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الهدف االستراتيجي الرابع

التط�ير امل�ؤ�ش�شي وبناء القدرات لتحقيق التميز الت�شغيلي
اأوال: خطة التط�ير امل�ؤ�س�سي 

ثانيا: حتديث الهيكلية التنظيمية العامة 
ثالثا: بناء القدرات

رابعا: برنامج خلق فر�ص عمل يف م��سم ال�سيف
�ساد�سا: حفل االفطار ال�سن�ي يف �سهر رم�سان املبارك 

�سابعا: حفل ي�م العمال ال�سن�ي 
ثامنا: تكرمي العاملني الذين انه�ا اخلدمة 

تا�سعا: تكرمي فريق الط�ارىء لعام 2012 
عا�سرا: تكرمي املراأة يف الثامن من اآذار 

حادي ع�سر: املقاعد املخ�س�سة لبلدية رام اهلل يف كليات ال�كالة 
ثاين ع�سر: تط�ير امل�ارد املالية

ثالث ع�سر: تط�ير خدمات اجلمه�ر 
رابع ع�سر : تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة

خام�ص ع�سر: التخطيط التنم�ي اال�سرتاتيجي 
�ساد�ص ع�سر: تكن�ل�جيا املعل�مات ونظم املعل�مات اجلغرافية

�سابع ع�سر:م�سروع حتقيق البلدية االلكرتونية 
ثامن ع�سر: م�سروع املدينة الذكية

تا�سع ع�سر: م�سروع الت�سمية والرتقيم 
ع�سرون:م�سروع العن�نة والرمز الربيدي

احلادي والع�سرون:تطبيقات نظم املعل�مات اجلغرافية
اعتماد مدينة رام اهلل كنم�ذج للت�ا�سل مع �سركة ج�جل العاملية

�سابع ع�سر: الرت�سح للج�ائز املحلية والعاملية

الهدف االستراتيجي الخامس 

تعزيز مكانة رام اهلل حمليًا وعامليًا
العالقات املحلية 

تعزيز العالقة مع ابناء رام اهلل باملهجر
العالقات الدولية

تعزيز العالقات مع االهل يف ارا�سي 48
ت�سليم »مفتاح مدينة رام اهلل« ل�سخ�سيات تدعم الق�سية الفل�سطينية

ا�ستقبال وف�د الدول ال�سديقة 
امل�ساركة يف االحتادات وامل�ؤمترات العربية والعاملية

الت�ا�سل مع ال�سفارات واملمثليات االجنبية يف فل�سطني 
مناق�سة م�ساريع م�سرتكة مع م�ؤ�س�سات دولية

تكرمي يليق برام اهلل
االعالم 

الرتويج 
ت�سجيع ال�سياحة 

الف�شل الثالث:
العطاءات 

وحدة ال�سكاوى 
بيانات هند�سية

بيانات مركز خدمات اجلمه�ر
بيانات مركز رام اهلل للمعل�مات ال�سياحية

بيانات مالية

75
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59 27
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الف�شل الأول:6
ر�سالة  رئي�ص بلدية رام اهلل

اأع�ساء املجل�ص البلدي 
الروؤية والر�سالة
االإدارة التنفيذية

اللجان الفرعية للمجل�ص البلدي 
مندوب� املجل�ص البلدي للهيئات وامل�ؤ�س�سات

اللجان اال�ست�سارية 

الف�شل الثاين: الأهداف ال�شرتاتيجية

الهدف االستراتيجي األول

تط�ير البنية التحتية والتنظيم العمراين 
والتخطيط احل�شري للإ�شهام يف حتقيق 

التنمية القت�شادية
تط�ير البنية التحتية

تط�ير نظام و�سبكة امل�ا�سالت
تط�ير �سبكة ال�سرف ال�سحي ومياه االمطار

تط�ير �سبكة االنارة 
ان�ساء و�سيانة املدار�ص

التنظيم العمراين
التخطيط احل�سري

التنمية االقت�سادية املحلية
احياء البلدة القدمية واحلفاظ على امل�روث الثقايف

الهدف االستراتيجي الثاني:

تعزيز ال��شع ال�شحي والبيئي وحت�شينه
تط�ير ادارة النفايات البلدية

تنظيف ال�س�ارع يف مدينة رام اهلل
تط�ير الرقابة والتفتي�ص 

م�ساريع الت�عية البيئية مع طلبة املدار�ص 
املخيم البيئي اخلام�ص

حمالت العمل التط�عي 
ت�سكيل جلنة مدينة رام اهلل خ�سراء ونظيفة

تعزيز جمالية املدينة
تنظيم مركز املدينة

تعزيز القدرات لتحدي الك�ارث
ان�ساء وتط�ير احلدائق العامة

الهدف االستراتيجي الثالث

الإ�شهام يف التنمية الثقافية واملجتمعية
الربامج  والفعاليات الثقافية والفنية

م�ساريع البنية التحتية املجتمعية والثقافية
خميم رام اهلل الدويل للعمل التط�عي الثالث

م�سروع االأر�سيف وطباعة ون�سر كتاب رام اهلل العثمانية �سمن �سل�سلة مدن فل�سطينية 
متحف العل�م التفاعلي

بناء برامج تبادل ثقايف مع مدن الت�اأمة والتعاون
تنظيم الفعاليات ال�طنية

الفهرس
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م��سى حديد / رئي�ص بلدية رام اهلل

�سامح عبد املجيد / نائب رئي�ص بلدية رام اهلل

اأع�شاء املجل�س البلدي

 عمر ع�ّساف          في�سل دّر�ص              كمال دعيب�ص                      ماهر حنانيا         ناديا حب�ص                جنمة غامن

عالء اأب� عني  اأمني عنابي             جانيت ميخائيل              حربي فروخ                  ح�سن اأب� �سلبك    رمزي اأب� العظام            �سامي احل�سري  

م�سى عام، حمل بني ثناياه الكثري من االأحداث واالإجنازات، عملنا 
التي  الطم�حة  اأجل حتقيق اخلطة  جمل�سا وكادرا كخلية نحل من 
وه�   ،2012 عام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  يف   ،2013 لعام  اعتمدناها 
ال�سهر االأول لت�سلمنا مهامنا كمجل�ص بلدي منتخب. تعرفنا خالل 
التاريخ  احرتمنا  اهلل،  رام  بلدية  يف  العمل  ميكانيزم  على  املدة  هذه 
البلدي  املجل�ص  انتهى  حيث  من  نعمل  اأن  �سعارنا  وكان  لها،  العريق 
ال�سابق، لين�سجم �سعارنا مع روؤيتنا لبلدية رام اهلل كم�ؤ�س�سة راكمت 

خرباتها واإجنازاتها على مدار عمرها الذي جتاوز املائة عام.
بع�سها  تذليل  يف  جنحنا  والعقبات،  التحديات  من  جملة  واجهتنا   
يحّد  مل  ذلك  ولكن  االآخر،  البع�ص  تذليل  يف  ننجح  ومل  وجتاوزه، 
من طم�حنا باأن نحقق املزيد لي�ساف ل�سجل بلدية رام اهلل الذهبي 

الزاخر باالإجنازات الن�عية.
العمراين  التنظيم  جمال  ففي  جماالت،  عدة  يف  اإجنازات  حققنا 
والتخطيط احل�سري مت ال�سروع باإعداد املخطط الهيكلي للت��سعة 
امل�اطنني  اآراء  وا�ستمزاج  البلدي  املجل�ص  روؤية  على  بناًء  اجلديدة، 
جديدة  مناطق  اإيجاد  بهدف  ذلك  كل  العالقة،  ذوي  واالأ�سخا�ص 
تلبي الطلب املتزايد على االأرا�سي للبناء الأغرا�ص ال�سكن والتجارة 

واخلدمات، واأنهينا يف جمال تط�ير البنية التحتية العمل يف حمطة 
يف  اأما  العامة،  املجاري  ب�سبكة  املباين  ربط  وبا�سرنا  الطرية،  تنقية 
بلدية  البلديات  تط�ير  �سندوق  اعتمد  االقت�سادية  التنمية  جمال 
املحلية، حيث  التنمية االقت�سادية  املرحلة االأوىل مل�سروع  رام اهلل يف 
تقدمت البلدية مب�سروع اإعداد خطة ا�سرتاتيجية قطاعية يف جمال 

التنمية االقت�سادية املحلية.
وتق�م البلدية يف جمال التنمية الثقافية واملجتمعية- بال�سراكة مع 
على  واحلفاظ   التط�ير  خطة  ب��سع  ال�سعبي،  املعمار  مركز  رواق- 
املركز التاريخي )البلدة القدمية( يف رام اهلل �سمن م�سروع "الرتاث 
من اأجل التط�ير: اال�ستثمار يف امل�ارد الب�سرية من اأجل اإعادة تاأهيل 
مراكز املدن التاريخية واإدارتها"، ويف جمال البيئة وال�سحة العامة 
وا�سلت البلدية تط�ير اأدائها التنفيذي والرقابي والتثقيفي خا�سة 

يف اأو�ساط طلبة املدار�ص.
وا�ستمر يف جمال تعزيز مكانة رام اهلل حمليا وعامليا ا�ستثمار عالقات 
الت�اأمة القائمة ملا فيه خدمة املدينة وم�ؤ�س�ساتها اإىل جانب فتح اآفاق 
جديدة، ويف جمال نظم املعل�مات اجلغرافية جنحنا باأن نعلن م�سروع 
العن�نة لتك�ن رام اهلل اأول مدينة فل�سطينية يف هذا املجال، ويف جمال 

التط�ير امل�ؤ�س�سي بداأنا اخلط�ات العملية الإطالق التخطيط التنم�ي 
اال�سرتاتيجي ملدينة رام اهلل لل�سن�ات الع�سرين املقبلة، وقمنا بتحديث 

اخلطة االإ�سرتاتيجية لبلدية رام اهلل.
خدمات  مركز  بتاأهيل  اجلمه�ر،  خدمات  تط�ير  جمال  يف  وقمنا 
معامالت  اإجناز  بت�سهيل  �سركائنا  مع  باالتفاق  وجنحنا  اجلمه�ر، 
من  البيئة  �سحة  مهام  حت�يل  فتم  وال�سناعات،  احلرف  ترخي�ص 
ملركز  النهائي  الت�سميم  واأجنزنا  اهلل،  رام  بلدية  اإىل  ال�سحة  وزارة 
خدمات اجلمه�ر احلديث الذي �سريى الن�ر يف منت�سف عام 2015، 
هذا  م�سائية،  واأخرى  �سباحية  واحدة  عمل  فرتتي  �سيعمل  والذي 
امل�اطنني  احتياجات  تلبية  على  العاملني  قدرات  تط�ير  جانب  اإىل 

وتقدمي اخلدمات لهم على اأف�سل وجه. 
احلايل،  البلدي  املجل�ص  لدورة  االأول  ال�سن�ي  تقريرنا  لكم  نقدم 
ن�سعه بني اأياديكم ونحن على اأمت اال�ستعداد ال�ستقبال مالحظاتكم 
وانتقاداتكم، التي �ست�سكل حمفزا لتط�ير خدماتنا املقدمة، والرقي 

مبدينة رام اهلل مل�ست�ى الت�قعات والطم�حات.

م. م��شى حديد
رئي�س بلدية رام اهلل

كلمة رئيس 
بلدية رام الله
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سالة
الرؤية  والر

الرؤية لمدينة رام الله 

�آمنة  وخ�ضر�ء،  جميلة  متميزة،  ح�ضارية  مدينة 
�ملوروث  على  حمافظة  للبيئة،  �ضديقة  ومزدهرة، 
و�ال�ضتثمار،  لل�ضياحة  جاذبة  و�لطبيعي،  �لثقايف 
وحا�ضنة للثقافة و�لفنون، متيزها �لتعددية �لفكرية 

و�ل�ضيا�ضية و�لثقافية و�حرت�مها حلقوق �الإن�ضان.

الرؤية لبلدية رام الله  

خدماتها،  توزيع  يف  وعادلة  ومتميزة  ريادية  بلدية 
�ملدينة  موؤ�ض�ضات  كافة  مع  و�ضفافية  مبهنية  تعمل 

على �أ�ضا�س �ل�ضر�كة و�لتكامل.

رسالة بلدية رام الله

وزو�رها،  �هلل  ر�م  ل�ضكان  متميزة  خدمات  تقدمي 
منفتحة  ح�ضارية،  مدينة  لتكون  باملدينة  و�الرتقاء 
وحيوية وقادرة على مو�كبة �لتطور و�الإ�ضهام بتحقيق 
و�لعد�لة يف  �حلقوق  �أ�ضا�س  على  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
تقدمي �خلدمات، و��ضتناد� �إىل �ل�ضر�كة �ملجتمعية. 

مدير  عام بلدية رام اهلل / اأحمد خمي�س اب� لنب 

مديرة دائرة العالقات العامة / مهى �سحادة مديرة دائرة ال�س�ؤون االإدارية / الني �سابا بابا    

ق. اأ. مدير دائرة ال�سحة والبيئة / ملفينا اجلمل  مديرة دائرة ال�س�ؤون الثقافية واملجتمعية / فاتن فرحات    

مدير  دائرة ال�س�ؤون املالية / �سليمان فهد غنيم مديرة دائرة نظم املعل�مات اجلغرافية وتكن�ل�جيا املعل�مات/ �سفاء الدويك  

مدير دائرة االأبنية والتخطيط احل�سري/اأ�سامة حامدة  مدير  دائرة امل�ساريع /عدي الهندي      

مدير الرقابة الداخلية / ماهر  ب�ل�ص الناط�ر

رئي�ص وحدة ال�سكاوى / �سقر حنات�سة رئي�ص ق�سم العطاءات وامل�سرتيات/ �سالح عازر    

اإلدارة 
التنفيذية
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الّلجان اإلستشارية  لجنة التسمية والترقيمالّلجان الفرعية 
مت يف نهاية عام 2013 �إعادة تفعيل جلنة ت�ضمية وترقيم �ضو�رع �ملدينة ومبانيها، وذلك ال�ضتكمال �لعمل يف مناطق �لتو�ضعة 
يف مدينة ر�م �هلل، وت�ضم �للجنة  كال من: �أع�ضاء �ملجل�س �لبلدي �ضامح عبد �ملجيد، عالء �أبو عني ، ح�ضن �أبو �ضلبك ، جنمة 
غامن، في�ضل در�س، عمر ع�ضاف، ومن �ملدينة، �الأع�ضاء: ليز� تر�كي، عي�ضى �ضحادة، عدنان فرمند،  يو�ضف فرحات، �ضمرية 

حليلة، �ضمري ح�ضمة، حممد �ملطور، غ�ضان عبد �هلل، زياد عزت، نائلة رباح.

لجنة مكتبة بلدية رام الله العامة 
تهدف بلدية ر�م �هلل من خالل ت�ضكيلها ملجل�س ��ضت�ضاري ملكتبة بلدية ر�م �هلل �لعامة، من جمموعة من �خلرب�ء و�ال�ضت�ضاريني 
و�الأكادمييني و�لباحثني ذوي �لعالقة �ملبا�ضرة و�ملهتمني بالثقافة و�لرتبية و�لتكنولوجيا �حلديثة و�أ�ضحاب �لقر�ر �إىل �إ�ضر�ك 
�ملجتمع بفئاته يف حت�ضني �ملكتبة وتقييم �أد�ئها و�قرت�ح كل ما هو جديد من �أجل ت�ضهيل خدماتها للم�ضتفيدين، وتقدمي كل ما 
هو جديد لديهم من معلومات �لكرتونية وغريها. و�أع�ضاء �للجنة هم: ر�جي �لنجمي، نهلة قورة، �ضلمى �لبزري، عفاف حرب، 
عبد �لكرمي �أبو خ�ضان، ليانا قويدر، فاطمة بدو�ن، فار�س جقمان، عبلة نا�ضر، عبد �لرحيم �ل�ضيخ، �ضعد عامر، عدنان د�غر، 

ومن �ملجل�س �لبلدي، �الأع�ضاء �ضامح عبد�ملجيد، �أمني عنابي، عمر ع�ّضاف.

لجنة تجميل المدينة
هي جلنة ذ�ت طابع ��ض�ضت�ضاري م�ضاند للبلدية، وتقوم بتقدمي تو�ضياتها للمجل�س �لبلدي لال�ضتئنا�س بالتو�ضيات فيما يتعلق 
مبو�ضوع نظافة �ملدينة وتخ�ضريها مبفهومه �ل�ضامل، �لذي يت�ضمن �لتنمية �مل�ضتد�مة للمدينة، حيث يتم �الأخذ بعني �العتبار 
�لنو�حي �القت�ضادية و�الجتماعية و�لبيئية يف �إعد�د خططها وتنفيذها. و�أع�ضاء �للجنة هم: عادل بول�س، �ضحى �مل�ضري، 
�إميل ع�ضر�وي، �ضامح عبو�ضي، رمي م�ضلح، خالد عليان، �ضلوى �لربغوثي �لفقيه، عي�ضى طوطح، كمال �ضم�ضوم، �أمني ثلجي، 

ومن �أع�ضاء �ملجل�س �لبلدي كل من/ حربي �لفروخ، �أمني عنابي، كمال دعيب�س.

اللجان الفرعية للمجلس البلدي 

• جلنة امل�ساريع/ رئي�ص اللجنة: م��سى حديد، االأع�ساء: نادية حب�ص، عالء اأب� عني، رمزي اأب� العظام.	
• جلنة التنظيم/ رئي�ص اللجنة: م��سى حديد، االأع�ساء: ح�سن اأب� �سلبك، جنمة غامن، عمر ع�ساف.	
• جلنة ال�س�ؤون املالية / رئي�ص اللجنة: جنمة غامن، االأع�ساء: �سامح عبد املجيد، عالء اأب� عني.	
• جلنة ال�س�ؤون االإدارية/ رئي�ص اللجنة: رمزي اأب� العظام، االأع�ساء:  كمال دعيب�ص، عمر ع�ساف.	
• جلنة العطاءات/ رئي�ص اللجنة: ح�سن اأب� �سلبك، االأع�ساء: في�سل در�ص، ماهر حنانيا.	
• جلنة التخمني/ رئي�ص اللجنة: في�سل در�ص، االأع�ساء: عالء اأب� عني، �سامي احل�سري.	
• جلنة ال�سحة والبيئة وجتميل املدينة/ رئي�ص اللجنة: حربي الفروخ، االأع�ساء: كمال دعيب�ص، اأمني عنابي.	
• جلنة ال�س�ؤون الثقافية واملجتمعية/ رئي�ص اللجنة: عمر ع�ساف، االأع�ساء: اأمني عنابي، �سامح عبد املجيد.	
• جلنة العالقات العامة واالإعالم/ رئي�ص اللجنة: كمال دعيب�ص، االأع�ساء: في�سل در�ص، ماهر حنانيا.	
• جلنة �سريبة املعارف/ رئي�ص اللجنة م��سى حديد، االأع�ساء: جانيت ميخائيل، نادية حب�ص. 	
• جلنة الرقابة الداخلية/ رئي�ص اللجنة: اأمني عنابي، االأع�ساء: �سامي احل�سري، �سامح عبد املجيد.	
• جلنة امل�روث الثقايف والبلدة القدمية/ رئي�ص اللجنة: نادية حب�ص، االأع�ساء: حربي الفروخ، جنمة غامن، جانيت ميخائيل.	

      

مندوبو المجلس البلدي للهيئات والمؤسسات

• �سركة كهرباء حمافظة القد�ص: م��سى حديد.	
• م�سلحة مياه حمافظة القد�ص: م��سى حديد، كمال دعيب�ص.	
• جمل�ص اخلدمات امل�سرتك الإدارة النفايات ال�سلبة: �سامح عبد املجيد. 	
• م�ؤ�س�سة حمم�د دروي�ص:م��سى حديد، اأمني عنابي. 	
• وحدة التعاون امل�سرتك لبلديات رام اهلل والبرية وبيت�نيا: م��سى حديد، ح�سن اأب� �سلبك، في�سل در�ص. 	
• جممع فل�سطني الطبي: عالء اأب� عني.  	
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الهدف الستراتيجي األول

تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط 
الحضري لإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية

�هلل  ر�م  بلدية  تر�ضد  �هلل،  ر�م  مدينة  ت�ضهده  �لذي  �لكبري  �لعمر�ين  للتطور  مو�كبة 
يف  �حل�ضري  و�لتخطيط  �لعمر�ين  و�لتنظيم  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  �الأكرب  �ملو�زنة 
مزدهرة  مدينة  �هلل  ر�م  تكون   �أن  يف  روؤيتها  حتقيق  �إىل  ذلك  من  وتهدف  �ملدينة، 
وح�ضارية وجاذبة لال�ضتثمار. ومت لتحقيق ذلك �لعمل يف �لعام 2013 على �لعديد من 

�ملحاور بح�ضب �لتايل: 

الف�شل الثاين: 

األهداف االستراتيجية

دة
ع�

مد 
اأح

ر: 
ش�ي

ت�



تطوير البنية التحتية

تطوير شبكة الطرق
�أعماال   2013 �لعام  �ضهد 
على  ��ضتملت  �لطرق  يف 
باأطو�ل  �ضارعا   1٥ تاأهيل 
يف  �الأعمال  وتخلل  كم،   4
�إن�ضاء  �أي�ضا  �لطرق  �ضبكة 
�أر�ضفة بطول ) 3.2 كم(، 
�لتحتية  �لبنية  وتاأهيل 
ل�ضبكات �ملياه، و�الت�ضاالت 
�ضبكات  وتركيب  و�لكهرباء 
 2،٥ بلغت  بتكلفة  �إنارة 

مليون �ضيكل.

