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كلمة رئيسة البلدية
أعزائي المواطنين، أعزائي أصحاب المدينة

نق��دم لكم، كما عودناكم، تقريرنا الس��نوي لع��ام 2011 إلطالعكم 
عل��ى جملة من اإلنجازات التي تحققت في ش��تى المجاالت، لتس��اهم 
في الرقي بمدينة رام اهلل إلى مس��توى الطموحات. ويمثل هذا التقرير 

كشفًا للحساب، وحتى أنه يشكل أداة لتقييم عمل بلدية رام اهلل.
لق��د تمي��ز الع��ام 2011 بإنجاز ع��دد من المش��اريع الضخم��ة التي تم 
إطالقه��ا خ��الل ع��ام 2010، وبالتال��ي كان ع��ام الحصاد لجه��د امتد 
سنوات. وقد تميزت المشاريع كمًا ونوعًا، حيث كان عام 2011 استثنائيا 

في تاريخ بلدية رام اهلل التي عملت وفق مبدأ المراكمة. 
اعتدنا عند احتفالنا بأي إنجاز أن نشير إلى دور المجالس البلدية المتعاقبة 
والعاملي��ن في بلدي��ة رام اهلل منذ عام 1908 وحت��ى يومنا هذا، حيث 
كان للجه��ود العظيمة التي بذل��ت على مدار الس��نوات الطويلة أثرها 
الكبي��ر في وصول بلدية رام اهلل ومدين��ة رام اهلل لهذا الموقع الريادي 

والمتقدم.

المواطنون الكرام
نأمل أن يتس��ع وقتكم لالطالع على تقرير بلدي��ة رام اهلل لعام 2011، 
ونك��ون ش��اكرين الس��تقبال أي مالحظ��ات حوله أو عن بلدي��ة رام اهلل 

بشكل عام . ولنا لقاء آخر في التقرير السنوي لعام 2012.
 

جانيت ميخائيل 
رئيسة بلدية رام اهلل 



المجلس البلدي 
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جانيت نيقوال حنا ميخائيل/  رئيسة بلدية رام اهلل

د. فهد سمير حبش غطاس جريس بوشة

كامل محمد جبيلفدوى محمد اسماعيل البرغوثي

عدنان اندراوس فرمند

فيصل حسن درس

د. غازي حنا حنانيا

نائ���ب رئي��س البلدية
م. محمود عبد اهلل
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أحمد خميس أبو لبن/ مدير عام بلدية رام اهلل
ماهر بولص الناطور/ مدير الرقابة الداخلية
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اإلدارة التنفيذية



مدين��ة حضارية متميزة، جميلة وخض��راء، آمنة ومزدهرة، صديق��ة للبيئة، محافظة على 
الم��وروث الثقاف��ي والطبيعي، جاذبة للس��ياحة واالس��تثمار، وحاضنة للثقاف��ة والفنون، 

تميزها التعددية الفكرية والسياسية والثقافية واحترامها لحقوق اإلنسان.

بلدي��ة ريادي��ة ومتميزة وعادلة ف��ي توزي��ع خدماتها،تعمل بمهنية وش��فافية مع كافة 
مؤسسات المدينة على أساس الشراكة والتكامل.  

تقدي��م خدمات متميزة لس��كانها وزوارها لتحس��ين نوعية حياتهم، واالرتق��اء بالمدينة  
لتكون مدينة حضارية، منفتحة وحيوية وقادرة على مواكبة التطور واإلس��هام بتحقيق 
التنمية المس��تدامة على أس��اس الحق��وق والعدالة ف��ي تقديم الخدمات، اس��تنادا إلى 

الشراكة المجتمعية.

الرؤية لمدينة رام اهلل

الرؤية لبلدية رام اهلل

الرسالة
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رام اهلل 
مشرقة 
مزدهرة تفتح 
ذراعيها لكل 
الوافدين 
تحتضنهم 
وترعاهم

أوال: تطوير البنية التحتية والتنظيم 
العمراني والتخطيط الحضري لإلسهام 

في تحقيق التنمية االقتصادية
تميز العام 2011 بكونه عام االنجازات على صعيد البنية التحتية 
وأحياء،  ومناطق  مركزًا  اهلل،  رام  شهدت  إذ  اهلل،  رام  مدينة  في 
نقلة نوعية في المشاريع الهندسية التي تنوعت بتنوع االحتياجات 
مركزها  تأهيل  األضخم  المشروع  وكان  المدينة،  في  المختلفة 
الصعوبات  ظل  في  خاصة  للبلدية،  تحديا  انجازه  كان  الذي 
والعقبات التي رافقت أعمال التنفيذ، كون مركز المدينة لم يتم 
تأهيله منذ أكثر من  35 عامًا، وبالتوازي مع هذا المشروع، أنجزت 
الشوارع وإنشاء  الجديدة وتعبيد  الطرق  مشاريع أخرى مثل شق 
الصحي  الصرف  ومشروع  اهلل،  رام  مقبرة  ومشروع  األرصفة، 

واإلشارات المرورية، وغيرها.

,,
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والط��رق  الش��وارع  ش��ق  أواًل: 
وتعبيده��ا وإنش��اء األرصف��ة

تم خالل العام 2011 تأهيل عدد من الشوارع بطول 
كلي بلغ )3.4( كم، بتكلفة إجمالية بلغت 2.600.000 
شيكل. وتم إنشاء أرصفة وتوسيع طرق بطول كلي 
بلغ )3.5( كم،  بتكلفة إجمالية بلغت 750 ألف شيكل. 

وشملت كاًل من: 

شارع أسعد سمعان جغب، شارع تشيلي، شارع األب 
عياد، شارع كمال ناصر، شارع هايل عبد الحميد، شارع 
شارع  جمال،  جول  شارع  الزير،  عطا  شارع  فلسطين، 
عبد  بيدس،  خليل  زيادة،  مي  شارع  مسلماني،  أحمد 
أحمد  شارع  زيادة.  عيسى  شارع  محمود،  الرحيم 
الكنعانيون،  شارع  القاهرة،  شارع  الدجاني.  صدقي 
اليرموك، شارع  السهل، شارع حنا نقارة، شارع  شارع 

الكشافة،  شارع صيدون.
شارع الفارايب

شارع خليل بيدس

شارع ستوكهوملشارع حنا نقارة

شارع مريم الجاجة



ث��ان��ي��ا: م���ش���روع ت��أه��ي��ل م��رك��ز ال��م��دي��ن��ة
المدينة، وشمل شتى  الذي شهده مركز  المشروع الضخم  رام اهلل  بلدية  دشنت 

النواحي البيئية والجمالية والبنية التحتية واإلنارة وغيرها.

القى هذا المشروع الذي حظي باهتمام كبير من جانب البلدية، ترحيبًا كبيرًا من 
الجهات والقطاعات كافة، وبات يعتبر انجازًا مهمًا لمدينة رام اهلل وسكانها، عبر 

إسهامه  في ازدهار المدينة اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا وخدماتيًا.

أصبح مركز المدينة الذي لم يشهد إعادة تأهيل منذ أكثر من خمسة وثالثين عامًا 
اآلن مركزًا يضم شبكة جديدة لالتصاالت والكهرباء والمياه، وأعمدة إنارة جديدة 
جديدة،  أرصفة  ودهان  وتبليط  إنشاء  جانب  إلى  تعبيدها،  تم  التي  الشوارع  زينت 
وتركيب الشاخصات المرورية على الشوارع، وإضافة إلى ذلك كّله اللمسة الجمالية 

البيئية  المتمثلة بزراعة األشجار في مناطق مخصصة لها على األرصفة.

المالية  وزارة  مولت  دوالر،   2.500.000 من  أكثر  اإلجمالية  المشروع  تكلفة  بلغت 
مليونا  البلدية  صندوق  مّول  فيما  منها،  دوالر  مليون  المحلي  الحكم  وزارة  عبر 
المؤسسات  بها  قامت  التي  األعمال  تكلفة  إلى  إضافة  دوالر،  ألف  وخمسمائة 

الخدماتية.

وقد تم تنفيذ المشروع على أربع مراحل أنجزت بالكامل:

•  المرحلة األولى والثانية من المشروع، وشملت الشارع الرئيس من المنارة حتى 	
مطعم الناصرة، شارع بنت جبيل، وشارع المعرض، وشارع سعد صايل، وشملت 
وخطوط  ومياه  وكهرباء  اتصاالت  من  فيها  بما  التحتية  البنية  التأهيل  أعمال 
هذه  تكاليف  وبلغت  وتعبيد.  وأرصفة  أمطار  مياه  وتصريف  صحي  صرف 

المرحلة أكثر من مليون دوالر. 
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• تم إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة في شارع الوحدة ومحيط ميدان الرئيس الشهيد 	
بعد  تبليطه،  تم  حيث  يافا،  شارع  من  ومقطع  سابقًا(  الساعة  )دوار  عرفات  ياسر 
له  جديدة  أرصفة  وإنشاء  فيه  الخدمات  لكافة  التحتية  البنية  أعمال  من  االنتهاء 
ميدان  داخل  والفنية  المدنية  األعمال  تنفيذ  على  اآلن  العمل  ويتم  وإنارته.  وتعبيده 
ياسر عرفات، والتي تشتمل على عمل البركة الوسطية والسارية الحجرية وما تحتويه 

من عناصر جمالية وأعمال فنية.

معيقات المشروع 
واجهت بلدية رام اهلل عددًا من المعيقات أثناء تنفيذ مشروع تأهيل 

مركز المدينة، يذكر منها:
• وثالثين 	 خمسة  من  أكثر  منذ  تؤهل  لم  التي  الخدماتية  للشبكات  المتردية  الحالة 

عامًا، ما تسبب بإنفاق وقت أطول في تنفيذ عملية تأهيلها، وتركيب شبكة جديدة، 
مع ضرورة الحفاظ على جزء منها والعمل دون اإلضرار به.

• صعوبة تأهيل عدة مقاطع من الشوارع في آن واحد، لتفادي إعاقة حركة المواطنين 	
وشل حركة مركز المدينة بالكامل.

• صعوبة تفهم المواطنين لحجم األعمال الكبيرة التي تتطلبها إعادة التأهيل، خاصة 	
األعمال  سير  إنجاز  لضمان  اتخاذها  إلى  البلدية  اضطرت  التي  الشوارع  إغالق  قرارات 

بسرعة أكبر.
• عدم التزام الشركات المنفذة كافة بالمواعيد المحددة لتنفيذ األعمال الخاصة بها 	

ضمن المشروع. 

مركز املدينة
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تدشين المشروع  
دشنت بلدية رام اهلل سلسلة من مشاريعها في المدينة في التاسع من أيلول الماضي،  

وكان أبرزها مشروع تأهيل مركز مدينة رام اهلل.
جانيت  اهلل  رام  بلدية  رئيسة  بمشاركة  المشروع  فياض  سالم  د.  الوزراء  رئيس  ودشن 
الجرباوي،  علي  د.  التخطيط  ووزير  القواسمي،  خالد  د.  المحلي  الحكم  ووزير  ميخائيل، 
الحمص،  أبو  نعيم  د.  الوزراء  رئاسة  مجلس  وأمين  دعيبس،  خلود  د.  السياحة  ووزيرة 
الفرنسية صونيا الفيروف،  الفرنسي فريدريك ديزانيو ونائب رئيس بلدية بوردو  والقنصل 
ونائب محافظ رام اهلل حمدان البرغوثي، ورؤساء البلديات، وأعضاء مجلس بلدية رام اهلل 

وإدارتها والعاملين فيها. 
احتفالها  والمدينة  اهلل  رام  بلدية  بمشاركة  سعادته  عن  التدشين  خالل  فياض  د.  وعبر   
بتدشين مشروع تأهيل مركز المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يضيف إلى رام اهلل العريقة،  
نضارة إلى نضارة، وجمااًل إلى جمال، ما يسهم في تسهيل حياة المواطنين، ويعزز من 
للضيوف  واالنفتاح  الترحاب  من  الكثير  وفيها  فيها،  العيش  يسهل  كمدينة  مكانتها 
والزوار، ناقاًل أيضًا مباركة الرئيس محمود عباس لبلدية رام اهلل وأهلها، معتبرًا هذا االنجاز 

نتاج وطني فلسطيني.

حفل تدشني مرشوع تأهيل مركز املدينة
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انتهت بلدية رام اهلل من أعمال التنفيذ في مقبرة رام اهلل التي يعتبر إنشاؤها 
ض��رورة ملح��ة للمدين��ة، خاصة بع��د امت��الء المقبرتين في كل م��ن رام اهلل 
والبي��رة وبيتوني��ا. وقامت البلدية بتخصيص وش��راء 35 دونم��ا إلقامة المقبرة 
الجدي��دة، حيث تم انج��از المرحلة األولى عل��ى مس��احة 17.247 مترًا مربعًا، 
وتضم المقبرة بين أسوارها جزءًا للمسلمين وآخر للمسيحيين، وتصل القدرة 
االس��تيعابية لها ف��ي هذه المرحلة إل��ى 3000 قبر. وتبل��غ التكلفة اإلجمالية 
لمشروع المقبرة مليونا ونصف المليون دوالر، بمساهمة من وزارة المالية عبر 

وزارة الحكم المحلي وصندوق بلدية رام اهلل. 

وتتميز المقبرة، إضافة إلى اش��تمالها على جزأين للمس��لمين والمس��يحيين، 
بتصميمه��ا الحديث، ال��ذي يراعي النواح��ي الجمالية والحضاري��ة، إلى جانب 
تميزه��ا باعتم��اد نظ��ام موحد لش��كل القب��ور فيه��ا، بحيث يكون الش��كل 
الخارجي متناس��قًا،   ووجود ممرات ومقاعد ومظالت ووحدات صحية داخل 
المقب��رة لخدم��ة زواره��ا، كم��ا قامت البلدي��ة بتعبي��د الش��وارع المؤدية لها 

وبتشجيرها وتشجير محيطها أيضًا.

 ثالثًا: مشروع مقبرة رام اهلل الجديدة,,

 بلدية رام اهلل تكرم قادة النضال الوطني 
ورموزه بإنشاء ميادين بأسمائهم

تكريم��ا لقادة النضال الوطني الفلس���������طيني ورم��وزه، وضمن خطة بلدية 
رام اهلل لتجميل المدينة، أطلقت البلدية أسماء عدد من القادة الفلسطينيين 
والرموز الوطنية الفلس��طينية على الميادين الرئيس��ة في المدينة، حيث أقر 
المجلس البلدي إنشاء ميادين تحمل أسماء هؤالء الرموز مسا همة في الدور 
الوطني الذي يخّلد النضال الفلس��طيني ل��دى األجيال القادمة، ولتكون هذه 

الرموز الوطنية  حية في قلب المدينة.

رابعًا: الميادين,,
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ميدان ياسر عرفات 

خصصت بلدية رام اهلل ميدانًا يحظى بمكانة 
بذكرى  يليق  معلمًا  ليكون  كبيرة،  تاريخية 
الشهيد ياسر عرفات، وفضاء للمواطنين في 
“أبو عمار” ورافقته في  قلب مدينة احتضنت 

أوقاته العصيبة والسعيدة.

حيث  التنفيذ،  قيد  الميدان  هذا  في  األعمال 
قامت البلدية قبل اختيار التصميم المناسب 
له بعقد عدة لقاءات لمناقشة عدد الخيارات 
التي طرحت بحضور العديد من الشخصيات 
يمثل  أن  على  االتفاق  وتم  العالقة،  ذات 
ساحة  وجود  عرفات  ياسر  ميدان  تصميم 
فيها  تقام  المدينة  وسط  في  مركزية 

األنشطة والفعاليات السياسية والثقافية.

اشتملت أعمال التنفيذ على مرحلتين، ضمت 
األولى تبليط الميدان بالحجارة، والثانية إنشاء 
لمقولة  تمثياًل  تحمل  التي  الوسطية  الدائرة 
جميعًا  لنقوم  الجبارين  شعب  “يا  الشهيد 
من  وزهرة  أطفالنا  من  طفل  يقوم  حتى 
أسوار  فوق  فلسطين  علم  برفع  زهراتنا 
القدس”،  وكنائس  القدس  ومآذن  القدس 
من خالل تمثال أنجزته الجمعية الفلسطينية 
للفن المعاصر، يجّسد طفاًل فلسطينيًا يقوم 
السارية.  فوق  الفلسطيني  العلم  بغرس 
والشالل  الماء  عنصر  على  الميدان  ويحتوي 

رمزا لعطاء الرئيس الشهيد.

تبلغ  للمشروع  التقديرية  التكلفة  أن  يذكر 
مائة ألف دوالر، سيتم تمويلها من قبل شركة 

االتصاالت الفلسطينية الخلوية “جوال”.

أواًل: إنشاء المياديين وتأهيلها



ميدان جورج حبش 
البلدية وسط أجواء  برام اهلل، وقد دشنته   يقع ميدان جورج حبش في منطقة الطيرة 
وطنية امتزج فيها الرسمي والشعبي. وشارك في حفل التدشين عضو اللجنة التنفيذية 
الرحيم  عبد  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  األمين  ونائب  التحرير  لمنظمة 
الفلسطيني  الشعب  لحزب  العام  واألمين  الشعبية،  الجبهة  كلمة  ألقى  الذي  ملوح، 
بسام الصالحي الذي ألقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، ومحافظ رام اهلل والبيرة 
د. ليلى غنام، وعدد من الوزراء واألمناء العامين للفصائل واألحزاب الوطنية وأعضاء اللجنة 
حبش.   جورج  الحكيم  وأصدقاء  ورفاق  أحبة  من  كبير  وعدد  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
وتخللت حفل التدشين كلمة لبلدية رام اهلل، وأيضًا كلمة مسجلة للسيدة لما حبش ابنة 
على  اهلل  رام  بلدية  من  بالشكر  فيها  تقدمت  العائلة،  عن  ممثلة  حبش  جورج  المناضل 
هذه الخطوة المهمة في تكريم والدها، وتكريم كل الشعب الفلسطيني، بتقدير جهد 
ونضال مناضليه ومفكريه. يذكر أن ميدان جورج حبش، الذي مولته بلدية رام اهلل، يمثل 
مسيرة المناضل جورج حبش ونقاءه، واستخدم في تصميمه الماء، والتعرجات الحجرية، 

ونبات الصبر، لما لها من دالالت على مسيرة المناضل جورج حبش.
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ميدان محمود درويش
يق��ع مي��دان محم��ود درويش  ف��ي منطقة الماس��يون، ودش��نته البلدية بحض��ور رئيس 
الوزراء د. س��الم فياض ورعايته،   وحضر التدشين العديد من الشخصيات الرسمية واألدباء 
والش��عراء والمثقفين ومحبي درويش ومن الصحافيين، وكانت الكلمات الرس��مية لكل 
من رئيس الوزراء، وأمين س��ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ورئيسة بلدية 
رام اهلل، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلس��طينية التي س��اهمت 
في تمويل الميدان، فيما ساهمت وزارة المالية عبر وزارة الحكم المحلي بالجزء األكبر من 

التمويل. 

يذكر أن تصميم هذا الميدان، اختاره الشاعر الكبير درويش بعد إعالن نتائج المسابقة التي 
نظم��ت خصيصًا الختي��ار تصميم يليق بمكانة الش��اعر قبل وفات��ه. وكان الراحل درويش 

اختار لوحات الشعر والماء والرخام، وكلها دالالت ترمز إلى الصفاء والعطاء. 

حظي��ت رام اهلل بش��رف احتض��ان  الميدان الذي دش��ن دون أن يراه دروي��ش الذي خطفه 
الموت من محبيه.
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ميدان بشير البرغوثي
قامت بلدية رام اهلل بإنشاء ميدان بشير البرغوثي 
في حي دار إبراهيم مقابل سرية رام اهلل األولى، 
ويضم الميدان بّدًا لعصر الزيتون يعود لمعصرة 
دح��و، إضاف��ة إل��ى أعم��ال التجميل والتش��جير 

باألزهار في الميدان. 

وس��يتم تنظيم حفل تدش��ين رس��مي للميدان 
بحضور أرملة الراحل بشير البرغوثي، والشخصيات 

الرسمية واألهلية المحبة له. 

ميدان فلسطين 

فلس��طين  مي��دان  اهلل  رام  بلدي��ة  دش��نت 
الواصل بي��ن مدينت��ي رام اهلل وبيتونيا، وذلك 
خالل تدش��ين رزمة مش��اريع رام اهلل، وكانت 
بلدي��ة رام اهلل قام��ت بتنفيذ أعمال توس��عة 
مفترقات الطرق والتعبيد والتش��جير وإنشاء 
اإلش��ارات  أعم��دة  توزي��ع  وإع��ادة  األرصف��ة 
الضوئي��ة م��ع القواع��د والكوابل ف��ي الجزر 

الجديدة في الميدان.
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أواًل: مشروع صرف صحي الطيرة 

بإنشاء  تمثلت  والتي  الطيرة،  مجاري  مشروع  من  األولى  المرحلة  انجاز  تم 
2,400,000 دوالر،  وتمديد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة بتكلفة قيمتها 
كما قامت البلدية بشراء قطعة أرض مخصصة لمحطة التنقية ب� 400,000 
دوالر. وتم طرح عطاء محطة التنقية بتكلفة ثالثة ماليين دوالر، بعد أن تم 

تقديم طلب الترخيص من سلطة المياه. 

ويتطلب توريد المحطة وتركيبها وربطها مع شبكة الصرف الصحي قرابة 
عام كامل، وعليه يتوقع أن يتم البدء في ربط عقارات السكان مطلع عام 

.2013

جدير باإلشارة أنه تم منذ البداية إطالع سكان الطيرة على تطورات المشروع 
بصورة دقيقة، وتم إعالمهم بأنه ما لم يقم السكان بتسديد رسوم شبكة 
المجاري المستحقة عليهم، فإن البلدية لن تتمكن من طرح عطاء المحطة، 
إال  بذلك،  بااللتزام  معهم  تمت  التي  االجتماعات  خالل  السكان  تعهد  وقد 
أن المعطيات والبيانات أشارت بوضوح إلى تدني إقبال السكان على تسديد 
الرسوم، األمر الذي شكل العائق الرئيس أمام طرح عطاء المحطة، واضطر 
اإلفراز،  معاملة  الذمة،  )براءة  رئيسة  معامالت  ثالث  إنجاز  الشتراط  البلدية 
رخصة البناء(، بتسديد رسوم شبكة مجاري الطيرة، لكن  نسبة التسديد لم 

تتجاوز 51%. 

البلدية في استكمال  التي قد تواجهها  المالية  الصعوبات  الرغم من  على 
المشروع، فإنها أخذت على عاتقها تخصيص المبالغ المطلوبة الستكماله 

من موازنتها الخاصة.

ثانيًا: مشروع صرف صحي باطن الهواء

تم االنتهاء من تصميم خطوط الصرف الصحي لجميع منطقة باطن الهواء 
من شارع يافا وحتى منطقة النرجس في الطيرة، وسيتم طرح العطاء حين 
تكون  المشروع  هذا  من  االنتهاء  مع  أنه  ذكره  الجدير  ومن  الموازنة.  توفر 
معظم  في  الصحي  الصرف  شبكة  تمديد  استكملت  قد  اهلل  رام  مدينة 

المدينة.

بردها القارص 
يخترق العظام 
فيحميها ، 
ودفء شمسها 
يشع من 
خالل شاالتها 
المطرزة

 خامسًا: مشاريع الصرف الصحي,,
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تزايدًا  تشهد  التي  المدينة  في  المدارس  عدد  زيادة  إلى  المشروع  يهدف 
سكانيًا ملحوظًا، ويقع المشروع في منطقة الجدول، حوض 15 من أراضي 
مدينة رام اهلل، وتبلغ مساحة األرض المقترح إنشاء المدرسة عليها 2340 مترًا 
تم  وقد  تقريبًا،  مربعًا  مترًا   2650 المقترح  للبناء  اإلجمالية  والمساحة  مربعًا، 

الشروع في إعداد المخططات التصميمية ووثائق العطاء للمشروع.

