.ps
Visit-Ramallah
Ramallah municipality

www.ramallah.ps

 بلديتا رام اهلل وبيت لحم تبحثان إمكانية 
تطوير قطاع السياحة

ــة  ــث إمكاني ــم لبح ــت لح ــة بي ــن بلدي ــداً م ــة رام هللا وف ــتضافت بلدي اس

تطويــر قطــاع الســياحة والبنيــة الســياحية، ويأتــي اللقــاء فــي إطــار تعزيــز 

العالقــة وتوطيدهــا بيــن البلديتيــن فــي مجــاالت عــّدة، وجــاء ذلــك خــالل 

اجتمــاع عقــد فــي بلديــة رام هللا، بمشــاركة مديــر عــام بلديــة بيــت لحــم، 

طونــي مرقــص، ومديــر دائــرة الهندســة، جــودة مرقــص، ومديــر الدائــرة 

الماليــة، رامــي كنــدو، ومســؤولة العالقــات العامــة، كارمــن غطــاس. 

وناقــش الطرفــان خــالل اللقــاء عــدداً مــن القضايــا المرتبطــة بقطــاع 

قامــة  الســياحة، كضريبــة المبيــت وضريبــة الترويــج الســياحي وضريبــة االإ

ــات والمؤسســات الســياحية  ــن البلدي ــق تعــاون بي ــة خل ــة، وإمكاني الثانوي

ــياحة. ووزارة الس

 بلدية رام اهلل تستقبل وفداً 
من جمعية حامالت الطيب من الناصرة

اســتضافت بلديــة رام هللا وفــداً مكونــاً يضــم 40 ســيدة مــن جمعيــة 

حامــالت الطيــب مــن مدينــة الناصــرة، وكان فــي اســتقباله عضــو المجلــس 

عــالم، مهــا  ــرة العالقــات العامــة واالإ ــرة دائ البلــدي، نجمــة غانــم، ومدي

ــي هــذا اللقــاء فــي ســياق  ــز ســياحي رام هللا. ويأت شــحادة، وطاقــم مرك

توطيــد العالقــة مــع بلديــة ومدينــة الناصــرة، حيــث يعمــل المركــز 

الســياحي باســتمرار علــى تنظيــم لقــاءات مــع مختلــف المــدن الفلســطينية 

لتنشــيط الحركــة الســياحية فــي مدينــة رام هللا. وقــد قامــت البلديــة 

ــة  ــدة القديم ــياحي والبل ــز رام هللا الس ــي مرك ــيدات ف ــة للس ــراء جول بإج

ومتحــف وضريــح محمــود درويــش فــي حديقــة البــروة وجمعيــة النهضــة 

ــائية. النس

استقبال وزيرة السياحة 
اســتقبل رئيــس بلديــة رام هللا م. موســى حديــد وزيــرة الســياحة واالآثــار 

روال معايعــة فــي مقــر البلديــة، بهــدف مناقشــة االأوضــاع الســياحية فــي 

ــل  ــن أج ــة م ــا البلدي ــي تضعه ــط الت ــف بالخط ــة رام هللا، والتعري مدين

تطويــر وتعزيــز قطــاع الســياحة فــي المدينــة، وتنفيــذ مــا جــاء فــي مذكــرة 

ــة مــن النهــوض  ــن البلدي ــة لتمكي ــوزارة والبلدي ــن ال التفاهــم الموقعــة بي

بقطــاع الســياحة فــي المدينــة مــن خــالل تفعيــل مجموعــة مــن النشــاطات 

والفعاليــات المختلفــة، أهمهــا الموقــع االأثــري فــي الطيــرة )خربــة الطيــرة) 

الــذي يعتبــر مــن أهــم االكتشــافات االأثريــة فــي المدينــة، حيــث تســعى 

البلديــة، وبالتعــاون مــع الــوزارة، لوضعــه علــى الخارطــة الســياحية 

العالميــة. كمــا تّمــت مناقشــة مشــاركة بلديــة رام هللا فــي مؤتمــر الســياحة 

الدولــي االأول الــذي ســيعقد فــي مدينــة بيــت لحــم، حيــث دعــت البلديــة 

للمشــاركة مــن خــالل مركــز رام هللا للمعلومــات الســياحية بهــدف الترويــج 

للمدينــة.
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مشاركات رئيس بلدية رام اهلل بصفته رئيسًا لالتحاد الفلسطيني 
للهيئات المحلية م. موسى حديد ممثاًل عن االتحاد في المحافل 

الدولية، وشملت:
 توقيع اتفاق تعاون مع اتحاد 

البلديات الهولندي
وّقــع رئيــس اتحــاد البلديــات الفلســطيني للهيئــات المحليــة ورئيــس بلديــة 