ميدان أسرى الحرية
�إحياء لق�ضية �الأ�ضرى، �أطلقت بلدية ر�م �هلل ��ضم �أ�ضرى �حلرية على �مليد�ن �لذي �أقامته �أمام فندق �ملوفينبيك، و�لو�قع على 
زيتون يف  �ضجرة  وزر�عة  �الأر�ضفة،  وتو�ضعة  به  �ملحيطة  �إن�ضاء �جلزر  �مليد�ن  و�ضمل  و�إميل حبيبي،  مايكل �جنلو  �ضارعي  تقاطع 
و�ضطه وجتميله باالأزهار، �إ�ضافة �إىل �لقيام بتغيري �جتاهات حركة �ملركبات يف �مليد�ن  للتخفيف من �أزمة �ل�ضري يف تلك �ملنطقة.

ميدان حيدر عبد الشافي
�لبلدية على �مليد�ن �لذي يقع  مقابل م�ضلحة �ملياه، ��ضم »ميد�ن حيدر عبد  �أطلقت  �ل�ضايف  للقائد �لوطني حيدر عبد  تكرميا 
�ل�ضايف«، حيث �نتهت �الأعمال �خلارجية للميد�ن بقطر 9 �أمتار، و�إن�ضاء �جلزر �ملحيطة، مع �الإ�ضارة �إىل �أن عملية تاأهيل �مليد�ن  

حر�ضت على تقليل حو�دث �ل�ضري يف تلك �ملنطقة �لتي متتاز باالزدحام �ملروري. 

ميدان كريم خلف
�أن�ضاأت �لبلدية، لذكرى رئي�س بلدية ر�م �هلل )1976-1980(  �ملنا�ضل كرمي خلف، ميد�نا يقع بالقرب من منزل �لر�حل كرمي 
خلف يف �ضارع طوكيو �ملوؤدي �إىل ق�ضر ر�م �هلل �لثقايف، ويعترب خلف من �أبرز �ل�ضخ�ضيات �لوطنية، وتوىل  رئا�ضة بلدية ر�م �هلل، 
وتعر�س خاللها ملحاولة �غتيال على يد �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي يف �لعام 1980.  كما قامت قو�ت �الحتالل بفر�س �الإقامة �جلربية 
عليه. وي�ضم �مليد�ن بركتي ماء ونو�فري للمياه، ت�ضفي و�قًعا جمالًيا �إىل �لورود �ملزروعة يف حميطه، كما مت �إن�ضاء �جلزر �ملحيطة 

بامليد�ن بهدف تنظيم حركة �ل�ضري. 

ميدان الملك عبد الله الثاني
�لرئي�س يف  �لثاين يف مقر  للملك عبد �هلل  �لرئي�س حممود عبا�س  ��ضتقبال  بلدية ر�م �هلل م. مو�ضى حديد، وخالل  �ضّلم رئي�س 
�لرئي�س عبا�س، وذلك تعبري� عن  با�ضمه وفقا لتوجيهات  بت�ضمية ميد�ن  �لقا�ضي  �لبلدي  ر�م �هلل، �مللك عبد �هلل قر�ر �ملجل�س 
�لتقدير �لكبري لدعم �ل�ضعب �الأردين للدولة �لفل�ضطينية بعد �العرت�ف بها يف �الأمم �ملتحدة كدولة مر�قب غري ع�ضو، وعقب ذلك 
�أن�ضاأت بلدية ر�م �هلل ميد�ن �مللك عبد �هلل �لثاين �لو�قع بالقرب من ق�ضر ر�م �هلل �لثقايف، و��ضتملت �الأعمال على ميد�ن يتو�ضطه 
عامود حجري بارتفاع 13 مرت� تقريبا عليه جم�ضم لطائر �ل�ضقر �لذي يرمز �إىل )�ضقر قري�س(، و�أحو��س للزر�عة وممر�ت 
مبلطة، ولوحات فنية من �ل�ضري�ميك، كما مت  �إن�ضاء �أر�ضفة وجزر حجرية و�إعادة تهبيط كافة خطوط �خلدمات و�إعادة تطوير 

نظام �الإنارة يف �ملوقع و�ل�ضو�رع �ملحيطة. 

ويبني اجلدول اأدناه  ال�ش�ارع واأط�الها يف العام 2013. 

و�سف العمل الط�ل )م( ا�سم ال�سارع

�ضق وتعبيد 320 �ضارع هافانا
�ضق وتعبيد ٥60 �ضارع ماجد �بو �ضر�ر
�ضق وتعبيد 100 �ضارع �جلاحظ
�ضق وتعبيد 140 �ضارع �ضرحبيل بن ح�ضنة
�ضق وتعبيد 120 �ضارع مو�ضى �لعلمي

تاهيل 200 �ضارع �ل�ضوبك
�ضق وتعبيد 260 �ضارع نيودلهي
�ضق وتعبيد 160 �ضارع �مل�ضتقبل

تو�ضعة و�إن�ضاء جدر�ن حجرية 1٥0 �ضارع �لكرمل
�ضق وتعبيد �إن�ضاء �ر�ضفة 160 �ضارع �م �لزينات
�ضق وتعبيد �إن�ضاء �ر�ضفة 200 �ضارع �ضاتيال

�ضق وتعبيد 120 �ضارع  فايز �ل�ضايغ
�ضق وتعبيد 1٥0 �ضارع جمال عبد �لنا�ضر

إنشاء أدراج عامة في المدينة
يهدف هذ� �مل�ضروع �إىل خدمة �ل�ضكان يف مناطق متفرقة يف �ملدينة، و�ضم �مل�ضروع درج �ضارع �ضيدون بعر�س 12م وطول 
�إن�ضاء جدر�ن  3٥م، ودرج �ضارع ميعار بعر�س 8م وطول 60م، ودرج �ضارع �الأهر�م، و��ضتملت �الأعمال يف �الأدر�ج على 

و�ضال�ضل  و�أحو��س زر�عة للمحافظة على جمالية �ملو�قع .

أواًل

�شارع دم�شق�شارع �شاتيل

ميدان اأ�شرى احلرية

ميدان حيدر عبدال�شايف

ميدان كرمي خلف

ميدان امللك عبد اهلل

15

إنشاء الميادين والتقاطعات العامة وتأهيلها
�أ�ضماء عدد من �لقادة �لفل�ضطينيني  ��ضتكماال لتنفيذ روؤيتها بتكرمي قادة �لن�ضال �لوطني �لفل�ضطيني ورموزه باإطالق 
و�لرموز �لوطنية �لفل�ضطينية و�لرموز �لعاملية على �مليادين �لرئي�ضة يف �ملدينة، قامت بلدية ر�م �هلل باإن�ضاء و�إعادة تاأهيل 
�مليادين يف �ملدينة، مبا يخدم ت�ضهيل حركة �ملرور، و�الأمان على �لطرقات، وكذلك �لعمل على جتميل �ملدينة من خالل 

�الأعمال �لفنية و�لت�ضجري �لذي ت�ضمه هذه �مليادين، و�لبد�ية مع :

درج �شارع الأهرام
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تطوير نظام وشبكة المواصالت:

تشغيل عدادات مواقف 
السيارات مسبقة الدفع 

تخفيف  �مل�ضبق  بالدفع  �ل�ضيار�ت  مو�قف  عد�د�ت  نظام  يخدم 
ومع  �ملدينة،  مركز  يف  �لتجارية  �حلركة  وت�ضهيل  �ملرورية  �الأزمة 
من  ق�ضرية  لفرتة  موقف  �إيجاد  يف  �مل�ضروع  حققه  �لذي  �لنجاح 
�لنظام  هذ�  مع  �جلمهور  جتاوب  ومع  �ملدينة،  مركز  يف  �لزمن 
مناطق  يف  رمزية  بتكلفة  �ملركبات  �إيقاف  خدمة  لهم  يوفر  �لذي 
جديدة  خيار�ت  �إ�ضافة  على  �لعمل  جرى  و�لت�ضوق،  �الزدحام 
مل�ضتخدمي نظام �لعد�د�ت، ملن يرغب يف �ال�ضتغناء عن ��ضتخد�م 
�لقطع �لنقدية، حيث توفر �لبلدية بطاقات وقوف م�ضحونة بر�ضيد 

30 �ضيكاًل، ومتوفرة يف مبنى �لبلدية. 
�أي�ضًا،  �ملو�طنني  على  �لت�ضهيل  باب  من  �هلل  ر�م  بلدية  وقامت 
�أو  ر�ضوم  )دون  �ل�ضيار�ت  �إيقاف  خدمة  جمانية  نظام  باعتماد 
خمالفات( يف �أيام �لعطل �لر�ضمية و�لدينية، ومت تطبيق ذلك منذ 
بدء ت�ضغيل نظام �لعد�د�ت، فيما يجري �لعمل حاليًا على تو�ضعة 

نظام �لعد�د�ت، لي�ضمل �ضو�رع جديدة يف مدينة ر�م �هلل.

ثالثًاثانيًا تحسين السالمة المرورية في المدينة 
حر�ضت �لبلدية على �لعمل على توفري �ضبكة طرق يف �ملدينة  توفر 
ما  برتكيب  قامت  حيث  و�ملو�طنني،  لل�ضائقني  �الأمان  و  �ل�ضالمة 
يزيد عن  ٥00 �إ�ضارة مرورية يف مو�قع خمتلفة يف �ملدينة تت�ضمن :
�ل�ضري،  �جتاهات  حتديد  و�إ�ضار�ت  �ملو�قف،  حتديد  �إ�ضار�ت 

وتركيب �أ�ضار�ت خا�ضة بذوي �الإعاقة.

دهان وتحديد مسارب الشوارع
دهان  و�الإر�ضاد،  �ملرورية  �ل�ضالمة  و�ضائل  توفري  بغر�س  مت 
يف  خمتلفة  مو�قع  يف  و�مل�ضاة  للمركبات  �لطريق  م�ضارب  وحتديد 
�ملدينة  بطول 3٥ كم من �ل�ضو�رع، بحيث ��ضتملت �الأعمال على: 
دهان �خلطوط �لفا�ضلة �لطولية، ممر�ت �مل�ضاة، �أ�ضهم �حلركة، 
�ملو�قف، �جلزر، وعالمات �ل�ضرعة يف �ل�ضو�رع �لرئي�ضة، �مليادين 

و�لتقاطعات، و�أمام �ملد�ر�س.

دراسة الخطة المرورية الطارئة 
تطّلب �زدياد �حلركة �ملرورية يف مركز �ملدينة وخمتلف �أحيائها، �لقيام 
�الختناقات  من  للتقليل  �لتخطيط  بهدف  �ملرور  حلركة  طارئة  بدر��ضة 
�ملرورية، مع �حلفاظ على �ل�ضالمة �ملرورية من خالل �إن�ضاء �لتقاطعات 
كما  �خلطورة،  ذ�ت  �ل�ضو�رع  يف  �لقائمة  �لتقاطعات  وحتديد  �جلديدة 
مت  لذلك   وتنفيذ�  �لوقوف،  مناطق  �أنو�ع   حتديد  �إىل  �لدر��ضة  هدفت 
�ضمن  تتلخ�س  و�لتي  للخطة،  �ملدى  ق�ضرية  �الأهد�ف  بتفيذ  �ل�ضروع 

�ملجاالت �لتالية: 
  �لتقليل من �الختناقات �ملرورية: وذلك بزيادة �لقدرة �ال�ضتيعابية 
لل�ضو�رع �ضمن عرو�ضها �لقائمة حاليا، بتغيري �جتاهات �ل�ضري يف 

عدة مناطق من �جتاهني �إىل �جتاه و�حد.
   �ل�ضالمة �ملرورية: حتديد �لتقاطعات و �ل�ضو�رع �خلطرة يف �ملدينة 

و�لعمل على تنفيذ هذه �لتقاطعات.
م�ضموح  �لدفع”،  “م�ضبق  �لوقوف  مناطق  حتديد  �ملو�قف:  �إد�رة    

�لوقوف، “ممنوع �لوقوف”. 

اإلعداد للخطة المرورية االستراتيجية 
�هلل،  )ر�م  �لثالث  للبلديات  �مل�ضرتك  �لتعاون  وحدة  مع  بالتعاون  مت 
�لبرية، بيتونيا( وموؤ�ض�ضة �لتعاون �المنائي �الأملاين، و�ضع روؤيا �ضمولية 
وجود   �ضروة  على  وركزت  �لثالث،  للمدن  و�ملو��ضالت  �لطرق  ل�ضبكة 
و�لز�ئرين،  �ملو�طنني  خلدمة  وفعالة  �ضاملة  ومو��ضالت  طرق  �ضبكة 
ت�ضاهم يف ت�ضهيل حركة �ملو�طنني و�لب�ضائع، وحت�ضني ظروف ��ضتخد�م 
�ضبكة �لطرق، و�لتقليل من  ن�ضب �حلو�دث، وتوفري مو��ضالت �ضديقة 
خلطة  باالإعد�د  �لروؤية  هذه  �ضمن  �ملذكورة  �جلهات  وقامت  للبيئة، 
مرورية ت�ضمل �أهد�فا ق�ضرية – متو�ضطة �ملدى، و�أهد�فا طويلة �ملدى: 
وت�ضم �الأهد�ف ق�ضرية – متو�ضطة �ملدى: خمططات تنفيذية لتطوير 
�ضبكة �لطرق و�ملو��ضالت �لقائمة و�يجاد �حللول للم�ضاكل �حلالية يف 
�ل�ضبكة، �أما �الأهد�ف طويلة �ملدى فت�ضم خمططا مروريا �ضامال يخدم 

�ملدن �لثالث  مدته 20 عاما.

ال�شروع يف ربط املباين مع �شبكة ال�شرف ال�شحي
مع  متخ�ض�ضا  لقاء    2013 �لعام  يف  �هلل  ر�م  بلدية  عقدت 
م�ضروع �ضرف �ضحي  �مل�ضتفيدين من  �لطرية  �ضكان منطقة 
�مل�ضتفيدين  م�ضاهمة  �أهمية  على  خالله  و�أكدت  �لطرية، 
لت�ضتكمل  وت�ضديدها  �ل�ضحي  بال�ضرف  �ملتعلقة  بالر�ضوم 
توجهت  كما  �ملحطة،  بت�ضغيل  و�لبدء  �مل�ضروع  �عمال  �لبلدية 
�ملو�طنني  من  بالطلب  وميد�نية  �إعالمية  حملة  خالل  من 
بال�ضبكة  ملنازلهم  �ل�ضحي  �ل�ضرف  �ضبكة  ربط  �مل�ضتفيدن 
�لعامة من خالل �ل�ضركات و�ملقاولني وفق �ل�ضروط �خلا�ضة 
مع  �ملو�طنون  �ضرع  وقد  �لبلدية.  عنها  �أعلنت  و�لتي  بال�ضبك 

نهاية �لعام بالبدء بخطو�ت �ل�ضبك.

تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه األمطار
 

مشروع صرف صحي الطيرة
اإجناز م�شروع حمطة  تنقية مياه ال�شرف ال�شحي يف حي 

الطرية
قامت �لبلدية يف �لعام 2010 باإن�ضاء �ضبكة �ل�ضرف �ل�ضحي بطول 
مناطق  وت�ضتمل   ،10 حو�س  �لطرية  منطقة  لتغطية  كيلومرتً�،   22
خارج حي �لطرية �أي�ضًا، وبتكلفة مليوين ون�ضف �ملليون دوالر تقريبا 

من �ضندوق �لبلدية ومن وز�رة �ملالية عرب وز�رة �حلكم �ملحلي.
وتخدم �ملحطة �أكرب منطقة ممكنة، وب�ضعة �ألفي مرت مكعب يوميًا، 
�ضخ  حمطتي  �إز�لة  متت  بل  �ضخ،  حمطات  �إىل  �حلاجة  ودون 
وحتويلهما �إىل �لعمل عرب �الإ�ضالة �لطبيعية �ضمن حمطة �لطرية، 

ما �أدى �إىل �لتخل�س من �لعديد من �ملكاره �ل�ضحية.
�ضحي  �ضرف  تنقية  حمطة  يف  �مل�ضتخدمة  �لتكنولوجيا  وتعترب 
�أحدث  من  �لبيولوجية،  �الأغ�ضية  تكنولوجيا  وهي  �لطرية، 
يف:  ت�ضاهم  كونها  حمطات،  هكذ�  يف  �مل�ضتخدمة  �لتكنولوجيات 
�حلد من �لتلوث، وهو �لهدف �لرئي�ضي للمحطة، وتنقية �أكرب كمية 
�ملوقع حيث  وح�ضا�ضية  م�ضاحة ممكنة،  �أقل  �لعادمة يف  �ملياه  من 
�لينابيع �ملهمة، وبينها »عني قينيا«، وغريها من �الأ�ضباب، ما يجعل 
�ملحطة م�ضدر فخر للبلدية، لتكون و�حدة من �أحدث �ملحطات يف 
فل�ضطني و�ملنطقة، �إن مل تكن �أحدثها على االإطالق، واأكرثها حدً� 

للتلوث و�ضد�قة للبيئة.



�ضمن خطتها �ل�ضنوية لتطوير و�إعادة تاأهيل �ضبكة �الإنارة يف مدينة ر�م �هلل، متت 
تو�ضعة �ضبكة �الإنارة بحو�يل 6كم، حيث قامت �لبلدية برتكيب )120( عامود� مع 
وحد�ت �إنارة جديدة يف �ضو�رع خمتلفة، كما قامت بتاأهيل و�ضيانة �ضبكة �الإنارة 
�لقائمة بو�قع 4 كم يف مو�قع متفرقة من �ملدينة ،هذ� �إ�ضافة �إىل تاأهيل �الإ�ضار�ت 

�ل�ضوئية و�ضيانتها. 

استخدام الطاقة المتجددة )البديلة( 

يهدف »م�سروع الطاقة البديلة« اإىل ت�ليد طاقة كهربائية �سديقة للبيئة تعمل 
على الطاقة ال�سم�سية، بق�ة 15 كيل� واط يف ال�ساعة، كتجربة اأوىل لبلدية رام 
الثقايف،  اهلل  رام  ق�سر  �سطح  على  امل�سروع  اإن�ساء  مت  حيث  املجال،  هذا  يف  اهلل 
رام اهلل، من خالل تركيب وحدات ت�ليد طاقة كهربائية  بلدية  و�سطح مبنى 
كهرباء  �سركة  مع  ال�س�ئية  اخلاليا  ربط  على  العمل  ومت  ف�لتيك(.  )ف�ت� 

القد�ص، و�ستعمل البلدية على ت��سعة امل�سروع لي�سمل عدة مرافق للبلدية.
اله�اء،  يف  الكرب�ن  اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاث  من  احلّد  يف  امل�سروع   و�سي�ساهم 
و�سيعمل على ا�ستخدام م�سادر الطاقة الطبيعية لتح�يلها اإىل طاقة كهربائية 
فرناندو  �سان  بلدية  من  جزئي  بتم�يل  امل�سروع  نفذ  وقد  امل�اطنني.  خلدمة 
االإ�سبانية التي وقعت معها بلدية رام اهلل اتفاقية ت�اأمة يف العام 2004، واجلزء 

االآخر بتم�يل من التعاون الفني االأملاين.

خامسًارابعًا

»نحو طاقة متجددة صديقة للبيئة«

إنشاء وصيانة المدارس

افتتاح مدرسة عين منجد 
�ضمن خطة بلدية ر�م �هلل لبناء مد�ر�س جديدة يف مناطق خمتلفة يف �ملدينة وبهدف ت�ضهيل حركة تنقل �لطالب �إىل مد�ر�ضهم، �فتتحت وز�رة �لرتبية و�لتعليم وبلدية ر�م �هلل مدر�ضة عني منجد 
�الأ�ضا�ضية يف حي عني منجد يف �ملدينة، وقد خ�ض�ضت بلدية ر�م �هلل قطعة �الأر�س �لتي �أقيمت عليها �ملدر�ضة، يف حني قامت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بتمويل من �لبنك �الأملاين للتنمية باإن�ضاء 
�ملدر�ضة �لتي ت�ضم مبنى �ملدر�ضة �ملكون من طابقني مب�ضاحة 916 مرت� مربعا ي�ضم �لغرف �الإد�رية و�خلدماتية، �إ�ضافة �إىل �ملخترب�ت �لعلمية، وغرفتني �ضفيتني وطابق �أول مب�ضاحة 980مرت� 

مربعا ي�ضم 10 غرف �ضفية ومكتبة، �إ�ضافة �إىل وجود �ضاحة مو�قف �ضيار�ت وملعب، كما متت مر�عاة تاأمني مر�عاة م�ضاحات خ�ضر�ء، �إ�ضافة �إىل تاأهيل �ملمر�ت و�ملد�خل  لذوي �الإعاقة. 

تأهيل وصيانة المدارس عبر عطاء الصيانة السنوي 
ي�ضمل هذ� �مل�ضروع �أعمال �ضيانة �ملد�ر�س �حلكومية يف �ملدينة للمحافظة عليها يف و�ضع جيد و�آمن، يوفر ظروفا منا�ضبة للطالب وللعملية �لتعليمية، وبلغت تكلفة �الأعمال 700 �ألف �ضيكل من 
مو�زنة �ضريبة �ملعارف �لتي تتم جبايتها من �ملو�طنني، الإن�ضاء �ملد�ر�س و�ضيانتها. وت�ضمل �الأعمال يف �ملد�ر�س �ملدرجة �ضمن �مل�ضروع للعام 2013: مدر�ضة عزيز �ضاهني، مدر�ضة بنات ر�م �هلل 
�لثانوية، مدر�ضة هو�ري �أبو مدين، مدر�ضة ذكور ر�م �هلل �لثانوية، مدر�ضة في�ضل �حل�ضيني، ومدر�ضة عني م�ضباح.  وت�ضمل �أعمال �ل�ضيانة �أعمال طالء و�أعمال هدم، و�إن�ضاء وحد�ت �ضحية، 

و�أعمال تركيب �ضبابيك ، و�ضب ممر�ت،  �إ�ضافة �إىل �أعمال متفرقة �أخرى. 