رفع  أعمال  تنفيذ  فتم  المدينة  في  الحكومية  المدارس  يخص  فيما  أما   
مخططات  تحضير  وتم  القائمة،  الحكومية  اهلل  رام  لمدارس  مساحي 

معمارية لجميع المدارس القائمة، وذلك بهدف تسهيل عملية صيانتها.

ش��هدت مدينة رام اهلل في الفترة األخي��رة تطورًا عمرانيًا 
كبيرًا، وقد سعت البلدية عبر أقسامها المختلفة لمجاراة 
ه��ذا التط��ور، فعم��دت إل��ى تأهي��ل اإلن��ارة ف��ي المدينة 

وتطويرها، وتمثل ذلك عبر: 
أواًل: تركيب إنارة جديدة

 ت��م تركيب 100 عمود إنارة ديكور في مركز المدينة وميدان الش��هيد ياس��ر 
عرف��ات بتكلفة تقديرية 1.200.000 ش��يكل. كما ت��م تركيب 139 عمود إنارة 
في مواقع مختلفة من ش��وارع مدين��ة رام اهلل، ومنها: باطن الهواء، الطيرة، 
عتلي��ت، الح��ارة القديم��ة، القباب��ة، ميدان فلس��طين، ميدان الس��هل، راش��د 

حدادين، عمان، وبلغت  التكلفة  الكلية  556200 شيكل.

ثانيًا: صيانة شبكات اإلنارة القائمة  
تم��ت صيانة 500 وحدة إنارة معطل��ة، وتم تغيير 150 وحدة بدل تالف، وتغيير 
1000 لمب��ة بإحجام مختلفة بدل محروق أو مكس��ور، وإضافة 100 وحدة 70 

واط جديدة في مواقع متفرقة كتكملة لإلنارة في شوارع صغيرة  مضاءة.

,,
,,

سادسًا: مدرسة الجدول ومشروع تحديث
 مخططات أبنية المدارس الحكومية في 

المدينة

 سابعًا: تأهيل شبكة اإلنارة وتطويرها
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ثالثًا: تأهيل اإلشارات الضوئية المرورية وتطويرها
تم تطوير اإلشارات الضوئية المرورية في مدينة رام اهلل )إشارة شارع يافا، 
المقاطعة،  تقاطعات  في  الضوئية  واإلشارات  فلسطين،  ميدان  السهل، 
وإشارة الشارع الرئيسي مقابل البنك العربي( بحيث تم تحويلها إلى إشارات 
ب�  التكلفة  وقدرت  عاليتين،  وجودة  كفاءة  وذات  للطاقة  موفرة  ليد  نوع 
الخضراء  الموجة  على  المقاطعة  إشارتي  ربط  تم  كما  شيكل.   540000
وتقدر التكلفة ب� 8000 شيكل. كما تم التأسيس لعمل الشارات الثالث في 
المرورية  اإلشارات  بين  المسافة  )مراعاة  الخضراء  الموجة  على  يافا  شارع 
خالل وحدة زمن معينة على سرعة معينة( وتقدر التكلفة ب� 35000 شيكل.

تأهيل اإلشارات الضوئية - شارع يافا
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رابعًا: زينة المدينة 
في  المدينة   لتزيين  خطة  اهلل   رام  بلدي  مجلس  اعتمد 

األعياد الدينية على مدار العام، وتشمل الخطة:

 فترة األعياد المسيحية: تزيين المدينة في فترة عيد الميالد المجيد لمدة 
35 يومًا من ليلة إنارة شجرة الميالد في رام اهلل حتى انتهاء األعياد الميالدية 
المجيدة. وتزيينها خمسة أيام قبل عيد الفصح المجيد، وخمسة أيام بعده. 
وتشمل مناطق التزيين أمام الكنائس والشوارع  والميادين الرئيسة ومرافق 

البلدية ومركز المدينة والبلدة القديمة.

في األعياد اإلسالمية: يبدأ تزيين المدينة من ليلة اإلعالن عن شهر رمضان 
األضحى  عيد  قبل  أيام  وخمسة  السعيد،  الفطر  عيد  بعد  أسبوعين  ولغاية 
المبارك وخمسة أيام بعده. وتشمل مناطق التزيين أمام المساجد والشوارع 

والميادين الرئيسة ومرافق البلدية ومركز المدينة والبلدة  القديمة.

تزيني شارع املعرض
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رام اهلل 
بيتكم الثاني 
فأهاًل وسهاًل 
بكم

,, ثانيًا: تعزيز الوضع الصحي والبيئي 
وتحسينه 

أواًل: مشروع بلدية رام اهلل للتوعية 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ع ط��ل��ب��ة ال���م���دارس

يعتبر مشروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة المدارس من 
أبرز مشاريع التوعية البيئية، وقد تم بدء العمل به منذ العام 2007. 

يتضمن المشروع تنفيذ عدة نشاطات عملية  تهدف لرفع الوعي 
وبما  البيئة،  تجاه  اليومية  الممارسات  في  تغيير  وإحداث  البيئي 
المنهاج  في  طرحها  تم  التي  البيئية  المفاهيم  مع  يتماشى 

التعليمي الفلسطيني.

 6-9 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  طالبًا   1980 المشروع  ويستهدف 
أعوام )ذكورًا وإناثًا( من مدارس مختلفة في مدينة رام اهلل، حيث 
يتم تنفيذ النشاطات بالتعاون مع معلمي صفوف األول والثاني 
والثالث األساسي، الذين يتم تدريبهم في بداية العام ضمن دورة 

خاصة بالمشروع. 

مع  تنفيذه  يتم  الذي  المشروع  خالل  من  اهلل  رام  بلدية  تسعى 
التعامل  طلبة الصف األول األساسي إلى رفع وعي الطلبة تجاه 
حول  الطلبة  إرشاد  يتم  حيث  الصلبة،  النفايات  مع  الصحيح 
أساليب تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، ورفع وعي 
المفرط  االستعمال  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  تجاه  المشاركين 
القابلة  النفايات  على  الطلبة  تعريف  جانب  إلى  النايلون،  ألكياس 
النفايات  تدوير  عملية  المشاركين  وتعليم  للتحلل،  القابلة  وغير 
السماد  استخدام  أهمية  وبيان  سماد،  إلى  وتحويلها  العضوية 

في الزراعة. 

األساسي  الثاني  الصف  طلبة  وعي  رفع  إلى  المشروع  ويهدف 
مداركهم  وتوسيع  المختلفة،  وأبعادها  بيئة  كلمة  بمفهوم 
صناعة  كيفية  الطلبة  وتعليم  بالبيئة،  المخلة  الممارسات  حول 

كرات بذور الطين. 

بعناصر  األساسي  الثالث  الصف  طلبة  تعريف  المشروع  ويتضمن 
البيئة المحيطة بهم وما تحتويه من تنوع حيوي، وبالمصادر التي 
تلوث البيئة، مع تعزيز مفهوم حماية البيئة لديهم، وتعليمهم 
على  والعمل  بالتنقيط،  الري  وكيفية  باألشجار  والعناية  التشتيل 
تعميق قيمة العمل التطوعي لديهم من خالل تشجيعهم على 
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رام اهلل ذاك 
األفق الرحب 
المشبع 
برائحة األهل 
والمترع بالصور 
القديمة 
الساكنة في 
الوجدان

,,

تعريفهم  وأخيرًا  بهم،  المحيطة  البيئة  نظافة  على  المحافظة 
بكيفية رصد المشاكل البيئية واقتراح حلول لها.

عقد  تكريمي  بحفل  الدراسي  العام  نهاية  في  المشروع  اختتم 
تكريم  خالله  تم   ،17.5.2011 بتاريخ  الثقافي  اهلل  رام  قصر  في 
النحو  على  النتائج  وكانت  المشروع،   في  تميزًا  األكثر  المدارس 

التالي:

المرتبة األولى: مدرسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية.  
المرتبة الثانية: مدرسة سانت جورج.

المرتبة الثالثة: مدرسة راهبات مار يوسف ومدرسة اإلنجيلية 
األسقفية العربية.

ث�����ان�����ي�����ًا: ب�����رن�����ام�����ج م��������دارس 
ص���ح���ي���ة وص����دي����ق����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
مشاريع  أبرز  من  للبيئة  وصديقة  صحية  مدارس  برنامج  يعتبر 
منذ  به  العمل  بدء  تم  والذي   ،2010-2011 لعامي  البيئية  التوعية 

العام 2009. 

يأتي المشروع ضمن الخطط التنفيذية ل� “مشروع رام اهلل مدينة 
صحية  كمدينة  اهلل  رام  بمدينة  االرتقاء  إلى  الهادف  صحية”، 
وصديقة للبيئة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. تميز هذا 
بين  ما  مشترك  عمل  ثمرة  بكونه   2010-2011 لعام  المشروع 
القطاع الخاص المتمثل بمجموعة االتصاالت الفلسطينية، وقطاع 
الفلسطيني  األلماني  اإلنمائي  بالتعاون  المتمثل  الدولي  التنمية 
GIZ، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية WHO، والقطاع المحلي 

الحكومي، وغير الحكومي، والمتمثل بعدة مؤسسات محلية. 

والتعليم،  التربية  وزارة  بإشراف  المشروع  اهلل  رام  بلدية  نفذت 
البيئة،  جودة  سلطة  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  مع:  وبالتعاون 
مديرية  اهلل،  رام  في  والتعليم  التربية  مديرية  الطاقة،  سلطة 
الزراعة، منظمة الصحة العالمية، مصلحة مياه محافظة القدس 
العامة  بير زيت/ معهد الصحة  رام اهلل والبيرة، جامعة  لمنطقة 
التصنيع  قسم  العلوم/  كلية  القدس/  جامعة  والمجتمعية، 
الزراعية الفلسطينية،  التنموي معًا، اإلغاثة  الغذائي، مركز العمل 
للهيئات  الصلبة  النفايات  إلدارة  المشترك  الخدمات  مجلس 
البيئية،  المحلية في محافظة رام اهلل والبيرة، شبكة المنظمات 
اهلل(،  رام  )بلدية  المدينة  وتجميل  البيئة  لجنة  المدني،  الدفاع 

وحديقة القيقب. 
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والوعي  الصحة  تعزيز  إلى  تهدف  خطوات  تبني  على  اهلل  رام  مدينة  في  المدارس  تحفيز  الى  البرنامج  يهدف   
مجال  في  والرائدة  البارزة  اإلسهامات  دعم  إلى  إضافة  المختلفة،  البيئية  للموارد  الفعالة  اإلدارة  ودعم  البيئي، 
البيئة وتشجيعها. وتقوم لجنة تحكيم خاصة بالبرنامج باختيار المدارس الثالث األكثر تميزًا والتزامًا، ويتم منح 

الجوائز لكل فائز على النحو التالي:

• 12,000 شيكل تقدم للمدرسة الفائزة بالمرتبة األولى.	

• 8000 شيكل تقدم للمدرسة الفائزة بالمرتبة الثانية.	

• 4000 شيكل تقدم للمدرسة الفائزة بالمرتبة الثالثة.	

• 2000 شيكل إضافية تقدم للمدرسة الفائزة بالمرتبة األولى للمرة الثانية. 	

• رام اهلل 	 البرنامج، تم اختتامه بحفل تكريمي نظم في قصر  االنتهاء من  الدراسي، وبعد  العام  في نهاية 
الثقافي بتاريخ 17.5.2011، جرى خالله تكريم المدارس األكثر تميزًا، ولقد كانت النتائج على النحو التالي:

المرتبة األولى: مدرسة عزيز شاهين الثانوية.

المرتبة الثانية: مدرسة هواري بو مدين.

المرتبة الثالثة: مدرسة الفرندز للبنات.

برنامج  المدارس ضمن  تنفيذها في  التي تم  النشاطات  لبعض  صور 
مدارس صحية وصديقة للبيئة 2010-2011

معيار ترشيد استهالك املياه
استخدام نظام الري بالتنقيط

معيار إدارة النفايات الصلبة
إعادة استخدام النفايات

معيار ترشيد استهالك الطاقة
توزيع نرشات وبوسرتات )ملصقات( تحفز عىل ترشيد الطاقة 

الكهربائية واستخدام املصابيح املوفرة للطاقة

معيار تشجيع  الغذاء الصحي
تنظيم اإلفطارات الجامعية للطالبات، والتأكيد عىل أهمية تناول 

الغذاء الصحي

معيار اعتامد نشاطات توعية بيئية
تفعيل اإلذاعة املدرسية يف طرح مواضيع بيئية

معيار تعزيز الصحة
مشاركة الطالبات يف سباق املاراثون
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اإلنجيلية  المدرسة  هي:  مدرسة،  عشرة  أربع    2010-2011 الدراسي  العام  في  للبرنامج  وانضمت 
األسقفية العربية، مدرسة الفرندز للبنات، مدرسة ذكور رام اهلل الثانوية، مدرسة عزيز شاهين، مدرسة 
ذكور عين مصباح، مدرسة بنات رام اهلل الثانوية، مدرسة الفرندز للذكور، مدرسة راهبات مار يوسف، 
جورج،  سانت  مدرسة  األهلية،  الكلية  مدرسة  مدين،  بو  هواري  مدرسة  الحسيني،  فيصل  مدرسة 

مدارس المستقبل، ومدرسة بنات رام اهلل األساسية، ومدارس الوكالة في المدينة. 

العمل  تم  عليه  وبناء   المشاركة،  للمدارس  والصحية  البيئية  التحتية  للبنية  تقييمًا  البرنامج  وتضمن 
على توفير بعض من االحتياجات للمدارس، فتم على سبيل المثال توفير حنفيات كبس ذاتية اإلغالق، 
تأهيل مشرب للمياه، تأهيل خزانات المياه، توفير سالل في الساحات الخارجية. كما تم تزويد بعض 
المدارس بمسجالت  LCD projector، Laptop، ثالجة ماء، ألواح ألمنيوم، أشجار زينة للحديقة، شادر 

للساحة، ومقاعد خارجية.

ث����ال����ث����ًا: م���س���اب���ق���ة ال���م���س���رح���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة
تهدف المسابقة إلى رفع الوعي البيئي لدى الطلبة من خالل تحفيز المدارس على استخدام أدوات 
طلبة  واستهدفت  الدراسي،  العام  بداية  في  المسابقة  عن  اإلعالن  تم  هنا  ومن  المسرحية،  الدراما 
صفوف الخامس والسادس األساسي، واشترط في المسابقة أن يكون موضوع المسرحية عن أهمية 

حماية البيئة، وأسباب التلوث البيئي، وأن تسهم في صقل القيم البيئية. 

وتم تقييم المسرحيات من قبل لجنة من  الفنانين المتخصصين في مجال المسرح والتمثيل واإلخراج، 
ضمت السيد جورج إبراهيم/ مدير مسرح القصبة، السيدة ايمان عون/ مديرة فنية في مسرح عشتار، 
والسيدة فلنتينا أبو عقصة/ ممثلة ومخرجة مسرحية. اشتركت في المسابقة تسع مدارس: مدرسة 
فيصل  مدرسة  يوسف،  مار  راهبات  مدرسة  الكاثوليك،  للروم  البشارة  سيدة  مدرسة  للبنات،  الفرندز 
الحسيني، مدرسة الكلية األهلية، مدرسة سانت جورج، مدارس المستقبل، مدرسة ذكور عين مصباح 

األساسية، ومدرسة عزيز شاهين.
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وتم تكريم المدارس األكثر تميزًا في المسابقة  على النحو التالي:

المرتبة األولى: مدرسة راهبات مار يوسف، تم منحها جائزة بقيمة 1000 دوالر.

المرتبة الثانية: مدرسة ذكور عين مصباح األساسية، تم منحها جائزة بقيمة 500 دوالر.

المرتبة الثالثة: مدراس المستقبل، تم منحها جائزة بقيمة 250 دوالرًا.

درع “أفضل نص وأفضل إخراج” فاز بها عبد الرحيم زايد- مدرسة ذكور عين مصباح األساسية.

درع “أفضل فكرة “، المعلمة ساندي كسبري- مدرسة راهبات مار يوسف.

درع “أفضل تقنيات “، ا.جورج غطاس- مدرسة راهبات مار يوسف.

درع “أفضل عمل جماعي”، مدرسة ذكور عين مصباح األساسية.

درع “أفضل تمثيل عن الطالبات “ الطالبة نوار اللبدي- مدرسة راهبات مار يوسف.

درع “أفضل تمثيل عن الطالب “، الطالب أرام صباح- مدارس المستقبل.
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البيئي  المخيم  راب��ع��ًا: 
ال���ص���ي���ف���ي ال���ث���ال���ث

البيئي للعام  المخيم  رام اهلل  بلدية  نظمت 
الثالث على التوالي، وشارك فيه 100 طالب من 
الخامس  )طلبة  عامًا   11-12 العمرية  الفئة 

والسادس األساسيين(. 

على  العمل  المخيم  فعاليات  خالل  وتم 
الذين  البيئة،  أصدقاء  من  مجموعة  تكوين 
يشكلون حلقة وصل بين البلدية والمجتمع 
القضايا  تجاه  الطلبة  وعي  ورفع  المحلي، 
األوزون  طبقة  تآكل  مثل  العالمية  البيئية 
التصحر،  وظاهرة  الحراري  واالحتباس 
البيئية  التحتية  بالبنية  المشاركين  وتعريف 
المدينة  مكب  من  اهلل  رام  ببلدية  الخاصة 
إلى محطة تنقية المياه العادمة، إضافة إلى 

مرافق البلدية األخرى. 

وجرى أيضا تعريف المشاركين بالمخلفات الملوثة 
بإرشادات  وتزويدهم  المصانع،  عن  الناتجة  للبيئة 
حول ترشيد استهالك المياه والطاقة، وتعريفهم 
وعيهم  ورفع  الصلبة،  النفايات  إدارة  بمبادئ 
اإلضافات  الناتجة عن  السلبية  الصحية  اآلثار  حول 
الكيماوية لألغذية وتجاه مكونات الغذاء الصحي.

باألخطار  التعريف  المشروع،  فعاليات  عبر  وتم   
التي تهدد التنوع الحيوي الفلسطيني، وبإجراءات 
السالمة واإلخالء عند الطوارئ، إلى جانب تعزيز روح 
العمل التطوعي لدى الطلبة، وقابلية اندماجهم 
وتطوير مهاراتهم  الخاصة،  االحتياجات  مع ذوي 
األشجار  على  الحفاظ  أهمية  وتعزيز  الزراعية، 
الدرامية، وفي مجال  لديهم، وتطوير مهاراتهم 

الرقص الفلكلوري )دبكة( والغناء والرسم.
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خ��ام��س��ًا: إح���ي���اء ي��وم 
2011 ل��ع��ام  ال��ش��ج��رة 

 قامت بلدية رام اهلل، استئنافًا لتقليد سنوي، 
بالتعاون   ،2011 لعام  الشجرة  يوم  بإحياء 
اهلل  رام  محافظة  في  الزراعة  مديرية  مع 
مدارس  ساحة  بتشجير  القيام  عبر  والبيرة، 
إضافة  متنوعة،  حرجية  بأشجار  المستقبل 
بأشتال  المدينة  مدارس  مختلف  تزويد  إلى 
داخل  بزراعتها   الطلبة  قام   حرجية،  أشجار 
الزراعة  طاقم  بإشراف  مدارسهم،  حدود 
ذلك  وراء  من  البلدية  وتسعى  البلدية.  في 
وبيئتها،  المدينة  جمال  على  الحفاظ  إلى 
روح  وبث  فيها،  الخضراء  المساحات  وزيادة 

العمل التطوعي لدى الطلبة.

س��ادس��ًا: س��ي��ر م��ش��روع 
مكب النفايات اإلقليمي 

الصحي
خلفية تاريخية

بلديتي  وبالتعاون مع  رام اهلل،  بلدية  باشرت 
البيرة وبيتونيا بشكل رئيسي، وبقية البلديات 
عام،  بشكل  والبيرة  اهلل  رام  محافظة  في 
مكب  إلنشاء  بالسعي   ،2000 العام  ومنذ 
المواصفات  وفق  صحي  إقليمي  نفايات 
المعتمدة، حيث تم اعتماد موقع  العالمية 

في دير دبوان إلنشاء المكب عليه.

المعيق  اإلسرائيلي  االحتالل  شكل  وقد   
المشروع،  بإنجاز  التقدم  أمام  الرئيسي 
اتفاقية  حسب   C منطقة  في  يقع  كونه 
الجانب  موافقة  يتطلب  الذي  األمر  اوسلو، 
مخططاته،  كافة  وعلى  عليه  اإلسرائيلي 
األمر الذي لم يتم إال في نهاية العام 2005، 
من  الالزم  التمويل  توفر  من  الرغم  على 
يورو  ماليين   10 بقيمة  األلمانية  الحكومة 
مليون   14 لتبلغ  ارتفعت     ،2000 العام  منذ 

يورو حاليًا.

واعترضت المشروع عقبة جديدة في العام 
إنشاء  دبوان  دير  أهالي  برفض  تمثلت   2006
تمت  وحينها  القرية،  أراضي  في  المكب 
بالرفض  بعضها  جوبه  خيارات  عدة  دراسة 
التفاق  التوصل  تم  حتى  أخرى،  بلدات  من 
أرض  قطعة  تخصيص  على   2007 عام 
رمون  قرية  أراضي  من  دونما   170 بمساحة 

إلنشاء المكب. 

وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 14 مليون 
يورو، التزمت الحكومة األلمانية بتمويله وتم 
التي  األراضي  قطع  باستمالك  قرارات  اتخاذ 
القانونية  اإلجراءات  وفق  المكب  سيشغلها 

المطلوبة. 
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 المعيقات التي تعترض المشروع 
• إشكالية شراء واستمالك األراضي ألسباب فنية تتعلق بمالكيها.	
• إشكالية توفر التمويل الالزم لشراء األراضي، رغم وجود التزام رسمي من دولة رئيس 	

الوزراء ووزارة المالية بتغطية ثمن األراضي، إال أن إشكالية السيولة لدى السلطة ال زالت 
تشكل عائقًا لم يذلل بعد.

• 	 C منطقة  في  تقع  كونها  المعتمدة،  األراضي  استمالك  تنفيذ  على  القدرة  عدم 
حسب اتفاقية أوسلو.

سابعًا: مكب نفايات مدينة رام اهلل

في ظل الظروف المتعلقة بالمكب اإلقليمي، فلم يكن لدى بلدية رام اهلل سوى  خيار 
بوشر  والذي  الصناعية،  المنطقة  في  الواقع  نفاياتها  مكب  استخدام  في  االستمرار 
عليهما  وعملت  ببعدين،  إستراتيجية  اهلل  رام  بلدية  وتبنت  عاما،   35 منذ  باستخدامه 
بالتوازي؛ األولى السعي إلنشاء مكب نفايات إقليمي وفق مواصفات عالمية بالتعاون مع 
الهيئات المحلية في محافظة رام اهلل والبيرة لما يمثله من حل جذري للموضوع، والثانية  

الحّد من مخاطر مكب النفايات الحالي لحين الشروع في استخدام المكب الجديد.