رام هللا، م. موســى حديــد، ومديــر اتحــاد البلديــات الهولنــدي، بيتــر 

ــدف  ــدي VNG به ــات الهولن ــاد البلدي ــاد واتح ــن االتح ــة بي ــب، اتفاقي ني

تطويــر العالقــة والتعــاون بيــن الجانبيــن، واحتفــال بالشــراكة طويلــة االأمــد 

بيــن APLA وVNG الدوليــة، وســعيا لتنشــيط التعــاون بينهمــا. جــاء ذلــك 

خــالل منتــدى التعــاون الفلســطيني الهولنــدي المنعقــد فــي الهــاي فــي 

ــارب  ــى تج ــالع عل ــدف االط ــاركة به ــذه المش ــي ه ــرين االأول. وتأت 29 تش

ــة  ــم خــالل الجول ــة، وت ــة االقتصادي ــي مجــال التنمي ــة ف ــدول المتقدم ال

ــة  ــوع التنمي ــي موض ــا ف ــى تجاربه ــالع عل ــة لالط ــات هولندي ــارة 3 بلدي زي

ــة.  ــة المحلي االقتصادي

ومــن الجديــر ذكــره أن 35 مــن ممثلــي البلديــات الفلســطينية شــاركوا فــي 

ــة  ــى موضــوع التنمي ــس عل ــزت بشــكل رئي ــدا، رك ــى هولن ــارة دراســية إل زي

االقتصاديــة المحليــة، التــي تــم تنظيمهــا كجــزء مــن برنامــج قــدرات 

ــة. ــات المحلي الحكوم

المشاركة في مؤتمر التعاون الفلسطيني األلماني
شــارك رئيــس االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة ورئيــس بلديــة رام هللا، م. موســى حديــد، وعضــوا المجلــس البلــدي، م. كمــال دعيبــس وم. حســن 

أبــو شــلبك، ومديــرة مكتــب رئيــس البلديــة، نانســي شــاهين، فــي مؤتمــر البلديــات الفلســطينية االألمانيــة، الــذي عقــد بتنظيــم مــن بلديــة يينــا االألمانيــة 

بمشــاركة عــدد مــن البلديــات الفلســطينية وبعــض بلديــات المــدن االألمانيــة، وهدفــت مشــاركة البلديــة إلــى اكتســاب خبــرات مــن المــدن الصديقــة فــي 

شــتى المجــاالت وتبادلهــا، علــى أن تكــون العالقــة نوعيــة ومميــزة، ومــن شــأنها أن تعــود بالفائــدة علــى الطرفيــن. وأكــد م. حديــد خــالل المؤتمــر علــى 

ســرائيلية. ســرائيلية، وخصوصــاً منتوجــات المســتوطنات االإ أهميــة مقاطعــة المنتوجــات االإ

المشاركة في مؤتمر التعاون الالمركزي 
الفلسطيني الفرنسي الرابع

 شــارك رئيــس االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة ورئيــس بلديــة 

رام هللا، م. موســى حديــد، فــي مؤتمــر التعــاون الالمركــزي الفرنســي 

ــة  ــن 45 هيئ ــر م ــام أكث ــس أم ــي باري ــد ف ــذي عق ــع، ال ــطيني الراب الفلس

ــو  ــرض فيدي ــة وع ــة هام ــد بكلم ــه م. حدي ــث توج ــية، حي ــة فرنس محلي

ــة  ــاول أهمي ــذي تن ــر ال ــي المؤتم ــطين، ف ــي فلس ــالل ف ــاكات االحت النته

التعــاون المشــترك وتعزيــز عالقــات الشــراكة والتوأمــة بيــن الهيئــات 

ــن  ــر م ــع وجــود أكث ــا الفرنســية، خاصــة م ــة الفلســطينية ونظيرته المحلي

)90) عالقــة توأمــة وشــراكة، مــن أجــل تعزيــز مأسســة التعــاون الالمركــزي 

بيــن البلديــن، وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة اســتراتيجية لصالــح الهيئــات 

المحليــة الفلســطينية.



ث
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تقرير قسم األبنية والترخيص من تاريخ 
2015/12/31 – 2015/1/1