تطوير شبكة اإلنارة

م�شروع الطاقة البديلة ف�ق �شطح ق�شر رام اهلل الثقايف

مدر�شة عني منجد الأ�شا�شية
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تاأهيل �شبكة ال�شرف ال�شحي
تعمل �لبلدية على تغيري �ل�ضبكات �لقدمية لل�ضرف �ل�ضحي يف �ملدينة مبا يتالءم مع �لتو�ضع 
�لعمر�ين فيها، بحيث مت تغيري �خلطوط بو�قع 416 مرت�، حيث من �ملقرر �أن يتم خالل خم�س 

�ضنو�ت، تغيري جميع �خلطوط �لقدمية يف �ملدينة. 
يف  متفرقة  �ضو�رع  يف  �ضحي  �ضرف  خطوط  بتاأهيل   2013 �لعام  يف  �لبلدية  طو�قم  وقامت 
�ملدينة بطول 10٥4 مرت طول و 60 مانهول، كما مت  �النتهاء من عطاء تاأهيل خطوط �ل�ضرف 
�ل�ضحي يف �ضارعي خليل مو�ضى وعبد �حلميد �ضومان يف �ملنطقة �ل�ضناعية، بتمويل م�ضرتك 
بني بلدية ر�م �هلل و�ملمثلية �لبولندية بطول 877 مرت� و 40 مانهول، مع �ال�ضارة �إىل  �أن هذ� 
�مل�ضروع ح�ضن �لو�ضع �لبيئي يف �ملنطقة، وذلك مبنع تكر�ر في�ضان �ملناهل، و��ضتبد�ل مو��ضري 

�ال�ضب�ضت �لقدمية مبو��ضري بال�ضتيكية باأقطار �أكرب لزيادة �لقدرة على �ال�ضتيعاب.

تاأهيل �شبكة ت�شريف مياه الأمطار 
نفذت �لبلدية، �ضمن م�ضروع عبار�ت مياه �الأمطار، عملية  تاأهيل خطوط �ل�ضرف �ل�ضحي 
�لقائمة  يف �ضارع �ل�ضوبك مبنطقة عني منجد، وهو  �خلط �لرئي�س لل�ضرف �ل�ضحي للمدينة، 
�ضد�قة  باتفاقية  �لبلدية  معها  ترتبط  �لتي  �لفرن�ضية  تولوز  بلدية  من  بتمويل  �مل�ضروع  ومت 
�إعادة تاأهيل خطوط �ل�ضرف �ل�ضحي �لقائمة ل�ضارع �ضاتيال، و�لذي ي�ضكل  وتعاون، و�أي�ضا 
�خلط �لرئي�س للمنطقة �ل�ضناعية، فيما �ضهد �لعام 2013 �أعمال �ضيانة للعديد من �ملناهل، 
كما مت �لتعامل مع حو�يل 80  حالة في�ضان للمناهل خالل �الأحو�ل �ملناخية �لتي �ضادت �ملنطقة 

وما خلفته من �أ�ضر�ر يف �ضتاء 2013.

ت�قيع اتفاقية مع املمثلية الب�لندية لتم�يل م�شروع لل�شرف ال�شحي
لل�ضرف  م�ضروع  لتمويل  فل�ضطني،  يف  �لبولندية  �ملمثلية  مع  �تفاقية  �هلل  ر�م  بلدية  وقعت 
�ل�ضحي يف �ضارع خليل مو�ضى يف �ملنطقة �ل�ضناعية، وت�ضل �لتكلفة �لتقديرية للم�ضروع ما 
يقارب 36 �ألف يورو.  ووقع م. مو�ضى حديد رئي�س �لبلدية �التفاقية بح�ضور با�ضا نينو خبرية 
تطوير �ل�ضيا�ضات يف �ملمثلية �لبولندية �التفاقية، وذلك يف �إطار جهود �لبلدية يف �لبحث عن 

متويل لدعم م�ضاريع �ل�ضرف �ل�ضحي يف �ملدينة.
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سابعًاسادسًا التنظيم العمراني

نظام األبنية 
�أعدت بلدية ر�م �هلل يف �لعام 2013 �مل�ضودة  �ضبه �لنهائية للتعديالت �ملقرتحة على نظام �الأبنية و�لتنظيم �خلا�س ببلدية 
ر�م �هلل، بحيث ي�ضاهم يف تنظيم عملية �لبناء، متما�ضيا مع �لتطور �لعمر�ين �ل�ضريع، �أخذ� بعني �العتبار �حتياجات �ملدينة 
وطبيعتها �جلغر�فية بهدف تقدمي مظهر عمر�ين ح�ضاري، كما �نتهت من �إعد�د و�عتماد عدد من �ل�ضيا�ضات �لتنظيمية 
)�ضقة �خلدمات، �ضروط �إفر�ز �ل�ضقق ...�لخ( و�لتي تهدف �إىل حفظ حقوق �ضاكني �ل�ضقق بتاأمني خدمات تتنا�ضب وحياتهم 

�ليومية يف �لبناء، وتقلي�س �إجر�ء�ت �لرت�خي�س و�ملتابعة من قبل �ملالكني. 

تفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش: �ضهد �لعام 2013، ت�ضديد� للرقابة ب�ضاأن توفري و�ضائل �حلماية يف موقع 
�لبناء، بحيث تتم مر�عاة جميع �ل�ضروط �ل�ضرورية و�لالزمة للحماية و�الأمن يف مو�قع �لبناء، مبا يحد من �ملخاطر. 

توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين حول آليات اإلشراف على المشاريع
وقعت بلدية ر�م �هلل �ضمن وحدة �لتعاون �مل�ضرتك للبلديات �لثالث )ر�م �هلل ، �لبرية، بيتونيا( ملحقا لربوتوكول �لتعاون مع 

نقابة �ملهند�ضني، وذلك بهدف �ضبط وتنظيم �آلية �الإ�ضر�ف على �ملو�قع �الإن�ضائية. 

إعداد مسودة بروتوكول تنفيذي بإجراءات السالمة 
والصحة المهنية العامة في المواقع اإلنشائية 

و�لدفاع �ملدين  �ملهند�ضني  ونقابة  و�لبرية  �لعمل وحمافظة ر�م �هلل  �ل�ضريكة من وز�رة  �الأطر�ف  بلدية ر�م �هلل مع  �أعدت 
و�الحتاد �لعام لعمال فل�ضطني م�ضودة بروتوكول تنفيذي باإجر�ء�ت �ل�ضالمة و�ل�ضحة �ملهنية �لعامة يف �ملو�قع �الإن�ضائية، 
�لعامة  �ملمتلكات  حماية  ي�ضمن  مبا  �لعمل،  مو�قع  يف  و�ملو�طنني  �لعمال  حلماية  م�ضرتك  تعاون  �إيجاد  �إىل  تهدف  و�لتي 
و�خلا�ضة، ويندرج هذ� �لربوتوكول �ضمن �أعمال وحدة �لتعاون �مل�ضرتك للبلديات �لثالث )ر�م �هلل، �لبرية، بيتونيا(، حر�ضا 

على تنظيم �لعمل وحلماية �لعاملني، و�تخاذ كافة �إجر�ء�ت �ل�ضالمة يف مو�قع �لعمل و�ضمان تنفيذ ذلك. 

التخطيط الحضري

تحديث المخطط الهيكلي
تنوعت م�ضاريع �لبلدية لتخدم عدة جماالت خمتلفة، وذلك بهدف تطوير �لبنية 
�لتحتية وحت�ضني �ل�ضالمة �ملرورية على �لطرق، �إ�ضافة �إىل تطوير �لبيئة �جلاذبة 

لال�ضتثمار يف �ملدينة، ومن �أهم �مل�ضاريع �لتي متت متابعتها �مل�ضاريع �لتالية:

مشروع تطوير البنية التحتية في 
منطقة التوسعة الجديدة للمدينة:

و�ل�ضرف  �لطرق  �ضبكة  لت�ضميم  وذلك  �ملرجعية  �ل�ضروط  جتهيز  مت  حيث 
�ل�ضحي  لـ 3 �أحو��س متت �إ�ضافتها حديثا للمدينة، وهي: حو�س ٥ خربة �لبد، 
حو�س 6 �جلهري، وحو�س 12 �لكرينعة، �إ�ضافة �إىل �أجز�ء من �ضبكة �ل�ضو�رع يف 
�أحو��س 10خلة �لعد�س و14 �لكرينعة و1٥ �جلدول. علما �أن �مل�ضروع يحتوي على 
128 �ضارعا بطول ٥٥كم تقريبا، وبعرو�س تنظيمية خمتلفة ترت�وح بني 4-22م.

مشاريع التعديل التنظيمي والتفصيلي 
متت �مل�ضادقة يف �لعام 2013 على 10 م�ضاريع مب�ضاحة كلية 638 دومنا، ومت 
 4 وتقدمي  دومنا،   66 كلية  مب�ضاحة  �الأعلى  �لتنظيم  ملجل�س  م�ضاريع   3 تقدمي 
م�ضاريع للجنة �الإقليمية مب�ضاحة كلية 211 دومنا، كما متت در��ضة �العرت��ضات 
حول �ل�ضارع �لد�ئري يف �للجنة �الإقليمية، �إ�ضافة �إىل وجود م�ضروعني يف مرحلة 
در��ضة �العرت��ضات، و�تخاذ قر�ر جلان حملية بهما ومب�ضاحة كلية 423 دومنا، 
م�ضروعا  و1٥  دومنا،  معلنني لالعرت��ضات مب�ضاحة ٥6  م�ضروعني  �إىل  �إ�ضافة 

قيد �لعمل عليها د�خليا. 

مشروع إعادة تقسيم األراضي في التوسعة الجديدة 
�أول م�ضروع الإعادة تق�ضيم  �لهيكلي ملدينة ر�م �هلل  �لتو�ضعة �جلديدة للمخطط  �الأر��ضي يف  �إعادة تق�ضيم  يعترب م�ضروع 
�الأر��ضي يف �لوطن، ومت بعد مو�فقة وز�رة �حلكم �ملحلي على �إ�ضافة ما يقرب من �لـ 2،400 دومن حلدود بلدية ر�م �هلل، 
بعد توجه �ملجل�س �لبلدي لوز�رة �حلكم �ملحلي طالبا تو�ضعة حدود �لبلدية �ل�ضابقة و�لتي بلغت حو�يل 11،290 دومنا فقط. 

مخطط التوسعة الجديدة
بهدف �إيجاد مناطق جديدة تلبي �لطلب �ملتز�يد على �الأر��ضي للبناء الأغر��س �ل�ضكن و �ملر�كز �لتجارية ومباين �ملكاتب 
و�خلدمات، مت �ل�ضروع باإعد�د �ملخطط �لفيزيائي للتو�ضعة �جلديدة بناًء على روؤية �ملجل�س �لبلدي و��ضتمز�ج �آر�ء �ملو�طنني 

و�الأ�ضخا�س ذوي �لعالقة، حيث مت بناء �ملخطط  لي�ضمن معاجلة عدة حماور منها:
�أزمة  من  يعاين  و�لذي  �حلايل،  �لتجاري  �ملدينة  مركز  عن  �ل�ضغط  تخفف  مركزية  وخدماتية  جتارية  مناطق  توفري 
للمدينة  �ملرتفعة   �ل�ضكانية  �لزيادة  �حتياجات  تلبي  �ضكنية جديدة  مناطق  وتوفري  للمدينة.  �ل�ضريع  للنمو  نتيجة  خانقة 
للحد�ئق  مو�قع  ت�ضمل  عامة  ومر�فق  مناطق خدمات  وتوفري  �ملدينة،  باجتاه  �لد�خلية  و�لهجرة  �لطبيعية  للزيادة  نتيجة 
لتوفري  �ملطلوبة  �ملعايري  تلبي  حكومية  ملد�ر�س  ومو�قع  �ملتعددة،  �الجتماعية  و�لن�ضاطات  للت�ضوق  عامة  وميادين  �لعامة، 
�لغرف �ل�ضفية و�ل�ضاحات �لد�خلية..�إلخ، وذلك  مب�ضاحات و��ضعة ن�ضبيا لتعوي�س �لنق�س يف �ملخطط �لهيكلي �ل�ضابق. 
وو�ضع حلول مل�ضكلة �أزمة �ملرور �حلالية وتوفري �ضبكة طرق م�ضممة وفق �ملعايري �لعلمية بحيث تكون �لطرق و��ضعة مريحة 

ومربوطة بطرق تفريغ خلارج �ملدينة توؤمن �لو�ضول و�خلروج من �ملناطق �جلديدة دون �حلاجة للمرور مبركز �ملدينة..
مت تخطيط هذه �ملناطق بحيث يكون هناك مركز�ن جتاريان ي�ضمان �ضاحات عامة ومناطق جتارية ومكاتب، �إ�ضافة �إىل 
منطقة �ضكنية و��ضعة، ومتيزت �ال�ضتعماالت مبرونتها و��ضتجابتها للقيمة �ال�ضتثمارية لالأر��ضي، حيث مت �قرت�ح مو�قع 

�ضياحية مب�ضاحات كبرية ن�ضبيا �إ�ضافة �إىل منطقة للمباين �ملرتفعة ما يزيد من فر�س �ال�ضتثمار يف هذه �ملناطق.
وتاأتي فكرة �إعادة تق�ضيم �الأر��ضي يف �ملنطقة ال�ضتغالل �لن�ضبة �لقانونية لالقتطاع و�مل�ضموحة يف �لقانون حتى )30%( من 
م�ضاحة قطعة �الأر�س دون �أي تعوي�س ليتم توزيع هذه �لن�ضبة على جميع �الأر��ضي يف �ملنطقة، على �أن تتم �إعادة تر�ضيم 
للمو�د  وفقا  وذلك  �ملنطقة،  يف  �ملقرتحة  لال�ضتعماالت  مالءمتها  و  �لقطع  هذه  �ضكل  حت�ضني  ي�ضمن  مبا  �الأر��ضي  هذه 
28،30،31 من قانون تنظيم �ملدن و�لقرى 79 لعام 1966 و�لتي متكن �لهيئات �ملحلية من تنفيذ �إعادة �لتق�ضيم �الإلز�مي 

وفق �مل�ضلحة �لعامة. 

ت�قيع بروت�ك�ل 
مع نقابة املهند�شني
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التنمية االقتصادية المحلية

تنظيم الحرف والصناعات
�عتمد �ملجل�س �لبلدي يف �لعام 2013 ،بهدف تنظيم عمل �حلرف 
حمددة،  حلرف  خا�ضة  �ضروطا  �هلل،  ر�م  مدينة  يف  و�ل�ضناعات 
�لفنادق،  �ل�ضيار�ت،  غ�ضيل  حمطات  و�ملقاهي،  �ملطاعم  وهي، 
مكاتب  �لبنوك،  �ل�ضيار�ت،  مو�قف  �ضاحات  �الأفر�ح،  قاعات 
بلدية  قامت   ،2013 �لعام  ويف  �ل�ضياقة.  مد�ر�س  �لتك�ضيات، 
لرتخي�س  �ملو�طنني  على  �الإجر�ء�ت  ت�ضهيل  بغر�س  �هلل،  ر�م 
�حلرف و�ل�ضناعات،  بتعيني طبيب يقوم بعمل مديرية �ل�ضحة يف 
ملنحها  �خت�ضا�ضه  من  و�ل�ضناعات  على �حلرف  للك�ضف  �لبلدية 

�لرت�خي�س.  

مشروع التنمية االقتصادية المحلية 
�الأوىل  �ملرحلة  ر�م �هلل يف  بلدية  �لبلديات  تطوير  �عتمد �ضندوق 
مل�ضروع �لتنمية �القت�ضادية �ملحلية، حيث تقدمت �لبلدية مب�ضروع 
�القت�ضادية  �لتنمية  جمال  يف  قطاعية  ��ضرت�تيجية  خطة  �إعد�د 

�ملحلية. 

مشروع تطوير المناخ االستثماري 
ت�ضهيل  مل�ضروع   Pilot منوذجية  كحالة  �هلل  ر�م  بلدية  �عتمدت 
�ل�ضركات من خالل وز�رة �القت�ضاد، مبا يعزز  �إجر�ء�ت ت�ضجيل 
�لرت�خي�س  �إجر�ء�ت  ت�ضهيل  يف  وي�ضاهم  �ال�ضتثماري  �ملناخ  من 

ووجود بيئة م�ضجعة لال�ضتثمار وفق معايري �لبنك �لدويل. 
بلدية ر�م �هلل يف هذ� �الإطار مذكرة تفاهم حول تب�ضيط  ووقعت 
�إطار  يف  وذلك  �خل�ضو�ضية،  �مل�ضاهمة  �ل�ضركات  ت�ضجيل  عملية 
تخفيف  على  و�لعمل  لالأعمال،  �ملو�تية  �لبيئة  وحت�ضني  �إ�ضالح 
�إجر�ء�ت تاأ�ضي�س �ل�ضركات �مل�ضاهمة �خل�ضو�ضية وت�ضريعها.  ووقع 
�لوطني كل من: وزير �القت�ضاد  على �ملذكرة يف وز�رة �القت�ضاد 
مو�ضى  �ملهند�س  �هلل  ر�م  بلدية  ورئي�س  ناجي،  جو�د  د.  �لوطني 
ورئي�س  رزق،  خليل  و�لبرية  �هلل  ر�م  جتارة  غرفة  ورئي�س  حديد، 
�لتمويل  ملوؤ�ض�ضة  �ملقيم  و�ملمثل  ها�ضم،  �أحمد  نابل�س  جتارة  غرفة 
وتطوير   �ال�ضتثمار  ت�ضجيع  ذلك  و�ضيخدم  حب�س.  يو�ضف  �لدولية 
�لبيئة �ال�ضتثمارية لرجال �الأعمال، مع تركيز �ملذكرة على حتليل 
ودر��ضة وتقييم نظام �لت�ضجيل �حلايل يف كل من ر�م �هلل ونابل�س 
�ملقرتحات  وتقدمي  ذلك،  يف  �مل�ضاركة  و�لهيئات  �جلهات   و�أدو�ر 
�لالزمة لتخفي�س عدد �لعمليات و�ملدة �لزمنية، �إ�ضافة �إىل و�ضع 
لعملية  و�لرتويج  �ملقرتحات  تلك  لتنفيذ  �ملطلوبة  و�الآليات  �خلطة 

�لت�ضجيل �جلديدة.

الشراكة مع القطاع الخاص
�لقطاع  مع  �ل�ضر�كة  لتعزيز  �لتوجهات  �لبلدي  �ملجل�س  �عتمد 
Out� �خلدمات الإد�رة  �خلارجية  �لتعاقد�ت  عرب  �ضو�ء   �خلا�س 

sourcing، �أو عرب �ضيناريوهات �إن�ضاء ت�ضغيل/ ترحيل  BOT. ومت 

يف هذ� �الإطار ��ضتالم مبنى �حلرجة �لتجاري يف �لبلدة �لقدمية 
بعد �نق�ضاء فرتة �ال�ضتثمار مع �مل�ضتثمر. 

دراسة إنشاء مدينة صناعية
ناق�ضت بلدية ر�م �هلل �لدر��ضة �لتي قام بها معهد �أبحاث �ل�ضيا�ضات 
�ل�ضناعات  يف حمافظة  لنقل  – ما�س،  �لفل�ضطيني  �القت�ضادية 
ر�م  �هلل و�لبرية من �ملناطق �حلالية �إىل منطقة �ضناعية جديدة. 
وقدم �ملعهد خالل �للقاء �ملحاور �لرئي�ضة �لتي جاءت يف �لدر��ضة، 
تو�جهها،  �لتي  و�لعو�ئق  �لقائمة  �ل�ضناعات  و�قع  حتديد  وهي: 
للخروج  �حلالية  �ل�ضناعات  لنقل  و�لالزمة  �ل�ضرورية  و�لعو�مل 
ذلك،  على  يرتتب  وما  جديدة  �ضناعية  منطقة  �إىل  �أماكنها   من 
وتاأتي  جديدة.  �ضناعية  منطقة  يف  لال�ضتثمار  �جلاذبة  و�لعو�مل 
�ملناق�ضة يف �ضوء تد�خل �ملناطق �ل�ضناعية مع �الأحياء �ل�ضكنية يف 
تلك �ملنطقة، ول�ضعوبة ت�ضجيع �ال�ضتثمار فيها. و�أجمع �ملناق�ضون 
متخ�ض�ضة  تف�ضيلية  در��ضة  لعمل  �حلاجة  على  �للقاء  ختام  يف 
�لالزمة،  و�مل�ضاحة  ونوعها،  �مل�ضتهدفة  �ل�ضناعات  موقع  لتحديد 

وما يلزم من �إجر�ء�ت تن�ضجم مع روؤية �ملنطقة ب�ضكل مف�ضل.