الخطوات التي اتخذت للحّد من مخاطر المكب الحالي
• التوقف عن ومنع أي محاوالت للحرق منذ العام 1990.	
• تشديد الحراسة على المكب على مدار 24 ساعة، واتخاذ إجراءات قاسية بحق المتسللين العابثين 	

في المكب.
• العمل على الحّد من كميات النفايات الواردة للمكب، واالعتذار عن استقبال أي كميات إضافية من 	

بلدات أخرى.
• إجراء عملية طمر لكميات النفايات على مدار الساعة.	
• تركيب سياج حول محيط المكب الحالي للحد من دخول العابثين ودخول الحيوانات الضالة، إضافة 	

إلى منع تناثر النفايات وتطايرها.
• التوقف عن استقبال النفايات الواردة من بلديتي البيرة وبيتونيا اعتبارًا من 15-3-2012.	
• التوقف عن استقبال النفايات الواردة من المخيمات األربعة عبر وكالة الغوث اعتبارًا من 15-3-2012.	
• والتي 	 اهلل،  رام  مدينة  في  للنفايات  ترحيل  محطة  إلنشاء  متخصصة  شركة  مع  اتفاقية  توقيع 

ستتولى عملية تحميل النفايات ونقلها إلى مكب زهرة الفنجان في جنين.
• إحدى 	 مع  كالتعاقد  إستراتيجية،  حلول  إيجاد  إلى   2011 العام  نهاية  في  البلدية   سعت  وقد 

الشركات المتخصصة في معالجة النفايات لتولي عملية فصل النفايات وبيع ما هو قابل للتدوير 
للتخفيف من كميات النفايات التي سيتم ترحيلها، أو استخدام طرق معالجة أكثر تطورًا من شأنها 

تحويل النفايات إلى وقود وحبيبات كربون أسود.
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ثامنًا: الحدائق العامة 

أواًل: مشاريع الحدائق المنفذة
 تم افتتاح عدد من الحدائق العامة للمواطنين في مدينة رام اهلل خالل العام 2011، وقد لوحظ إقبال 

كبير على هذه الحدائق بغرض الترفيه وإيجاد مكان آمن للعب األطفال.

 حديقة يوسف قدورة 
افتتحت بلدية رام اهلل حديقة يوسف قدورة بحضور وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ورئيسة 
بلدية رام اهلل، وتم قص شريط االفتتاح بمشاركة رئيس الممثلية  البولندية بوجوستا اشوديك  ونائب 

محافظ رام اهلل والبيرة حمدان البرغوثي، و رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قدورة أحمد صفران.
تقع الحديقة في شارع المعاهد، بجانب مدرسة ذكور رام اهلل الثانوية، حيث تم تخصيص قطعة األرض 

البالغة  مساحتها 3200 متر مربع، باالتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
وقاعة  مالعب،  إلى  إضافة  والصغار،  للكبار  خارجية  رياضية  ألعابًا  النموذجية  الحديقة  هذه  وتضم 

متعددة األغراض وكفتيريا ووحدات صحية، وتضم أيضا منطقة للتزلج وملعبا لكرة السلة. 
يذكر أن جميع األلعاب المستخدمة من صنع محلي.

 وبلغت  تكلفة حديقة يوسف قدورة حوالي مليونين ونصف مليون شيكل، وقامت البلدية بتمويلها 
من موازنتها الخاصة، وساهمت الممثلية البولندية بمبلغ  لشراء األلعاب الرياضية، إلى  جانب ريع ماراثون 

أطفال عام 2009، ودعم عدد من الشركات المحلية.
 تفتح الحديقة أبوابها  يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة لياًل.

قص رشيط إفتتاح حديقة يوسف قدورة



حديقة القصر 
النرجس  حي  في  مربعًا  مترًا   550 مساحة  تشغل  التي  الحديقة  تستقبل 

بالطيرة أهالي الحي يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة لياًل. 
تمت  فيما  مختلفة،  أعمار  من  األطفال  بلعب  خاصة  أماكن  الحديقة  وتضم 

مراعاة حركة ذوي االحتياجات الخاصة خالل تصميم الحديقة وتنفيذها. 

حديقة درج الطيرة 
من  العديد  الحّي  في  للعائالت  متنفسًا  يعتبر  الذي  الطيرة  درج  يستقبل 
العلوي  الجزء  يحتوي  حيث  اليوم،  مدار  على  األعمار  مختلف  من  المواطنين 
150 شخصًا، أما بقية أجزاء الحديقة   من الحديقة على مدرج مفتوح يتسع ل� 
فتم تصميمها على عدة مستويات، وتضم أماكن للجلوس وأحواض لألزهار 

واألشجار.
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ثانيًا: مشاريع الحدائق تحت التنفيذ 

•  حديقة باطن الهواء:  تشغل الحديقة مساحة 550 مترًا مربعًا، وتشمل مناطق 	
ألعاب أطفال وجلسات عائلية، كما تلبي مطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 

•  حديقة ش��عب السماقة:  تقع في منطقة ش��عب السماقة في الطيرة، وتم 	
االنتهاء من إع��داد التصميم الالزم للحديقة التي تبلغ مس��احتها ثالثة دونمات، 
وستباش��ر أعمال التنفي��ذ في الع��ام 2012، لتك��ون الحديقة جاهزة الس��تقبال 

العائالت بأسرع وقت.
• حديق��ة عي��ن منجد:  تق��ع الحديقة عل��ى مس��احة 1100 متر مربع، وتش��مل 	

مناطق مخصص��ة أللعاب األطفال، وأماكن للجلس��ات العائلي��ة، ويميز تصميم 
الحديقة إطالل األهل المكان المخصص لألهل على مناطق لعب األطفال.

تاس��عًا: مش��اريع ترميم عي��ون الماء 
وتشجير المدينة وتجميلها

تم الشروع بترميم عين ماء ترفيديا في المنطقة الصناعية، حيث تعتبر هذه العين 
من العيون القديمة في مدينة رام اهلل، ويتم تأهيلها بالتعاون مع مشروع مخيم 

رام اهلل الدولي للعمل التطوعي.

ضمن خطة بلدية رام اهلل للنهوض بالواقع الجمالي للمدينة وضمن جهودها لزيادة 
المسطحات الخضراء، قامت   خالل الفترة القصيرة الماضية بزراعة وتجميل عدد من 

الميادين والشوارع.
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قل )للمنارة( ما 
نسينا عهدها 
ونرى اللقاء 
بحضنها عين 
اليقيْن

,, ثالثًا: المساهمة في التنمية الثقافية 
والمجتمعية 

ش��هد العمل الثقافي في العالم تح��واًل محوريًا خالل العقدين 
األخيرين، أعاد تعريف الدور التقليدي الذي كانت تلعبه مؤسسات 
الحكم المحلي إل��ى دور معاصر أكثر فاعلية وتدخاًل، وأكثر قدرة 
على إحداث التغيير. ولم يعد إعداد   السياس��ات والبرامج الثقافية 
العام��ة والمجتمعي��ة وتنفيذها مقتصرًا على ال��وزارات المختصة 
ومؤسسات المجتمع المدني، بل أصبح اآلن، وبشكل موسع، جزءًا 

أساسيًا من مهام مؤسسات الحكم المحلي.  

لق��د أثبتت التجربة أنه م��ن غير الممكن عزل العم��ل الثقافي عن 
النش��اط المجتمع��ي، وأن الثقاف��ة ه��ي ج��زء أساس��ي ومحوري 
ف��ي العمل التنموي بش��كل عام، وفي عمل مؤسس��ات الحكم 
المحلي بش��كل خاص، تحديدًا لمقدرة هذه المؤسس��ات )خالفًا 
لغيره��ا( عل��ى البق��اء ف��ي تواص��ل مباش��ر م��ع مختلف ش��رائح 

المجتمع وحاجاتها.

إن ه��ذا الدور ال يتطل��ب أن تكون البلديات منافس��ًا للمؤسس��ات 
الفاعل��ة في المج��ال الثقافي والمجتمعي، ب��ل يفترض أن تقوم 
البلدي��ة ب��دور الرافعة القادرة عل��ى توحيد الجه��ود، والعمل مع 
جميع مس��تويات صناعة الثقافة في مختل��ف حقولها في إطار 
رؤي��ة موحدة تعزز قي��م العم��ل الثقافي واإلبداعي، وتس��توعب 

وتقدر التعدد والتنوع الثقافيين في المدينة.

وفي هذا المج��ال، وعلى أرضية هذا الفهم للش��أن الثقافي في 
الحياة العامة، ركزت بلدية رام اهلل عملها في مجاالت:

توفي��ر البني��ة التحتي��ة المالئم��ة والق��ادرة عل��ى اس��تيعاب 
النش��اط الثقافي المحلي والوافد ضمن ش��بكة من الفضاءات 
الثقافية القادرة على تقديم أداء متكامل في أحياء رام اهلل كافة، 
وعلى تماس مع مختلف الش��رائح االجتماعي��ة.  دعم الفعاليات 
الثقافية والفنية التي تقيمها مؤسس��ات المجتمع المدني، 
بم��ا يوفر له��ا فضاءات الع��رض والدعم المالي والتقني. إش��راك 
الش��رائح المجتمعي��ة األوس��ع في النش��اط الثقاف��ي، عبر خلق 
روابط تنقل العم��ل الثقافي من القاعة المغلق��ة نحو الفضاءات 

المفتوحة.  

برمجة االنش��طة الشبابية والمجتمعية  بالتنسيق مع مدراس 
المدين��ة وأنديته��ا وتوثي��ق التاري��خ الفك��ري لمدين��ة رام اهلل عبر 

مشروع األرشيف، ودعم الدراسات  الخاصة بالمدينة. 

عبد الرازق الربغويث

من قصيدة اىل ست املصايف ... رام الله
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أواًل: البنية التحتية الثقافية والفنية
قصر رام اهلل الثقافي

بدأت في شهر كانون الثاني عملية تأهيل قصر رام اهلل الثقافي، والتي استمرت حتى منتصف شهر ايار، وهدفت 
إلى استغالل مساحات جديدة في المبنى، وتأهيل البنية التحتية الموجودة لتواكب التطورات التقنية بالمواصفات 

والمعايير العالمية المهيأة الستقبال الفرق والفعاليات من الدرجة نفسها. 

يش��مل المش��روع الممول من قب��ل وزارة المالية/ وزارة الحك��م المحلي العناصر التالية:  تحدي��ث أجهزة الصوت 
واإلضاءة للمس��رح الرئيس��ي،  تغيير خش��بة المس��رح الرئيس��ي، تأهي��ل قاعة مؤتم��رات جديدة،  تأس��يس أنظمة 
إلكتروني��ة لالتصال وتوفير الخدم��ة اإلعالمية،  افتتاح كافتيريا للجمهور وتهيئة فضاء خارجي تابع لها، تأس��يس 
مكتب الس��تقبال كبار الزوار،  تطوير مكاتب إدارية للموظفين،  توفير وحدة دعم لوجس��تي للمس��تخدمين، بناء 

غرفة حراسة خارجية وإنجاز أعمال صيانة عامة )أعمال طراشة، دهان، عزل، إلخ(.

وكعادتها منذ افتتاحها، احتضنت مرافق قصر رام اهلل الثقافي الفعاليات الفنية والثقافية والسياسية والتربوية 
واألكاديمية األهم في مدينة رام اهلل وفي فلسطين على مدار العام. وبلغ عدد الفعاليات المنفذة في القصر 
95 فعالي��ة )غير التدريب��ات(، وبلغ عدد حضور الفعاليات 60 ألفًا. كما اس��تضاف قص��ر رام اهلل الثقافي فعاليات 

محلية ودولية ) اليابان، بريطانيا، لبنان، فرنسا، اسبانيا، بولندا .. إلخ(. 

رس��خ الع��ام 2011 دور بلدي��ة رام اهلل كعنصر أساس��ي في الح��راك الثقافي في 
المدينة بش��كل خاص، وفي فلسطين بشكل عام، فقد تميزت فعاليات مهرجان 
“وين ع رام اهلل” ليمسي المهرجان أحد أهم المهرجانات التي تقام في المدينة. 

 وقدمت بلدية رام اهلل النسخة األولى من مخيم رام اهلل الدولي للعمل التطوعي 
الذي ش��ارك فيه متطوعون من المدينة ومن فلس��طين المحتلة 1948، والجوالن 
الس��وري المحتل، إضافة إلى دول أوربية مختلفة ووفد من ش��باب أبناء رام اهلل في 

المهجر.

 وش��هد العام 2011 أيضًا الدورة الثانية من انتخابات مجلس بلدي أطفال رام اهلل، 
كم��ا افتتحت البلدي��ة   في الع��ام ذاته جدارية المدينة التي ش��ارك ف��ي تنفيذها 

العديد من طلبة الفنون والمؤسسات الثقافية الفاعلة في المدينة.

وعلى مس��توى البنية التحتية، قامت بلدية رام اهلل في العام 2011 بترميم حوش 
دار قن��دح، وإع��ادة تأهي��ل قص��ر رام اهلل الثقاف��ي، وتم أيض��ًا افتتاح مقر مش��روع 
مقاهي الحوار العالمية في مبنى المحكمة العثمانية. وعملت بلدية رام اهلل على 
خطة تطوير مكتبة رام اهلل العامة بالتعاون مع جامعة بير زيت، والتي ستنفذ في 

العام 2012. 
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مكتبة رام اهلل العامة
ش��كلت مكتب��ة بلدية رام اهلل، حجر أس��اس في العمل الثقاف��ي والوطني في المدينة، منذ تأسيس��ها على يد 

السيد خليل أبو ريا الذي وهب المبنى واألرض المحيطة به لبلدية رام اهلل.

 وبع��د عملية تحلي��ل لواقع المدينة الحال��ي واالحتياجات على المس��توى المحلي والوطني، وم��ع وجود الكم 
األكبر من الحراك الثقافي والسياسي في رام اهلل، ووجود العديد من المؤسسات التربوية واألكاديمية والبحثية 
ف��ي المدين��ة ومحيطها، ومع التطورات الهائلة على مس��توى ش��بكات االتص��ال والتواص��ل اإللكترونية وتراجع 
دور المكتب��ات العام��ة في جذب الرواد، أقرت بلدية رام اهلل في خطتها مش��روع تطوي��ر مكتبة رام اهلل العامة، 
اس��تكمااًل لدوره��ا وتطويرًا له، حيث قامت بتخصي��ص قطعة األرض المجاورة لمبنى المكتب��ة  بغرض تطويرها، 
ورص��دت مبلغًا مالي��ًا أوليًا لعميلة البناء، وأقرت سياس��ات جديدة لتفعيل المكتبة وزيادة ع��دد الموظفين فيها، 

لتغطية البرامج التي تؤسس لها.

عملت بلدية رام اهلل على تطوير عالقة ش��راكة مع جامعة بير زيت/ قسم الهندسة المعمارية لتصميم المبنى 
الجديد   بحيث يراعي اس��تغالل قطعة األرض خلف المكتبة لتوس��يع مساحتها، ويضمن ارتفاعًا مناسبًا للمعمار 
الجديد، ويش��كل امت��دادا للمبنى القديم يرتب��ط به ويحافظ على ش��خصية المكان وذاكرت��ه، ويضمن حمايته 

كمبنى تاريخي.

 ويتضمن التصميم وضع سياس��ات جديدة داخلية لتشغيل المكتبة وتطوير العمل فيها وخدمة الرواد، وتهيئة 
مساحات جديدة تراعي تعدد استخدام القاعات. 

ونظمت البلدية حفاًل لتكريم عدد من طلبة الهندس��ة في جامعة بير زيت، الذين عملوا خالل الفصل الدراس��ي 
األول للسنة األكاديمية 2011-2010 على مشروع تطوير مكتبة رام اهلل العامة. 

 وقدمت البلدية دروعًا تقديرية لكل من: د. يزيد عناني، والمهندس��ة نادية حبش، والطلبة: رنا حنونة، والرا صيام، 
ومريم خطيب، وحنين نمري، وايف جابر، وحسام نجار، وشفاء صالح، وعبير مصفر.

 يذكر أن البلدية تس��عى إلى إيصال خدمات مكتبة رام اهلل العامة لجميع سكان المدينة، وإلى االرتقاء بالمكتبة 
لتقدم خدمات ومعلومات متطورة تفي باحتياجات المستفيدين.

وبل��غ عدد الكت��ب المتداولة في المكتبة ع��ام 2011، 4887 كتابًا منه��ا 4141 من المكتبة العام��ة و746 كتابًا 
لقس��م األطفال. وبلغ عدد رواد المكتبة 10000 ش��خص على مدر العام. أما المنتس��بون الجدد لمكتبة رام اهلل 

العامة فيبلغ عددهم 309 منهم 225 من اإلناث، إضافة إلى 55 طفاًل منهم 33 من اإلناث. 

وازداد حج��م مقتنيات المكتبة من الكتب والمراجع، حيث تم ش��راء ما مجموع��ه “1500” كتاب جديد باللغتين 
العربية واالنكليزية. عدا عن األعداد الدورية من المجالت والدوريات.

رام اهلل
ثقافة وعلم
نفخر به

,,
تكريم طلبة كلية الهندسة يف جامعة بريزيت
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سفارة تونس تتبرع بكتب قيمة لمكتبة رام اهلل,,
تس��ّلمت مكتبة بلدية رام اهلل تس��عة وتس��عين إصدارًا ما بين موس��وعات وكتب 
وأعمال ش��عرية من س��فارة تونس في فلس��طين، لتنضم إلى الكتب القيمة في 
المكتب��ة، ولتغنيه��ا بحديث اإلص��دارات التونس��ية. وذلك خالل اس��تقبال المكتبة 

السفير التونسي السابق شكيب الذوادي .

النشاطات المكتبية مع مدارس المدينة
يتم، بالتنسيق مع مدراس مدينة رام اهلل، طوال العام الدراسي، تخصيص حصص 
مكتبي��ة للط��الب من الفئ��ة العمري��ة 13-8 عامًا لق��راءة القص��ص والتعرف على 
المكتب��ة واس��تخداماتها، باإلضافة إلى القيام بنش��اطات ثقافي��ة وترفيهية  مع 

المؤسسات الشبابية في المدينة.

المحكمة العثمانية
الفنية  الفعاليات  من  وسلسلة  المجتمعية،  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  العثمانية  المحكمة  احتضنت 
الترفيهية بالتعاون مع مسرح “عشتار” للتدريب المسرحي واإلنتاج، ومنتدى شارك، ومجموعات شبابية مختلفة.  

وسيدي”  “أنا  ومسرحية  غوتة،  معهد  مع  بالتعاون  “الجنرال”  مسرحية  من  لكل  عرضًا  المحكمة  واستقبلت 
بالتعاون مع مسرح عناد في المسرح الخارجي، بحضور المئات من طالب المدارس.   

الخارجي  المسرح  في  سينمائية  ألفالم  عروض  وثالثة  شباب،  لشعراء  أدبيتين  أمسيتين  المحكمة  واستضافت   
خالل فعاليات مهرجان “وين َع رام اهلل” الثالث، ضمن محور رام اهلل وربيع العالم العربي.
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• مشروع رواية القصة “إحنا ع موعدنا”:	

طالب  يستهدف  والذي  موعدنا”،  ع  “إحنا  القصة  رواية  مشروع  العثمانية  المحكمة  مبنى  مكتبة  استأنفت 
المشروع  العام وفي مواقع مختلفة.  ويجتمع األطفال ضمن هذا  المدينة، ويستمر طوال  المدارس وأطفال 
بشكل أسبوعي مساء يوم السبت الساعة السادسة بحضور راوي القصص، ويستمر النشاط مدة ساعة، يتخلله 

حكاية القصص الشعبية والعالمية وأشغال فنية حول القصة التي تمت روايتها.

• أمسية ثقافية ومعرض كتب في المقهى األدبي ومكتبة األطفال	

نظمت مكتبة األطفال - المحكمة العثمانية، بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي معرضًا بعنوان 
“101 كتاب من الوطن العربي”.  كما قامت إدارة المكتبة برفد مكتبة األطفال بالعديد من العناوين الجديدة 
تحديدًا للفئة العمرية 4-15 عامًا.  وشهدت األشهر األربعة الماضية تزايدًا ملحوظًا في أعداد األطفال المنتسبين 
للمكتبة، الذين ينتهزون هم وذووهم الفرصة للترفيه عن أنفسهم في حديقة األلعاب الخارجية للمحكمة 

العثمانية.  

على صعيد آخر، نظم المقهى األدبي في مكتبة بلدية رام اهلل في 5/18، أمسية أدبية، استضاف فيها القاص 
محمود شقير، الذي تحدث عن تجربته األدبية وحصوله على جائزة محمود درويش للعام2011، بحضور عدد من 

األدباء والمثقفين والمعنيين.

• ندوة سياسية حول الثورات العربية وارتباطها بالقضية الفلسطينية	

بعنوان  سياسية  ندوة  العثمانية  المحكمة  قاعة  في  األدبي  المقهى  نظم  اهلل،  رام  مكتبة  فعاليات  ضمن 
ناشطة  عويضة-  ساما  السيدة  من  كل  بمشاركة  الفلسطينية”،  بالقضية  الجدلي  وارتباطها  العربية  “الثورات 
حقوق إنسان و د. أباهر السقا أستاذ علم االجتماع في جامعة بيرزيت، وعالء العزة أستاذ االقتصاد السياسي في 

جامعة بيرزيت، وأدار الحوار السيدة زهيرة كمال.

 وتميز اللقاء بحضور متميز من المثقفين والمعنيين.
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حوش دار قندح
 تم ضمن خطة بلدية رام اهلل لترميم البلدة القديمة وتأهيلها، انجاز مشروع تأهيل حوش دار قندح، والذي يتم 
العمل على تأهيله كمركز مجتمعي ثقافي وتنموي يخدم سكان البلدة القديمة بشكل خاص، وسكان مدينة 

رام اهلل وزائريها بشكل عام. 

وأشرف مركز رواق للمعمار الشعبي على تنفيذ المشروع الذي دعم من قبل كل من:   الوكالة السويدية “سيدا”، 
والبعثة البابوية(. 

حديقة العائلة 
المخيم  رأسها  على  المدينة،  مؤسسات  من  وعددًا  اهلل  رام  بلدية  أنشطة  من  جملة  العائلة  حديقة  احتضنت 
البيئي السنوي الذي تقيمه دائرة الصحة والبيئة التابعة للبلدية.  وفتحت الحديقة أبوابها الستقبال ورشة تذوق 
موسيقي لألطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات مع ذويهم، تم فيها التعرف على بعض المبادئ الموسيقية.  

كما  الحديقة.   قاعات  داخل  األسبوعي  التدريب  في  و”فنونيات”،  “وشاح”،  الشعبي  الرقص  فرقتا  واستمرت   
احتضنت الحديقة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، العرض المسرحي “كالرينت” للفنان فادي الغول الذي 

حضره المئات من طالب المدينة.  

وعالوة على ذلك، استضافت الحديقة ورشة تصنيع الحلي للفنانة الفلسطينية هيام روحانا، التي نظمت على 
هامش فعاليات “وين َع رام اهلل” الثالث.  

واستقبلت الحديقة جملة من أعياد ميالد األطفال. 

وأقيم بالشراكة مع مؤسسة النيزك للتعليم المسند واإلبداع العلمي ومديرية التربية التعليم   إقامة معرض 
العين والرؤية العلمي في حديقة العائلة، خالل شهر نيسان 2011، واشتمل على عروض علمية لطالب المدارس، 

منها عروض لكيفية عمل الرسوم المتحركة، وعروض أخرى متميزة.
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مشروع مقاهي الحوار
وقعت بلدية رام اهلل اتفاقية إلطالق مشروع مقهى رام اهلل للحوار، وذلك خالل حفل أقيم في قاعة مبنى 
المحكمة العثمانية، بحضور الرئيس البرتغالي السابق، مفوض األمم المتحدة لتحالف الحضارات، جورج سامبايو، 
والرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت عمار العكر، ورئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال أمل المغربي، 

وبحضور مستشار الرئيس لشؤون االتصاالت المعلوماتية والتعليم التقني صبري صيدم. 