عدد القرارات 

الصادرة

عدد اجتماعات لجنة 

التنظيم

عدد معامالت افراز 

الشقق

عدد المعامالت 

الجديدة المستلمة

 عدد 

المعامالت الكلي
الشهر

43 3 5 6 14 كانون الثاني

51 2 4 7 24 شباط

76 4 6 10 24 آذار

47 3 20 4 18 نيسان

55 4 6 25 17 أيار

85 5 7 4 23 حزيران

30 2 9 9 20 تموز

51 2 8 11 25 آب

60 3 4 2 16 أيلول

51 4 10 8 16 تشرين اول

67 4 10 9 20 تشرين الثاني

55 3 7 6 27 كانون أول

671 39 96 101 244 المجموع

 قائمة رخص البناء من تاريخ
2015/12/31 – 2015/1/1

النسبة
مساحة بناء 

تعديلي
النسبة

 مساحة 

بناء جديد

 المساحات

المرخصة م2

عدد الرخص 

الصادرة
الشهر

%34.2 2754 %65.8 5293 8047 2 كانون الثاني

%1.1 449 %98.9 42697 43146 14 شباط

%51.4 8513 %48.6 8064 16577 29 آذار

%12.6 2958 %87.4 20558 23516 25 نيسان

%51.9 3256 %48.1 3017 6273 5 أيار

%2.6 754 %97.4 28647 29401 13 حزيران

%8.5 4745 %91.5 51322 56067 62 تموز

%3 329 %97 10751 11080 4 آب

%30.5 2738 %69.5 6253 8991 10 أيلول

%64.4 4269 %35.6 2355 6624 5 تشرين اول

%19.3 7001 %80.7 29243 36244 27 تشرين الثاني

%20.6 9025 %79.4 34758 43783 59 كانون أول

%16.2 46791 %83.8 242958 289749 255 المجموع



108109 // تقرير بلدية رام اهلل السنوي 2015

توزيع المساحات المرخصة )م2( حسب 
االستعمال من تاريخ 2015/1/1 – 2015/12/31

صناعي فعاليات مختلطة فلل سكن

الشهر

عدد الرخص المساحة عدد الرخص المساحة عدد الرخص المساحة عدد الرخص المساحة

0 0 1 2754 0 0 1 5293 كانون الثاني

0 0 0 0 0 0 11 28611 شباط

0 0 3 1018 0 0 21 10925 آذار

0 0 2 2698 2 0 15 8657 نيسان

0 0 0 0 0 0 5 6273 أيار

0 0 1 28 0 0 10 15530 حزيران

2 8493 0 0 17 7149 35 30739 تموز

0 0 0 0 1 329 2 6634 آب

0 0 0 0 0 0 8 6349 أيلول

0 0 1 220 0 0 3 4211 تشرين اول

0 0 1 875 3 1215 21 32993 تشرين الثاني

0 0 4 10702 0 0 44 16577 كانون أول

2 8493 13 18295 23 8693 176 172792 المجموع

سياحي مباني عامة تجاري محلي ومكاتب تجاري

عدد الرخص المساحة عدد الرخص المساحة عدد الرخص المساحة عدد الرخص المساحة

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 64 2 14471

0 0 0 0 3 4189 2 445

0 0 1 2545 0 0 5 9616

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 13843

0 0 1 0 1 1656 6 8030

0 0 0 0 1 4117 0 0

0 0 2 2642 0 0 0 0

0 0 0 0 1 2183 0 0

1 366 0 0 1 795 0 0

0 0 0 0 5 7843 6 8661

1 366 4 5187 13 20847 23 55066
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 البيانات المالية المدققة

بيانات مالية: 
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احصائيات الطلبات المقدمة لدى خدمات 
الجمهور من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31

العدد اسم الطلب

1018 عدم ممانعة اليصال الكهرباء والمياه والهاتف

44 منسوب شارع

13 شهادة اتمام أعمال

248 طلب رخصة حرف وصناعات

2 شهادة خارج حدود المدينة

4 اعتراض على رسوم السكن

31 طلب رخصة بائع متجول

1941 طلب براءة ذمة – بناء

65 شهادة ساكن مدينة

188 طلب استرداد تأمين

45 تعهد بعمل حفريات

737 براءة ذمة – ارض خالية

20 طلب شبك عقار بشبكة صرف صحي الطيرة

5 نموذج دراسة رخصة يافطة

1 طلب تركيب/ تعليق لوحة دعائية

550 طلب مخطط موقع

40 إذن صب لشركات الباطون

34 طلب شهادة تأكيد اسم

72 طلب شهادة اثبات ملكية او عدمها

10 شبك عقار بشبكة المجاري العامة

4 طلب حرف وصناعات

2 طلب تركيب الخاليا الشمسية

5 طلب خدمات عامة – خدمات

175 براءة ذمة الأغراض التقدم لعطاء

باقي أوروبا

الواليات المتحدة

كندا
فلسطيني الداخل

الجالية الفلسطينية 
في الواليات المتحدة

ألمان

ن فرنسي�ي

ن )عرب) غ�ي فلسطيني�ي

امريكا الالتينية

ن فلسطيني�ي
اليابان

بريطان

478

270

121
92

108

364

213

89

95

204
100

184

بيانات مرمركز خدمات الجمهور 
جنسيات وأعداد زوار مركز رام اهلل للمعلومات السياحية 2015
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