مهرجان رام الله للتسوق 
�أطلقت بلدية ر�م �هلل وغرفة جتارة و�ضناعة حمافظة ر�م �هلل و�لبرية 
فعاليات مهرجان ر�م �هلل للت�ضوق 2013، وذلك خالل موؤمتر �ضحايف 
عقدته يف �لغرفة �لتجارية، بح�ضور وزير �القت�ضاد د. جو�د ناجي، 
جمل�س  و�أع�ضاء  غنام،  ليلى  د.  و�لبرية  �هلل  ر�م  حمافظة  وحمافظ 
بلدية ر�م �هلل وممثلني عن �لقطاع �خلا�س وموؤ�ض�ضات �ملدينة وو�ضائل 

�الإعالم. 
و�نطلق �ملهرجان �لذي �أقيم للمرة �الأوىل يف مدينة ر�م �هلل )من تاريخ 
1-2013/8/31(.، قد �ضاهم بتوفري فر�س ت�ضوق باأ�ضعار منخف�ضة 
وتوفريعرو�س كبرية للمو�طنني يف ظل �لظروف �القت�ضادية �ل�ضعبة، 

و�إىل �إنعا�س �حلركة �لتجارية و�القت�ضادية يف �ملدينة. 
تكون  �أن  يجب  �لفل�ضطينية  �ل�ضوق  �أن  على  �ملهرجان  ر�ضالة  و�أكدت   
و��ضتمل  �الإ�ضر�ئيلية.  �ل�ضوق  من  بدال  �لفل�ضطينيني،  لكل  وجهة 
�ملهرجان طو�ل فرتته على فعاليات متنوعة، منها خيمة �ملهرجان يف 
�ضارع بنت جبيل مبركز �ملدينة �لتي �ضمت عر�ضا لل�ضركات و�مل�ضانع 

�لفل�ضطينية، و�لرتويج للمنتج �ملحلي، وعر�ضا ملجموعة منتدى �ضيد�ت ثامنًا
�الأعمال من �ملطرز�ت و�ملالب�س و�الأ�ضغال �ليدوية، وقدم بنك فل�ضطني 
�أ�ضبوع  �إىل  �إ�ضافة  لالأطفال.  وهد�يا  فنيا  برناجما  �ملهرجان  ر�عي 
�ل�ضيافة يف  ودور  و�لفنادق  �ملطاعم  ترويج  �إىل  �لذي هدف  �ل�ضيافة 
�ملو�ضة  و�أ�ضبوع  م�ضبوقة،  غري  خ�ضومات  منح  خالل  من  �ملحافظة 
....�لخ(،  �الأحذية  �ملالب�س  على  وخ�ضومات  ديز،  فا�ضن  �هلل  )ر�م 
للمد�ر�س  للعودة  يلزم  ما  وكل  )�لقرطا�ضية  للمد�ر�س  �لعودة  و�أ�ضبوع 
من  �أكرث  �ملهرجان  يف  �ضارك  وقد  وثقافية(،  فنية  فعاليات  ت�ضاحبه 

300 حمل ومطعم ومرفق يف �ملدينة. 
�لبلدية  للت�ضوق نظم من قبل  �أن مهرجان ر�م �هلل  من �جلدير ذكره 
�الأملانية،  �لوكالة  من  بدعم  و�لبرية،  �هلل  ر�م  و�ضناعة  جتارة  وغرفة 
وبرعاية بنك فل�ضطني، وبالتعاون مع �حتاد �لغرف �لتجارية �ل�ضناعية 
�هلل  ر�م  وحمافظة  �مل�ضتهلك،  حماية  وجمعية  �لفل�ضطينية،  �لزر�عية 
�الإذ�عي،  �الإعالمي  �لر�عي  �الإذ�عية  �أجيال  �ضبكة  وبرعاية  و�لبرية، 

وزمن بر�س.  

م�ؤمتر �شحفي لطلق مهرجان الت�ش�ق

عط�فة حمافظ رام اهلل والبرية يف 
زيارة ملهرجان الت�ش�ق يف مركز املدينة
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إحياء البلدة القديمة والحفاظ على الموروث الثقافي

مشروع الموروث الثقافي 
يف خطوة نحو ماأ�ض�ضة �لتطوير و�حلفاظ على �ملوروث �لثقايف �ملعماري يف مدينة ر�م �هلل، تقوم 
�لبلدية وبال�ضر�كة مع رو�ق – مركز �ملعمار �ل�ضعبي، بو�ضع خطة �لتطوير و�حلفاظ  على �ملركز 
�ال�ضتثمار  �لتطوير:  �أجل  من  »�لرت�ث  م�ضروع  �ضمن  �هلل  ر�م  يف  �لقدمية(  )�لبلدة  �لتاريخي 
يف �ملو�رد �لب�ضرية من �أجل �إعادة تاأهيل مر�كز �ملدن �لتاريخية و�إد�رتها«، و�لذي يتم تطبيقه 
حاليا يف ثالث مدن تاريخية يف �ملنطقة، هي: ر�م �هلل وبيت حلم يف فل�ضطني ومدينة �ل�ضلط 
يف �الأردن. حيث مت �لعمل على ��ضتكمال �إجناز �لدر��ضات و�مل�ضوحات �لدقيقة لعنا�ضر �لرت�ث 
�ملعماري يف �ملركز �لتاريخي، وحت�ضري خمططات �لتطوير و�حلماية و�إعادة �الإحياء للمنطقة 

وبالت�ضاور مع �الأطر�ف �ملعنية وذوي �لعالقة.
ومت �لقيام بالن�ضاطات �مل�ضحية و�لتي �ضملت معظم �ملباين �لتاريخية وتقييم و�ضع تلك �ملباين 
للمباين  �ملعمارية  و�الأمناط  عام  ب�ضكل  للمدينة  �لعمر�ين  �لتطور  �ضملت  لدر��ضات  �إ�ضافة 
�لتاريخية وخا�ضة حالة ر�م �هلل �لفريدة، حيث تظهر �ملباين �لتاريخية �لتحول �ملميز من قرية 

ريفية �إىل بلدة �ىل مدينة تتميز بالتعددية و�النفتاح.  

ويف �ملرحلة �لتالية للم�ضروع، من �ملقرر و�ضع خطة طريق ت�ضمل قائمة �مل�ضاريع و�لتدخالت �لتي 
ت�ضعى �لبلدية لتنفيذها خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ملقبلة، للنهو�س مبنطقة �لبلدة �لقدمية �ضاملة 
�ملناطق �ل�ضكنية و�لتجارية و�لثقافية باأولوية نحو �ل�ضكان و�ملجتمع �ملحلي، �إ�ضافة الإجناز دليل 

�إعادة �لتاأهيل �لذي ي�ضمل تنظيم �خلطة و�أعمال �لرتميم و�لتطوير.
و�عتمدت �لبلدية يف �لعام 2013 تاأهيل �ضو�رع يف �لبلدة �لقدمية، ومت منها تاأهيل وتبليط �ضارع 

�ل�ضقر�.

تاسعًا
اأعمال التاأهيل يف البلدة القدمية برام اهلل
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تهدف بلدية رام اهلل لي�ص فقط احلفاظ على م�ست�ى النظافة يف املدينة واإمنا االرتقاء به ب�سكل اأكرب من خالل زيادة عدد العمال يف جماالت تنظيف ال�س�ارع واملرافق 
اآليات جديدة ومتط�رة للتنظيف، كما تبذل اجله�د الكبرية يف تطبيق �سعار رام اهلل نظيفة 7/24،  اإىل �سراء  اإ�سافة  العامة للبلدية، ومركز املدينة واالأحياء املتفرقة، 

ولتعزيز ال��سع ال�سحي والبيئي والعمل على حت�سينه، مت العمل بعدة حماور بح�سب التايل:

الهدف الستراتيجي الثاني

تعزيز الوضع الصحي والبيئي وتحسينه

.. 
مني

: اأ
ير

�ش�
ت

حديقة �شان فرناندو - باطن اله�اء
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تطوير إدارة النفايات البلدية

إعادة توزيع حاويات النفايات في المدينة
يف  �ل�ضلبة  �لنفايات  جمع  �إد�رة  نظام  تطوير  بهدف 
على  �لعمل  مت  �حتياجاتتها،  مع   يتما�ضى  ومبا  �ملدينة، 
معظم  �إز�لة  متت  حيث  �حلاويات،  بع�س  توزيع  �إعادة 
�حلاويات �لكبرية من و�ضط �ملدينة، و��ضتبد�لها بحاويات 
�الأماكن، حيث كانت �حلاويات  تلك  �ضغرية وخا�ضة يف 
�لكبرية ت�ضغل حيز� كبري�، ما يعيق حركة �ملركبات و�ضري 
�ملو�طنني. يذكر �أن ق�ضم �لنفايات �ل�ضلبة، قام بالتعاون 
ر�م �هلل،  بلدية  �ملعلومات �جلغر�فية يف  نظم  د�ئرة  مع 
بتطوير نظام ذكي لتوثيق حاويات �لنفايات �ل�ضلبة مبا 
ي�ضهل متابعة  طلبات و�ضكاوى �ملو�طنني وتوثيق �ملتغري�ت 

�ملتعلقة بنظام جمع �لنفايات. 
و�ضع  عرب  �ملدينة  يف  �لنفايات  حاويات  ترقيم  ومت 
رمز م�ضار �آلية جمع �لنفايات، ورقم �ل�ضارع و�حلاوية 
لت�ضهيل عملية توزيع �حلاويات وجمع �لنفايات، كما مت 
تق�ضيم �ملدينة �إىل �ضت مناطق وفقا مل�ضار�ت مركبات 

جمع �لنفايات يف �ملدينة.

تكثيف جمع النفايات في فترات األعياد 
و�لقرى  �ملدن  من  �لزو�ر  من  كبري  عدد  لتو�فد  نظر� 
�ملجاورة �إىل مدينة ر�م �هلل يف فرت�ت �الأعياد، وحر�ضا 
و�لوجه  �ملدينة  نظافة  على  �حلفاظ  على  �لبلدية  من 
فقد  وز�ئريها،  �ملدينة  ب�ضكان  يليق  لها مبا  �حل�ضاري 
عدد  زيادة  عرب  �لنفايات  جمع  تكثيف  على  �لعمل  مت 
عمال نظافة �ل�ضو�رع و�ضيار�ت جمع �لنفايات، و�لذين 
يو��ضلون �لعمل حتى �ل�ضاعة �لثالثة و�لن�ضف �ضباحًا. 
مت  حيث  �لعيد،  وقفة  �أيام  يف  �لعمل  تكثيف  و��ضتمر 
ت�ضغيل جميع طو�قم ق�ضم �لنفايات �ل�ضلبة من عمال 
متتالية  �ضاعة   24 ملدة  م�ضتمر  ب�ضكل  جمع  و�ضيار�ت 

وحتى �ضباح �ليوم �الأول من عيد �الأ�ضحى.

تدوير الكرتونأواًل
جلمع  وع�ضري  متطور  نظام  بتطبيق  للبدء  �هلل  ر�م  بلدية  مل�ضاعي  ��ضتمر�ر� 
و�إعادة تدوير نفايات �لكرتون و�لورق، و�لذي من �ضاأنه تخفيف كميات �لنفايات 
�ل�ضلبة �لتي يتم ترحيلها يوميا، مت �التفاق مع �ضركة متخ�ض�ضة تتوىل ت�ضغيل 
�ضيتم  و�لتي  �لكرتون  جمع  �آلية  على  و�الإ�ضر�ف  �ملدينة،  نفايات  ترحيل  حمطة 
مركز  على جمعه يف  �الأوىل  �ملرحلة  �ضت�ضتمل  مر�حل، حيث  على عدة  تنفيذها 
�ملدينة، �ضتمتد لت�ضمل �ملحال �لتجارية �لكبرية و�مل�ضانع يف �ملرحلة �لثانية، وقد 
�لنفايات  وثني  ي�ضرتط طي  ب�ضكل جميل وح�ضاري بحيث  �الأقفا�س  مت ت�ضميم 

�لكرتونية قبل �إدخالها �إىل �لقف�س، هذ� ويتم �إفر�غها ب�ضكل يومي مبا ب�ضمن 
عدم تر�كم تلك �لنفايات. 

�أنه مت �ضابقا  خماطبة  جميع �ملنتجني �لرئي�ضيني للنفايات �لكرتونية يف  يذكر 
مدينة ر�م �هلل وبخا�ضة �ملحال  و�ملر�كز �لتجارية، �مل�ضانع، �لبقاالت وحمالت 
�ل�ضوبرماركت و�ملد�ر�س، و�الإيعاز لهم ب�ضرورة �تباع تعليمات �لبلدية يف �لتخل�س 

من �لنفايات �لكرتونية.

رام الله نظيفة 7/24 
 تنفيذ� ل�ضعار ر�م �هلل نظيفة 7/24 مت ت�ضغيل فرق عمل على مد�ر �الأ�ضبوع لتنظيف �ملدينة، وتوفري حاويات و�ضالل 
نفايات جديدة، وتنظيف �الأر��ضي �لفارغة بو�قع )90 موقعًا(، وتو�ضيع رقعة �ل�ضو�رع �لتي يتم تنظيفها، و�ل�ضروع 
يف تقدمي خدمة جمع �لنفايات يف �الأحياء �جلديدة )�لدبلوما�ضي، �لريحان(، كما نظمت �لبلدية 22 حملة عمل 
تطوعي لتنظيف �ملدينة مع موؤ�ض�ضات �ملدينة، فيما مت �التفاق �أي�ضا على  �إد�رة جمع �لنفايات يف �ل�ضو�رع �مل�ضرتكة 

مع بلديتي �لبرية وبيتونيا، كما مت �إعد�د در��ضة حول ر�ضوم جمع �لنفايات من �مل�ضانع. 

اآلية جمع الكرت�ن يف املدينة لعادة تدوير النفايات
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متابعة معالجة المكاره البيئية 
�ل�ضحية  �ملكاره  �هلل  ر�م  مبدينة  �ملناطق  بع�س  يف  تتكون 
�لناجمة �إما عن �إلقاء �لنفايات ب�ضكل ع�ضو�ئي يف  �الأر��ضي، 
�أو عدم �ضفط �حلفر �المت�ضا�ضية �ملنزلية، ويف هذه �حلاالت 
�تخذت بلدية ر�م �هلل عدة خطو�ت ملعاجلة �ملكاره �ل�ضحية، 
خاللها  يرتتب  �لتي  �ملدة  يت�ضمن  �إخطار  �إعطاء  يتم  بحيث 
بيئية قدرها ٥0  �إىل غر�مة  �إ�ضافة  �إز�لة �ملكرهة �ل�ضحية، 
باالإخطار  باملكرهة  �ملت�ضبب  �لتز�م  عدم  حال  ويف  دينار�، 
بع�س  ويف  �لبلديات،  حمكمة  �إىل  حتويله  يتم  له  حرر  �لذي 
قبل   من  �لبيئية  �ملكرهة  �إز�لة  �إمكانية  در��ضة  تتم  �حلاالت 
كما  بها.  �ملت�ضبب   على  �ملالية  �لتكلفة  ويتم حتميل  �لبلدية، 
قد يتم    �إيقاف �أي بر�ء�ت ذمة �أو �أي معامالت للمت�ضببني 
باملكرهة �لبيئية. وكانت �لبلدية ��ضتقبلت 7٥0 �ضكوى تتعلق 
بالبيئة، مت حتويل 60 منها �إىل حمكمة �لبلديات، يف حني مت 
 70 �إ�ضد�ر  مت  كما  بيئية،  غر�مة   07 بو�قع  �ملخالفني  تغرمي 

�إخطار� للمخالفني. 

تفعيل التفتيش الصحي 
�ملن�ضاآت  يف  و�لبيئية  �ل�ضحية  �ل�ضروط  توفر  �ضمان  بهدف 
بلدية  يف  و�لتفتي�س  �ملتابعة  ق�ضم  يقوم  �ملدينة،  يف  �لغذ�ئية 
�لعامة،  و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  جلنة  مع  وبالتعاون  �هلل،  ر�م 
ووز�رة  �ل�ضحة،  ووز�رة  �ملحافظة،  من  كاًل  ت�ضم  �لتي 
تفتي�ضية  بتنفيذ جوالت  �لزر�عة؛  ووز�رة  �لوطني،  �القت�ضاد 
على حمالت بيع �لدو�جن و�ملالحم وحمالت بيع �الأ�ضماك، 
حيث يتم �لتاأكد من م�ضدر هذه �للحوم وكونها مذبوحة يف 
�إ�ضافة �إىل  �إ�ضر�ف طبي بيطري،  �مل�ضالخ �ملرخ�ضة، وحتت 
�لتاأكد من مدى �ضالحيتها لال�ضتهالك �لب�ضري، ناهيك عن 

�لرتكيز  على �لنظافة �لعامة يف تلك �ملحالت. 
و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  جلنة  بن�ضاطات  �هلل  ر�م  بلدية  و�ضاركت 
�الأربع  �للجان  �ضمن  و�لبرية  �هلل  ر�م  مبحافظة  �لعامة 
�ملتخ�ض�ضة �لتي مت ت�ضكيلها للقيام بجوالت ميد�نية يف مدن 
�لغذ�ئية  �ملو�د  �ضالحية  مدى  من  للتاأكد  �ملحافظة،  وقرى 
لال�ضتهالك �لب�ضري، و�ضبط و�إتالف غري �ل�ضالح منها، ومت 
رم�ضان  �ضهر  �أ�ضبوعني من  قبل  �للجان  تفتي�س  تكثيف عمل 
و�لع�ضائر  و�حللويات  �ملخلالت  بيع  ملر�كز  و��ضتمرت خالله 
و�ملطاعم  و�ملجمد�ت  �للحوم  بيع  وحمالت  �لغذ�ئية  و�ملو�د 
�أو�ضاع  على  �الطمئنان  بهدف  �لغذ�ئية،  و�مل�ضانع  و�ملخابز 
من  و�لتاأكد  �لغذ�ئية  و�ل�ضالمة  �لعامة  و�لنظافة  �الأ�ضعار 

�ضروط �ل�ضحة و�ل�ضالمة �لعامة .

تنظيف الشوارع في مدينة رام الله

تكني�س  �ملزودة بخدمة  �ملناطق  نطاق  لتو�ضيع  �ضعيها  �إطار  يف 
من  �ل�ضو�رع  نظافة  تغطية  ن�ضبة  �لبلدية   رفعت  �ل�ضو�رع، 
�لذين  �لنظافة  عمال  عدد  �أن  علما   ،  %60 �إىل  لت�ضل   %  37
عاماًل،   ٥2 بلغ  �ملدينة   �ضو�رع  تنظيف  على  يوميا  يعملون 
بن�ضب  �ملختلفة  �ملدينة  �أحياء  على  يومي  ب�ضكل  توزيعهم  مت 
كثافة  ت�ضهد   �لتي  لل�ضو�رع  �الأولوية  �إعطاء  متفاوتة، حيث مت 
�أكرث من ناحية حركة �ملو�طنني فيها، �إ�ضافة �إىل �إعادة توزيع 
ل�ضمان �حلفاظ  كثافة  �الأقل  �ل�ضو�رع  ب�ضكل دوري يف  �لعمال 

على نظافة �ملدينة.
�إىل  �إ�ضافة  م�ضائية  وردية  �ملكن�ضة  �ضيارة  ت�ضغيل  مت  كما 
�أحياء كل من/  ن�ضبة نظافة �ضو�رع  �لوردية �ل�ضباحية، لرفع 
عني منجد، �ملنطقة �ل�ضناعية، �ملا�ضيون �إ�ضافة �إىل �ل�ضو�رع 
�لرئي�ضي،  �ل�ضارع  يافا،  �ضارع  على:  ��ضتملت  �لتي  �لرئي�ضة 

و�إ�ضكان جامعة بريزيت يف حي �لطرية.

تطوير الرقابة والتفتيش ثالثًاثانيًا

حملة مكافحة الكالب الضالة والقوارض
�نت�ضار  �لبلدية مبا يخ�س ظاهرة  �إىل  �لو�ردة  �ل�ضكاوى  لتز�يد عدد  نظر� 
�لكالب �ل�ضالة و�خلنازير يف �أنحاء مدينة ر�م �هلل وما ير�فقه من تعر�س 
على  تهجمها  عن  ناهيك  �الإزعاج،  �إىل  �إ�ضافة  �لعامة  لالأخطار  �ملو�طنني 
�حليو�نات يف �ملز�رع، و�نطالقا من حر�س �لبلدية على حماية �ملو�طنني، 
عقدت �لبلدية �جتماعا ملناق�ضة �الإجر�ء�ت �ملنا�ضبة ملكافحة هذه �لظاهرة 
للخروج  ملعاجلتها،  �ل�ضابقة  �لتجارب  وتقييم  �لعالقة،  ذ�ت  �ملوؤ�ض�ضات  مع 
بتو�ضيات من �ضاأنها �إجناح �حلمالت �لتي يتم تنظيمها يف هذ� �مل�ضمار. 
و�ضم �حل�ضور ممثلني عن كل من: وز�رة �ل�ضحة، مديرية �ضرطة ر�م �هلل، 
جمعية �لرفق باحليو�ن، بلدية بيتونيا، د�ئرة بيطرة  ر�م �هلل، وجلنة �ل�ضحة 
�ملر�دفة  �ل�ضلبية  �الآثار  على  �حل�ضور  و�أجمع  �هلل،  ر�م  بلدية  يف  و�لبيئة 
ملكافحة هذه �لظاهرة با�ضتخد�م �ل�ضموم كما كان يتم �ضابقا، و ذلك ب�ضبب 
�ضموميتها �لعالية و�لتي قد ت�ضكل خطر� على �ل�ضحة  �لعامة، �إ�ضافة �إىل 
�أنها طريقة موت غري رحيمة بتلك �حليو�نات، حيث قد ي�ضتمر �ل�ضم �أحيانا 
و�مل�ضموح  حاليا  �مل�ضتخدمة  �ملادة  �أن   كما  مفعوله.  لياأخذ  �ضاعات  عدة 
�لفل�ضطينية هي عبارة عن مبيد زر�عي غري خم�ض�س  دخولها لالأر��ضي 
للكالب، وقد �أ�ضبحت لدى �لكالب �لقدرة على متييز هذه �ملادة من خالل 
�إىل  �للجوء  �إىل �ضرورة  �الجتماع  وقد خل�س  و�البتعاد عنها.هذ�  �لر�ئحة 
�أكرث  �لكبرية من تلك �حليو�نات، وبطريقة  �الأعد�د  �آلية �ضريعة للحد من 
�لبلدية  ��ضتاأنفت  وقد  هذ�  للحيو�نات.  رحمة  و�أكرث  �لعامة  لل�ضحة  �أمنا 
�جلهات  مع  وبالتن�ضيق  قن�ضها  عرب  �ل�ضالة  �حليو�نات  مكافحة  حمالت 
مبعدل  حمالت  تنفيذ  مت  حيث  �ملو�طنني،  �أمن  حماية  ي�ضمن  مبا  �الأمنية 

مرتني �أ�ضبوعيا يف تلك �ملناطق �لتي ترد منها �ل�ضكاوى.
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�أ�ضاليب تقليل �لنفايات و�إعادة ��ضتعمالها وتدويرها، وذلك عن طريق 
�ل�ضلبة،  �لنفايات  ف�ضل  كيفية  حول  للطلبة  �لكرتونية  لعبة  عر�س 
�إ�ضافة �إىل تعليمهم كيفية تدوير�لنفايات �لع�ضوية يف حديقة �لقيقب. 