ويرتبط مشروع مقاهي التواصل في فلسطين من خالل مدينة رام اهلل ب� 9 عواصم من دول العالم تستخدم 
تكنولوجيا التواصل اآلني نفسها.  ويساهم المشروع في نقل وتبادل المعرفة والخبرات بين شرائح مختلفة من 
الذي يكلمه يجلس أمامه، من خالل  المرء أن الشخص  بالخارج، ما يشعر  المجتمع الفلسطيني مع نظرائهم 
اهلل،  رام  بلدية  العالمية،  سيسكو  شركة  هم:  شركاء،  أربعة  المشروع  ويجمع  المعلومات.  تبادل  في  السرعة 

منتدى سيدات األعمال الفلسطينيات، شركة االتصاالت الفلسطينية. 

مهرجان وين َع رام اهلل الثالث 
أطلت على مدينة رام اهلل فعاليات مهرجان الفضاءات العامة “وين َع رام اهلل” الثالث  الذي نظمته البلدية في 
الفترة بين 14-2011/7/30.  وتم تقسيم فعاليات المهرجان إلى أربعة محاور رئيسية، هي: في الساحة، شبابيك 

رام اهلل، رام اهلل وربيع العالم العربي، مؤتمر “رام اهلل والتنمية الثقافية”.

واحتضن دّوار راشد الحدادين حفلي االفتتاح والختام لفعاليات “وين َع رام اهلل”، ومهرجان الرقص الشعبي الذي 
تواصل على مدار يوم كامل، وكان معدًا ليناسب مختلف األعمار واألذواق والخلفيات االجتماعية والدينية في 
المدينة من جهة، وليبث رسالة ترحيب بمن يطأ رام اهلل، حيث تقوم البلدية باستقبال الفرق الضيوف وتودعها 
بفرقة من المدينة ذاتها. وشهدت فعاليات المهرجان حضورًا جماهيريًا واسعًا )قدر بحوالي 15 ألف مشاهد(، 
ولم  الناس  إلى  ذهبت  إنها  إذ  أطرافها،  وعلى  المدينة  مركز  في  مهجورة  مناطق  الفعاليات  تلك  أحيت  كما 
في  الشراكة  عالقات  وعّززت  والحرية،  واالنفتاح  والفرح  البهجة  من  جوًا  المدينة  منحت  كما  لها،  تستدعهم 

العمل، كما منحت الفنانين والفرق المشاركة فضاًء مفتوحًا لتقديم أعمالهم اإلبداعية.  

و15  محلية،  ومجتمعية  ثقافية  مؤسسة   50 من  أكثر  بشراكة  جاء  الثالث،  اهلل”  رام  َع  “وين  تنظيم  أن  يذكر 
ان، باإلضافة  مؤسسة أجنبية وعربية، وبدعم كل من بلدية رام اهلل، ووزارة الثقافة، ومؤسسة عبد المحسن القطَّ

إلى دعم من بنك فلسطين كراٍع رئيسي، وشركة شلطف للتعهدات كراٍع فضي.
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الثقافة  الذي شهد حضورًا رسميًا لوزارتي  الثقافية”  “رام اهلل والتنمية  المهرجان، مؤتمر  أبرز محاور  ومن   
ومختصين  الثقافة  صناع  مع  حوار  فتح  إلى  وهدف  والعلوم،  للثقافة  األعلى  والمجلس  المحلي،  والحكم 
وأكاديميين، والمساهمة في  إنجاز الخطة اإلستراتيجية للعمل الثقافي في مدينة رام اهلل التي أقرتها البلدية 
التنموي الذي بدأته قبل أعوام عدة، وإلى  الثقافي  2011، مستندة إلى دورها  ضمن خطتها لإلنجاز في العام 
االحتياجات  مع  منسجمًا  وليكون  والشفافية،  باالستمرارية  ليتسم  الثقافي  دورها  مأسسة  بضرورة  رؤيتها 

الفعلية للقطاع الثقافي في المدينة من جهة، ومع الخطة الوطنية للثقافة من جهة أخرى. 

الثقافي المتسارع في المدينة، وانعكاساته  وناقش المؤتمر عبر محاوره األربعة موضوعات عدة حول الحراك 
التنمية  في  المحلي  الحكم  لمؤسسات  فاعلية  أكثر  دور  ولعب  فلسطين،  في  العام  الثقافي  المشهد  على 
الثقافية، والبيئة التمويلية والقانونية للعمل الثقافي، وتجارب مؤسسات ثقافية في تنمية قاعدتها الجماهيرية. 

كما كرست الجلسة األخيرة منه إلى فتح حوار حول تطوير أداء بلدية رام اهلل في العمل الثقافي. 

ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة أن تكون هناك لقاءات قطاعية خالل األشهر القادمة لتحديد 
أولويات كل قطاع، وتطوير آليات عمل البلدية مع المؤسسات، وتأسيس صندوق لدعم الفنون.

مهرجان الرقص الشعبي- وين ع رام الله
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األمسيات الرمضانية

نظمت البلدية خالل ش��هر رمضان، سلس��لة من األمس��يات الرمضانية توزعت على 
مواقع مختلفة من المدينة، مستهدفًة مختلف الشرائح االجتماعية وزوار المدينة.  

وأقيم��ت أمس��ية خاصة ف��ي ميدان ياس��ر عرفات – مرك��ز المدين��ة، أحيتها فرقة 
القدس الشريف لإلنشاد الديني والمديح النبوي.  

شهد المسرح الخارجي لمبنى المحكمة العثمانية أمسية من الزمن الجميل للغناء 
العربي أحياها الفنان الحيفاوي عالء عّزام. 

وكالع��ادة، كان لألطف��ال األحباء حيز في البرنامج عبر نش��اط خ��اص لفرقة دندرة 
أقيم أيضًا في مركز المدينة.

أمسية رمضانية- مركز املدينة



حفل إنارة شجرة عيد الميالد المجيد

أض��اءت بلدي��ة رام اهلل ش��جرة عي��د المي��الد المجيد في س��احتها - ميدان راش��د 
الحدادي��ن، بحضور رئي��س الوزراء د. س��الم فياض، وع��دد من الوزراء والمس��ؤولين، 

والشخصيات الدينية والوطنية وأهالي المدينة وزوارها. 

وبهذه المناس��بة، أحيت اوركس��ترا وتريات مدينة تروندهايم، التي تربطها ومدينة 
رام اهلل عالق��ة توأمة منذ العام 2005، سلس��لة من حفالت الميالد في بيت لحم، 
والق��دس، ورام اهلل، كما قدمت فرق��ة الرعاة – بيت جاال، عرض��ًا ميالديًا أثار تفاعل 

الجمهور.
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إنارة شجرة امليالد- ساحة راشد الحدادين
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مخيم رام اهلل الدولي للعمل التطوعي 2011

أطلقت البلدية مخيم رام اهلل الدولي للعمل التطوعي 2011 ليصبح تقليدًا سنويًا، 
في  اهلل  رام  مدينة  أبناء  ومن  ودوليًا  محليًا  مشاركًا   150 عن   يزيد  ما  عمل  حيث 
المهجر، ومن مناطق فلسطين 1948، ومدينة الناصرة، والجوالن السوري المحتل، 
على  توزعت  تطوعية  أعمال  في  يومًا،  عشر  اثني  مدار  وعلى  اهلل،  رام  أندية  ومن 
كافة أرجاء المدينة، وشملت بناء ودهان أرصفة وشوارع، وتعشيب وبناء سالسل، 

وتنظيف مرافق عامة، وتهيئة   عين ترفيدا التاريخية وترميمها وتأهيلها. 

 زار المشاركون مدن أريحا وبيت لحم والخليل وقريتي بلعين ونعلين، وشاركوا في 
سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في مدينة رام اهلل. 

وأشرفت على سير المخيم لجنة مركزة مكونة من أندية المدينة )سرية رام اهلل 
األولى، نادي أرثوذكسي رام اهلل، نادي إسالمي رام اهلل، نادي شباب رام اهلل، مركز 

شباب قدورة االجتماعي(، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة وجامعة بيرزيت. 

الناصرة وجمعية الهالل األحمر في تنظيم المخيم  وتم التعاون أيضا مع بلدية 
برعاية حصرية من  البنك التجاري الفلسطيني.

أعامل تطوعية - عني ترفيديا
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مهرجان الزيتون الرابع

افتتحت بلدية رام اهلل بحضور وزيرة الثقافة سهام البرغوثي الفعاليات الرسمية لمهرجان الزيتون 
السنوي الذي تنظمه للعام الرابع على التوالي. 

وتوافد إلى المهرجان الذي أقيم في سوق الحرجة/ البلدة القديمة، العديد من المواطنين والسياح 
للمشاركة في فعالياته. 

وبعروض  والحرفيات،  والزيتون  للزيت  تسوق  أكشاك  بافتتاح  انطلقت  المهرجان  فعاليات  وكانت   
فنية غنائية شاركت فيها كل من: فرقة مدرسة راهبات مار يوسف، ومدارس المستقبل، ومدرسة 
الرجاء اإلنجيلية اللوثرية،  كما ساهم أطفال مدراس المدينة بأعمال يدوية خاصة بموسم الزيتون. 

وقدمت  المهرجان،  في  المشاركون  األطفال  معه  تفاعل  مسرحيًا  عرضًا  الحارة  مسرح  وقدم   
فرقة بلعين عرضًا للدبكة الشعبية. وقدمت الفنانة مها السقا، في ختام المهرجان، عرضًا لألثواب 
الفلسطينية من مختلف المناطق بمشاركة فتيات فلسطينيات، ارتدت كل منهن ثوبًا يمثل منطقة 

مختلفة من فلسطين. 

بعرض  المهرجان،  فعاليات  في  رئيسي  كمشارك  واإلنماء،  للبحوث  بيسان  مركز  قام  جهته،  من 
منتجات لعدد من التعاونيات الزراعية.  

يشار إلى أن مهرجان الزيتون أقيم بالتعاون مع مركز بيسان للبحوث واإلنماء، ومركز التعليم البيئي، 
وجمعية  الزيتون،  معاصر  واتحاد  نيكود،  مؤسسة  وبشراكة  الفلسطيني،  التجاري  البنك  وبرعاية 

منتجي الزيت العضوي.
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تكريم مدير المركز الثقافي الفرنسي

جدارية “شجرة المدينة لحقوق اإلنسان”

كّرم��ت بلدي��ة رام اهلل الس��يد فيلي��ب بول��ون الذي أنه��ى خدماته كمدي��ر للمركز 
الثقافي الفرنس��ي في مدينة رام اهلل بعد أربع س��نوات م��ن العطاء، وذلك تقديرًا 
للجه��د الذي قدم��ه المرك��ز الثقافي الفرنس��ي بقي��ادة بولون في بن��اء وتنظيم 
المش��اريع الثقافية والفنية الفريدة، ومش��اريع التبادل الثقافي بين مدينة رام اهلل 

ومدن فرنسية عديدة.

افتتحت بلدية رام اهلل في 31/10/2011 مشروع “شجرة المدينة لحقوق اإلنسان”، 
بحضور رئيس��ة البلدية والقنص��ل البلجيكي الع��ام، والملحق الثقافي الفرنس��ي، 
والمشاركين في تنفيذ الجدارية، وعدد كبير من الجمهور. ويعتبر هذا العمل الفني 
المجتمعي، الذي يقع كخلفية للمس��رح البلدي بجانب ميدان راشد الحدادين، نتاج 
مجموعة من ورش العمل التي نفذتها الفنانة البلجيكية فرانس��واز ش��ين، صاحبة 
فكرة المش��روع، م��ع مجموعة من ط��الب األكاديمية الدولية للفن��ون المعاصرة، 
ومجموعة من طلبة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، ومجموعة أخرى من 

طالبات كلية فلسطين التقنية.

ويمث��ل “ش��جرة المدينة لحقوق اإلنس��ان” كعمل فن��ي في الفض��اء العام، دعوة 
لفنان��ي المدينة للتح��اور الدائم حول األعم��ال التي توضع في الفض��اءات العامة، 

ومدى ارتباط الناس بها، ومدى مالءمتها للبيئة.

,,
,,
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مهرجان “فست كالون” 

ماراثون “شارك في سباق الخير ألجلهم”

نظم في مدينة رام اهلل ومدن فلس��طينية أخرى ألول مرة، مهرجان الس��يرك العالمي األول “فس��ت 
كالون فلس��طين” للتهريج والعالج بالضحك، في ايلول 2011، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها مدرسة 

سيرك فلسطين، بالشراكة مع بلدية رام اهلل، ومجموعة “مهرجون ثوريون”. 

واختتم��ت فعاليات المهرجان بندوة بعنوان “الفن مقاومة” ف��ي قصر رام اهلل الثقافي، حضرها عدد 
من العاملين في هذا الحقل، وأعضاء في فرق سيرك عالمية. 

وشاركت في المهرجان فرق من إسبانيا، والبرتغال، واألرجنتين، والواليات المتحدة، وفلسطين، أكدت 
جميعها أهمية فن الشارع في المقاومة السياسية وتقديم البهجة للناس. 

يذكر أن فرق الس��يرك المش��اركة تحمل رس��الة إنس��انية تمنح الناس في مناطق الصراع لمس��ات من 
الفرح.

وتنوعت أماكن العروض في الفضاءات العامة لتش��مل الس��احات، والميادين، والمدارس، والمخيمات 
الفلسطينية، والمستشفيات، وقصر رام اهلل الثقافي، كما استهدفت العروض الكبار والصغار.

أطلقت بلدية رام اهلل، ضمن دعوة للمش��اركة وجهتها لجميع شرائح المجتمع، بالتعاون مع شركة 
هيون��داي موت��ورز العالمي��ة، ماراثونًا جديدًا في مدينة رام اهلل تحت ش��عار “ش��ارك في س��باق الخير 

ألجلهم”، شارك فيه حشد من المواطنين، من ضمنهم عدد من ذوي االحتياجات الخاصة.  
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مسيرة لدعم ذوي االعاقة

بدع��وة من مديرية الش��ؤون االجتماعية في محافظة رام اهلل، وبش��راكة البلدية، 
وبرنام��ج المعاقي��ن، تم االتفاق عل��ى توحيد فعالي��ات يوم المع��اق العالمي هذا 
العام، عبر مس��يرة مركزية نظمت في المدينة في كانون األول 2011، شارك فيها 

محافظ رام اهلل والبيرة، ورئيسة بلدية رام اهلل.

وانطلقت المس��يرة التي تقدمها أش��خاص من ذوي اإلعاقة من دوار المنارة، حيث 
جابت ش��وارع رام اهلل، ومن ثم توجهت إلى مبنى رئاس��ة الوزراء، وتم تسليمه بيانًا 
مش��تركًا يدعو إلى االهتم��ام بالمعاقين ومتابعة قضاياه��م، والعمل على تنفيذ 
ق��رار قان��ون المعاقين رقم 4 لس��نة 1999 الذي ينص على دم��ج ذوي اإلعاقة في 

المجتمع، وعلى حقهم بالتعليم وبالمشاركة في جميع مناحي الحياة.

2- توثيق الرواية التاريخية لمدينة رام اهلل 
األرشيف التاريخي لبلدية رام اهلل

قامت بلدية رام اهلل وعبر التعاقد مع باحث مختص باس��تكمال تطوير المجموعة 
األرش��يفية لدى البلدية، والدراس��ة التفصيلية عن تاريخ المدين��ة والبلدية خالل فترة 
الحك��م األردن��ي للمدينة، خاص��ة بعد انجاز دراس��تي الفت��رة العثماني��ة واالنتداب 

البريطاني في العام الماضي.
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3- األنشطة الشبابية 
ماراثون األطفال “سوا بنقدر”

 نظم��ت بلدية رام اهلل ماراثون األطفال للعام 2011 بمش��اركة أكثر من ألف وثمانمائة 
طفل. والماراثون حدث رياضي يس��تهدف طالب المدارس من الفئة العمرية 6-12 عامًا، 
وهدفه إش��راكهم في نشاط يضم عددًا كبيرًا من الناس، لفترة من الوقت تتيح لهم 
التعارف والتش��ارك معًا  في تحقيق ه��دف للمصلحة العامة. ونظم��ت بلدية رام اهلل 

الماراثون في 2011/5/6، وسيعود ريعه لبناء حديقة موسيقية فنية في المدينة.
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مجلس بلدي أطفال رام اهلل
نظم��ت بلدي��ة رام اهلل م��ع م��دارس المدين��ة وطالبه��ا  انتخاب��ات مجل��س 
بل��دي أطف��ال رام اهلل في نيس��ان 2011، بحض��ور لجنة االنتخاب��ات المركزية 

الفلسطينية. 

وف��از ف��ي انتخابات مجلس بل��دي أطفال رام اهلل  ثالثة عش��ر طالبًا، و ش��ارك 
مجل��س بل��دي األطفال منذ اس��تالمه مهام��ه  ف��ي العديد م��ن الفعاليات 
واألنش��طة الطالبية والمجتمعية، منها المخيم البيئ��ي، وفعاليات مهرجان 

“وين َع رام اهلل” الثالث، ومخيم رام اهلل الدولي للعمل التطوعي 2011.  

كما شارك أعضاء المجلس في ورشة خاصة )MOVE( حول القيادة الشبابية 
والعمل التطوعي. 

وب��دأ أعضاء مجلس بل��دي أطف��ال رام اهلل الثاني، بالعمل على مش��روعهم 
الجديد الذي يتمحور حول “عمالة األطفال”.
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رابعًا:التطوير المؤسسي وبناء القدرات 
لتحقيق التميز التشغيلي

تعمل بلدية رام اهلل جاهدة على تنفيذ رؤيتها في تحقيق التميز 
وحجم  صورة  يعكس  مما  الداخلي،  الصعيد  على  التشغيلي 
األعمال والجهود التي تقوم بها لكسب رضا المواطنين، وتبسيط 
على  بالتالي  قامت  اإلطار  هذا  وفي  لهم،  وتسهيلها  اإلجراءات 

مستوى:

أواًل: مركز خدمات الجمهور
أجرت البلدية دراسة لتقييم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة خالل العام 2011، شملت عينة من 50 شخصًا 
من مجتمع الدراسة المكون من زائري البلدية من المواطنين لمركز خدمات الجمهور، وجاءت أهم النتائج على 

النحو التالي:

توزيع عينة الدراسة تبعا لتقييم موظفي المركز من قبل المبحوثين على التدريج الخماسي؛ “ممتاز، 
جيد جيدًا، جيد، مقبول، غير مقبول” للعامين 2010 و2011
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2010

توزيع عينة الدراسة تبعًا لتقييمهم آللية العمل في المركز للعام 2011
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حديقة األمم- املاصيون
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خدمات البلدية تشهد زيادة ملحوظة

“ستاندات” لمنشورات البلدية في 20 موقعًا

شهدت خدمات البلدية المقدمة للجمهور خالل سنة 2011 زيادة ملحوظة، حيث 
بلغ عدد الطلبات المقدمة للبلدية من المواطنين 5621 طلبًا، فيما بلغ عدد الكتب 
عنها  الصادرة  الكتب  عدد  وبلغ  كتابًا،   4744 نفسها  الفترة  خالل  للبلدية  الواردة 

8613 كتابًا. 

وتوفيرًا لوقت المواطنين في الحصول على رد على معامالتهم تم إعداد طلبات 
اعتراض  طلب  الخدمات-  رسوم  على  اعتراض  )طلب  الداخلية  باإلجراءات  خاصة 
على رسوم الشق والتعبيد – طلب اعتراض على الحرف والصناعات – طلب اعتراض 
خدمات  مركز  لدى  وتسليمها  بتعبئتها  المواطنون  يقوم  المعارف(  رسوم  على 

الجمهور.

20 مؤسسة من مؤسسات  قامت البلدية بتوزيع “ستاندات” مع منشوراتها على 
المدينة للتواصل بشكل أكبر بين المواطنين وخدمات البلدية وفعالياتها، وشملت 
عبد  مؤسسة  اهلل،  رام  أرثوذكسي  نادي  األولى،  اهلل  رام  سرية  المؤسسات:  تلك 
للتعليم  تامر  مؤسسة  الثقافي،  السكاكيني  خليل  مركز  ان،  القطَّ المحسن 
المجتمعي، مؤسسة الكمنجاتي، مسرح وسينماتك القصبة، غرفة تجارة وصناعة 
المحلي،  الحكم  وزارة  والبيرة،  اهلل  رام  محافظة  مياه  مصلحة  والبيرة،  اهلل  رام 
قامت  التي  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  المساهمة،  القدس  كهرباء  شركة 

بتوزيع عدد من المنشورات.  

وفي هذا اإلطار، تتقدم بلدية رام اهلل بالشكر لشركة االتصاالت الفلسطينية لتوزيع 
للمواطنين  الوصول  أجل  من  وذلك  شهريًا،  الشركة  فواتير  مع  البلدية  منشورات 

في منازلهم.



59

تحديث وتطوير األجهزة وشبكة االتصاالت الداخلية
قامت بلدية رام اهلل بتحديث الشبكة الداخلية في مبنى البلدية، إضافة إلى تركيب مقسم هاتف 
البلدية،  أجهزة  لجميع  الفيروسات  من  الحماية  برنامج  وتركيب   )VOIP(�ال نظام  على  يعمل  جديد 
وتشبيك جميع مرافق البلدية مع النظام الرئيسي فيها، وربط كاميرات المراقبة في قصر رام اهلل 
الثقافي ومكتبة رام اهلل وموقف سيارات البلدية )الكراج( معًا لتتم المراقبة من جهاز مركزي واحد 

في البلدية.
وإضافة إلى ذلك، بدأ موظفو البلدية عمليًا بتوثيق حركات عملهم اليومية من خالل برنامج محوسب، 
كما تم إعداد برنامج الخطة والموازنة للعام 2012، وإعداد نماذج محوسبة تخدم المواطنين في 
برنامج  تفعيل  جانب  إلى  والصناعات،  للحرف  العمل  مباشرة  نموذج  مثل  البلدية،  مع  تعامالتهم 

متابعة توزيع فواتير مكلفي البلدية.

ثانيًا: التطوير على الصعيد الداخلي 
محكمة البلدية

الخاص  العمل  برنامج  تطوير  تم  البلدية  محكمة  في  األداء  وتحسين  العمل  تطوير  أجل  من 
العديد من  العمل والنظر والفصل في  تأهيلها وتوفير كافة مستلزمات  إعادة  بالمحكمة، وتمت 
القطعية للجهات ذات  الدرجة  الصادرة عنها والتي اكتسبت  الواردة لها، وإرسال األحكام  القضايا 

العالقة بالتنفيذ من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة.  

 نظام الموارد البشرية
األقسام  بعض  ونقل  أخرى،  وإلغاء  الدوائر،  بعض  بدمج  الجديدة  التنظيمية  الهيكلية  اعتماد  تم   
مختلفة  وظيفية  مواقع  إلى  الموظفين  من  كبير  عدد  ونقل  البلدية،  دوائر  ضمن  توزيعها  وإعادة 
ضمن حملة شاملة إلجراء تنقالت وظيفية في البلدية، ذلك بهدف إتاحة المجال أمام الموظفين 

الكتساب مزيد من الخبرات في مجاالت متنوعة.

بعة في البلدية حوسبة األنظمة المتَّ
البلدية.   تم العمل على تطوير برنامج خاص بشكاوى المواطنين، وربطه مع برنامج المتابعات في 
الجمهور  خدمات  قسم  إلى  المالية  الدائرة  من  الجمهور  خدمة  طلبات  رسوم  تسجيل  آلية  ونقل 

بشكل محوسب.
 وتم شراء برنامج الحركة لمتابعة حركة جميع سيارات البلدية البالغة 35 سيارة. 