 
برنامج مدارس صحية 

وصديقة للبيئة لعام 2013-2012 
مع  بالتعاون  للبيئة  و�ضديقة  �ضحية  مد�ر�س  برنامج  تنفيذ  مت 
�للجنة  �إىل  �إ�ضافة  و�لبرية،  �هلل  ر�م  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية 
�لتوجيهية للربنامج، وبدعم من �ضركة �مل�ضروبات �لوطنية .حيث 
وهي:  مدر�ضة،   11 مع  بالربنامج  �ملتعلقة  �لن�ضاطات  تنفيذ  مت 
�الإجنيلية �الأ�ضقفية �لعربية، مدر�ضة �لفرندز للبنات، مدر�ضة ذكور 
عني م�ضباح، مدر�ضة بنات ر�م �هلل �لثانوية، مدر�ضة ذكور ر�م �هلل 
�الأ�ضا�ضية )�لوكالة(، مدر�ضة ر�هبات مار يو�ضف �لثانوية، مدر�ضة 
في�ضل �حل�ضيني، مدر�ضة هو�ري بو مدين، مدر�ضة �ضانت جورج، 

مد�ر�س �مل�ضتقبل، ومدر�ضة بنات ر�م �هلل �الأ�ضا�ضية )�لوكالة(. 
كما تقوم جميع �ملد�ر�س �مل�ضاركة بالربنامج بتنفيذ ن�ضاطات بيئية 

�ملد�ر�س  د�خل  �ضو�ء  �لزر�عية  �لتطوعية  �حلمالت  مثل  خمتلفة، 
�ل�ضاحات  لتنظيف  تطوعية  حمالت  يف  �مل�ضاركة  خارجها،  �أو 
�ضحي  غذ�ء  يوم  عمل  �ملد�ر�س،  من  �لقريبة  و�ل�ضو�رع  �ملدر�ضية 
جماالت  يف  و�ضحية  توعوية  حما�ضر�ت  تقدمي  �ملد�ر�س،  جلميع 
خمتلفة، بناء �أحو��س زر�عية يف �حلد�ئق �ملدر�ضية، عمل �ضبكات 
عمليات  �ملد�ر�س،  د�خل  �لبال�ضتيكية  �لبيوت  بناء  بالتنقيط،  ري 
تدوير للورق و�ال�ضتفادة من �ملنتج �جلديد يف �حلياة �لعملية، بناء 
من  بيئية  �أخرى  م�ضاريع  عمل  �لنباتي،  �الإكثار  لعملية  حا�ضنات 
�لنفايات �ل�ضلبة، عمل معار�س بيئية، �إ�ضافة �إىل م�ضاركة �الأهل 

و�ملجتمع �ملحلي بفعاليات ون�ضاطات بيئية �أخرى خمتلفة.

مسابقة المسرحية البيئية لعام 2013-2012
تهدف م�ضابقة �مل�ضرحية �لبيئية �إىل حتفيز �ملد�ر�س على ��ضتخد�م 

�أدو�ت �لدر�ما �مل�ضرحية يف رفع �لوعي �لبيئي لدى �لطلبة.  
مت �الإعالن عن �مل�ضابقة يف بد�ية �لعام �لدر��ضي، و�لتي ت�ضتهدف 
�الأ�ضا�ضي، حتت عنو�ن »ظاهرة  و�ل�ضاد�س  �ل�ضف �خلام�س  طلبة 

حرق �لنفايات« م�ضارها وكيفية �حلد منها. 
�حل�ضيني،  في�ضل  مدر�ضة  وهي:  مد�ر�س،   9 �مل�ضابقة  يف  �ضاركت 
�لعربية،  �الأ�ضقفية  �الإجنيلية  �ملدر�ضة  مدين،  بو  هو�ري  مدر�ضة 
�هلل  ر�م  بنات  مدر�ضة  جورج،  �ضانت  مدر�ضة  �مل�ضتقبل،  مد�ر�س 
�الأ�ضا�ضية )�لوكالة(، مدر�ضة ذكور ر�م �هلل �الأ�ضا�ضية )�لوكالة(، 

مدر�ضة ذكور عني م�ضباح، ومدر�ضة �لكلية �الأهلية. 
وعملت بلدية ر�م �هلل على تطوير �ملهار�ت �مل�ضرحية لدى �ملعلمني 

و�لطلبة مبا يتما�ضى مع �لهدف �لرئي�س للم�ضابقة، حيث مت توفري 
بدعم  م�ضاركة،  مدر�ضة  لكل  �مل�ضرح  جمال  يف  خمت�ضني  مدربني 
من موؤ�ض�ضة جذور لالإمناء �ل�ضحي و�الجتماعي، كما مت �لتدريب 
�إ�ضاءة،  )�ضوت،  �مل�ضرحية  و�لتقنيات  و�الألعاب  �لتمارين  على 
مالب�س، وديكور(، و�لعمل على �إنتاج و�إخر�ج �مل�ضرحية �لبيئة طيلة 

�لفرتة �ملقررة لتنفيذ �مل�ضروع.

حفل ختام مشاريع بلدية رام الله للتوعية 
البيئية للعام الدراسي 2013-2012

مع طلبة  �لبيئية  �لتوعية  م�ضاريع  باختتام  �هلل  ر�م  بلدية  �حتفلت 
�ملد�ر�س للعام �لدر��ضي 2102-3102، يف ق�ضر ر�م �هلل �لثقايف، 
مديرية  وهي:  �مل�ضروع،  يف  �ل�ضريكة  �ملوؤ�ض�ضات  بح�ضور  وذلك 
�لرتبية و�لتعليم يف �ملحافظة، و�جلهات �لد�عمة للم�ضاريع �ملختلفة، 

و�ملتمثلة بكل من: �ضركة �مل�ضروبات �لوطنية، وجمموعة �الت�ضاالت 
�لفل�ضطينية، وموؤ�ض�ضة جذور لالإمناء �ل�ضحي و�الجتماعي، �إ�ضافة 
و�للجنة  �لتوجيهية  �للجنة  و�أع�ضاء  و�ملعلمني  �ملد�ر�س  مدر�ء  �إىل 
�لتنفيذية لربنامج مد�ر�س �ضحية و�ضديقة للبيئة. وت�ضمن �حلفل 
�لفعاليات  �أبرز  عن  لتقرير  عر�ضا  �لر�ضمية  �لكلمات  �إىل  �إ�ضافة 
�مل�ضاركة يف  �ملدينة  �لبلدية يف مد�ر�س  بها  قامت  �لتي  و�الأن�ضطة 
�مل�ضروع. ومت عر�س فيلم ق�ضري عن �أبرز �لن�ضاطات �لبيئية �لتي 
متيزت بها �ملد�ر�س �مل�ضاركة، كما قدم طالب وطالبات مدر�ضة كل 
من في�ضل �حل�ضيني و�الإجنيلية �الأ�ضقفية �لعربية و�ضانت جورج، 
م�ضرحيات بيئية متنوعة، تناولت مو�ضوع ظاهرة حرق �لنفايات؛ 
ح�ضور  مع  تفاعال  القت   و�لتي  �لبيئة،  على  وم�ضارها  �أ�ضبابها، 
�حلفل. وخالل �حلفل مت �العالن عن �لفائزين يف م�ضاريع �لتوعية 

�لبيئة بح�ضب �لتايل:

مشاريع التوعية البيئية مع طلبة المدارس 
تق�م بلدية رام اهلل بتنفيذ عدة م�ساريع ت�ع�ية بيئية على مدار العام، والتي ت�ستهدف �سكان املدينة، وب�سكل خا�ص طلبة املدار�ص، بهدف اإك�ساب الطلبة مهارات حياتية عديدة خالل العملية التعليمية، وحت�يل هذه 
املهارات اإىل �سل�كيات اإيجابية، ت�ساعدهم على فهم احلياة والتعاطي مع التط�ر ال�سريع للمناحي املختلفة لها، وجعلهم اأكرث اإدراكاً للمحيط الذي يعي�س�ن فيه، واأكرث ح�ًسا مب�س�ؤوليتهم جتاه مدينتهم وحماية بيئتها.

رابعًا

مشروع بلدية رام الله للتوعية البيئية 
مع طلبة المدارس لعام 2013-2012  

�لوعي  لرفع  تهدف  عملية  ن�ضاطات  عدة  تنفيذ  �مل�ضروع  يت�ضمن 
ومبا  �لبيئة،  جتاه  �ليومية  �ملمار�ضات  يف  تغيري  و�إحد�ث  �لبيئي 
�لتعليمي  �ملنهاج  �لتي مت طرحها يف  �لبيئية  �ملفاهيم  مع  يتما�ضى 
بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  وطالبة،  طالب   2٥00 لدى  �لفل�ضطيني 

10-6 �أعو�م من عدة مد�ر�س خمتلفة يف مدينة ر�م �هلل. 
بلغ عدد �ملد�ر�س �مل�ضاركة يف �مل�ضروع  10مد�ر�س، هي: �ملدر�ضة 
�مل�ضتقبل،  مد�ر�س  �الأهلية،  �لكلية  �لعربية،  �الأ�ضقفية  �الإجنيلية 
مدر�ضة  �حل�ضيني،  في�ضل  مدر�ضة  للبنات،  �لفرندز  مدر�ضة 
�الأ�ضا�ضية  �هلل  ر�م  بنات  مدر�ضة  مدين،  بو  هو�ري  جورج،  �ضانت 
�الأ�ضا�ضية )�لوكالة(، ومدر�ضة  )�لوكالة(، مدر�ضة ذكور ر�م �هلل 

�لرجاء �الإجنيلية �للوثرية.
و�لثالث  و�لثاين  �الأول  �ل�ضف  طلبة  مع  �لن�ضاطات  هذه  تنفيذ  يتم 
و�لر�بع �الأ�ضا�ضي لل�ضنة �خلام�ضة على �لتو�يل، وبدعم من جمموعة 
حول  �لطالب  �إر�ضاد  على  �لعمل  مت  حيث  �لفل�ضطينية.  �الت�ضاالت 

الفائزون بمشاريع التوعية البيئية 
لعام 2013-2012

وفقا لنتائج �للجنة �لتقييمية للمد�ر�س �مل�ضاركة مب�ضابقة �مل�ضرحية 
مد�ر�س  بربنامج  �مل�ضاركة  للمد�ر�س  �لتوجيهية  و�للجنة  �لبيئية، 
�ضحية و�ضديقة للبيئة، جاءت ��ضماء �لفائزين على �لنحو �لتايل: 

برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة:
�ملرحلة  عن  للبنات  �لفرندز  مدر�ضة  الأوىل:  املرتبة   
)�لوكالة(  �الأ�ضا�ضية  �هلل  ر�م  بنات  مع  منا�ضفة  �لدنيا  �الأ�ضا�ضية 

عن �ملرحلة �الأ�ضا�ضية �لعليا و�ملرحلة �لثانوية.

مسابقة المسرحية البيئية
 املرتبة الأوىل: مدر�ضة في�ضل �حل�ضيني �الأ�ضا�ضية �ملختلطة.

 املرتبة الثانية: �ملدر�ضة �الإجنيلية �الأ�ضقفية �لعربية.
 املرتبة الثالثة: مدر�ضة �ضانت جورج.

جانب من الأن�شطة البيئية لطلبة املدار�س

جانب من احلفل اخلتامي

جانب من امل�شرحية البيئية يف ق�شر رام اهلل الثقايف
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رفع علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة 
�ضديقة  مدر�ضة  علم  برفع  عام  كل  يف  �هلل  ر�م  بلدية  تقوم 
باجلهود  �حتفاء  وذلك  �ملدينة  مد�ر�س  �إحدى  يف  للبيئة 
�ل�ضحة  لتعزيز  وطلبة  ومعلمني  �إد�رة  �ملدر�ضة  بذلتها  �لتي 

المخيم البيئي الخامس
�ضارك يف �ملخيم �لذي نظمته بلدية ر�م �هلل ومركز �لتعليم �لبيئي - بيت جاال للعام �خلام�س على �لتو�يل طالب من 
�لفئة �لعمرية 11-14 عاما، �ضمن برنامج متكامل يف حديقة �لعائلة �لتابعة للبلدية. ومت خالل فعاليات �ملخيم �لعمل 
على تكوين جمموعة من �أ�ضدقاء �لبيئة، �لذين ي�ضكلون حلقة و�ضل بني �لبلدية و�ملجتمع �ملحلي. ويهدف �ملخيم �إىل رفع 
وعي �لطلبة جتاه �لق�ضايا �لبيئية �لعاملية، ومت �لتعاون يف تنظيم �ملخيم مع عدد من �ملوؤ�ض�ضات: وز�رة �ضوؤون �لبيئة، 
�الأطفال، مديرية �ضحة  للدفاع عن  �لعاملية  �للعب، �حلركة  موؤ�ض�ضة �حلق يف  �لفل�ضطينيني،  �لهيدرولوجيني  جمموعة 
ر�م �هلل، وز�رة �القت�ضاد �لوطني، م�ضلحة مياه �لقد�س ملحافظة ر�م �هلل و�لبرية، �ملركز �لبيئي الأبحاث �لطاقة و�لبيئة، 
مركز �الإعالم �لبيئي، جمل�س �خلدمات �مل�ضرتك الإد�رة �لنفايات �ل�ضلبة للهيئات �ملحلية يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، 
�ضرية ر�م �هلل �الأوىل، مركز معا �لتنموي، مديرية زر�عة ر�م �هلل و�لبرية، منتدى �لفنانني �ل�ضغار، فرقة �أ�ضايل، م�ضرح 

�لق�ضبة، وجهاز �لدفاع �ملدين. وقد تربع  بنك �لقاهرة عمان بتغطية جزء من فعاليات �ملخيم. 

خامسًا

حمالت العمل التطوعي 
مت �الحتفال بيوم �ل�ضجرة مب�ضاركة 7 مد�ر�س يف �ملدينة، �ضاهمت 
مع �لبلدية بت�ضجري �ضارع �لطرية،  كما مت �الحتفال بيوم �لنظافة 
�لعاملي بالتعاون مع مركز �لتعليم �لبيئي، عرب تنفيذ عدة حمالت 
 8 مب�ضاركة  �الأر�ضفة  ودهان  �ل�ضو�رع  تنظيف  �ضملت  تطوعية 
لتنظيف  بريزيت  جامعة  طلبة  مع  تطوعي  عمل  مت  كما  مد�ر�س. 
�ضتاء  �لثلجية  �لعا�ضفة  خلفتها  �لتي  و�الأ�ضر�ر  �الآثار  من  �ملدينة 
�هلل  ر�م  وبلدية  �لطلبة  �ضوؤون  عمادة  من  وفد  قام  حيث   ،2013
من  �حلملة كجزء  بامل�ضاركة يف  �لطلبة  من  �لع�ضر�ت  �إىل جانب 

�مل�ضوؤولية �الجتماعية و�لوطنية.

سادسًا
للتوعية  �هلل  ر�م  بلدية  م�ضروع  �ضمن  مدر�ضتهم  بيئة  وحت�ضني 
بلدية  رفعت   2013 �لعام  ويف  �ملدينة.  مد�ر�س  يف  �لبيئة 
�ضركائها  مع  للبيئة  و�ضديقة  �ضحية  مدر�ضة  علم  �هلل  ر�م 

بنات  للبيئة يف مدر�ضة  و�ضديقة  مد�ر�س �ضحية  برنامج  �ضمن 
للبنات تقدير� جلهودهم  �الأ�ضا�ضية  ومدر�ضة �لفرندز  ر�م �هلل 
�الأن�ضطة  �إىل  باالإ�ضافة  للطالب،  ونظيفة  �ضحية  بيئة  توفري  يف 
و�لفعاليات �لتي قامت بها �ملدر�ضتان و�لتي تتعلق باحلفاظ على 
باأعمال  و��ضتخد�مها  �لنفايات  تدوير  و�إعادة  �ملدر�ضية  �لبيئة 

يدوية وفنية.
مدر�شة بنات رام اهلل الأ�شا�شية

يف مدر�شة 
الفرندز للبنات

م�شرية ختامية للمخيم 
البيئي اخلام�شةيف 

مركز املدينة



تشكيل لجنة مدينة رام الله خضراء ونظيفة
�ضكلت بلدية ر�م �هلل »جلنة مدينة ر�م �هلل خ�ضر�ء ونظيفة«، 
بتقدمي  وتقوم  للبلدية،  م�ضاند  ��ض�ضت�ضاري  طابع  ذ�ت  وهي 
تو�ضياتها للمجل�س �لبلدي لال�ضتئنا�س بالتو�ضيات فيما يتعلق 
�لذي  �ل�ضامل،  مبفهومه  وتخ�ضريها  �ملدينة  نظافة  مبو�ضوع 
بعني  �الأخذ  يتم  حيث  للمدينة،  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  يت�ضمن 
�إعد�د  و�لبيئية يف  و�الجتماعية  �لنو�حي �القت�ضادية  �العتبار 
�لريا�ضة  �أ�ضتاذ  من:  كال  �للجنة  وت�ضم  وتنفيذها.  خططها 
�ل�ضابق يف جامعة بريزيت كمال �ضم�ضوم، وطبيب �الأطفال د. 
�أمني ثلجي، ورجل �الأعمال عادل بول�س ومديرة رو�ضة �لفرندز 
�ضحى �مل�ضري، و�لنا�ضط �ملجتمعي �إميل ع�ضر�وي، و�ملهند�س 
رمي  �لبيئية  �لهند�ضة  يف  و�خلبرية  عبو�ضي،  �ضامح  �ملعماري 
م�ضلح، و�ملدير �لتنفيذي ل�ضرية ر�م �هلل �الأوىل خالد عليان، 
و�ملهند�س  �ضابقة،  مدر�ضة  -مديرة  �لفقيه  �لربغوثي  و�ضلوى 
�لبيئي عي�ضى طوطح، �إ�ضافة �إىل �أع�ضاء جلنة �ل�ضحة و�لبيئة 
�ملنبثقة عن �ملجل�س �لبلدي، وهم: حربي �لفروخ و�أمني عنابي، 
وكمال دعيب�س. وتتابع �للجنة �لق�ضايا �لتي من �ضاأنها �لنهو�س 
بو�قع �ملدينة كمدينة خ�ضر�ء، نظيفة، �ضحية و�ضديقة للبيئة.

تعزيز جمالية المدينة

زراعة وتشجير
�ضمن م�ضاعي بلدية ر�م �هلل لتجميل �ملدينة، متت زر�عة �آالف �أ�ضتال �لزهور، من 
�إنتاج م�ضتل �لبلدية، يف �مليادين و�حلد�ئق و�ل�ضو�رع ومر�فق �لبلدية و�ملوؤ�ض�ضات 
�لعامة ومد�ر�س �ملدينة، كما متت زر�عة �أكرث من 300  �ضجرة يف مناطق خمتلفة 
من �ضو�رع �لبلدية ومر�فقها، وكذلك زر�عة كل من ميادين: عزيز �ضاهني وب�ضري 
�ملو�ضمية  و�لنباتات  �لزهور  مبختلف  يا�ضني  و�أحمد  دروي�س  وحممود  �لربغوثي 

و�لد�ئمة. 

اإلنتاج الشتوي لألشتال 
�إنتاج حو�يل 63،000 �ضتلة متنوعة من �أ�ضتال �لزهور و�ل�ضجري�ت و�الأ�ضجار.

�إنتاج �لعروة �ل�ضتوية من �الأ�ضتال، حيث مت �إنتاج قر�بة 12،000 �ضتلة. 

البيت البالستيكي: 
�إن�ضاء بيت بال�ضتيكي جديد مب�ضاحة 042 مرت� مربعا، بهدف �حل�ضول على  مت 
�إنتاجية �أعلى وبجودة �أف�ضل، ومت تخ�ضي�س �مل�ضتل �لقائم الإنتاج �لورود مبختلف 

�أنو�عها. 

تقليم األشجار
  تقليم با�ستخدام الرافعة يف 83 م�قعا من �س�ارع املدينة.

  تقليم يدوي يف 81 م�قعا من �س�ارع املدينة. 

تزيين المدينة 
في األعياد والمناسبات الدينية 

الأعياد امل�شيحية 
عيد  فرتة  يف  �ملدينة  بتزيني  �هلل  ر�م  بلدية  قامت 
�إنارة �ضجرة  �مليالد �ملجيد مدة 3٥ يومًا، من ليلة 
�مليالد  حتى �نتهاء �الأعياد �مليالدية �ملجيدة، ويف 
�لعام 2013 متت زيادة �مل�ضاحة �ملزينة يف �ملدينة 
و�مليادين،  �لرئي�ضة  و�لتقاطعات  �ل�ضو�رع  بتزيني  
مبقد�ر  �مليالد  �ضجرة  �رتفاع  زيادة  متت  وكذلك 
2.٥ مرت عن �لعام �لفائت. وقامت �لبلدية بتزيني 
و�ضمل  �ملجيد،  �لف�ضح  عيد  فرتة  خالل  �ملدينة 
�لتزيني مناطق �أمام �لكنائ�س و�ل�ضو�رع  و�مليادين 
و�لبلدة  �ملدينة  ومركز  �لبلدية  ومر�فق  �لرئي�ضة 

�لقدمية. 

الأعياد الإ�شلمية
خالل  املدينة  تزيني  يف  ال�سن�ية  خطتها  �سمن   
االأعياد االإ�سالمية، قامت البلدية بتزيني املدينة 
من ليلة االإعالن عن بداية �سهر رم�سان ولغاية 
اأ�سب�عني بعد عيد الفطر ال�سعيد، وزينت املدينة 
قبل 5 اأيام من عيد االأ�سحى املبارك و 5 اأيام بعده، 
وال�س�ارع  امل�ساجد  اأمام  مناطق  التزيني  وا�سمل 
وامليادين الرئي�سة ومرافق البلدية ومركز املدينة 

والبلدة  القدمية. 

ثامنًاسابعًا
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تنظيم مركز المدينة

البسطات وعوائق المحال التجارية
ين�س  م�ضرتًكا  قر�ًر�  وبيتونيا،  و�لبرية  �هلل  ر�م  بلديات  �تخذت 
و�لتعديات  �ملعيقات  الإز�لة  حازمة  خطو�ت  يف  قدًما  �مل�ضي  على 
على �لطرق، و�إتاحة �لفر�ضة �أمام �ملو�طنني لل�ضري على �الأر�ضفة. 
وتنفيذ� للقر�ر قامت بلدية ر�م �هلل بحملة لالإز�لة �لفورية للتعديات 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  �لعامة، وم�ضادرتها، و�تخاذ  �ملمتلكات  على 
�جتاه كل من ال يلتزم باحلملة ودون �أي ��ضتثناء�ت، حيث مت منع 
�لب�ضائع  بيع  حافالت  ومنع  �ملدينة،  مركز  يف  �لب�ضطات  تو�جد 
�لتجارية  �ملحال  ومنع  �ملدينة،  يف  �لتمركز  من  و�لثابتة  �ملتنقلة 
من ��ضتخد�م �الأر�ضفة لعر�س �لب�ضائع، وذلك بالتعاون مع جلنة 

م�ضرتكة من �ملحافظة و�لبلديات و�ل�ضرطة و�لغرفة �لتجارية.

تجربة سوق رام الله الشعبي
مركز  تنظيم  حملة  �أعقاب  يف  �ل�ضعبي،  �هلل  ر�م  �ضوق  �إن�ضاء  مت 
وهدفت  �الأر�ضفة،  عن  و�لعو�ئق  �لتعديات  و�إز�لة  �هلل  ر�م  مدينة 
�لبلدية من �إن�ضائه �ىل توفري بديل ي�ضمن كر�مة و�حرت�م �أ�ضحاب 
جهة  من  �لب�ضطات  وزبائن  و�ملت�ضوقني  جهة،  من  �لب�ضطات 
حركة  و�إعاقة  و�الأر�ضفة  �ل�ضو�رع  على  �لتعديات  من  بدال  �أخرى، 
�ملرور و�ل�ضري. كانت �لبلدية  حري�ضة على �أن يلبي �ضوق ر�م �هلل 
مت  حيث  جناحه،  ت�ضمن  �لتي  و�ل�ضروط  �ملتطلبات  كافة  �ل�ضعبي 
ب�ضعة  �ضوى  يا�ضر عرفات  يبعد عن ميد�ن  ال  �لذي  �ملوقع  �ختيار 

تعزيز القدرات لتحدي الكوارث

خدمات الطوارىء خالل العاصفة الثلجية
مت بعد تقييم �إجر�ء�ت �لطو�رئ يف �ضتاء �لعام 2012، و�ضع خطة 
ترجم   ،2013 �لعام  يف  �لطو�رئ  حاالت  مع  للتعامل  ��ضرت�تيجية 
لبلدية  �لطو�رئ  عمليات  تعاطي غرفة  �لو�قع يف  �أر�س  على  ذلك 
ر�م �هلل، وطو�قهما د�خل مقر �لغرفة و�مليد�ن مع �لعا�ضفة �لثلجية 
ت�ضكيل  �لعميق  �جلوي  �ملنخف�س  قبل  ومت   ،2013 �ضتاء  »�أليك�ضا« 
غرفة عمليات، وفريق طو�رئ، و�ضمان جاهزية �ملعد�ت و�الآليات، 

وفتح �ملجال �أمام �لتطوع يف �حلملة.
�إ�ضافة  �ضاعة،  �لـ24  مد�ر  على  بالعمل  �لعمليات  غرفة  با�ضرت 
خطة  وحتديث  �الأولويات،  وفق  يومية  عمل  خطة  �إعد�د  �إىل 
�ملادية  �لطاقات  كافة  وت�ضخري  للم�ضتجد�ت،  وفقًا  �ليومية  �لعمل 
ونتيجة  »�ليك�ضا«،  �ملنخف�س  �نح�ضار  بعد  وما  للحملة.  و�لب�ضرية 
�لـ72 �ضاعة �الأوىل  �إعد�د وتنفيذ خطة  للثلوج، مت  للرت�كم �لكبري 
بعد �ملنخف�س �جلوي، و�إجر�ء تقييم لكيفية �إد�رة ومعاجلة بلدية 
ر�م �هلل للمنخف�س، و�مل�ضي قدمًا يف ماأ�ض�ضة وتطوير غرفة عمليات 
�لطو�رئ، وبعدها جاء قر�ر �ملجل�س �لبلدي با�ضتثمار مبليون �ضيكل 

يف هذ� �ملجال.
فتتلخ�س  �لعا�ضفة  خالل  �خلدمات  تقدمي  مبجاالت  يتعلق  وفيما 
�الأ�ضجار،  �ضقوط  �آثار  ومعاجلة  �ل�ضو�رع،  من  �لثلوج  �إز�لة  يف: 
وتقدمي �الإغاثة للمو�طنني على خمتلف �ل�ضعد، وتقدمي �خلدمات 

للموؤ�ض�ضات.

ومتيزت �لبلدية يف هذ� �ملجال بغرفة عمليات منتظمة ومتو��ضلة 
�ملباين  و�أرقام  لل�ضو�رع  �ضاملة  ت�ضمية  وتوفر  �ل�ضاعة،  مد�ر  على 
وتوفر  �لند�ء�ت،  تلبية  يف  �ل�ضريع  و�لتفاعل  �لد�خلية،  و�ل�ضقق 
 ،)SIG( آليات ومعد�ت جمهزة، و��ضتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة�
��ضتقبال  و�نتظام  �لعامة،  �خلدمة  يف  ومتفان  موؤهل  كادر  ووجود 
�ملكاملات حتى ما بعد �نح�ضار �ملنخف�س �جلوي باأيام، و�لقدرة على 

تقدمي خدمات �الإغاثة خارج مدينة ر�م �هلل.

عاشرًاتاسعًا

ب�ضطة   173 ي�ضم  ع�ضري  �ضوق  باإن�ضاء  �لبلدية  تبخل  ومل  �أمتار، 
د�خل �أك�ضاك ح�ضارية، ومر�فق خدماتية وكافيترييا، كما �عتمدت 
�لبلدية  معايري حمددة يف عملية توزيع �لب�ضطات، فمنحت �الأولوية 
�ل�ضهد�ء،  و�أبناء  �ملحررين  و�الأ�ضرى  �الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س 
و�ملر�أة �إ�ضافة للعاملني يف جمال �لب�ضطات منذ �ضنو�ت، ورغم كل 
ما �ضبق ذكره من ت�ضهيالت،  مل يتبق يف �ل�ضوق �ضوى عدد قليل من 
�أي  �لب�ضطات، حيث  تر�جع و�ضع �ل�ضوق حتى نهاية �لعام وبدون 

جباية، ما ��ضطر �لبلدية �إىل �إغالقه.
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مشروع 100مدينة قادرة على تحدي الكوارث 

فازت بلدية ر�م �هلل بع�ضوية �ضبكة 100 مدينة قادرة على حتدي 
�لكو�رث، بهدف تعزيز قدر�تها للتعامل ب�ضكل �أف�ضل مع �ل�ضدمات 
و�ل�ضغوط �ملتز�يدة يف �لقرن �حلادي و�لع�ضرين. وقد �أبدت حويل 
ر�ضميا  وتقدمت  للع�ضوية،  بالتقدم  �هتمامها  عاملية  مدينة   700

372 مدينة بطلب �لع�ضوية، يف حني مت �ختيار 33 مدينة باملرحلة
�الأوىل، وكانت ر�م �هلل ومدينة جبيل من لبنان �ملدينتني �لعربيتني. 
�الأمريكي  �لرئي�س  �لطلبات  در�ضت  �لتي  �لتحكيم  جلنة  �ضمت 
�ول�ضجن  �ل�ضابق  �لنيجريي  و�لرئي�س  كلينتون،  بيل  �الأ�ضبق 

�وبا�ضاجنو. 

إنشاء وتطوير الحدائق العامة

حادي 
عـشـر

حرش ردانا 
الحديقة األكبر حتى اآلن 

في رام الله

اجتماع العلن عن ان�شمام رام اهلل لع�ش�ية 
�شبكة 100 مدينة قادرة على حتدي الك�ارث

حديقة األمل
حديقة  �لبلدية  �أن�ضاأت  حي،  لكل  حديقة  ل�ضعار  ترجمة 
مرتً�   ٥٥0 م�ضاحتها  تبلغ  �لتي  �جلدول  منطقة  يف  �الأمل 
ومر�عاة  بالب�ضاطة  �حلديقة  ت�ضميم  ويتميز  مربعًا. 
�حلديقة  حتتوي  حيث  للمنطقة،  �لطبوغر�يف  �لطابع 
على منطقة �ألعاب لالأطفال، وكذلك على منطقة جلو�س 
بني  للربط  حجرية  و�أدر�ج  �الألعاب،  منطقة  على  مطّلة 
�خل�ضبية  باملقاعد  �حلديقة  جتهيز  مت  كذلك  �ملنطقتني، 

وحو�جز �حلماية وعدد متنوع من �الألعاب. 

حديقة الأمل

جانب من حفل افتتاح حديقة حر�س ردانا

افتتاح حرش ردانا 
عام  �أمني  بح�ضور   )2013 )حزير�ن  �هلل  ر�م  بلدية  �فتتحت 
�لرئا�ضة �لطيب عبد �لرحيم نيابة عن �لرئي�س حممود عبا�س، 
�ضري�ك  جاك  �ضارع  تقاطع  يف  �لو�قع   رد�نا   حديقة  حر�س 
�لرتويحي  �هلل  ر�م  �ملقابلة ملجمع  �الأر�س  على  مو�ضكو،  و�ضارع 

مبدينة ر�م �هلل.
زيادة  �إىل  �لبلدية من خالله  تهدف  �لذي  رد�نا،  يعترب حر�س 
�أح�ضان  يف  للتنزه  عائلية  مر�فق  وتوفري  �خل�ضر�ء  �مل�ضاحات 
�لطبيعة �ضمن م�ضاحة تزيد عن 7دومنات، �أكرب حديقة عامة 

تقام حتى �الآن يف مدينة ر�م �هلل . 
  مت تنفيذ �حلر�س على مرحلتني، ��ضتملت �الأوىل ترميم وبناء 
�الأ�ضجار  وزر�عة  �ملوقع  وت�ضوية  �الأدر�ج،  وكذلك  �ل�ضال�ضل، 
�حلرجية يف �مل�ضاحات غري �مل�ضجرة، وجتهيز �ملقاعد �خل�ضبية.  
وغرفة  وكفيترييا  �ضحية  وحد�ت  بناء  �لثانية  �ملرحلة  و�ضملت 
�ضحية  �أماكن  جتهيز  مت  كما  لل�ضيار�ت،  ومو�قف  للحر��ضة، 
و�آمنة لل�ضو�ء، وتخ�ضي�س م�ضاحة لبناء حديقة �ألعاب لالأطفال 
بني  ما  �ملو�طنني  ي�ضتقبل  �حلر�س  �أن  يذكر  �حلر�س.  �ضمن 
�ل�ضاعة �حلادية ع�ضرة �ضباحا وحتى �لثانية ع�ضرة ليال، �ضمن 

�أجو�ء عائلية ممتعة.
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الهدف الستراتيجي الثالث

اإلسهام في التنمية الثقافية والمجتمعية

ي�ضجل لبلدية ر�م �هلل، �أنها حّولت �لفعل �لثقايف من جمرد جمموعة فعاليات �إىل م�ضروع حقيقي و��ضع ومتكامل. لقد �لتقطت �لبلدية مبكرً� جدً� �لتغري �لعاملي �ملتمثل باإ�ضر�ك 
موؤ�ض�ضات �حلكم �ملحلي يف �لفعل �لثقايف، يف �جتاه ك�ضر �حتكاره من قبل �جلهات �لر�ضمية، ومتكنت �لبلدية من �لقيام بدور ناظم وم�ضاند و�ضريك يف �مل�ضروع �لثقايف. و�حلدث 
�لثقايف �ملنبثق عن بلدية ر�م �هلل مربوط �إىل �لقاطرة �الإ�ضرت�تيجية، و�ع للبعد �لتنموي يف �لثقافة، و�أي�ضا للبعد �ملجتمعي، لذ� نر�ه ميازج ما بني تو�ضيع �لبنية �لتحتية وتاأهيلها، 

و�إفر�د ف�ضاء�ت و��ضعة للفعل �لثقايف، يف �لوقت �لذي يذهب فيه بالفعل �لثقايف �إىل �لنا�س حيث وجدو�، م�ضركا �ضر�ئح �جتماعية و��ضعة معه.
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البرامج والفعاليات الثقافية والفنية

مهرجان وين ع رام الله 5
ع  وين  ملهرجان  �خلام�ضة   �لن�ضخة  يف  �هلل  ر�م  بلدية  ��ضت�ضافت 
ر�م �هلل )30/8-22( و�لذي �تخذ عبارة »منا وفينا« ثيمة له، فرقا 
فل�ضطينية من دول �لعامل �ملختلفة، وذلك لرتكيزها يف 2013على 
��ضت�ضافة �لفنانني �لفل�ضطينيني يف �ملهرجان �أينما كانو�، �ضو�ء من 
يعي�س منهم يف فل�ضطني �لتاريخية، �أو يف �ملنايف و�ملهاجر، وذلك 
�لفل�ضطيني  �جلمهور  وربط  �ملهرجان  لتطوير  جديدة  خطوة  يف 
من  �لعظمى  للغالبية  �لفر�ضة  ت�ضنح  مل  حيث  فنانيه،  باإبد�عات 
�إنتاج هوؤالء �ملبدعني، على �لرغم  �جلمهور ملعرفة جزء كبري من 

من ح�ضورهم �لعاملي و�ضهرتهم �لو��ضعة. 
�الفتتاح مع فرقة  ليلة  رام اهلل«  ع  »وين  مهرجان  وتفاعل جمهور 

�ضابرين  �لفل�ضطينية  �لفنانة  ومع  �الأردن،  من  و�أوتار  دوز�ن 
كمال. �أما �ليوم �لثاين للمهرجان فاجتمعت فيه �لعائلة و�الأطفال 
لال�ضتمتاع  �لد�خل  وفل�ضطيني  �ملحافظات  خمتلف  من  و�ل�ضباب 
�لفل�ضطينية  �ل�ضهب  و�مل�ضرحية مع فرقة  �لقتالية  �لفنون  بعرو�س 
ومدر�ضة �ضريك فل�ضطني وفرقة �لتايكوندو �لتي قدمت خ�ضي�ضا 

للم�ضاركة يف �ملهرجان من كوريا.
�أبو  تامر  �لفل�ضطيني  �لفنان  مع  �لثانية  �ل�ضبابية  �لفعالية  وكانت 
غز�لة �لقادم من م�ضر، و�لذي قدم �أغنيات من تاأليفه ملو�ضيقى 
معا�ضرة ير�ضم فيها عبار�ت جتمع �الأمل و�لتحدي و�حلب و�نعد�م 
كويك   �أبو  طارق  �لفل�ضطيني  �لفنان  مع  فعالية  جانب  �إىل  �الأمن، 

�لذي قدم �أغاين �لر�ب متناوال هموم �حلياة �ليومية للنا�س. 
بعرو�س  �حلد�دين  ر��ضد  �ضاحة  يف  �ملهرجان  فعاليات  وتو��ضلت 
وفرقة  �جلليل  رباعي  فرقة  مع  مميز�  جمهور�  ��ضتقطبت  خمتلفة 

�لر�بع فرقة  �ليوم  للمهرجان، ويف  �لثالث  �ليوم  �لقد�س يف  مقامات 
�يقاعات �لبلد كانت يف مركز �ملدينة تقدم عر�ضها للمارة، وجمموعة 
نوى �لتي قدمت عر�ضا للمو�ضيقي �لعربي �لفل�ضطيني  روحي �خلما�س. 
�أرو�ح  على  حد�د�  �خلام�س  �ليوم  يف  عرو�ضه  �ملهرجان  و�أوقف 
�ضهد�ئنا �لذي �رتقو� على �أر�س خميم قلنديا، ولي�ضتاأنف �لفعاليات 
يف  لالأطفال  مل�ضرحية  بعر�س  �ل�ضاد�س  �ليوم  يف  �الأطفال  فئة  مع 
مركز خليل �ل�ضكاكيني، و�ضعر ومو�ضيقى لطارق حمد�ن، وعر�س 
عر�س  مع  فعالياته  �ملهرجان  و��ضتكمل  �ل�ضايح.  جميل  للفنان 
مولر،  جاكو  �لهولندي  مع  غنام  فكتور  للفل�ضطيني  مو�ضيقي 
دروي�س.   حممود  متحف  يف  فرن�ضا،  من  جرب�ن  كاميليا  و�لفنانة  
و�ختتم �ملهرجان بعر�س لفرقة حنني من فل�ضطني، كما ��ضتكملت 
مع  �أم�ضية  وكذ�  لالأطفال،  ني�ضان  جلوقة  تاأجلت   �لتي  �لفعاليات 

�ل�ضاعر �أحمد دحبور. 

أواًل

يذكر �أن �لبلدية وجهت �لدعوة جلميع �ملو�طنني 
حل�ضور �ملهرجان �لذي يقدم عرو�ضه جمانا، 
يف  �لثقافية  �للجنة  الأع�ضاء  بال�ضكر  وتوجهت 
�إميل  �لعطاري،  �إبر�هيم  وهم:   �ملهرجان، 
خالد  عليان،  خالد  حموري،  �إميان  ع�ضر�وي، 
�لعربي،  طارق  ر�ضو�ن،  �أبو  رمزي  قطام�س، 
حممود �أبو ه�ضه�س، نادر جالل، ن�ضرين نفاع. 

�ل�ضركاء  �ملهرجان  رعاة  �لبلدية  و�ضكرت 
بنك  �ملجتمعية:  �مل�ضوؤولية  يف  �ال�ضرت�تيجيني 
وفندق  موبايل  و�لوطنية  رئي�س،  ر�ع  فل�ضطني 
مركز  مع:   بالتعاون  ف�ضي،  ر�ع  بارك  جر�ند 
ح�ضمة،  ومنى  با�ضم  موؤ�ض�ضة  �ل�ضعبي،  �لفن 
من  وبدعم  �أمريكا،  يف  �هلل  ر�م  �أبناء  �حتاد 
موؤ�ض�ضة عبد �ملح�ضن �لقطان، وبرعاية �إعالمية 
ر�ية  �ضبكة  فل�ضطني،  وف�ضائية  تلفزيون  من: 
فل�ضطني  �ضبكة  �الإخبارية،  معا  �ضبكة  �إم،  �إف 
24. هذ� وقد قامت ف�ضائية وتلفزيون فل�ضطني 
�لهو�ء  على  �ملهرجات  فعاليات  من  عدد  بنقل 
باال�ضافة  مبا�ضر،  فل�ضطني  قناة  مبا�ضرة عرب 

�إىل �لتغطية �الإعالمية �ملحلية و�لعربية. 

جانب من فعاليات مهرجان وين ع رام اهلل
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مهرجان نوار نيسان

و�لذي  ني�ضان«  »نو�ر  �لطفل  مهرجان  فعاليات  يف  �هلل  ر�م  مدينة  �أطفال  من  �الآالف  �ضارك 
نظمته �لبلدية  وموؤ�ض�ضة تامر  للتعليم �ملجتمعي ومركز �لفن �ل�ضعبي و�ضرية ر�م �هلل �الأوىل. 
و�للوحات  �ملو�ضيقى  بروح  و�لفنتازيا،  �خليال  ق�ض�س  لتحاكي  �ملهرجان  فعاليات  و�نطلقت 
�لفنية، مب�ضرية لالأطفال وذويهم من �أمام �ضاحة ر��ضد �حلد�دين مقابل بلدية ر�م �هلل �إىل 
�لبلدة �لقدمية �لتي �حت�ضنت �أطفال �ملدينة وزو�رها، لتت�ضكل حارتها من جدر�ن �حلكايا 
و�ضناديق �لعجب.  وتاأتي م�ضاركة �لبلدية كمظلة للمهرجان، يف �ضياق خطة بلدية ر�م �هلل 
�لهادفة �إىل تفعيل دور �ل�ضباب و�الأطفال يف �ملدينة، عرب بناء بر�مج خا�ضة بهم، ومر�فق 
�ل�ضريكة على تو�ضيع  �ملوؤ�ض�ضات  �لثقايف و�لريا�ضي و�الإبد�عي. وعملت  ت�ضتوعب ن�ضاطهم 

قاعدة �ل�ضركاء لت�ضم نخبة من  �ملر�كز �لثقافية و�الأندية يف مدينة ر�م �هلل. 
 ي�ضار �إىل �أن �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضريكة يف �ملهرجان للعام 2013 هي:  مركز رو�ق للمعمار �ل�ضعبي، موؤ�ض�ضة عبد �ملح�ضن 
نادي  �لفرن�ضي، معهد غوتة،  �لثقايف  �ملركز  ر�م �هلل،  �أطفال  بلدي  �مل�ضرح، جمل�س  وتدريب  الإنتاج  �لقطان، ع�ضتار  
قدورة،  �ضباب  نادي  �جتماعي  �لغد، مركز  �هلل، رو�د  �إ�ضالمي  ر�م  نادي  �هلل،  ر�م  �ضباب  نادي  �هلل،  ر�م  �أرثوذك�ضي 

جمعية �لكمنجاتي للمو�ضيقى.