التطوير التقني  
عدد  تحديث  تم  كما  األداء،  سرعة  لتحسين  المالية  الدائرة  في  جديدة  داخلية  شبكة  تمديد  تم 
لبرنامج  خاص  سيرفر  وشراء  الجديدة  األجهزة  بعض  وشراء  ومستلزماتها  الحاسوب  أجهزة  من 

.)GIS( المعلومات الجغرافية
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بوشر العمل في المستودعات المركزية 
الجديدة للبلدية في المنطقة الصناعية، 

والتي تشتمل على جميع محتويات 
,,المستودعات المتفرقة.

ثالثًا: تطوير قدرات العاملين 
ورشة عمل حول نظام تقييم األداء

األداء  تقييم  نظام  مسودة  حول  الدوائر  لمديري  عمل  ورشة  البلدية  نظمت 
البشرية،  الموارد  أنظمة  تطوير  على  يعمل  الذي  اإلداري،  المستشار  من  المقترحة 
أداء  تقييم  في  وتطبيقها  المختصة  اللجنة  من  العتمادها  توصيات  تقديم  وتم 

العام 2011.

ورشة عمل حول نظام المشتريات والعطاءات
نظمت البلدية ورشة عمل لمديري الدوائر ورؤساء األقسام حول نظام المشتريات 
وتوصيات  بنتائج  الخروج  إلى  أفضى  مطواًل  نقاشًا  الورشة  وشهدت  والعطاءات.  

لتسهيل العمل على الموظفين والموردين ضمن النظام المذكور.
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المشاركات الخارجية والداخلية في المؤتمرات والدورات 

مشاركات خارجية

الموظفون المشاركونالمكانالموضوعنوع المشاركةالرقم

مهند أبو حمديةعمانتقنيات الصوت في المسارحدورة1

دعد صيرفيالمغربسياسات الترميمورشة عمل2

ورشة3
ربط المؤسسات الثقافية والفنية مع 

مثيالتها في مدينة تولوز
فاتن فرحات، مها شحادةفرنسا

مؤتمر 4
التنقل الحضري والمساحات 

المجتمعية
ألمانيا

 أنس حسن

فاتن فرحاتاالردنالمجموعة العربية للسياسات الثقافيةاجتماع   5

حمزة عواودةبوردو - فرنساتدريب في مجال االستعالم السياحيتدريب6

نورما عبد اهللاالردنالعناية الفائقة بالعمالء لتحقيق التميز دورة 7

نهى غنيم، خالد غزالاألردنمشروع الصرف الصحيدورة8

فاتن فرحاتإيطاليامهرجان الفنون المعاصرةورشة9

خالد غزال، فادي أبو فرحةفرنسافي مجال الصرف الصحيورشة10

نهى غنيمهولندادورة المشروعدورة11

ورشة12
مهرجان الشوارع بالتعاون مع بلدية 

تولوز
فرنسا

مارلين خليل
سالي أبو بكر

مؤتمر13
منهجية التطوير من الداخل إلى الخارج 

إلعداد قادة التغيير المؤسسي
سليمان غنيمدبي
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مشاركات محلية

الموظفون المشاركونالمكانالموضوعنوع المشاركةالرقم

دورة1
وحدات الرقابة والشكاوى في الهيئات 

المحلية
ماهر الناطور، نورما عبداهلل، صبحي مباركأريحا

دورة2
مبادئ تطبيق معايير االوشا بالسالمة 

والصحة والمهنية
رام اهلل

محمد أبو عجاج، ناصر الفروخ، محمود أبو 
عادي،  حسن عليان

رام اهللأمن وحماية المؤسساتدورة3
محمد عبدالعال، ناصر نعفش، أشرف 

صالحية وعصام دنفورة

رام اهللالعطاءاتدورة4

م. عدي الهندي، م. فادي أبو فرحة، م. خالد 
غزال، م.أسامة مصلح، م. نهى غنيم،   م. 
ميسر شكوكاني، م. أنور طنوس، م. أنس 
حسن، بسام أبو الرب، م. غسان دغلس م. 

طارق قواريق

دورة 5
آليات تطبيق مدونة سلوك الهيئات 

المحلية وأنظمة عمل الهيئات المحلية
ماهر الناطور، جنان عنانيرام اهلل

زيارة6
زيارة قسم نظم المعلومات 

صفاء الدويك، حسام الجدع، أمينة أبو الربالخليل الجغرافية في بلدية الخليل

يوم دراسي7
يوم دراسي حول التخطيط الحضري 

ونظم المعلومات
صفاء الدويكرام اهلل

ورشة8
إطالق الدليل اإلرشادي حول حقوق 
المواطنين في األراضي الفلسطينية

جنان عنانيرام اهلل

خالد غزالرام اهللإدارة المياه العادمةورشة9

جمال عنفوسرام اهللإعداد القيادات العمالية الشابةتدريب10

سليمان غنيمرام اهللأساليب التفاوض لتحصيل الديوندورة11

مها شحادةرام اهللاالتصال الفعال للمدراءدورة12

ورشة13
واقع المؤشرات الجغرافية في وسط 

الضفة الغربية
صفاء الدويكرام اهلل

دورة14
أساسيات التعامل مع األراضي 

وقوانينها
طارق قواريق، خميس زنانيري، عيسى صايغرام اهلل

لقاء15
لقاء مشترك مع خبير منظمة العمل 

الدولية- تنظيم شروط العمل 
وظروفه

ألين سابارام اهلل

صفاء الدويكرام اهللآلية احتساب مؤشرات إحصاءات العملورشة16

فرح كسابريرام اهللMicrosoft•Certified•ITدورة17
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مشاركات محلية

الموظفون المشاركونالمكانالموضوعنوع المشاركةالرقم

ورشة عمل18
آلية احتساب مؤشرات إحصاءات معايير 

المعيشة
محمد فالحرام اهلل

ورشة عمل19
ورشة متطلبات السالمة العامة وتأمين 

المشاريع الهندسية
طارق قواريق، سامي عويضةرام اهلل

مرام طوطح مريبعرام اهللالصحافة االقتصاديةدورة20

ورشة عمل21
مناقشة مشروع نظام اللوازم 

واألشغال للهيئات المحلية
جنان عنانيرام اهلل

صفاء دويكرام اهللالمراقبة اإلحصائية لمؤشرات الشبابورشة عمل22

دورة23
التطبيق العملي لقائمة النفايات 

الصلبة في فلسطين
ملفينا الجملرام اهلل

ورشة عمل24
النزاهة والشفافية في قطاع 

اإلنشاءات
عدي الهنديرام اهلل

ورشة عمل25
إعداد ومناقشة الموازنة التقديرية 

للعام 2012
سليمان غنيم، موسى حنحنرام اهلل

ورشة عمل26
أنظمة الرقابة والترخيص للتحكم 

والضبط المتكامل للتلوث الصناعي
خالد غزالرام اهلل

ورشة عمل27
مشروع تطوير نظام معلومات 

الحكم المحلي
صفاء دويكرام اهلل

حلقة نقاش28
معالجة المياه العادمة لمشروع 

محطة معالجة رام اهلل بيتونيا 
اإلقليمية

فادي أبو فرحةرام اهلل

ورشة عمل29
تعريف باستخدام الدليل التوجيهي 

إلعداد الموازنات
سليمان غنيم، موسى حنحنرام اهلل

30 موظفًا من مختلف المستويات اإلداريةرام اهللأخالقيات العملورشة30

ورشة31
الطوبار والحفريات بين متطلبات 

التنفيذ وأسباب مخاطر االنهيار
أسامة مصلحرام اهلل

ورشة23
تقييم تجارب بلديات فلسطينية رائدة 

تمهيدًا إلصدار دليل »إنشاء وتشغيل 
مراكز خدمات الجمهور«

نورما عبد اهللرام اهلل

دورة33
اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة 

والتركيز على المنهجيات والتكنولوجيا
صقر حناتشةرام اهلل

مديرو الدوائر ورؤساء األقسامرام اهللنظم المشتريات والعطاءاتورشة داخلية34

ملفينا الجملرام اهللإدارة النفايات الصلبةورشة35
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مشاركات محلية

الموظفون المشاركونالمكانالموضوعنوع المشاركةالرقم

ورشة36
مسودة تقرير منح تراخيص البناء 

وإعادة تأهيل الطرق وشقها
م. عدي الهنديأريحا

ورشة37
دعم وتحسين كفاءة الطاقة 

المتجددة في القطاعات االستراتيجية 
في فلسطين

م. ماجد كيالنيرام اهلل

ورشة38
تصنيف األداء 2011 وكيفية اختيار 

مشاريع الدورة الثانية من برنامج 
صندوق تطوير البلديات

رام اهلل
أحمد أبو لبن، الين البابا، سليمان غنيم، م. 

عدي الهندي، م. نهى غنيم



65

رابعًا: الخطة اإلستراتيجية 2015-2012 

خاللها  ناقشت  متتالية  أيام   3 استمرت  عمل  ورشة  اهلل  رام  بلدية  نظمت 
في  وخرجت   ،2015-2012 القادمة  األربعة  لألعوام  اإلستراتيجية  الخطة 

نهايتها بمسودة الخطة السنوية للعام 2012. 

وشارك في الورشة كل من: رئيسة وأعضاء المجلس البلدي ومديرو الدوائر 
وعدد من رؤساء األقسام في البلدية.  وفي اليوم األول للورشة، قدم مسّير 
الورشة وبرنامجها  لما ستتضمنه  العام  التصور  الخبير سامي خضر  الورشة 
والعبر  الدروس  تضمن  عرضًا  البلدية،  عام  مدير  قدم  كما  الثالثة،  لأليام 

المستفادة من المرحلة السابقة، بهدف تقييمها وتطوير خطة جديدة.

 ،2011 للعام  للبلدية  المالي  الوضع  بعرض  المالي  المدير  قام  جهته،  من 
المالي  األداء  حول  التقييمية  المالحظات  الداخلية  الرقابة  مدير  وقدم 

واإلداري. 

بدورهم، قدم مدراء الدوائر )الهندسة والمالية، والصحة، واإلدارية، والثقافية 
والعالقات العامة( عرضًا تقييميًا لعمل وإنجازات الدوائر للعام 2011، وتوزع 
المشاركون على مجموعات عمل إلعداد مسودات الخطط الموضوعة، كما 
والتهديدات  الفرص  وتحديد  للبلدية،  والداخلية  الخارجية  البيئة  تحليل  تم 

الخارجية.

قام المشاركون في اليوم الثاني بصياغة رؤية ورسالة وأهداف بلدية رام اهلل 
واألهداف  التنموية  األهداف  تطوير  تم  كما   ،2012-2015 لألعوام  العامة 

العامة للدوائر.

الرئيسية(  )األنشطة  االستراتيجيات  الثالث  اليوم  في  المشاركون  وحدد 
إلى  إضافة  والمادية،  البشرية  واالحتياجات  الفرعية(  )األنشطة  والمشاريع 

مسودة خطة العام 2012.

يذكر أن بلدية رام اهلل تقوم للمرة الثانية بإعداد خطتها اإلستراتيجية، حيث 
اإلستراتيجية  الخطة  ناقشت  مماثلة  ورشة   2008 العام  في  عقدت  كانت 
الخطة  إلعداد  ورشة  سنوي  بشكل  تنظم  كما   ،2011-2008 لألعوام 

السنوية.
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خامسًا: إقرار إستراتيجية نظم المعلومات 
 )GIS( الجغرافية

اعتم��د مجل��س بلدي��ة رام اهلل إس��تراتيجية نظ��م المعلوم��ات الجغرافي��ة 
للسنوات األربع القادمة، وأقر تخصيص موارد مادية وقدرات بشرية لدعمها. 

ويأت��ي تأس��يس قس��م لنظ��م المعلوم��ات الجغرافي��ة ف��ي البلدية ضمن 
س��عيها المتواصل إلى تعزيز أطرها التنظيمية واإلدارية، من خالل تبني آليات 

نظم التكنولوجيا الحديثة وتطويرها. 

وس��يلعب نظام المعلوم��ات الجغرافية دورًا فعااًل ف��ي التعامل مع بيانات 
كافة دوائر البلدية المرتبطة بالبعد المكاني، وتوثيقها وتحليلها وإخراجها.

GIS أبرز إنجازات نظم المعلومات الجغرافية

ضم  إنجازاته،  أبرز  من  وكان  فعاليته،   )GIS( الجغرافية  المعلومات  نظام  أثبت 
الجديدة  اإلفرازات  وتوثيق  الجغرافية،  البيانات  لقاعدة  الجديد  الكرينعة  حوض 
اإلحداثيات  توثيق  من  واالنتهاء  األراضي،  حدود  معلومات  طبقة  على  وعكسها 
شبكة  وتوقيع  المدينة،  نفايات  حاويات  لكامل  الوصفية  والمعلومات  القطرية 
شوارع المدينة وتحضيرها للمالحة البرية، وإسقاط إشارات السير وتصنيفها، وتوثيق 
المدينة، وربط  %80 من مباني  التوجيهية ومواصفاتها، وتصوير  مواقع اإلشارات 

ما يقارب من نصفها مع الموقع الجغرافي الحقيقي.

أما على صعيد الترقيم، فقد أنجز النظام ترقيم جميع حاويات رام اهلل وتوثيقها 
البيانات الجغرافية، وترسيم األبنية الجديدة وإعطاءها أرقامًا، وتوثيق  في قاعدة 
مواقع  في  مرورية  شاخصات  وتركيب  الجغرافية،  البيانات  قاعدة  في  ذلك 

مختلفة، وصيانة لوحات التسمية والترقيم.

بلدية رام اهلل تبحث مع وزارة االتصاالت مشروع قاعدة
معلومات جغرافية لعناوين الوطن

الزهري، لبحث سبل  نظمت بلدية رام اهلل لقاًء مع وكيل وزارة االتصاالت سليمان 
التعاون والشراكة في مشروع قاعدة معلومات جغرافية لعناوين الوطن.

لكافة  دقيق  لتزويد  الجغرافية  المعلومات  نظم  قسم  جاهزية  البلدية  وأكدت 
عناوين المساكن والمنشآت الواقعة ضمن حدود بلدية رام اهلل اإلدارية.
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سادسًا:  االحتفال بيوم العمال العالمي وإقامة 
حفل إفطار للعاملين لمناسبة شهر رمضان

احتفل��ت بلدي��ة رام اهلل بيوم العمال العالمي عبر التعاون م��ع نقابة العاملين في 
تنظي��م حفل في قص��ر رام اهلل الثقافي بحض��ور وزير العم��ل د. أحمد مجدالني، 
ووزي��ر الحكم المحلي د. خالد القواس��مي، واألمي��ن العام التح��اد نقابات العمال 

شاهر سعد. 

وت��م في الحفل تكري��م بعض الموظفين الذين مضى عل��ى عملهم في البلدية 
س��نوات عديدة، وتكريم الموظفين الذين بلغوا السن القانونية، إضافة إلى فقرات 

فنية عديدة. واختتم الحفل بتوزيع هدايا رمزية على جميع العاملين في البلدية. 

حفل يوم العامل العاملي

وفي س��ياق آخر، أقامت البلدية في قصر الحمراء بالمدينة، إفطارًا جماعيًا بمناسبة 
ش��هر رمضان الفضيل، حضره عمال البلدية وموظفوها، ورئيسة وأعضاء المجلس 

البلدي، وبعض موظفي ضريبة األمالك.
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مشروع حصر األصول الثابتة وتقييمها

والممتلكات  الثابتة  األصول  وتقييم  وحصر  جرد  عمل  من  اهلل  رام  بلدية  انتهت 
التابعة لها في كافة دوائرها، حيث تم ذلك بالتعاون مع صندوق البلديات والشركة 
بلديات  عدة  في  المشروع  لتنفيذ  عطاء  خالل  من  اختيارها  تم  التي  المتخصصة 

ومنها بلدية رام اهلل.

ويهدف المشروع إلى إعطاء صورة واضحة لإلدارة العليا في بلدية رام اهلل عن بيانات 
أصولها وموجوداتها، ما يمكنها من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تؤدي الى تحسين 
الكفاءة المالية وترشيد النفقات وتحقيق االستخدام األمثل لألصول والموجودات، 
المرتبطة  العمليات  لكل  الدقيقة  والمتابعة  األصول،  لحركة  واضحة  رؤية  وإعطاء 

بها.

وإعداد  دقيقة،  بيانات  على،  والحصول  إلى،  الوصول  من  االدارة  المشروع  ويمكن 
عمليات  في  والدقة  والجهد  الوقت  يوفر  ما  وسريعة،  بسيطة  بصورة  عنها  تقارير 
الجرد لهذه األصول لدى الدوائر المختلفة في البلدية، وكذلك في عملية متابعتها 

وصيانتها.

كنيسة العائلة المقدسة تقيم إفطارًا 
لعمال النظافة في رام اهلل 

أقامت كنيسة العائلة المقدسة في رام اهلل إفطارًا 
دير  قاعة  في  المدينة  في  النظافة  لعمال  جماعيًا 
الالتين، كما قدمت مكافأة مالية رمزية لكل عامل، 
شاكرة جهودهم في الحفاظ على مدينة رام اهلل 

نظيفة.

المقدسة  العائلة  كنيسة  اهلل  رام  بلدية  وشكرت   
على المبادرة الطيبة تجاه العمال، التي تدل على روح 

التآخي والمحبة في المدينة.

يذكر ان بلدية رام اهلل 
فقدت في العام 2011 
الزمالء: المرحوم الحاج 
إبراهيم محمود أبو ناصر، 
والمرحوم  فهد معدي، 
والمرحوم مفيد السايس، 
رحمهم اهلل جميعًا وطيَّب 
ثراهم.



تدقيق الميزانية للعام 2011

المراجعة  موازين  غزالة  أبو  طالل  السادة  البلدية  مدققي  تزويد  تم 
 2011 للعام  الميزانية  تدقيق  في  للبدء  وذلك   2011 للعام  النهائية 

للبلدية ولجنة المعارف، وذلك تمهيدًا إلصدارها بشكل مبدئي.

مدققي  قبل  من  المدققة  ميزانيتها  بإصدار  سنويًا  البلدية  وتقوم 
الحسابات القانونيين، وتعمل على نشرها من خالل الموقع االلكتروني 

للبلدية www.ramallah.ps  وأيضا في صحيفتي “القدس” و”األيام”.

األداء  على  والمكلفين  المواطنين  إطالع  بغرض  الميزانية  نشر  ويأتي   
المالي للبلدية، وتحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية الذي تتبناه، حيث أنها 
البلدية الريادية في اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني ضمن معايير 
محددة، لكي يبدي رأيه المهني الذي يتوافق مع المعايير الدولية إلصدار 

القوائم المالية للبلدية وللجنة المعارف.
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إدخال وتطبيق برمجيات جديدة

تم ادخال تحديثات وبرمجيات جديدة على أقسام اإليرادات والتحصيالت 
والمحاسبة، بتركيب نسخة جديدة ومحدثة لقسم الجباية  تعمل على 
نظ��ام البارك��ود، ومتوافقة مع نظام الش��يكات، والهدف من ذلك هو 
التس��هيل على المواطن في عملية دفع الرسوم، وتقليل فترة انتظاره 

إلى أقل زمن ممكن.

وت��م تركي��ب تحديث��ات جدي��دة عل��ى برنام��ج المحاس��بة ليت��م إصدار 
الس��ندات المحاسبية بش��كل آلي قدر اإلمكان لتسهيل إجراءات العمل 

على الموظفين، والتقليل قدر اإلمكان من حدوث األخطاء البشرية.

وه��ذه البرام��ج والتحديثات متوافق��ة أيضا مع متطلب��ات وزارة الحكم 
المحل��ي وصن��دوق البلدي��ات، وتحوي��ل البلدي��ة للعم��ل عل��ى أس��اس 
االس��تحقاق الكام��ل، وخاص��ة بع��د االنته��اء من حص��ر األص��ول الثابتة 

وتقييمها، وبما يتوافق مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
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خامسًا: تعزيز مكانة رام اهلل محليًا وعربيًا وعالميًا 
تعم��ل بلدية رام اهلل على مّد جس��ور التواصل مع العالم لتعزيزمكانة فلس��طين 
والقضي��ة الفلس��طينية عل��ى الخارط��ة الدولية، وعمل��ت البلدية جاه��دة لتكثيف 
نش��اطاتها عل��ى الصعي��د المحل��ي والدولي عب��ر توقي��ع العديد م��ن االتفاقيات 
ومذك��رات التفاه��م مع مدن عالمية، ما أس��هم ليس فقط في توس��يع ش��بكة 
عالق��ات البلدي��ة الدولي��ة، وإنم��ا أيضًا ف��ي تطويع الدع��م بكافة أش��كاله المالية 

والمعنوية والخبراتية  لحزمة من المشاريع المهمة داخل المدينة.

 وقطفت بلدية رام اهلل ثمار هذه الشبكة الواسعة من العالقات بتوقيعها اتفاقية 
توأم��ة مع كل من بلدية باريس وبلديتي كامبو غراندي وأكيدونا البرازيليتين وبلدية 

مسكاتين األميركية في العام 2011. 

وتش��ارك البلدية من خالل بن��اء العالق��ة وتطويرها مع المؤسس��ات العالمية في 
أنش��طة مختلفة مع هذه المؤسس��ات، ومنها ش��بكة لوس��ي العالمي��ة لإلضاءة، 
ومنظمة المدن العربية، ومنتدى رؤس��اء المدن اآلسيوية، هذا إلى جانب العديد من 
المش��اريع مع كل المدن األوروبية التي ترتبط مع البلدي��ة بعالقة توأمة أو اتفاقية 

تعاون وشراكة في تبادل الخبرات عبر زيارات الموظفين والبرامج التدريبية. 

أم��ا محليًا، فتس��عى البلدي��ة إلى أن تكون النم��وذج في تعزيز عالق��ة البلديات مع 
المجتم��ع المحل��ي، فوقعت اتفاقي��ة تعاون مع بلدي��ة الناصرة لتك��ون االتفاقية 
األولى من نوعها فلس��طينيًا للتأكيد على تواصل الفلسطينيين رغم كل الظروف، 
وتبادلهم المعارف واألنشطة والفعاليات، ومحليًا أيضًا ترتبط بلدية رام اهلل بعالقة 
شراكة ومس��ؤولية مجتمعية مع القطاع الخاص في دعم الفعاليات التي تقوم 

بها اتجاه المواطنين في المدينة. 

وال يف��وت البلدي��ة االنتباه إلى أهمي��ة التواصل مع أبنائها ف��ي المهجر، حيث تقيم 
معه��م عالقة تواصل من خالل مش��اركتها في مجلة “ه��ذه رام اهلل” التي تصدر 
ع��ن اتح��اد أبن��اء رام اهلل في الوالي��ات المتح��دة، إضافة إل��ى الزيارة الس��نوية التي 
يقوم بها االتحاد إلى المدينة، ودعم العديد من مؤسس��اتها الناش��طة. وشهدت 
بلدي��ة رام اهلل في العام 2011 حركة نش��طة وتفاعاًل كبي��رًا مع جمهورها من خالل 
التواصل معهم عبر إصداراتها، وأبرزها الرس��الة اإلخبارية، وكتيب العالقات الدولية، 

ومنشورات مركز رام اهلل السياحي، ومجمع رام اهلل الترويحي، وغيرها.
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أواًل: توقيع اتفاقيات

توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية رام اهلل والناصرة 
وقعت بلديتا رام اهلل والناصرة اتفاقية تعاون تعد واحدة من أهم االتفاقيات التي 

أبرمتها بلدية رام اهلل.