اأك�ساك مهرجان الزيت�ن ال�ساد�ص

وم�ضتوطنيه،  �الحتالل  �ضيا�ضة  مو�جهة  يف  و�لهوية 
و�لفالحني،  �لزر�عية  �الأر��ضي  بدعم  و�ملطالبة 
�الآفاق  يفتح  ما  �ملحلي  باملنتج  بالتعريف  و�مل�ضاهمة 
ت�ضويق  �أك�ضاك  �فتتاح  �ملهرجان  و�ضمل  لت�ضويقه. 
لعر�س وت�ضويق �لزيت و�لزيتون ومنتجات �لتعاونيات، 
�إ�ضافة �إىل منتجات حرفية و�ضناعة يدوية جلمعيات 
عرو�س  وتقدمي  �ملحافظات،  خمتلف  من  وموؤ�ض�ضات 
�حلارة  وم�ضرح  �ضعيد  �إدو�رد  ملعهد  فلكلورية  فنية 
من  لعدد  �ل�ضعبي  و�لرق�س  �لدبكة  فرق  من  وعدد 
طلبة مد�ر�س ر�م �هلل. وقامت ف�ضائية CBM بتغطية 

فعاليات �ملهرجان. 

حفل إنارة شجرة عيد الميالد السنوي

�أنارت مدينة ر�م �هلل �ضجرة �مليالد مب�ضاركة جوقات 
�ملدر�ضة  �أطفال  )جوقة  �هلل  ر�م  مدينة  مد�ر�س 
للروم  �لب�ضارة  كني�ضة  مدر�ضة  جوقة  �الإجنيلية، 
وجوقة  �لفرندز  مدر�ضة  �أطفال  جوقة  �لكاثوليــــك، 
بنات ر�هبات مار يو�ضف(، وح�ضره د. ر�مي �حلمد 
�هلل رئي�س �لوزر�ء، ود. ليلى غنام حمافظ حمافظة 
�لر�ضمية  �ل�ضخ�ضيات  من  وعدد  و�لبرية،  �هلل  ر�م 
كبري  وح�ضد  �مل�ضيحية،  �لطو�ئف  ممثلي  �الآباء  ومن 
من �أهايل �ملدينة، رغم �الأجو�ء �ملاطرة �لتي ر�فقت 
على  �هلل  ر�م  بلدية  حتر�س  �لتي   �ل�ضنوية  �الأم�ضية 
يف  و�لثقافية  �لدينية  للتعددية  جت�ضيد�  �إقامتها 

�ملدينة.

مهرجان الزيتون السادس

 )2013 �لثاين  )ت�ضرين  �هلل  ر�م  بلدية  نظمت 
يف  ياأتي  �لذي  �ل�ضاد�س،  �لزيتون  مهرجان  فعاليات 
�إطار تفاعلها مع �ملجتمع �ملحلي لتاأكيد رمزية �ضجرة 
�لزيتون ودورها يف تعزيز �لبقاء و�ل�ضمود، بال�ضر�كة 
�لتعليم  ومركز  و�الإمناء  للبحوث  بي�ضان  مركز  مع 
ومبادئ  قيم  جملة  لتاأكيد  �ملهرجان  وجاء  �لبيئي. 
متعلقة برمزية �ضجرة �لزيتون رمز �لبقاء و�ل�ضمود 



�الإ�ضالمي  للن�ضيد  �ملقد�ضي  �الإن�ضاد  �أحيتها جمموعة  يا�ضر عرفات  ميد�ن  �أقيمت يف  مركزية  رم�ضانية  �أم�ضية  �هلل  ر�م  بلدية  نظمت 
و�ملد�ئح �لنبوية، وعالء عز�م وفرقته يف �أم�ضية بعنو�ن )من �لطرب �جلميل(. وتاأتي �الأم�ضية تعزيز� خل�ضو�ضية مدينة ر�م �هلل �لتي 
و�لدينية  �لوطنية  �أعيادهم  �ملدينة  �ضكان  �لبلدية  مل�ضاركة  ومو��ضلة  بها،  متتاز  �لتي  و�ل�ضيا�ضية  و�لدينية  �لثقافية  �لتعددية  يف  تكمن 

)�مل�ضيحية و�الإ�ضالمية( عرب تر�ضيخ تقاليد �حتفالية جتمع �ضكان �ملدينة لالحتفال ب�ضكل مركزي.

مشروع األمل   »أبناء رام الله في المهجر«

�الأعمال �لتطوعية و�لرحالت �ملحلية لكل من �لقد�س وبيت حلم، 
�الإ�ضر�ئيلية،  �حلو�جز  وعلى  �لفل�ضطينيني  و�قع  على  و�الطالع 
ع�ضو  مثل  فل�ضطينية،  �ضخ�ضيات  مع  لقاء�ت  تن�ضيق  �إىل  �إ�ضافة 
حنان  �لفل�ضطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  منظمة 

�ضارك �أكرث من ع�ضرين �ضابة و�ضابا من �أبناء �ملدينة �لذي جاوؤو� 
حر�س  وجتهيز  بناء  �أعمال  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من 
�ل�ضباب  م�ضاركة  وجاءت   . �هلل  ر�م  بلدية  �فتتحته  �لذي  رد�نا 
�ضمن »م�ضروع �الأمل«، �لذي ي�ضرف عليه �أبناء ر�م �هلل يف �ملهجر 
بها  يقوم  �ضنوية  كخطوة  �هلل،  لر�م  �الأمريكي  �الحتاد  خالل  من 
�ملنظمون. وخالل فرتة �الأعمال يف حر�س رد�نا �لو�قع بالقرب من 
بلدية ر�م �هلل  �مل�ضاركون مع طو�قم  �لرتويحي، جتمع  جممع ر�م 
وبناء  وتنظيفه  �ملكان  تبليط  يف  لي�ضاهمو�  �ملوقع،  يف  �لعاملة 

�ل�ضال�ضل �حلجرية وغريها من �الأعمال.
�مل�ضروع  الإجناح  �لالزمني  و�لدعم  �لت�ضهيالت  �لبلدية  وقدمت   
�لفل�ضطينية  �ملدن  وباقي  �هلل  ر�م  لزيارة  فر�ضة  ي�ضكل  �لذي 
و�لتعرف على �لق�ضية �لفل�ضطينية عن قرب، حيث قامت �لبلدية 
ي�ضمل  باإعد�د برنامج كامل  �مل�ضروع  �لقائمني على  وبالتن�ضيق مع 

�إىل  ي�ضار  �هلل.  ر�م  بلدية  جمل�س  و�أع�ضاء  رئي�س  ومع  ع�ضر�وي، 
�أن بلدية ر�م �هلل عملت مع �ملتطوعني يف هذ� �مل�ضروع يف �الأعو�م 
تاأهيل كل من عني مزر�ب وعني ترفيديا، وهي من  �ل�ضابقة على 

�لعيون �لتاريخية يف �ملدينة. 

�إىل  رحالت  على  و��ضتملت   8/22-14 من  تو��ضلت  متنوعة  ورحالت  زيار�ت  �لفعاليات  وت�ضمنت   
حمافظات نابل�س و�خلليل وبيت حلم و�الأغو�ر، حيث مت �إطالعهم على �لو�قع �لذي يعي�ضه �لفل�ضطينيون 
حتت �الحتالل، كما متت زيارة �الأماكن �الأثرية و�لدينية، ومت تعريف �ملتطوعني بالو�قع �لفل�ضطيني 
من خالل ندو�ت ثقافية ملخت�ضني، منها ندوة يف �الأر�ضيف و�لتاأريخ مع �لباحث �ضميح حمودة. كما مت 

تنظيم  لقاء خا�س للمتطوعني مع ع�ضو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير د. حنان ع�ضر�وي.

أمسية رمضان المركزية

مخيم رام الله الدولي للعمل التطوعي الثالث
بمشاركة متطوعين من الدول 
العربية واألوروبية

�أطلقت بلدية ر�م هلل  �أعمال خميم ر�م �هلل �لدويل �لثالث للعمل �لتطوعي، مب�ضاركة عدد من �ملتطوعني 
�ملحليني من مدينة ر�م �هلل و�ملدن �لفل�ضطينية، ومدن �أوروبية، �إ�ضافة �إىل �مل�ضاركة �ل�ضنوية �ملميزة 
للمتطوعني  �ملخيم  �أعدته  جلنة  �ضامل  تطوعي  برنامج  �مل�ضاركون �ضمن  وقام  �لعربية.   �لدول  من 
�ل�ضباب، باأعمال تطوعية، من دهان لالأر�ضفة، وتع�ضيب وتنظيف يف عدد من �ضو�رع و�ضاحات �ملدينة، 

�إىل جانب �مل�ضاركة  بفعاليات ثقافية وفنية  وجوالت ميد�نية.
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مشاريع البنية التحتية المجتمعية والثقافية

افتتاح مجمع رام الله الترويحي
عدد  بح�ضور  بلدية ر�م �هلل جممع ر�م �هلل �لرتويحي،  �فتتحت 
جمل�س  و�أع�ضاء  ورئي�س  و�لريا�ضية،  �لر�ضمية  �ل�ضخ�ضيات  من 
بلدية ر�م �هلل �حلايل و�ل�ضابق، وكل من رئي�س بلدية �لبرية وبلدية 
بيتونيا، وح�ضد من �ملو�طنني، �إىل جانب �لفرق �مل�ضاركة و�الأندية 
و�ملوؤ�ض�ضات  �الأجنبية  و�ملمثليات  و�لريا�ضية  �لثقافية  و�ملوؤ�ض�ضات 
للمجل�س  �لعام  �الأمني  �الفتتاح  حفل  �ملدينة.  وح�ضر  يف  �لدولية 
هناأ  �لذي  �لرجوب  جربيل  �للو�ء  و�لريا�ضة،  لل�ضباب  �الأعلى 
�ملقيمني يف  حمافظة ر�م �هلل و�لبرية وزو�رها على هذ� �الإجناز، 
�ل�ضابق  بلدية ر�م �هلل مبجل�ضيها  ومثابرة  جهود  �إىل  م�ضري� 
و�حلايل، موؤكًد� على �أن �ملجل�س �الأعلى �ضي�ضاهم يف  �إجناز مركز 

ريا�ضة ذوي �الإعاقة، �أحد مر�فق �ملجمع.
و�لرق�س  للفلكلور  فنونيات  فرقة  قدمت  �الفتتاح،  حفل  وخالل 
�لقتالية  للفنون  �ل�ضهب  فرق  قدمت  كما  فنية،  لوحات  �ل�ضعبي، 
�لرحمن  عبد  �لفل�ضطيني  �لفنان  �حلفل  يف  و�ضارك  فنيا،  عر�ضا 
�ضرية ر�م �هلل �الأوىل  وفريق  �أ�ضبال  لعب فريق  علقم، ويف �خلتام 
من العبي برنامج �لريا�ضة لل�ضباب �لفل�ضطيني لعبة كرة قدم ودية.

م�ضاحتها  �أر�س  قطعة  على  يقع  �أن �ملجمع  ذكره  �جلدير   من 
بال�ضو�رع  وتت�ضل  لبلدية ر�م �هلل،  ملكيتها  تعود  دومن   )7.٥(
و�ملجتمعية  �خلدماتية  و�ملو�قع  �لرئي�ضية  �ملو��ضالت  وخطوط 
�لعديد من �ملباريات و�لفعاليات  �لعامة يف �ملدينة. و�ضهد �ملجمع 
�خلا�ضة  �لتدريبات  �إىل  �إ�ضافة  و�لثقافية،  �لريا�ضية  و�الأن�ضطة 
يف  �لرئي�ضية  �لفعاليات  ومن  �ملحلية.  و�لفرق  �لنو�دي  من  بعدد 
�لقدم  كرة  يف  ودية  مبار�ة  �لتاكو�ندو،  بطولة  �ل�ضابقة:  �الأ�ضهر 
ومباريات  �ملوظفني،  وديو�ن  �هلل  ر�م  بلدية  بني  ما  �خلما�ضية 
د�خلية لفرق متثل �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضاركة يف �ملجمع، فيما يقوم ب�ضكل 
يف  �للعب  وممار�ضة  �ملجمع  بزيارة  �ضخ�س   100 يقارب  ما  يومي 

�ل�ضاحات �خلارجية و�لد�خلية.
وكان حجر �الأ�ضا�س ملجمع ر�م �هلل �لرتويحي قد و�ضع عام 2009 
ليتم تنفيذه على خم�س مر�حل، وهي:  �ملرحلة �الأوىل: مركز �ب�ضا 
متعدد  ملعب  على  حتتوي  مغلقة  ريا�ضية  �ضالة  وي�ضم  �لريا�ضي 
�ملعايري  وفق  م�ضممة  مربعة،  �أمتار   1010 مب�ضاحة  �الأغر��س 
�ل�ضلة،  كرة  مثل:  �لريا�ضية  �الألعاب  من  �لعاملية خلدمة جمموعة 

كرة �لطائرة، كرة �ليد، كرة �لقدم، �ألعاب �للياقة �لبدنية و�ألعاب 
ريا�ضية �أخرى. وت�ضم �ل�ضالة �أي�ضا مدرجا للجمهور يت�ضع حلو�يل 
بلدية ر�م �هلل  بني  ما  �ل�ضر�كة  ثمرة  �ملركز  ويعترب  متفرج.   400
�لذي مول هذ�  �إفريقيا(  و�لرب�زيل وجنوب  �ب�ضا )�لهند  ومنتدى 

�ملركز، ونفذه برنامج �الأمم �ملتحدة �المنائي.
ملعبا  وت�ضم  �خلارجية،  و�ل�ضاحات  �ملالعب  الثانية:  املرحلة 
خلدمة  مربعا،  مرت�   ٥40 مب�ضاحة  �الأغر��س  متعدد  خارجيا 
كرة  �ل�ضلة،  كرة  مثل:  �خلارجية  �لريا�ضية  �الألعاب  من  جمموعة 
يت�ضع  للجمهور  مدرج  �إىل  �إ�ضافة  �لتن�س،  �ليد،  كرة  �لطائرة، 
للهو�ة  خا�س  ب�ضكل  �مللعب  هذ�  وي�ضخر  متفرج.   200 حلو�يل 
و�لعائالت. كما ��ضتملت هذه �ملرحلة جتهيز �ل�ضاحات �خلارجية، 

و�ضاحات خ�ضر�ء تتخللها �أماكن للجلو�س و�لتنزه. 
دمج  �إىل  يهدف  مركز  وهو  �لبار�ملبي  �ملركز  الثالثة:  املرحلة   
ريا�ضة �الأ�ضخا�س ذوي �الإعاقة يف �ملجمع، وقد مت �إجناز �ملرحلة 

�الأوىل منه من قبل �للجنة �لبار�ملبية.
يحوي  بناء طابق  وت�ضمل   2014 عام  ف�ضتتم  �لر�بعة  �ملرحلة  �أما   
�ل�ضغار  �لفنانني  ر�م �هلل، ومنتدى  �ضباب  نادي  من:  مقار  لكل 
بدعم من برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي،  �إ�ضافة �إىل بناء طابق 
يحوي قاعات متعددة �الأغر��س تخدم موؤ�ض�ضات �ملدينة وحتت�ضن 

�ضكان �حلي بفعالياتهم �ملختلفة. 
يف  خارجية  حديقة  �إن�ضاء  فهي  و�الأخرية  �خلام�ضة  �ملرحلة   �أما 

�حلر�س �لو�قع خلف �ملركز �لبار�ملبي.

تطوير المكتبة العامة

ندوات المكتبة 
»�ل�ضالون  بعنو�ن  �ملكتبة  تنظمه  �لذي  �لثقايف  �لربنامج  قدم 
مو��ضيع  يف  للجمهور  ثقافية  وندو�ت  حما�ضر�ت  عدة  �لثقايف« 
�أر�ضيفها قدمها �لدكتور  خمتلفة، منها: تاريخ ر�م �هلل من خالل 
�أ�ضعد  للكاتب  �ضمرقند«  يف  »هناك  كتاب  وتقدمي  حمودة،  �ضميح 
من  و�لتخفيف  فل�ضطني  يف  »�لزالزل  بعنو�ن  وحما�ضرة  �الأ�ضعد، 

خماطرها« قدمها �لدكتور جالل �لدبيك.

ثالثًاثانيًا

من  كبري  بدعم  للبلدية  �لعامة  �ملكتبة  تطوير  يحظى 
بحيث  �أع�ضائه،  بكافة  �حلايل  �لبلدي  �ملجل�س  قبل 
يت�ضدر �ضلم �أولوياته ملا ير�ه من �ضرورة ملحة للنهو�س 
بالقطاع �لثقايف يف �ملدينة، حيث و�ضعت �لبلدية خطة 
�ل�ضكل  حيث  من  �لعامة  �ملكتبة  تاأهيل  و�إعادة  لتطوير 
�ضمن  �لعامة،  �هلل  ر�م  مكتبة  وقامت  و�مل�ضمون. 
كيفية  يف  للموظفني  دورة  بعقد  �لتطويري،  برناجمها 
�لذي  �لنظام  وهو  �لع�ضري،  ديوي  ت�ضنيف  ��ضتخد�م 
�ملكتبة يف ت�ضنيف حمتوياتها، وعقد ور�ضة عمل  تتبعه 
��ضتخد�م  على  و�لقد�مى  �جلدد  �ملوظفني  لتدريب 

برنامج SISBYL �لذي ت�ضتخدمه �ملكتبة.
من  بتربع  �لكتب  من  جديدة  جمموعة  �ضر�ء  ومت 
للمكتبة  و�ضل  كما  �ضومان،  �حلميد  عبد  موؤ�ض�ضة 
جمموعة من �لكتب �ملهد�ة من قبل �لكَتاب و�ملوؤ�ض�ضات 
الإعادة  خمتلفة  فنية  �أعماال  �ملكتبة  وتابعت  و�الأفر�د، 
�ملعارة  للكتب  تنظيم حمتو�ها، منها عملية جرد كامل 
قو�ئم  وعمل  �الأطفال  كتب  ت�ضنيف  و�إعادة  وللمر�جع، 
بالكتب �لتي مت )تع�ضيبها( من �ملجموعة و�إهد�ئها �إىل 
للكتب  تربعات  بطلب  للمكتبة  توجهت  �لتي  �جلهات 
منها: مركز ثقايف خربثة بني حارث، �ملتحف �ل�ضامري، 
�ملكتبة  و�أدخلت  �هلل.  ر�م  و�ضرية  عريك  عني  مدر�ضة 
نظام rettuC �خلا�س باأ�ضماء �ملوؤلفني وبيانات �مل�ضوؤولية 

�إىل نظام ديوي �لع�ضري من �أجل ت�ضنيف حمتوياتها. 

برنامج األطفال
قامت �ملكتبة بن�ضاطات ثقافية متعددة ت�ضتهدف �الأطفال من خالل 
برنامج »�أهال و�ضهال يا �أطفال«، ومنها: رو�ية �لق�ضة، �لتعلم عن 
مع  بالتعاون  )�الوريغامي(  �لورق  طي  فن  ور�ضة  �للعب،  طريق 
�ملمثلية �ليابانية، حيث قام د. وليد �لبا�ضا باإعطاء �لور�ضة، برنامج 
متعة �لريا�ضيات عن طريق �الوريغامي، �مل�ضابقة �لثقافية لطالب 
�ألعاب  مبو�ضوع  عمل  ور�ضات  بتنظيم  �ملكتبة  قامت  كما  �ملد�ر�س، 
�لدمى و�لكتابة �الإبد�عية. و�ضمن برناجمها لت�ضجيع �لقر�ءة قامت 
بزيار�ت للمد�ر�س لتعريفهم باملكتبة، وبتقدمي حما�ضرة عن �أهمية 
�لقر�ءة و�ل�ضبل لت�ضجيع �لقر�ءة، بالتعاون ما بني �ملكتبة و�ملدر�ضة.

حديقة العائلة
��ضت�ضافت حديقة �لعائلة �لعديد من حفالت �أعياد ميالد لالأطفال 
�ضيفية  وخميمات  ح�ضانات  ��ضت�ضافت  كما  �هلل،  ر�م  منطقة  من 
جانب  �إىل  �لد�خلية،  و�الألعاب  �خلارجية  باحلديقة  لال�ضتمتاع 
لل�ضنة  ومت  للتاأهيل.  �لنجمة  جبل  مركز  �أقامة  خا�س  �حتفايل  يوم 
�خلام�ضة على �لتو�يل تنظيم �ملخيم �لبيئي �خلا�س بد�ئرة �ل�ضحة 
و�لبيئة، وكانت �حلديقة، بحكم موقعها، موقعا رئي�ًضا  حلملة »فكر 
بغريك«، و�لتي هدفت �إىل جمع تربعات عينية ل�ضالح �الأ�ضر �ملحتاجة 
خالل �ضهر رم�ضان 2013 يف حمافظتي �لقد�س ور�م �هلل و�لبرية. 
وبالطبع، مل تتوقف فرق �لدبكة عن �لتدرب يف قاعة �حلديقة. كما 
ووفد�  �ملو�ضيقى،  لتعليم  �لكمنجاتي  جلمعية   عمل  ور�ضة  ��ضقبلت 
�جليل  ومدر�ضة  للدبكة،  فنونيات  فرقة  مع  �لبحرين  من  �إعالميا 

�جلديد، وغريها. وبلغ �إجمايل �لزو�ر قر�بة 6000 �ضخ�س.