ليلى غنام، ووكيل وزارة الحكم  رام اهلل والبيرة د.  التوقيع محافظ  وحضر حفل 
المحلي المهندس مازن غنيم، ومدير عام مديرية الحكم المحلي صفوان الحلبي، 
التنفيذية  في  البلدي، واإلدارة  المجلس  الناصرة ورام اهلل، وأعضاء  بلديتي  ورئيسا 

البلديتين. 

الحركة  وتنشيط  وتفعيل  البلديتين،  بين  الخبرات  تبادل  على  االتفاقية  وتنص 
السياحية واألنشطة والفعاليات الثقافية واالجتماعية بين المدينتين. 

يذكر أن بلدية رام اهلل قامت بتنظيم جولة خاصة لوفد بلدية الناصرة في مدينة 
رام اهلل، كما استقبل أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم الوفد في مقر الرئاسة، 

وزار الوفد مقر رئاسة الوزراء، حيث كان في استقباله د.سالم فياض رئيس الوزراء.  

وفد بلدية النارصة أمام مركز رام الله للمعلومات السياحية
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توقيع اتفاقية تعاون بين بلديتي رام اهلل وباريس
وقع��ت بلدي��ة رام اهلل ممثلة برئيس��تها جانيت ميخائي��ل، وبلدي��ة باريس ممثلة 
برئيس��ها بيرتران��د دي��ال نوي��ه، اتفاقية صداق��ة وتع��اون، وذلك بناء عل��ى العالقة 

المتميزة ما بين مدينتي باريس ورام اهلل. 

وحضر حفل توقيع االتفاقية، س��فير فلس��طين في فرنس��ا، والقنصل الفرنسي 
الع��ام ف��ي فلس��طين، ونائب الش��ؤون الدولية، وأعض��اء مجلس بلدي��ة رام اهلل، 

ومديرها العام، وعدد من مدراء الدوائر في البلديتين.

يذك��ر أن اتفاقية الصداقة والتعاون تأتي م��ن أجل تعزيز التبادل بين المواطنين أو 
الممثلين المنتخبين أو المؤسسات الثقافية والخدمات البلدية التابعة للمدينتين.

ويلتزم الطرفان، بموجبها، بالتركيز على قطاعات التبادالت في مجاالت التخطيط 
الحض��ري، والنق��ل، والبيئة، والش��باب، والثقاف��ة، والم��وروث الثقاف��ي، والتبادالت 

السياحية.

رئيس ووفد بلدية باريس يف ضيافة بلدية رام الله
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توقيع اتفاقيتي تعاون مع مدينتي كامبو غراندي وأكيدونا 
البرازيليتين

وقع��ت بلدي��ة رام اهلل مذك��رة تع��اون م��ع بلديت��ي كامب��و غران��دي واكيدون��ا 
البرازيليتي��ن، وتهدف االتفاقيت��ان إلى تبادل المعارف والخب��رات مع المدينتين من 

أجل تعزيز الحوار بين الثقافات الخاصة بكل منهما.

هذا وقام المجلس البلدي لمدينة كامبو غراندي بمنح وسام الشرف من الدرجة 
األولى لرئيسة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل، والى عضو المجلس البلدي الدكتور 

غازي حنانيا، وإلى مديرة دائرة العالقات العامة مها شحادة.
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توقيع اتفاقية توأمة مع مسكاتين األمريكية
وقعت بلدية رام اهلل اتفاقية توأمة مع بلدية مسكاتين األمريكية كأول توأمة توقعها البلدية مع 
األمريكي،  الشعب  إلى  الفلسطيني  الصوت  إيصال  لدعم  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  مدينة 

وللتأكيد من خاللها على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة في نيل الحرية واالستقالل.  
وستتيح هذه التوأمة فرص التواصل والتعاون بين النوادي والمؤسسات المختلفة في المدينتين.

التوأمة  اعتزازه بهذه  التآخي في مسكاتين عن  رئيس مؤسسة مدن  أعرب جون ضبيط،  من جانبه، 
نيابة عن مدينة مسكاتين األمريكية، مؤكدًا على أن هذه التوأمة مميزة له بشكل خاص ولمسكاتين 
بشكل عام، ويطمح أن تتطور العالقة بين المدينتين من خالل تبادل زيارات وفود البلديتين، والتعرف 
على أهالي مدينة مسكاتين ورام اهلل عن قرب، من خالل لقاءات مشتركة، إضافة إلى العمل على 

التشبيك بين المؤسسات المختلفة والمستشفيات والغرف التجارية في البلدين.  
نهر  على  فلسطين  علم  اهلل  رام  إلى  مجيئه  قبل  رفعت  مسكاتين  بلدية  أن  إلى  ضبيط  ولفت 

المسيسبي إلى جانب باقي أعالم المدن التي ترتبط معها باتفاقيات أخرى.
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توقيع اتفاقية مع بلدية تولوز لبدء المرحلة الثانية من مشروع مصارف مياه 
األمطار والصرف الصحي

وقعت بلدية رام اهلل، عبر المؤسسة االستشارية الفرنسية )ACAD(، اتفاقية مع بلدية تولوز الفرنسية، 
الثانية من مشروع مصارف مياه  المرحلة  لتنفيذ  الفرنسية،  المياه  الفرنسية، ودائرة  الخارجية  ووزارة 
األمطار والصرف الصحي لكل من شارع السكاكيني، وشارع يافا، وشارع النزهة في مدينة رام اهلل، 

بكلفة تقدر بنحو 500 ألف شيكل.
وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع 1.5 مليون شيكل، تمول بلدية رام اهلل مليون شيكل منها. 

مع  الخبرات  تبادل  على  االتفاقية  تنص  كما  التوقيع،  بدء  منذ  كاماًل  عامًا  المشروع  وسيستغرق 
الفرنسيين، من خالل توجه المشرفين على هذا المشروع من بلدية رام اهلل إلى مدينة تولوز لالّطالع 

على تجربتها في هذه المشاريع وتطبيقها في مدينة رام اهلل. 
 يذكر أن بلدية رام اهلل وقعت مع بلدية تولوز الفرنسية اتفاقية تعاون في العام 2010 لتبادل الخبرات 

في المجاالت الثقافية والمجتمعية.
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ثانيًا: تعزيز مكانة رام اهلل دوليًا

رام اهلل، فرنسا 
رام اهلل - تولوز

عق��د وف��د من بلدي��ة رام اهلل  العديد من اللق��اءات في مدينة تول��وز مع وفد من 
أعضاء مجلسها البلدي بغرض تبادل الخبرات والمعارف في مجاالت عدة. 

وق��ام الوفد تحقيقًا لذلك بزيارات لعدد من المرافق والمراكز الثقافية، والمتاحف 
والمع��ارض الفنية والمعاهد ومدارس    الفنون المختلفة، والتقى مع المس��ؤولين 

فيها، وتعرف على طبيعة أعمالهم وكيفية نقل تلك التجارب إلى رام اهلل . 
وتأت��ي هذه الزي��ارة تلبية لدعوة تولوز التي ترتبط بعالقة تع��اون مع بلدية  رام اهلل، 
والتي من شأنها توفير منح للدراسات الثقافية والفنية المختلفة، وربط العديد من 

المؤسسات الثقافية والفنية في المدينة مع مثيالتها في تولوز .

رام اهلل-باريس 
ش��اركت بلدية رام اهلل ممثلة برئيستها جانيت ميخائيل في افتتاح مؤسسة “نساء 
من أجل المتوس��ط”  في باري��س، وذلك تواصاًل لجهود البلدية في تأس��يس وحدة 

للمرأة. 
وس��اهمت البلدية ف��ي االفتتاح بحضور عدد من الوزراء والمس��ؤولين، وبمش��اركة 
طرح��ت فيها ع��دة مح��اور تتناول واق��ع الم��رأة في فلس��طين، والتحدي��ات التي 
تواجهه��ا ف��ي ظ��ل المعان��اة االقتصادية والسياس��ية وانعكاس��ها على األس��رة 

الفلسطينية بشكل عام. 
يذكر أن بلدية رام اهلل بصدد تشكيل وحدة لشؤون المرأة في البلدية بالتعاون مع 

مؤسسة “نساء من أجل المتوسط”.

رام اهلل، بولندا
ش��اركت بلدي��ة رام اهلل في مؤتمر “توجه��ات جديدة لتعاون مش��ترك ما بين دول 
االتح��اد األوروب��ي ودول الجوار في الجن��وب في ظل التغيير البيئ��ي”، حيث اطلعت 
البلدي��ة على تجارب ال��دول األوروبية في هذا المجال، وطرحت أب��رز المعيقات التي 

تواجه تحسين الوضع البيئي في فلسطين وباألخص مدينة رام اهلل.
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رام اهلل، اسبانيا
ش��اركت بلدية رام اهلل في مؤتمر “سياس��ات التخطيط الحضري في 
المتوس��ط” في مدينة برشلونة االس��بانية، واطلعت من خالل وفدها 
إل��ى المؤتم��ر عل��ى تجارب ال��دول المش��اركة ف��ي وضع سياس��اتها 
للتخطيط الحضري واالس��تفادة منها في مجالت مش��ابهة في رام 

اهلل.

رام اهلل، مالطا  
 ضم��ن العالقات الخارجية الت��ي تربط بلدي��ة رام اهلل بالمدن األوروبية 
الصديق��ة، قامت  بلدي��ة رام اهلل ممثلة برئيس��تها جاني��ت ميخائيل، 
بزيارة دولة مالطة، تلبية لدعوة رئيس جمهوريتها جورج ابيال. وهدفت 
الزي��ارة إلى تبادل التع��اون على مس��توى اللجان المحلي��ة في المدن 
الفلس��طينية والمالطية، بما في ذلك بناء توأم��ات فيما بينها، إضافة 
إل��ى التعرف على نظ��ام الحكم المحل��ي في مالط��ا، واختصاصات 
البلديات في شتى المجاالت، ومنها التعليم والسياحة وحفظ التراث 

واإلدارة والحكومة االلكترونية.  

رام اهلل، اسطنبول
شاركت بلدية رام اهلل في ملتقى رؤساء بلديات الدول اآلسيوية الذي 
تن��اول هذا العام موضوع التحديات االقتصادية واالجتماعية في ظل 
األزمة العالمية، والذي شارك فيه عدد من البلديات من الدول العربية. 
واطلع وفد البلدية في الملتقى على مساهمات البلديات المشاركة 
في خلق بيئة نش��اط ثقافي واجتماع��ي واقتصادي في المدن، وطرح 
الصعوبات التي تواجهها مدين��ة رام اهلل في هذا المجال، ومعيقات 

االحتالل اإلسرائيلي أمام تطور المدينة. 
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بلدية رام اهلل تبحث مع السفير الفاهوم 
سبل التشبيك مع مدن فرنسية

نظمت بلدية رام اهلل لقاء مع س��فير فلس��طين في فرنس��ا هايل الفاهوم لبحث 
س��بل التعاون المشترك، وتطوير عالقات الش��راكة والتعاون مع الحكومة والمدن 

الفرنسية.  

وأطلعت البلدية الفاهوم على التطور المتواصل في مدينة رام اهلل ممثاًل بمشاريع 
البنى التحتية والثقافية، وحالة النهضة التي تشهدها.

من جانبه، أكد الفاهوم أهمية مدينة رام اهلل عالميًا، حيث تتوجه كل أنظار العالم 
نحوها، مش��يرًا إلى ضرورة بناء عالقات واتفاقيات وشراكات ما بين المدن الفرنسية 
ومدينة رام اهلل، ما يسهل تجنيد الدعم الدولي للمشاريع التطويرية في رام اهلل.

 رام اهلل، ألمانيا 
اس��تقبلت بلدي��ة رام اهلل وف��دًا م��ن  ومؤسس��ة فريدريش ابيرت اش��تفتونج 
األلماني��ة، ومؤسس��ة GIZ  االلماني��ة، وذل��ك تحضي��رًا  لع��دد م��ن الخطوات 
المس��تقبلية، ومن ضمنها التنسيق لزيارة رئيس بلدية بون االلمانية إلى مدينة 
رام اهلل للتعرف عن قرب على المدينة وس��كانها وثقافتها، وتحديد الجوانب 
المش��تركة لدى المدينتين للعمل على تعزيزها عبر الشراكة وتبادل المعارف 

والخبرات.

السفري هايل الفاهوم يف ضيافة بلدية رام الله
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بلدية رام اهلل تبحث مع السفير الزبن 
بحث سبل تطوير اتفاقيات التعاون بين 

رام اهلل والمدن البرازيلية

البلدية تبحث التعاون المشترك مع 
وفد مالطي

بلدية رام اهلل تستقبل وفدًا فرنسيًا 
تضامنيًا

عضو البرلمان اإليطالي “راوتي” في ضيافة بلدية رام اهلل

اس��تقبلت بلدية رام اهلل سفير فلسطين في البرازيل 
إبراهيم الزبن في إط��ار العالقة التي تربط مدينة رام 
اهلل بمدينة البرازيل، وعدد من المدن البرازيلية األخرى 
التي وقعت معه��ا اتفاقيات تعاون منذ بداية العام، 

ومنها مدينتا كامبو جراندي، واكيدونا.

وأك��دت البلدي��ة حرصها على التواصل م��ع الجاليات 
الفلس��طينية م��ن خالل الس��فراء في أنح��اء العالم، 
إضافة إل��ى أهمية هذه العالقات في العمل س��وية 
إليج��اد فرص للتعاون مع الم��دن العالمية عن طريق 

الممثليات والسفارات الفلسطينية في تلك الدول. 

م��ن جهته، ش��كر الزب��ن رئيس��ة البلدية على حس��ن 
االس��تقبال والتواصل مع الس��فارة الفلسطينية في 
البرازيل، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتقديم الدعم 
والمس��اندة في متابعة تطوير اتفاقيات التعاون مع 

المدن البرازيلية.

عق��دت بلدية رام اهلل لق��اء مع رئي��س بلدية وأعضاء 
مجل��س بل��دي غاجس��يلم المالط��ي، وممثلي��ن عن 

العالقات الخارجية المالطية.  

ويأت��ي ه��ذا اللق��اء ف��ي إط��ار تطوي��ر العالق��ات بين 
المجال��س البلدية ف��ي المدينتين، ودع��م العالقات 
الخارجي��ة ف��ي ه��ذه اآلون��ة لتعبئ��ة جمي��ع أصدقاء 
فلس��طين لدعم جه��ود إقام��ة الدولة ف��ي األمم 

المتحدة.  

اس��تقبلت بلدية رام اهلل وفدًا تضامنيًا فرنسيًا، وذلك 
في إطار جولته التضامنية في األراضي الفلسطينية. 

وأك��دت البلدي��ة تقديره��ا له��ذه الزيارة الت��ي تعني 
الكثير في سبيل دعم القضية الفلسطينية وحقوق 

الشعب الفلسطيني العادلة.  

وتم خالل اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي 
تن��اول فيها المش��اركون الحديث عن البني��ة التحتية 
لمدينة رام اهلل، والحياة العامة والثقافية والسياسية 
فيه��ا، وكذل��ك عن عالق��ات التع��اون والتوأم��ة التي 
ترب��ط بلدية رام اهلل مع بلديات تولوز، وبوردو، وباريس، 
وايبيني��ه سورس��ين الفرنس��ية، والبرام��ج المش��تركة 

بينهم.

اس��تقبلت بلدي��ة رام اهلل النائب ف��ي البرلمان اإليطالي وزوج��ة رئيس بلدية روم��ا إليزابيث راوت��ي، ونائب القنصل 
اإليطالي جيان كارلو، تانيا جعار، وغادة زيدان من اللجنة األولمبية الفلسطينية. 

وأكدت البلدية خالل اللقاء على العالقات القوية التي تربط الش��عبين الفلسطيني واإليطالي، مشيرة إلى عالقة 
التوأمة مع مدينتي تش��يتيه دي كاس��تيلو ونابلولي اإليطاليتين، الفتة إلى أن الش��عب الفلس��طيني يقدر وقفة 

الشعب اإليطالي مع القضية الفلسطينية، وتحديدًا استشهاد الصحافي اإليطالي فريتوريو أريغوني.

السفري ابراهيم الزبن يف ضيافة بلدية رام الله
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بلدية رام اهلل تستقبل وفدًا نمساويًا 
تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون 

بلدية رام اهلل تستضيف وفدًا نسائيًا 
برلمانيًا وسياسيًا أوروبيًا

غرات��ز  مدين��ة  م��ن  وف��دًا  اهلل  رام  بلدي��ة  اس��تقبلت 
النمس��اوية، وأكدت البلدي��ة أهمية ه��ذه الزيارات من 
أج��ل التواصل مع ش��عوب العال��م، وتب��ادل الخبرات 
معه��م؛ كون الج��زء األكبر م��ن العالق��ات الخارجية 
للبلدية تتركز في التبادل الثقافي مع شعوب العالم. 

ب��دوره ش��كر الوف��د النمس��اوي بلدي��ة رام اهلل عل��ى 
االس��تقبال، مش��يرًا إلى أن ه��ذه الزيارة تأت��ي في إطار 
تتعل��ق  ومش��اريع  ش��راكات  تحقي��ق  عل��ى  العم��ل 

بقطاعي التعليم والثقافة في المدينة.

أطلع��ت بلدي��ة رام اهلل وف��دًا رفي��ع المس��توى م��ن 
البرلمانيين األوروبيين والسياسيين على أهم اإلنجازات 
التي قام��ت بها بلدية رام اهلل ف��ي مختلف المجاالت 
لتطوي��ر البنية التحتي��ة للمدينة، والعم��ل على تطوير 
مرافقه��ا االقتصادي��ة والثقافية، وذلك خ��الل الزيارة 
التي قام بها الوفد، الذي ضم 14 شخصًا، إلى البلدية.

وت��م خالل اللقاء توضيح أب��رز التحديات التي تواجهها 
مدين��ة رام اهلل كباق��ي الم��دن الفلس��طينية، ج��راء 
معيق��ات االحت��الل، الت��ي يترت��ب عليه��ا ع��دم قدرة 
المدين��ة عل��ى اس��تخدام المناط��ق المحيطة بغرض 
التوس��ع، وكذل��ك مش��كلتها في ع��دم تمكنها من 

إقامة مكب نفايات خارج حدود المدينة. 

الوف��د  البلدي��ة  اس��تضافت  اللق��اء،  هام��ش  وعل��ى 
على عش��اء عمل حض��ره عدد من عض��وات المجلس 
التشريعي، وعدد من النساء القياديات في مواقعهن، 
لمناقشة واقع النساء الفلسطينيات والتحديات التي 

تواجههن.
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بلدية رام اهلل تستقبل وفدًا من الكونغو

التق��ت رئيس��ة بلدي��ة رام اهلل جاني��ت ميخائي��ل وف��دًا يض��م س��فير الكونغو مارس��يل 
ماكيمبوكو ومستشاريه، وذلك في إطار تطوير العالقات مع مدن دول إفريقيا. 

وأكدت رئيس��ة البلدي��ة أهمية تطوي��ر العالقات بين الم��دن الفلس��طينية ومثيالتها في 
إفريقيا؛ بهدف دعم الشعب الفلسطيني وقضيته للوصول إلى االستقالل وإقامة الدولة 
الفلس��طينية وعاصمتها القدس. كما أثنت على زيارة الوف��د، داعية إلى العمل على فتح 
ممثلية للكونغو في رام اهلل، وعلى تكثيف دعم الدول اإلفريقية للقضية الفلسطينية. 

وقال س��فير وفد الكونغو: إنها زيارت��ه األولى لمدينة رام اهلل، وه��ي البداية للتعرف على 
المدينة وأهلها بهدف تعزيز العالقة في المستقبل بين البلدين على المستويين الرسمي 
والش��عبي.  وأك��د على أهمي��ة مدينة رام اهلل في ظل ه��ذا الصراع الت��ي تعانيه األراضي 

الفلسطينية.

بلدية رام اهلل تستقبل رئيسة وأعضاء مجلس بلدية 
تروندهايم النرويجية

اس��تقبلت بلدي��ة رام اهلل وف��دًا نرويجيًا ضم رئيس��ة وأعض��اء مجلس بل��دي تروندهايم، 
وعمدة كنيس��ة تروندهايم.  وأطلعت بلدية رام اهلل الوف��د الضيف على األوضاع العامة 
في المدينة، وعلى الصعوبات التي تعيش��ها بس��بب االحتالل اإلسرائيلي، وعلى جهودها 
للنه��وض بالمدين��ة وتطويرها على مختل��ف األصعدة.  كما قام��ت البلدية بعرض فيلم 
حول مشاريع البلدية، ونظمت جولة للوفد في أرجاء المدينة، لتعريفه على أبرز المعالم 
والميادي��ن والحدائ��ق والمقار فيه��ا. يذكر أن بلدي��ة رام اهلل ترتبط مع بلدي��ة تروندهايم 
بعالقة توأمة، يقوم بموجبها الطرفان بتبادل الوفود والخبرات، والتشبيك بين المؤسسات 

الثقافية والفنية في المدينتين.

بلدية رام اهلل تستقبل طلبة نرويجيين مشاركين في مهرجان 
مسرح المضطهدين ضمن عالقة التوأمة مع تروندهايم 

ضم��ن عالق��ة التوأمة الت��ي تربطها مع بلدي��ة تروندهاي��م النرويجية منذ الع��ام  2005، 
تواصل بلدية  رام اهلل  تنفيذ رؤيتها المتعلقة  بالتش��بيك ما بين المؤسسات الفلسطينية 

والنرويجية، من أجل تبادل الخبرات والمعارف في مجاالت شتى.

 وعق��دت البلدي��ة في ه��ذا اإلطار لقاء موس��عًا م��ع وفد م��ن بلدي��ة تروندهايم حضره 
ممثلون عن مس��رح عش��تار، وذلك بالتزامن مع العروض المس��رحية التي أداها طالب من 

مدارس نرويجية خالل المهرجان الدولي الثالث لمسرح المضطهدين. 
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وفد صحافي رياضي عربي
في ضيافة البلدية

استقبلت بلدية رام اهلل رئيس االتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر، 
ومدير االتحاد العربي للصحافة الرياضية جواد حسن سليمان، والصحافية في التلفزيون 

الموريتاني فرحة ميني.

وأكدت جانيت ميخائيل عل��ى االهتمام الذي تبديه البلدية بالجانب الرياضي في المدينة، 
وخاصة تنظيمها العديد من الفعاليات الرياضية، ومن أهمها ماراثون األطفال، إلى جانب 

إقامتها للعديد من الحدائق العامة.

من جانبه، عبر عبد القادر عن س��عادته بلقاء ميخائي��ل، وباعتزازه بمدينة رام اهلل والجمال 
والتنظيم فيها، واالس��تقبال الكريم الذي حظي به الوفد، مقدمًا باسمه وباسم االتحاد 

العربي للصحافة الرياضية درعًا تقديرية للبلدية.

الصحفي الريايض محمد جميل عبد القادر يف ضيافة بلدية رام الله
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بلدية رام اهلل تستقبل
وفد االتحاد األمريكي لرام اهلل 

اس��تقبلت بلدية رام اهلل أبناءها الزائرين للمدينة، في حفل اس��تقبال أقامته على ش��رف عدد من أهالي رام اهلل 
ف��ي الواليات المتحدة، القادمين من خالل االتحاد األمريكي  لرام اهلل، والذين أصبحت زيارتهم إلى المدينة عرفًا 

سنويًا في عيد الفصح المجيد.

وضم وفد أبناء رام اهلل هذا العام خمسة وستين شخصًا، منهم من زار مدينة رام اهلل ألول مرة.

 وعق��د اجتماع في بلدي��ة رام اهلل بحضور أعضاء المجلس البلدي، وأعضاء الهيئ��ة اإلدارية لالتحاد األمريكي لرام 
اهلل جمال جبران وجون جبران وجورج سالمة،  ورئيس جمعية أبناء رام اهلل في فلسطين اللواء وليم نصار، وممثلة 

االتحاد األمريكي لرام اهلل في فلسطين نجمة غانم. 

وأكد الضيوف أن االتحاد  يعمل على تطوير نفس��ه  باس��تمرار، وعلى تطوير برامجه لتنفيذ عدة مش��اريع، ولزيادة 
تجنيد األموال لصالح البناء في المدينة ومساعدة أهليها. 

يذك��ر أن برنام��ج الوفد مع بلدي��ة رام اهلل تخلله اجتماع  ناقش الدعم الفني وإرس��ال الخب��رات للبلدية في عدة 
مج��االت،  إضاف��ة إل��ى التط��رق إلى مواضي��ع  مخي��م رام اهلل الدول��ي للعمل التطوع��ي 2011 للبلدي��ة، وعمل 
المتطوعي��ن من ش��باب رام اهلل في الواليات المتح��دة  في البلدية،  وجمع التبرعات لتنفيذ عمل أو مش��روع في 

المدينة .

يذكر أن وفدًا من حوالي عش��رين شابًا وشابة شاركوا مع رئيسة االتحاد تيري الطالع على األحول في مخيم رام 
اهلل الدولي للعمل التطوعي 2011، الذي نظمته البلدية خالل شهر تموز 2011. 
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تبادل خبرات وإقامات مع دول
خارج فلسطين

ضم��ن عالقة التعاون الت��ي تجمع بين بلدية رام اهلل وبلدية تولوز – فرنس��ا، نظمت 
في تموز الماضي في مدينة رام اهلل، ورشة متخصصة في مجال السيرك المعاصر 

بمشاركة طالب من مدرسة سيرك فلسطين ومدرسة سيرك تولوز )الليدو(.  

واختتمت الورش��ة بعرض خاص أقيم في س��احة الحرجة – البل��دة القديمة ضمن 
فعالي��ات “وي��ن َع رام اهلل” الثال��ث.  كما نظ��م أيضًا في أكاديمي��ة الفنون الجميلة 
تول��وز مع��رض للفن��ون البصرية بعن��وان “م��ن غ��زة ورام اهلل”، إضافة إلى الورش��ة 
التدريبية التي قام بها األس��تاذ ديفيد موزيكوناس��ي من مدرس��ة الفنون الجميلة 
في مدينة تولوز، ضمن اتفاقية الش��راكة والتعاون مع بلدية رام اهلل، إلعطاء ورشة 
ف��ي التصوير الفوتوغرافي في األكاديمية الدولية للفنون المعاصرة – فلس��طين، 
إضافة إلى ترش��يح  طالبي��ن من األكاديمي��ة الدولية الس��تكمال تعليمهم العالي 

)درجة الماجستير( في مدينة تولوز للسنة الدراسية الجديدة.

من ناحية أخرى، عمل ممثلون عن المعهد العالي للموسيقى – تولوز مع بلدية رام 
اهلل، ومعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ومؤسسة الكمنجاتي للموسيقى، 
على اختيار طالب موسيقى لالنتساب مدة عامين في المعهد العالي للموسيقى 

التابع لبلدية تولوز.  

وقد ش��ارك عش��تار لإلنتاج والتدريب المس��رحي، وعبر عرض “مونولوجات غزة”، في 
مهرجان “مسرح الشباب السنوي” – تولوز .

وفي الس��ياق ذاته، ضم معرض “ومضات مدن” ال��ذي أقيم على هامش مهرجان 
“وين َع رام اهلل” الثالث، مش��اركات من م��دن تربطها عالقات توأمة وتعاون مع رام 
اهلل، وهي: تولوز - فرنس��ا، أبينيه - فرنس��ا، تروندهايم - النروي��ج، كامبو غراندي - 

البرازيل، لوبلن – بولندا.
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استقبال متطوعين من دول مختلفة 

تعتق��د بلدية رام اهلل بأهمية اس��تقبال المتطوعي��ن والمتدربين الدوليي��ن، وباألخص مع 
الم��دن التي ترتبط معها باتفاقية تعاون أو توأمة، واس��تقبلت البلدية في العام الماضي 
متطوعة من مدينة ميالن االيطالية وأخرى من الواليات المتحدة، وكانت البلدية استقبلت 

سابقًا متطوعتين فرنسيتين.

وق��د عمل��ت البلدية ضم��ن محور تعزي��ز مكانة رام اهلل دولي��ًا، على التش��بيك مع المدن 
والمؤسس��ات الدولي��ة وترجمة االتفاقي��ات الموقعة معهم إلى آلي��ات للعمل والتنفيذ، 
إضافة إلى التنس��يق لزيارات الوفود الخارجية، ويعتبر هذا العمل جزءًا من سياسة البلدية 

في تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الصديقة . 

أما في إطار مس��اهمة البلدية في دعم وتعزيز قدرات الشباب وتحديدًا الخريجين الجدد 
منهم، تم اس��تيعاب عدد كبير من المتدربين من حمل��ة المؤهالت األكاديمية في دوائر 

وأقسام البلدية المختلفة. 

مخيمات “باألردن بنكبر”
بدعوة من أمانة عمان الكبرى، وبالتنس��يق مع أندية المدينة، أوفدت البلدية 19 طفاًل من 
أبناء مدينة رام اهلل للمشاركة في ثالثة مخيمات بعنوان “باألردن بنكبر” تقام سنويًا باألردن 
بمش��اركة أطفال من الدول العربية كافة.  وقد تسنَّى لألطفال المشاركين التعرف على 
ثقاف��ة األردن، وعلى ثقافات دول عربي��ة أخرى، وعلى المعالم األثرية ف��ي األردن، وتعّلم 

العديد من المهارات الحركية والذهنية.  

كما زار األطفال أمانة عمان الكبرى وتعرفوا على عمل الدوائر الخاصة باألطفال والشباب.
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ثالثًا: تعزيز مكانة رام اهلل محليًا

حلت مجموعة من العضوات في النادي النسائي االرثودكسي العربي 
العالقات  تطوير  إطار  في  وذلك  اهلل،  رام  بلدية  على  ضيفة  حيفا  في 
مع المؤسسات المحلية ومع المجتمع المحلي، ورحبت البلدية بالوفد 
على  الحفاظ  في  بدورهن  مشيدة  سيدة،  ثالثين  عدده  البالغ  النسوي 
الروح الفلسطينية  والهوية من خالل أنشطتهن المختلفة في حيفا، 

وتواصلهن مع مدينة رام اهلل.

ح��ل رئيس بلدي��ة الناصرة رامز جرايس��ي ووفدًا مرافق ل��ه، ضيوفًا على 
بلدية رام اهلل.

وناقش��ت رئيس��ة البلدية مع جرايسي س��بل التعاون بين البلديتين في 
مجاالت األنش��طة المختلفة التي تخدم القطاع السياحي في رام اهلل، 
من خالل إقامة المعارض والمهرجانات التي تطور الس��ياحة واالستثمار 
في المدين��ة، إضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير مس��توى الخدمات في 

البلديتين. 

بلدية رام اهلل 
تستقبل وفدًا نسويًا 
من مدينة حيفا 
تأكيدًا على التواصل 
مع فلسطيني 
الداخل 

بلدية رام اهلل 
تستقبل رئيس 
بلدية الناصرة 



87

امتدادا للعالقة الطيبة التي تربط مدينة رام اهلل مع ش��قيقتها الخليل، 
استقبلت رئيسة  بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل رئيس بلدية الخليل خالد 
العسيلي، وأشارت إلى أهمية االطالع على تجارب البلديات الفلسطينية.

 م��ن جانبه أك��د العس��يلي على العالق��ة الت��ي تربط مدينت��ي رام اهلل 
والخليل. 

وقامت بلدية رام اهلل ممثلة برئيستها وأعضاء المجلس البلدي واإلدارة 
التنفيذي��ة فيها بزيارة إلى بلدي��ة الخليل بهدف التع��رف على االنجازات 
التي تم تحقيقها، وعلى األس��لوب اإلداري والتكنولوجي  المس��تحدث 
ف��ي أقس��ام البلدية المختلف��ة. واطل��ع الوفد على مس��توى الخدمة 
المقدم��ة للمواطن، وق��ام بجولة إلى وحدة التحكم ع��ن بعد بالمياه، 
وقس��م نظ��م المعلوم��ات الجغرافي��ة، والصال��ة الرياضي��ة المغلقة، 
ومرك��ز إس��عاد الطفولة، كم��ا زار البل��دة القديمة والح��رم اإلبراهيمي 

الشريف والمناطق المجاورة للبؤر االستيطانية. 

واتف��ق الجانب��ان ف��ي خت��ام الزي��ارة عل��ى أهمية التع��اون بي��ن بلديات 
المحافظات الفلسطينية، واالستفادة المتبادلة من الخبرات، والشراكة 

بين جميع مؤسسات الوطن. 

ودعت ميخائيل بلدية الخليل لزيارة بلدية رام اهلل واإلطالع على تجاربها 
أيضًا.

بلديتا رام اهلل 
والخليل تتبادالن 
الخبرات والزيارات 
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عقدت بلدية رام اهلل لقاء مع وفد من وزارة السياحة تم فيه بحث سبل 
تطوير العالقات الثنائي��ة، وإمكانيات التعاون فيما يتعلق بتطوير قطاع 
السياحة في المدينة بشكل عام ومركز رام اهلل للمعلومات السياحية 

بشكل خاص. 

وأطلع��ت البلدية ال��وزارة على فكرة إنش��اء مرك��ز رام اهلل للمعلومات 
الس��ياحية الذي ت��م بالتع��اون مع بلدي��ة ب��وردو الفرنس��ية والخارجية 

الفرنسية اللتين ساهمتا في دعم المشروع.

م��ن جهته��ا، أك��دت وزارة الس��ياحة اس��تعدادها للعم��ل م��ع البلدية 
وتزويدها بالمعلومات والمنشورات والخرائط، فيما أكدت البلدية أهمية 
ه��ذا التعاون مع الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم التقني لهذا 
المش��روع، وعل��ى ضرورة صياغ��ة مذك��رة تفاهم توض��ح أدوار ومهام 

الطرفين. 

واتف��ق الجانب��ان على خطوات ع��دة منها توقيع مذك��رة تفاهم تبين 
ال��دور التكاملي بين الوزارة وبلدي��ة رام اهلل، وإطالع الوزارة على تفاصيل 
مش��روع المركز الس��ياحي واالتفاقية المبرمة مع بلدي��ة بوردو؛ بهدف 
االط��الع عل��ى جوانب المش��روع وتطوي��ر جوانب أخرى جدي��دة تخدم 

المدينة.

المحل��ي  المجتم��ع  م��ع  والتع��اون  الش��راكة  لتعزي��ز  رؤيته��ا  ضم��ن 
ومؤسس��اته، عق��دت بلدي��ة رام اهلل لقاء م��ع اتحاد المس��تثمرين في 
قطاع اإلسكان من أجل مناقشة عدد من القضايا المشتركة في إطار 

قطاع اإلسكان في المدينة.

 وناق��ش اللقاء ع��دة نقاط، منه��ا نظام األبني��ة الفلس��طينية، وضرورة 
التزام جميع األط��راف ذات العالقة بقانون األبنية وتعديالته المقرة من 

قبل مجلس التنظيم األعلى. 

بلدية رام اهلل ووزارة 
السياحة تبحثان 
تعزيز التعاون 
المشترك

بلدية رام اهلل تعقد 
لقاء مع اتحاد 
المستثمرين في 
قطاع اإلسكان 
بهدف تطوير 
قطاع اإلسكان في 
المدينة
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خصص��ت بلدي��ة رام اهلل لق��اء م��ع اتح��اد المقاولي��ن الفلس��طينيين 
لمناقشة القضايا المشتركة مع االتحاد. 

وأكد المش��اركون على ضرورة التزام شركات المقاوالت بالفترة الزمنية 
المحددة إلنجاز المش��اريع، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في 
تنقالتهم وخدماتهم في المدينة التي ش��هدت ورش عمل كبيرة في 

أنحائها كافة. 

 وجرت خالل اللقاء مناقشة موضوع براءة الذمة لمشاريع بلدية رام اهلل 
مع ش��ركات الخدمات، واالتفاق على أن يقوم المقاول بإحضار شهادة 
براءة الذمة لكل مش��روع عل��ى حدة، قبل اس��تالم الدفعة األخيرة من 

عطاء المشروع، وعدم ربط عطاءات مختلفة بعضها مع بعض.

قام��ت بلدي��ة رام اهلل بزي��ارة لمحافظة طوب��اس واألغ��وار تلبية لدعوة 
من المحافظ مروان الطوباس��ي، وقام وفد البلدية بمرافقة المحافظ 
ورئي��س بلدي��ة  طوب��اس عاك��ف ضراغم��ة بزي��ارة مستش��فى طوباس 

الحكومي والمزارع البالستيكية والمصانع المحلية في المدينة. 

بلدية رام اهلل 
تبحث مع “اتحاد 
المقاولين” القضايا 
المشتركة

بلدية رام اهلل في 
ضيافة محافظة 
طوباس
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س��عيًا منه��ا للتواص��ل م��ع  المؤسس��ات  الخدماتي��ة  ف��ي مدينة رام 
اهلل، عق��دت البلدية  اجتماعًا موس��عًا مع مجلس إدارة ش��ركة كهرباء 
محافظ��ة القدس لمنطق��ة رام اهلل، تمت خالله مناقش��ة أبرز القضايا 
المشتركة بين الطرفين، بما يضمن تلبية خدمات المدينة  والمواطنين .. 

استقبلت رئيسة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل وفدًا من كلية فلسطين 
التقني��ة للبنات ضم د. ديمة الناظر عمي��دة الكلية، ود. نداء فرهود نائب 
العميد للش��ؤون اإلدارية والمالية، ورئيس قس��م العالق��ات العامة نياز 

ضيف اهلل، وأستاذة الفنون الجميلة خيرية حمادنة. 

 وتأتي الزيارة بهدف بحث س��بل التعاون المش��ترك في مجاالت العمل 
التطوع��ي، وتدري��ب الطالب��ات والخريج��ات م��ن مختل��ف التخصصات، 
وإش��راك طالبات الكلي��ة ف��ي النش��اطات الثقافي��ة والمجتمعية التي 

تنفذها البلدية.

اس��تقبلت بلدي��ة رام اهلل ممثلي��ن عن بلدي��ة نابلس ومرك��ز التخطيط 
الحض��ري ف��ي المدينة، لإلطالع عل��ى تجربة بلدي��ة رام اهلل في تجميل 
مركز المدينة، وحملة إزالة اليافطات و”التندات” غير المستوفية الشروط 

المعتمدة من قبل البلدية.

واّطل��ع وفد بلدي��ة نابلس على تجرب��ة بلدية رام اهلل ف��ي التعامل مع 
المواطنين، فيما يتعلق بإزالة اليافطات و”التندات” المخالفة بما يناسب 

المظهر الالئق للمدينة، وخاصة بعد عملية التأهيل الشاملة فيها. 

 وأوض��ح المس��ؤولون ف��ي بلدي��ة رام اهلل أن البلدية عمل��ت منذ العام 
2007 على إقن��اع المواطنين بضرورة االلت��زام بالمواصفات والمقاييس 

لليافطات و”التندات”.

بلدية رام اهلل 
تناقش أبرز 
مشاريعها للعام 
2011 مع شركة 
كهرباء محافظة 
القدس

بلدية رام اهلل 
تستضيف وفدًا من 
كلية فلسطين 
التقنية للبنات

وفد من بلدية 
نابلس يطلع على 
تجربة بلدية رام اهلل 
في تجميل المدينة
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تس��لمت بلدي��ة رام اهلل مركب��ة للوف��ود تقدمة م��ن الش��ركة العربية 
الفلسطينية لالستثمار )ابيك(. 

وش��كرت البلدية الش��ركة العربية الفلس��طينية لالس��تثمار )ابيك( على 
تقدمته��ا، وأثن��ت على تبرعها،  وأك��دت أن هذا الحدث ي��دل على عمق 

الشراكة مع المؤسسات والشركات الوطنية الفلسطينية.

بلدية رام اهلل 
تتسلم مركبة تبرعًا 
من الشركة العربية 
الفلسطينية 
لالستثمار )ايبك( 
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أقام��ت بلدي��ة رام اهلل حف��ل عش��اء على ش��رف الفري��ق األول والهيئة 
اإلدارية لمركز ش��باب األمع��ري، وذلك لحصولهم عل��ى المرتبة األولى 
بدوري القدس للمحترفين الذي نظمه االتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

وس��عيًا منها لتش��جيع الرياضة في محافظ��ة رام اهلل والبيرة، نظمت 
دوري  ألول  األمع��ري  فري��ق  تتوي��ج  لمناس��بة  تكريمي��ًا  حف��اًل  البلدي��ة 
فلس��طيني للمحترفين، حضره رئيس��ة وأعضاء مجل��س بلدي رام اهلل، 
ورئي��س مركز األمع��ري الفخ��ري محمد المس��روجي، وأعض��اء الهيئة 

اإلدارية للمركز، والفريق األول لألمعري.

تكريم فريق 
األمعري لكرة 
القدم، بطل دوري 
القدس للمحترفين



كّرمت بلدية رام اهلل فريق أرثوذكسي رام اهلل بكرة السلة لفوزه بلقب 
بطولة الشهداء السلوية الحادية والثالثين المنظمة من قبل سرية رام 

اهلل األولى.  

وجرى حفل التكريم، بحضور رئيس��ة البلدي��ة، وأعضاء المجلس البلدي، 
وطاق��م البلدي��ة، ود. هاني الحص��ري رئيس نادي أرثوذكس��ي رام اهلل، 
وإدارة الن��ادي والعب��ي الفري��ق المك��رم، وبش��ار الصل��ح ممث��ل ش��ركة 

“جوال”- الشركة الراعية للنادي األرثوذكسي.

 تكريم “أرثوذكسي 
رام اهلل”، بطل 
الدورة ال�31 لبطولة 
الشهداء السلوية
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رابعًا: إصدار مواد ترويجية عن مدينة رام اهلل

عربية  بنسختين   2010 للعام  السنوي  التقرير  اهلل  رام  بلدية  أصدرت 
توزيعه  2010، وتم  العام  البلدية على مدار  إنجازات  أبرز  وإنجليزية، ضم 
وشركات  ومدارس  مؤسسات  من  والخاص  الحكومي  القطاعين  على 

ونواد.

كما أصدرت ثالثة أعداد من رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية، تضمنت سير 
خمسة  توزيع  وتم   ،2011 للعام  البلدية   والفعاليات  المشاريع  أعمال 
مؤسسات  من  والخاص  الحكومي  القطاعين  على  نسخة  ألف  عشر 

ومدارس وشركات ونواد وعدد من المواقع في مركز المدينة. 

وتم إصدار بروشور العالقات الدولية، وتضمن معلومات عن العالقة التي 
تربط بلدية رام اهلل مع كل من المدن التي وقعت معها اتفاقيات تعاون 

أو توأمة، والمشاريع المشتركة مع هذه المدن.

بإمكانكم االّطالع 
على جميع 
منشورات البلدية 
عبر الموقع 
اإللكتروني
www.ramallah.ps

خامسًا: فعاليات وأنشطة مختلفة

افتتحت بلدية رام اهلل مركز إبسا الرياضي، بحضور د. حسين األعرج رئيس 
ديوان الرئاسة ممثاًل عن فخامة  الرئيس، ووزير الدولة السيد اي أحمد من 
الهند، والسفير باولو كورديريودي اندريد بينتو وكيل عام إلفريقيا والشرق 
االوس��ط في وزارة الش��ؤون الخارجية-البرازيل، وماريوس فرانزمان وكيل 
وزارة العالق��ات الخارجي��ة والتع��اون- جنوب افريقيا، وياس��مين ش��ريف 
المبعوث الخ��اص الممثل إلدارة برنامج االمم المتحدة اإلنمائي، ورئيس��ة 

بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل. 

ويعتب��ر المركز الذي مولت��ه كل من الهند والبرازيل وجن��وب إفريقيا أحد 
مرافق مجم��ع رام اهلل الترويحي في منطقة عي��ن الكرزم في المدينة، 
وهو المش��روع األول لتجمع إبسا في الشرق األوسط، ويمثل مبادرة رائدة 
لتعزي��ز التع���اون بين البل���دان الن���امية، األمر ال���ذي يتماش��ى م��ع رغب���ة 
بلدية رام اهلل ورؤيتها التي تحدثت عنها رئيسة البلدية في كلمتها بحفل 
االفتت��اح، وأكدت فيها على أن مركز إبس��ا الرياضي يمثل رغبة البلدية في 
توفي��ر المكان المالئم والقادر على اس��تيعاب النش��اط الرياضي المحلي 
والواف��د، ضم��ن مجم��ع رام اهلل الترويح��ي، إضافة إلى مراف��ق المجمع 
األخرى التي تضم مركز ذوي االحتياجات الخاصة، والمالعب، والس��احات 

الخارجية. 

 بلدية رام اهلل
 تفتتح مع
 شركائها مركز
إبسا الرياضي
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ويتكون المركز من قاعة متعددة االستخدامات صممت وفقًا للمعايير 
القدم،  وكرة  الطائرة،  وكرة  السلة،  لكرة  ملعب  من  وتتألف  الدولية، 
رياضية  ونشاطات  للجمباز  استخدامها  يمكن  كما  اليد،  وكرة  والتنس، 

أخرى، إضافة إلى مدرج يتسع ل�400 شخص.

وسيقدم المركز الفرصة لألطفال والشباب الستخدام خدماته المختلفة 
لتطوير قدراتهم والنهوض بمهاراتهم الرياضية. 

من جهة أخرى، باش��رت بلدية رام اهلل بتنفي��ذ المرحلة الثانية من مجمع 
رام اهلل الترويحي، والتي تشمل األعمال الخارجية للمجمع، بتمويل ذاتي.
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كرم��ت جمعي����ة أصدق����اء المريض- مركز خلي���ل أبو ريا للتأهيل، بلدية 
رام اهلل عل��ى دورها في دعم المركز، وذلك خالل حفل تكريم ش��اركت 
فيه محاف��ظ رام اهلل والبيرة د. ليلى غنام، وممثلون عن جهاز الش��رطة، 
وع��دد م��ن الش��ركات، واألش��خاص الذي��ن س��اهموا ف��ي دع��م المركز 

وتطويره. 

من جهتها، ش��كرت بلدي��ة رام اهلل المركز على التكري��م، معتبرة تقدم 
المراك�����ز الصحي��ة والمجتمعية في المدين���ة وتطوره����ا، تقدمًا لبلدية 

رام اهلل وللمدينة، في سبيل خدمة المواطنين، وبخاصة ذوي اإلعاقة.

كرم��ت بلدي��ة رام اهلل أربع��ة م��ن أق��دم موظفيه��ا المتقاعدي��ن، هم: 
ج��اد قن��دح مدي��ر دائرة الصح��ة والبيئ��ة، أنط��ون ميالني مش��رف وحدة 
األرشيف، غس��ان زيادة رئيس قسم المكتبات، نادر حشمة مشرف وحدة 
المس��تودعات، وذلك خالل حفل أقيم في مقر البلدية، بحضور المجلس 
البل��دي واإلدارة التنفيذي��ة ولجن��ة العاملي��ن، وع��دد كبير م��ن العاملين. 
وش��كرت رئيس��ة البلدية جانيت ميخائي��ل، الموظفي��ن المتقاعدين على 
عمله��م وتفانيه��م ال��ذي كانت ل��ه بصمة ممي��زة على مدار الس��نوات 

الطويلة التي قضوها في خدمة مدينة رام اهلل من خالل مواقعهم.

 وأثنت ميخائيل على دور جميع العاملين والموظفين القدامى والحاليين، 
مشيدة بدورهم في خدمة مجتمعهم ومدينتهم.

 تك����ريم بل��دية
 رام اهلل على
 دعمها لمركز
 خليل أبو ريا
للتأهيل

 بلدية رام اهلل
 تكرم أربعة
 من موظفيها
المتقاعدين
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من منطل��ق إيمان بلدي��ة رام اهلل بالدور المهم الذي يق��وم به اإلعالمي 
ف��ي س��بيل التنمية المجتمعي��ة، وجه��ود اإلعالميين بإيص��ال المعلومة 
والكلم��ة والحقيقة إل��ى الجمهور، نظمت حف��اًل تكريميًا لمجموعة من 
المؤسس��ات اإلعالمية والكت��اب واإلعالميين الذي يتواصل��ون مع البلدية 

عبر مشاريعها وانجازاتها. 

المتواص��ل، وقام��ت بتس��ليم دروع  البلدي��ة عم��ل اإلعالميي��ن  وثمن��ت 
وشهادات تكريم لهم.

نظمت بلدية رام اهلل لقاًء متخصصًا مع الفعاليات السياحة في المدينة، 
لمناقشة نتائج دراسة بعنوان “واقع السياحة وآفاقها في رام اهلل”، كانت 

أجرتها البلدية مع كادر متخصص بهذا الشأن.  

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الفعاليات السياحية في المدينة، من فنادق 
ومطاعم ومراكز مختلفة، وشرطة سياحية، بهدف إطالعهم على نتائج 
الدراسة، إضافة إلى تعريفهم على الخدمات التي يقدمها مركز رام اهلل 

للمعلومات السياحية الذي افتتحته بلدية رام اهلل مؤخرًا. 

وخلصت الدراس��ة إلى نتائج عدة، من أبرزها ازدياد وتيرة السياحة والحراك 
الس��ياحي في رام اهلل وبشكل منتظم، وتطرقت إلى عدد من اإلجراءات 
الت��ي تخدم تطوير الواقع الس��ياحي في المدينة، ومنها تحس��ين البنية 
التحتية الس��ياحية، وتعريف الس��ياح والزوار أكثر بالمناطق الس��ياحية في 

رام اهلل، وعدم اقتصار األمر على وسط المدينة.

تولي بلدية رام اهلل اهتمامًا خاصًا بفئات األشخاص من  ذوي اإلعاقة، حيث 
باش��رت مؤخرًا بإجراء دراس��ة تقييمية لمرافق البلدي��ة وعدد من المرافق 
العام��ة واألرصفة ف��ي المدينة  لقياس مدى مواءمتها الس��تخدام ذوي 
اإلعاقة، بهدف جعل رام اهلل مدينة تس��اهم في دمج المعاقين بشكل 

أكبر وأسهل في جميع خدماتها وفعالياتها. 

وقام��ت البلدي��ة بتعيي��ن موظف م��ن ذوي اإلعاقة إلعداد الدراس��ة التي 
اش��تملت خط��وات إعدادها عل��ى زيارات ميداني��ة لمراف��ق البلدية، وذلك 

ضمن المرحلة األولى من الدراسة التي استغرقت ثالثة أشهر. 

وبهدف التسهيل على األشخاص من ذوي اإلعاقة، تم في ختام الدراسة 
وض��ع التوصي��ات الالزم��ة، ورفعه��ا إلى مجل��س بلدي��ة التخ��اذ القرارات 
المناسبة فيما يتعلق بتحسين واقع هذه المرافق ومواءمتها الحتياجات 

فئة المواطنين من ذوي اإلعاقة.

 بلدية رام اهلل
 تكرم اإلعالميين

 لقاء يناقش نتائج
 دراسة حول واقع
 السياحة وآفاقها
في رام اهلل

 بلدية رام اهلل
 تشرع ب�تأهيل
 مرافقها،
 وبدراسة مالءمة
 المرافق العامة
 الستخدامات ذوي
اإلعاقة
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نظمت بلدية رام اهلل مسيرة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام، 
بمش��اركة رئيس��ة وأعض��اء المجل��س البل��دي، واإلدارة التنفيذي��ة ونقابة 

العاملين وكافة العاملين في البلدية.

وتوجهت المسيرة صوب خيمة االعتصام في ميدان ياسر عرفات. 

وأعلنت البلدية اإلضراب ع��ن الطعام ليوم واحد في مبنى البلدية تعبيرًا 
عن التضامن مع أسرى الحرية في إضرابهم.

خالل حفل اس��تقبال أقامته بلدية رام اهلل لفرقة العاش��قين التي أحيت 
فعالي��ات اس��تحقاق أيلول ف��ي مدينة رام اهلل، ش��كرت الفرق��ة البلدية 
على هذا االس��تقبال والضيافة،  أكدت على الش��عور الخاص الذي ش��عر 
ب��ه األعض��اء ف��ي زيارته��م وغنائه��م ف��ي مدين��ة رام اهلل. م��ن جهتها 
قالت رئيس��ة بلدية رام اهلل أنه��ا تفتخر بوجود الفرق��ة على ارض الوطن 

ومشاركتها جميع المواطنين في هذه الفعاليات الوطنية الهامة.

ف��ي إطار مس��اهمة البلدية في دع��م المجتمع المحل��ي ودعم وتعزيز 
ق��درات الش��باب وتحدي��دًا الخريجين الج��دد منهم، تم اس��تيعاب عدد 
كبي��ر من المتدربين م��ن  حملة المؤه��الت األكاديمية في دوائ��ر البلدية 
وأقس��امها المختلف��ة، إضاف��ة إلى دع��م الخريجين ومش��اركتهم في 
أبحاثهم ومشاريع تخرجهم، واستقبال المتطوعين في وحدة العالقات 

العامة ودائرة الهندسة والمشاريع.

 فعالية تضامنية
 مع أسرى الحرية
 أثناء خوضهم
 معركة األمعاء
الخاوية

 بلدية رام اهلل
 تستقبل فرقة
 العاشقين

تشجيع البحث 
األكاديمي 
والمتدربين 
والمتطوعين 
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مع إع��الن فخام��ة الرئي��س محمود عب��اس لخطوت��ه الجريئ��ة بالتوجه 
لمجلس األمن مقدمًا طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين 
ف��ي هيئات األمم المتح��دة، وقفت بلدية رام اهلل وب��كل إمكاناتها، كما 
بقية المؤسسات الرسمية واألهلية إلسناد هذا التوجه، حيث قامت، وعبر 
عضويته��ا ف��ي اللجنة التحضيري��ة لفعاليات اس��تحقاق أيل��ول، بتقديم 
الدعم اللوجستي والمالي، وتوفير كافة متطلبات الفعاليات الجماهيرية 

التي احتضنها ميدان ياسر عرفات.

بلدية رام اهلل 
تستنفر للوقوف 
مع شعبنا وقيادته 
في معركة 
“فلسطين الدولة 
”194
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دشنت بلدية رام اهلل شارع تشيلي بحضور الرئيس محمود عباس، والرئيس 
التش��يلي سب��س��تيان بينييرا، ونائب رئيس البل��دي��ة م. محم����ود عبد اهلل،  

وأعضاء المجلس البلدي والعديد من الوزراء والشخصيات المهمة.

 وق��ال الرئيس عباس خالل الحفل الذي أقيم بهذه المناس��بة: إن رام اهلل 
هي العاصمة المؤقتة للدولة الفلس��طينية، وان الدولة لن تكون دون أن 
تك��ون القدس عاصمتها، مؤكدًا أن افتتاح هذا الش��ارع باس��م جمهورية 

تشيلي يقرب المسافات أكثر بين األصدقاء واألشقاء.

م��ن جانبه أكد الرئيس التش��يلي دع��م بالده الدائم وحكومته وش��عبه 
لقيام الدولة الفلسطينية.

يذكر أن شارع تشيلي يقع بالقرب من ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، 
وقامت بلدية رام اهلل بإطالق اسم تشيلي عليه كون تشيلي أحدى الدول 

التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

  وكان��ت بلدية رام اهلل دش��نت بحضور الرئي��س البرازيلي لويس انياس��يو 
ل��وال دا س��يلفا، ورئيس مجلس الوزراء  د.س��الم فياض، ورئيس��ة بلدية رام 
اهلل جانيت ميخائيل، ش��ارع البرازيل، الواقع أيضًا بالقرب من ضريح الرئيس 

الشهيد أبو عمار.

 

الرئيس محمود 
عباس والرئيس 
التشيلي يدشنان 
شارع تشيلي 
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احتفلت بلدية رام اهلل، بحضور مريم سعيد زوجة المفكر الكبير المرحوم 
إدوارد س��عيد وأصدقائه ومحبيه، بتدشين شارع إدوارد سعيد في مدينة 

رام اهلل.  

وحضر التدش��ين عدد من األس��اتذة م��ن جامعة بير زيت وأق��ارب المفكر 
وأعضاء لجنة التسمية والترقيم وأعضاء المجلس البلدي. 

 وأك��دت البلدي��ة أنها تفتخر بأن تكون من عمل عل��ى تكريم هذا المبدع 
من خالل تسمية أحد الشوارع الجميلة باسمه.

واحتفلت البلدية بتدش��ين شارع المناضل الش��هيد ممدوح صبري صيدم 
“أبو صبري” بحضور المرحومة زوجة الفقيد جميلة صيدم عضو المجلس 
الوطن��ي، ونجل��ه د. صب��ري صي��دم، مستش��ار الرئيس لش��ؤون االتصاالت 
والمعلوماتية، وعدد من الش��خصيات الوطنية والرسمية، ورفاق الشهيد 
والعائلة وأصدقائهم، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ولجنة التس��مية 

والترقيم.

بلدية رام اهلل 
تحتفل بتدشين 
شارعي إدوارد 
سعيد وممدوح 
صيدم
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اتخذت بلدية رام اهلل قرارًا ينص على تس��مية أحد ش��وارع المدينة بشارع 
جوليانو خميس، وشارعًا آخر باسم المتضامن االيطالي فيتوريو اريغوني، 
معتب��رة فق��دان المس��رحي والمخ��رج جوليان��و خميس خس��ارة مؤلمة 
وكبي��رة لفلس��طين وثقافته��ا. كم��ا تعتبر تس��مية أحد ش��وارع المدينة 
باس��م المتضام��ن االيطال��ي فيتوري��و اريغون��ي دعمًا لحرك��ة التضامن 

الدولي للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

اتخ��ذت بلدية رام اهلل قرارًا ينص على تس��مية عدد من الش��وارع المهمة 
في مدينة رام اهلل بأس��ماء الدول التي اتخذت موقفًا عاداًل تجاه الشعب 
الفلس��طيني وقضيت��ه باعترافها بالدول��ة الفلس��طينية، ويأتي ذلك في 
إط��ار سياس��ة البلدي��ة الس��باقة إلى دع��م القضي��ة الوطنية م��ن خالل 
تطوير العالقات الخارجية مع الدول التي تقف إلى جانب الفلس��طينيين، 
ولتش��جيع  دول أخرى لالعتراف بالدولة الفلس��طينية، خاصة مع الموجة 
الكبيرة لالعتراف بفلسطين وبقضيتها العادلة وبضرورة تحرر شعبها من 

االحتالل .

اتخذت بلدية رام اهلل قرارًا ينص على تس��مية أحد ش��وارع المدينة بشارع  
)طارق الطيب محمد بوعزيزي(، وهو الش��اب التونس��ي الذي قام بإضرام 

النار في نفسه احتجاجًا على األوضاع في تونس.

 كم��ا وأطلقت اس��م الش��ابة س��الي زهران إح��دى المتظاه��رات اللواتي 
قضين في الثورة المصرية على شارع آخر. 

ويأت��ي هذا الق��رار في إط��ار سياس��ة البلدية الس��باقة إلى دع��م قضايا 
الشعوب العادلة، وتحسين أوضاعها الحياتية واالقتصادية. 

اطالق اسم 
فيتوريو اريغوني 
و جوليانو 
خميس على 
شارعين  تقديرًا 
لدور المتضامنين 
الدوليين ودعمًا 
للثقافة 

بلدية رام اهلل 
تطلق أسماء الدول 
التي اعترفت بحق 
عضوية فلسطين 
في األمم المتحدة 
على شوارع رام اهلل

اطالق اسمي 
شهيدي 
الثورة  بوعزيزي 
التونسي  وسالي 
زهران المصرية 
على شارعين في 
رام اهلل
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دش��نت رئيس��ة بلدية رام اهلل، ورئيس بلدي��ة باريس، والقنصل الفرنس��ي 
العام، وس��فير فلس��طين في باري��س، الزاوية الفنية ف��ي حديقة األمم، 

وذلك عقب توقيع اتفاقية التعاون بين البلديتين.

 وقدم��ت بلدية باري��س تمثااًل من البرون��ز من أعمال الفن��ان إميل أنطوان 
بوردل )1929-1861(، وهو أحد مقتنيات المتحف الفرنسي، ليكون هدية 
من الشعب الفرنسي إلى الشعب الفلس��طيني، ولينضم إلى مجموعة 
األعمال الفنية التي تمثل دول العالم الصديقة للشعب الفلسطيني عبر 

بلدية رام اهلل في الحديقة.

دش��نت بلدية رام اهلل الزاوية الفنية النرويجية في حديقة األمم، بحضور 
رئيس��ة وعضوي مجل��س بلدية تروندهاي��م، والفنان النرويج��ي العالمي 

هاكون غولفاغ، وأوركسترا وتريات النرويج.  

وش��كرت رئيس��ة بلدية رام اهلل، خالل التدش��ين، الفنان النرويجي غولفاغ 
على العمل الفني الذي قام به، وهو بعنوان “العزلة”، والذي تكمن داللته 

في أنه يمكن رؤية العالم من خلف الزنازين.

دش��نت رئيسة بلدية رام اهلل الزاوية الس��يريالنكية “معبد باغودا للسالم” 
ف��ي حديق��ة األمم، وه��و األول ف��ي الش��رق األوس��ط، بحض��ور الممثل 
السيريالنكي ال د. ت. جايا سينغة، ونائب محافظة رام اهلل والبيرة حمدان 

البرغوثي، وعدد من ممثلي السفارات والممثليات األجنبية في رام اهلل. 

يذك��ر أن افتت��اح المعب��د يأت��ي في الذك��رى ال���2600 على بنائ��ه على يد 
سامبوداتفا، وهو المبنى الديني الذي تمارس فيه طقوس الديانة البوذية، 

وبات الحقًا يعبر عن الحضارة المعمارية لمنطقة شرق آسيا.

افتتاح زاوية فرنسا 
في حديقة األمم

افتتاح زاوية 
“العزلة” النرويجية 
في حديقة األمم

 بلدية رام اهلل
 وممثلية سيريالنكا
تفتتحان
 معبد باغودا”
 للسالم” في
حديقة األمم

خامسًا: افتتاح زوايا جديدة في حديقة األمم
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افتتح��ت بلدية رام اهلل مركز رام اهلل للمعلومات الس��ياحية في أيل��ول عام 2011، وهو  المركز  األول 
م��ن نوعه في المدينة، يقع ف��ي البلدة القديمة مقاب��ل مبنى البلدية، ويه��دف لتقديم المعلومات 
والخدمات الس��ياحية لس��كان المدينة وزوارها. س��اهم في ترميم مبنى المرك��ز القديم مركز رواق 
للمعمار الش��عبي والوكالة الس��ويدية للتنمية )س��يدا(، بينما دعمت وزارة الخارجية الفرنسية، وبلدية 

بوردو الفرنسية، إنشاء المركز بالتعاون مع بلدية رام اهلل.

معلومات يقدمها المركز  
• بروش��ورات )مطويات( تش��تمل على معلومات متنوعة وش��املة عن المدن الفلس��طينية عمومًا، 	

ومدينة رام اهلل على وجه الخصوص.
• خرائط سياحية لمدينة رام اهلل وبعض المدن الفلسطينية األخرى.	
• برامج للفعاليات المختلفة )الثقافية، المجتمعية، الترفيهية ....(  في مدينة رام اهلل.	
•  تعليمات حول استخدام وسائل المواصالت الداخلية وطرق المدينة وشوارعها.	
• برامج مطبوعة لجوالت سياحية مختلفة.	
• كت��ب ومطبوعات ح��ول مدينة رام اهلل بجوانبه��ا المختلفة )جغرافية وتاريخي��ة وتراثية وثقافية 	

وسياسية ومجتمعية(.

كما توجد في المركز هدايا تذكارية من األش��غال التراثية الفلس��طينية التي صنعت خصيصًا 
وبأيد فلس��طينية لمحبي المدينة، كذلك الخرائط والكتيبات والتطريزات والمعلقات والفخار 

والميداليات والملصقات والبطاقات البريدية والبوسترز )الملصقات(، وغيرها. 

ويفتح المركز أبوابه يوميًا )عدا الجمعة( من 9 صباحًا حتى 5 عصرًا.

سادسًا: مركز رام اهلل للمعلومات السياحية

,,
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محور التعاون المشترك 
لبلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا

إيمانا من بلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا  بضرورة التعاون المشترك، وعلى الرغم من 
محدودية الموارد المشتركة، تم استئناف أعمال وحدة التعاون المشترك للبلديات 

الثالث، بهدف التطوير المؤسسي والخدماتي عبر عدد من المشاريع واألنشطة.

يربط الطريق مدن رام اهلل والبيرة وبيتونيا، وقد تم االنتهاء من المخططات 
التصميمية للطريق وتصميم جس��ر عين ترفيديا، وتم تجهيز مخططات 
التعدي��ل التنظيم��ي للمناطق الواقعة على مس��ار الطريق الدائري ضمن 
مناطق A,B,C. وتجهي��ز المخططات ووثائق العط��اء لطرح عطاء تنفيذ 

الطريق الدائري لحين توفر التمويل. 

وخالل جلس��ة خاصة بمش��روعي الطريق الدائري لبلديات رام اهلل، البيرة، 
بيتوني��ا، والتخطيط الم��روري، عقدتها وحدة التعاون المش��ترك لبل��ديات 
رام اهلل، البيرة، بيتونيا، وشارك فيها كل من  وزير الحكم المحلي الدكتور 
خالد القواسمي، والدكتور علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، 
ت��م التأكي��د على أهمية مش��اريع التع��اون المش��ترك لبلدي��ات رام اهلل، 
البي��رة، بيتونيا، والتي تمث��ل أهم مخرجات الخطة التنموية اإلس��تراتيجية 
المش��تركة للبلديات الثالث، وعلى أهمية أن تت��م  مراعاة مختلف األبعاد 

المحلية واإلقليمية لتوفير الدعم الوطني الالزم لمثل هذه المشاريع.

 وقد بلغت التكلفة التقديرية الش��املة حوال��ي 36 مليون دوالر أميركي، 
وفيم��ا يتعلق بالخطة المرورية، فقد تم تجهي��ز البنود المرجعية إلعداد 

تخطيط مروري على المدى القصير والمتوسط وعلى المدى البعيد.

أواًل: مشروع تطوير نظام المرور والمواصالت في المدن الثالث )رام اهلل  
والبيرة وبتونيا(  

• يه��دف المش��روع إلى تطوي��ر وبناء نظ��ام مواصالت ش��امل وفعال 	
بش��كل يخدم الرؤيا العامة للمدن الثالث بتوفير بيئة مالئمة للعيش، 
خالي��ة م��ن التل��وث الس��معي والبيئ��ي، وتش��مل نظ��ام نق��ل فعاال 
للمواطنين والزائرين والبضائع. واش��تملت دراس��ة متوسطة وطويلة 

المدى لتطوير نظام المواصالت على اآلتي: 

• تطوير نظ��ام المواصالت والنقل العام )حافالت، قطار خفيف، قطار 	
س��ريع ....إلخ(، وذلك بعمل دراسات لكيفية خدمة المناطق السكنية 

والمناطق المستقبلية بنظام نقل فعال.

أواًل: مشروع الشارع 
الدائري 

ثانيًا: مشاريع 
وحدة التعاون 
المشترك للبلديات 
الثالث )رام اهلل 
والبيرة وبيتونيا(
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• عمل دراس��ات إلعداد المشاة في الوقت الحاضر و المستقبل، ووضع 	
خطة ش��مولية توفر مناطق آمنة للمش��اة، ووض��ع مقترحات لتوفير 

مناطق خاصة بالمشاة فقط. 

• تطوي��ر نظ��ام الوق��وف والمواق��ف ضم��ن مرك��ز المدين��ة التجاري، 	
وتحس��ين آلية الحركة، وذلك بوضع مقترح��ات لألماكن المخصصة 

للوقوف، ووضع خطة شمولية طويلة المدى.

• وضع مقترح��ات للط��رق ونظام المواص��الت وعالقته باس��تعماالت 	
األراضي للمناطق المخططة حديثًا.  

ثانيًا: البنود المرجعية إلعداد خطط مرورية للبلديات الثالث

تمت مناقش��ة البن��ود المرجعية إلعداد الخطة المروري��ة للبلديات الثالث 
ف��ي  جلس��ة نظمتها وح��دة التعاون المش��ترك لبلدي��ات رام اهلل والبيرة 
وبيتونيا في قاعة بلدية رام اهلل، وتم التأكيد على أن ملف تخطيط المرور 
والمواص��الت وإعداد الخطط المرورية يعد من أهم الملفات المش��تركة 

لمصلحة المنطقة. 

وجاءت الجلس��ة في س��ياق العم��ل  على تحقي��ق الهدف االس��تراتيجي 
لتحس��ين البيئ��ة المرورية للبلدي��ات الثالث في إطار الخطة اإلس��تراتيجية 
للبلديات، ويأتي أيضًا في س��ياق توس��يع مش��اركة األطراف المعنية  في 

ملفات نوعية  كملف المرور والمواصالت على صعيد المنطقة.
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قائمة رخص البناء من تاريخ 
1/1/2011 – 31/12/2011

النسبة مساحة
 بناء

تعديلي

النسبة مساحة بناء
جديد

مجموع 
المساحات
المرخصة 

م2

عدد 
الرخص 
الصادرة

الشهر

9.9% 1827 91.1% 18809 20636 9 كانون الثاني

38.1% 5562 61.9% 9036 14598 14 شباط

43.8% 9211 56.2% 11813 21024 20 آذار

0.9% 275 99.1% 29267 29542 12 نيسان

39.9% 13096 60.1% 19752 32848 20 أيار

30.6% 1614 69.4% 3658 5272 5 حزيران

8.4% 3843 91.6% 41735 45578 38 تموز

20.8% 3939 79.2% 14994 18933 23 آب

22.1% 5105 77.9% 17989 23094 20 أيلول

64.75% 16100 35.25% 8764 24864 13 تشرين األول

14% 3384 86% 20774 24158 23 تشرين الثاني

73.7% 4729 26.3% 1688 6417 3 كانون األول

68685 198279 266964 200 المجموع
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تقرير قسم األبنية والترخيص 
لعام 2011

عدد القرارات 
الصادرة

عدد 
اجتماعات

 اللجنة 
المحلية

عدد 
معامالت

 إفراز 
الشقق

عدد 
المعامالت
 الجديدة 

المستلمة

عدد 
المعامالت

 غير المنجزة

عدد 
المعامالت

 الكلي

الشهر

115 4 4 9 6 50 كانون الثاني

109 4 ---- 3 8 42 شباط

103 4 4 11 2 50 آذار

78 2 5 4 2 50 نيسان

119 4 7 11 7 57 أيار

112 3 5 4 3 48 حزيران

121 3 2 5 4 36 تموز

81 3 2 3 5 59 آب

87 3 6 10 3 42 أيلول

69 3 4 6 5 46 تشرين األول

94 4 1 5 6 46 تشرين الثاني

36 2 8 6 14 49 كانون األول

1124 39 48 77 65 575 المجموع
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مالحظات
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