مدر�شة بنات رام اهلل الأ�شا�شية
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المحكمة العثمانية
�أن�ضطة  تنظم  �لتي  �ملر�فق  �أهم  من  �لعثمانية  �ملحكمة  تعترب 
�ملو�طنني  من  خمتلفة  و�ضر�ئح  فئات  تالم�س  جمتمعية 
ن�ضطة  �ل�ضيفية حركة  �لفرتة  ف�ضهدت يف  �ملحلي،  و�ملجتمع 
لرب�مج �الأطفال و�ل�ضباب و�ملوؤ�ض�ضات �ملختلفة، ومن بينها: 
و�ل�ضاد�س  �خلام�س  �ل�ضّفني  لطالب  فني  معر�س  تنظيم 
ثيمة  يحمل  �هلل،  ر�م  مدينة  مد�ر�س  من   �الأ�ضا�ضيني 
�أقيم  حيث  م�ضكاتني،  مدينة  مع  بالتعاون  »مدينتي«، 
م�ضكاتني  �إىل مدينة  نقله  ومت  �الأمم،  �ملعر�س يف حديقة 
وكتابة  ر�ضومات  معر�س  �إقامة  �ملتحدة.  �لواليات  يف 
�ل�ضعبي  �ملوروث  على  »�حلفاظ  م�ضروع  �ضمن  �إبد�عية 
�ملجتمعي،  للتعليم  تامر  ملوؤ�ض�ضة  �حلكايا«  عرب  �لبدوي 
لفنانني  ر�ضومات  �ملعر�س  و�ضم  �إيطاليني،  وفنانني 
فل�ضطينيني �أي�ضا. �إقامة �ضوق �ضر�كة �الأ�ضبوعي »�أكلي 
�ملو�ضمية  و�ملنتجات  و�لفاكهة  للخ�ضر�و�ت  بلدي« 
و�لبلدية �لفل�ضطينية من �ملز�رع  للم�ضتهلك مبا�ضرة 

يف �ل�ضاحة �الأمامية للمحكمة �لعثمانية.
�لرب�مج و�لور�ضات �ل�ضيفية لفئة �الأطفال، و�ضملت 
للفئة  �حلّر  و�لر�ضم  �لتعبريي  �لرق�س  �لفعاليات 
�ل�ضغري،  �لبيئي  �ل�ضحايف  وم�ضروع  �مل�ضتهدفة، 
حيث تدرب �الأطفال على كتابة �لق�ضة �ل�ضحافية 
باللغة  �لقر�ءة  حتدي  ودورة  �لبيئة،  جمال  يف 
�النكليزية بدعم من �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين.

و��ضتمرت زيار�ت �ملد�ر�س ملكتبة �ملحكمة �لعثمانية يف �إطار ق�ضاء وقت يف 
�ملكتبة، ومن ثم �ال�ضتمتاع باحلديقة.  ومت عر�س �أفالم خا�ضة باالأطفال، 
بالت�ضويت  �الأطفال  وقام  �لفرن�ضي،  �الأملاين  �لثقايف  �ملركز  مع  بالتعاون 

على �الأفالم من ناحية �الألو�ن، �ل�ضخ�ضيات �ملرحة، و�أحلى فيلم.

مقهى الحوار 
مع  بالتعاون  �لعام 2013،  ر�م �هلل طو�ل  فعاليات مقهى حو�ر  تو��ضلت 
ويرتبط  �لعامل.   �أنحاء  يف  �ملختلفة  �حلو�ر  ومقاهي  �ملدينة  موؤ�ض�ضات 
 9 بـ  �هلل  ر�م  مدينة  خالل  من  فل�ضطني  يف  �لتو��ضل  مقاهي  م�ضروع 
نف�ضها.  �الآين  �لتو��ضل  تكنولوجيا  ت�ضتخدم  �لعامل  دول  من  عو��ضم 
وي�ضاهم �مل�ضروع يف نقل وتبادل �ملعرفة و�خلرب�ت بني �ضر�ئح خمتلفة من 
�ملجتمع �لفل�ضطيني مع نظر�ئهم يف �خلارج، ما ي�ضعر �ملرء �أن �ل�ضخ�س 
�لذي يكلمه يجل�س �أمامه، من خالل �ل�ضرعة يف تبادل �ملعلومات. وقد مت 
عقد �ضل�ضلة من �للقاء�ت، منها لقاء فني ب�ضر�كة مركز خليل �ل�ضكاكيني 

�لثقايف مع �م�ضرتد�م، لقاء حول دور �ملر�أة يف �حلياة �لعامة – �أمريكا، 
متخ�ض�ضة،  طبية  لقاء�ت  – ل�ضبونة،  �ل�ضباب  بني  متخ�ض�ضة  لقاء�ت 
ب�ضر�كة جامعة بريزيت وغريها من  و�لتكنولوجيا  �لعمارة  لقاء�ت حول 

�لفعاليات و�لتي ��ضتهدفت �لقطاعات �الجتماعية �ملختلفة. 
ويجمع �مل�ضروع �ضركاء �أربعة هم: �ضركة �ضي�ضكو �لعاملية، بلدية ر�م �هلل، 

منتدى �ضيد�ت �الأعمال �لفل�ضطينيات، �ضركة �الت�ضاالت �لفل�ضطينية. 
و�أول �ضبكة تعتمد على نظام  و�مل�ضروع مبادرة ر�ئدة وفريدة من نوعها، 
�إلكرتوين متطور، وهو �الأول و�لوحيد يف �ملنطقة لتمكني �ملحادثة وتبادل 
�لتو��ضل وجهًا لوجه، و�ال�ضتفادة من خرب�ت  �الآر�ء و�الأفكار، من خالل 

�الآخرين.  
��ضتخد�مها  ي�ضتطيع  عمالقة،  �ضا�ضات  خالل  من  �ملقهى  م�ضروع  ويد�ر 
و�لرتبوية،  و�لثقافية  �الجتماعية  و�ملنظمات  و�جلامعات،  �ملد�ر�س  طلبة 
وم�ضتخدمو �ملر�كز �لطبية، وروؤ�ضاء �لبلديات، لعمل �ضبكات منظمة بينهم 

تركز على �هتمامات ومو��ضيع يومية.

قصر رام الله الثقافي

�حت�ضنت مر�فق ق�ضر ر�م �هلل �لثقايف �لفعاليات �لفنية و�لثقافية و�ل�ضيا�ضية 
و�لرتبوية و�الأكادميية �الأهم يف مدينة ر�م �هلل ويف فل�ضطني على مد�ر �لعام، 
و��ضت�ضاف �لق�ضر فعاليات منها: مهرجان فل�ضطني �لدويل بتنظيم من مركز 
�لفلكلوري  عرز�ل  عر�س  �ملعا�ضر،  للرق�س  �هلل  ر�م  مهرجان  �ل�ضعبي،  �لفن 
بلدية  من  بتنظيم  �لزيتون  ومهرجان  �الوىل،  �هلل  ر�م  �ضرية  تنطيم  من 
ر�م �هلل، وم�ضرحية مملكة �لنور من تنظيم جمعية �ل�ضابات �مل�ضيحية يف �لقد�س، 
و�حت�ضن  �هلل.  ر�م  �ضباب  نادي  تنظيم  من  �لرت�ث  مهرجان  �إىل  باالإ�ضافة 
تروندهامي  مدينة  من  �أورك�ضرت�  مثل  عاملية  فعاليات  �لثقايف  �هلل  ر�م  ق�ضر 
ومب�ضاركة معهد �إدو�ر �ضعيد �لوطني للمو�ضيقى، كما و��ضت�ضاف �لق�ضر فرقة 
�لفل�ضطيني بتنظيم من  �ل�ضعب  �لت�ضامن مع  �إفريقيا مبنا�ضبة يوم  من جنوب 
وز�رة �لثقافة �لفل�ضطينية. هذ� باالإ�ضافة �إىل �لفعاليات �لفنية �ل�ضيا�ضية مثل:  
حبنا مقاومة، بتنظيم من حملة »حب يف زمن �الأبارتهايد« �لهادفة �إىل �إ�ضقاط 
»قانون �جلن�ضية و�لدخول �إىل �إ�ضر�ئيل«، و�لذكرى �لتا�ضعة ال�ضت�ضهاد �لرئي�س 
�لر�حل يا�ضر عرفات بتنظيم من موؤ�ض�ضة يا�ضر عرفات. و��ضت�ضاف �أي�ضا حفال 
�ضعيد  �إدو�رد  معهد  تنظيم  من  �لقد�س  و�أرك�ضرت�  جرب�ن،  للثالثي  مو�ضيقيا 
�أملانيا بتنظيم من  �لوطني للمو�ضيقى، ومدر�ضة �ل�ضريك، وفرقة مو�ضيقية من 
قبل �لكني�ضة �الجنيلية �للوثرية. كما ��ضت�ضاف �لق�ضر فعاليات �ضيا�ضية، مثل 

�حتفاالت �النطالقة للف�ضائل �ملختلفة، وموؤمتر�ت �أدبية و�ضيا�ضية.

و�شاركت مكتبة املحكمة العثمانية باأ�شب�ع القراءة ال�طني، حتت �شعار 

»إن قلعوا فكرة، رح نزرع عشرة وشجرة«.

فعاليات »يال ع الحديقة« 

  مت لل�ضنة �لثانية على �لتو�يل تفعيل �حلد�ئق �لعامة عرب م�ضروع »يال ع �حلديقة«، 
�ملدينة  حد�ئق  يف  لالأطفال  و�أدبية  وفنية  مو�ضيقية  فعاليات  بتنظيم  يعني  و�لذي 

�ملختلفة وذلك يف فرتة ت�ضرين �الأول – ت�ضرين �لثاين 2013.
حر�س  قدورة،  يو�ضف  حديقة  �لعائلة،  حديقة  �لعام:  هذ�  برنامج  فعاليات  و�ضملت 
كما  �لعثمانية،  �ملحكمة  وحديقة  �الأمم  وحديقة  �لرتويحي،  �هلل  ر�م  جممع  رد�نا، 

��ضتهدفت �لفئة �لعمرية من ٥-14 �ضنة. وبلغ �إجمايل �حل�ضور قر�بة 1000 طفل.
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مشروع األرشيف وطباعة ونشر كتاب 
»رام الله العثمانية ضمن سلسلة مدن فلسطينية«

وقعت بلدية ر�م �هلل وموؤ�ض�ضة �لدر��ضات �لفل�ضطينية عقد� لن�ضر وطباعة كتاب عن مدينة 
�لعثمانية« �ضمن �ضل�ضلة مدن فل�ضطينية.  ��ضم »ر�م �هلل  �لعثماين حتت  �لعهد  ر�م �هلل يف 
�هلل  ر�م  بلدية  من  �ملخت�س  �لباحث  عليها  عمل  �لتي  للدر��ضة  خال�ضة  �لتعاون  هذ�  ياأتي 
موؤ�ض�ضة  وتتكّفل  �ملختلفة.  �لتاريخية  �ملر�حل  عرب  �هلل  ر�م  تاريخ  لدر��ضة  حمودة  �ضميح 
�لدر��ضات �لفل�ضطينية باالإ�ضر�ف على �مل�ضروع كامال، من توفري �لطاقم �لعامل و�ال�ضت�ضارة 
و�ملتابعة، بدعم لوج�ضتي ومادي الإجناز ذلك. يذكر  �أّن بلدية ر�م �هلل، وبعد مرور ما يزيد 
على مئة عام على تاأ�ضي�ضها، متتلك �إرًثا كبرًي� من �الأور�ق و�مل�ضتند�ت و�ملو�د ذ�ت �لقيمة 
�الأر�ضيفية �ملتفاوتة. ومبا �أّن �لبلدية حتتفظ بهذه �ملو�د يف �أروقتها ومكاتبها وخمازنها بحيث 
للباحثني  و�إتاحتها  و�ضيانتها،  عليها  �حلفاظ  ترغب يف  فهي  و�ل�ضياع،  �لتلف  تو�جه خطر 

و�ملهتمني بها.

بناء برامج تبادل ثقافي مع مدن التوأمة والتعاون
 تكثفت خالل �لعام 2013 بر�مج �لتبادل وبناء م�ضاريع ما بني بلدية ر�م �هلل وبلديات يف 
مدن عاملية خمتلفة يف حقول ثقافية وفنية متعددة، �نعك�ضت تلك �مل�ضاريع على �ملوؤ�ض�ضات 
بلدية  مع  �لدولية  �لعالقات  لتعزيز  كنتاج  ذلك  وجاء  �ملدينة،  يف  و�الكادميية  �لثقافية 
ر�م �هلل وتفعيل لعالقات �لتو�أمة و�لتعاون �لتي ترتبط بها بلدية ر�م �هلل مع �ملدن �الأجنبية.

  ��ضت�ضافت �الأكادميية �لدولية للفنون �ملعا�ضرة �ل�ضيد ديفيد موز�كي م�ضوؤول ق�ضم 
�لدر��ضات يف مدر�ضة تولوز للفنون �جلميلة �لذي قدم ور�ضة مكثفة لطالب �الأكادميية 

يف مو�ضوع �لت�ضوير �لفوتوغر�يف.
للفنون  �لدولية  �الأكادميية  طالب  �أحد  �لديك(  )علي  تولوز  بلدية  ��ضت�ضافت    
– فل�ضطني، خالل �لعام 2013 الإقامة فنية مدة �ضهر، تز�منت مع تنظيم  �ملعا�ضرة 

مهرجان تولوز للفنون �ملعا�ضرة.
  ��ضت�ضافت �الأكادميية �لدولية للفنون �ملعا�ضرة- فل�ضطني، �أ�ضتاذة فن �لنحت يف 
مدر�ضة تولوز للفنون �جلميلة �ضاندر� لورنزي، و�ضتة طالب من مدر�ضة �لفنون �جلميلة 
يف تولوز، الأ�ضبوع خالل �ضهر كانون �الأول 2013، للعمل مع زمالئهم يف ر�م �هلل على 

ور�ضة يف فن �لنحت.
  تتابع �لطالبة )�أمية �ضلمان( من �الأكادميية �لدولية للفنون �ملعا�ضرة– فل�ضطني، لل�ضنة 

�لثانية على �لتو�يل در��ضاتها �لعليا )ماج�ضتري( يف مدينة تولوز، من خالل بلدية تولوز.
�لكمنجاتي  جمعية  من  ��ضتيتية(  وينال  �بر�هيم  )نور�س  �لطالبان  ي�ضتكمل    
للمو�ضيقى در��ضتهما �الأكادميية يف مدينة بوردو �لفرن�ضية، و�لطالبان ) حممود كرزون 
و مري� �أبو �لزلف( �أي�ضا يف جمال �ملو�ضيقى يف مدينة تولوز �لفرن�ضية من خالل عالقة 

�لتو�أمة بني بلدية ر�م �هلل وبلدية تولوز.
  عر�س مو�ضيقي �ضمن مهرجان �لباروك، �لذي تنظمه جمعية �لكمنجاتي للمو�ضيقى 

مب�ضاركة �أ�ضتاذ وطالبي مو�ضيقى من �ملعهد �لوطني للمو�ضيقى يف تولوز.
  عر�س مو�ضيقي م�ضرتك بني �أورك�ضرت� تورندهامي ومعهد �إدو�رد �ضعيد ملنا�ضبة عيد 
�مليالد �ملجيد مب�ضاركة �لفنانة �لفل�ضطينية رمي بنا، يف ق�ضر ر�م �هلل �لثقايف، ثم �نتقل 

�إىل �لقد�س وبيت حلم.

تنظيم الفعاليات الوطنية
 معر�س »يا�شر عرفات – حكاية �شعب«:

يف ذكرى ��ضت�ضهاد �لرئي�س �لر�حل يا�ضر عرفات، نظمت بلدية ر�م �هلل معر�ضا لل�ضور �لفوتوغر�فية 
بعنو�ن »يا�ضر عرفات – حكاية �ضعب« للم�ضور �ل�ضحايف جمال �لعاروي، يف متحف حممود دروي�س. 
ور�ضد �ملعر�س حمطات من حياة �لرئي�س �ل�ضهيد د�خل فل�ضطني وحتديد� خالل فرتة �حل�ضار �لذي 

فر�ضه عليه �الأحتالل �الإ�ضر�ئيلي يف �الأعو�م 2002 وحتى 2004 حتى ��ضت�ضهاده.

ورشة تعريفية باألرشيف 
ومفهوم األرشفة اإللكترونية

مت يف �ضياق مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني موؤ�ض�ضة �لدر��ضات �لفل�ضطينية وبلدية ر�م �هلل عقد ور�ضة تعريفية عامة باالأر�ضيفات، ومفهوم �الأر�ضفة �الإلكرتونية، ��ضتهدفت 
جمموعة من �لعاملني يف د�ئرة �ل�ضوؤون �لثقافية و�ملجتمعية وبع�س �ملهتمني يف مو�ضوع �الأر�ضيفات. ومبوجب �ملذكرة ت�ضرف �ملوؤ�ض�ضة على بناء �أر�ضيف �إلكرتوين ملوجود�ت 
�أر�ضيف بلدية ر�م �هلل �لتاريخي، وتدريب �لعاملني على م�ضروع �الأر�ضيف، تكون حم�ضلته قاعدة بيانات �إلكرتونية متاحة جلمهور �لباحثني و�ملهتمني، كما ي�ضمن حفظ 
�لوثائق �لتاريخية و�ضيانتها من �لتلف و�لفقد�ن. وكان من نتائج �لور�ضة �لتعاقد مع ثالثة باحثني، لبدء �لعمل على مو�ضوع �الأر�ضفة �الإلكرتونية باإ�ضر�ف موؤ�ض�ضة �لدر��ضات 

�لفل�ضطينية.

متحف العلوم التفاعلي
�ضاملة  در��ضة  الإجر�ء  تفاهم  مذكرة  �لقطان  �ملح�ضن  عبد  وموؤ�ض�ضة  �هلل  ر�م  بلدية  وّقعت 
�لنقدي  �لتفكري  �إن�ضاء مركز علوم تفاعلي يف مدينة ر�م �هلل، يكون مالذً� لتحفيز  بهدف 
�لعلمي، يف جٍوّ تفاعلي يقّدم �ملفاهيم و�ملمار�ضات �لعلمية جلميع �لفئات �لعمرية، وبخا�ضة 
وليد  »م�ضروع  بها  �ضيقوم  �لتي  �لدر��ضة،  هذه  وتهدف  ر�ضمية.  غري  �ضياقات  يف  �الأطفال، 
و�لتطوير  للبحث  �لقطان  مركز  يف  �لعلوم«  يف  و�لتعليم  �لبحث  لتطوير  �لقطان  وهيلني 
باملدينة  و�رتباطاته  ن�ضاطاته  وجماالت  وتوجهاته،  �ملتحف،  طبيعة  بحث  �إىل  �لرتبوي، 
و�لف�ضاء�ت  �مل�ضاحات  حتديد  �إىل  �إ�ضافًة  �ملجتمعية،  وحتوالتها  وجغر�فيتها  وتاريخها 
�ملتحف  الإقامة  للتطبيق  قابلة  �لدر��ضة  هذه  تكون  بحيث  و�لت�ضغيل،  �الإن�ضاء  تكلفة  وتقدير 
�ملتوّفرة  و�ملعلومات  و�ملو�رد،  بتوفري جميع �خلرب�ت، و�مل�ضادر،  �لبلدية  و�ضتقوم  وت�ضغيله. 
لديها، لتحقيق �لدر��ضة، وذلك من خالل �ال�ضتفادة من عالقات �لتو�أمة و�لتعاون للبلدية 
مع بلديات �أخرى، وبخا�ضة تلك �لتي تتو�جد فيها متاحف ومر�كز علمية، عن طريق تي�ضري 
�الت�ضاالت معها، وت�ضهيل �لزيار�ت للمتاحف و�ملر�كز �لعلمية يف تلك �ملدن، كما �ضت�ضاهم 
�ملتحف.  الإقامة  منا�ضبة  �أر�س  قطعة  توفري  على  و�ضتعمل  �لدر��ضة،  هذه  �إجر�ء  تكلفة  يف 
و�ضيتّم �إ�ضر�ك �ضر�ئح من �ملجتمع �ملحّلي، وبخا�ضة �لطلبة و�ملعلمني و�الأهايل، و��ضتق�ضاء 

�آر�ئهم يف �إجر�ء �لدر��ضة ل�ضمان تالوؤم �ملركز و�حتياجاتهم وتطّلعاتهم. 

خامسًا سابعًاسادسًارابعًا
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جدارية  
»بالفر�شاة والأل�ان نر�شم ع�دتنا«

�أطلقت وحدة �لتعاون �مل�ضرتك لبلديات ر�م �هلل 
»بالفر�ضاة  بعنو�ن  جد�رية  وبيتونيا  و�لبرية 
عمل  �ضمن  وذلك  عودتنا«،  نر�ضم  و�الألو�ن 
�لوحدة يف  تعزيز �لتعاون بني �لبلديات �لثالث 
جد�رية  وتعرب  و�لفني.   �لثقايف  �مل�ضتوى  على 
�لنكبة  عن  عودتنا«  نر�ضم  و�الألو�ن  »بالفر�ضاة 
و�ل�ضتني  �خلام�ضة  �لذكرى  يف  �لفل�ضطينية 
�الأول  �لثقايف  �مل�ضروع  هذ�  ويعترب  لوقوعها. 
�لطلبة  وعي  م�ضتوى  رفع  �إىل  ويهدف  للوحدة، 
بالق�ضايا �لوطنية من جهة، وتعزيز م�ضاركتهم 
يف �حلياة �لعامة، وفتح �ملجال �أمامهم للتعبري 

�الإبد�عي من جهة �أخرى.  
من  مد�ر�س  طلبة  �جلد�رية  تنفيذ  يف  و�ضارك 
�ل�ضف  �ل�ضابع �الأ�ضا�ضي وحتى �ل�ضف �لتا�ضع 
�الأ�ضا�ضي يف �ملدن �لثالث، وقام �لطالب بر�ضم 
ولغاية  �ضباحا  �لتا�ضعة  �ل�ضاعة  من  �جلد�رية 
�لو�حدة ظهر� من يوم �لثالثاء 14 �يار 2013، 

وعلقت �جلد�رية يف مر�كز �ملدن �لثالث.

ا�شت�شافة وفد الت�شامن اللمركزي 
واأم�شية الت�شامن مع الأ�شري مروان الربغ�ثي

�لفرن�ضية  �ملدن  من  جمموعة  من  وفًد�  �هلل  ر�م  بلدية  ��ضت�ضافت 
�الأ�ضري  �ضر�ح  �إطالق  حملة  تنظم  �لتي  �لالمركزي(  �لت�ضامن  )وفد 
�لفل�ضطيني مرو�ن �لربغوثي منذ �ضنو�ت. وكان �لوفد ��ضتقبل ر�ضمًيا 
يف  م�ضاء  ترحيبية  �أم�ضية  تنظيم  ذلك  تال  �هلل،  ر�م  بلدية  مقر  يف 
قدمها  ر�ضمية  كلمات  �الأم�ضية  وت�ضمنت  دروري�س،  حممود  متحف  
�ضفري  كلمة  ا  و�أي�ضً �ملحلي،  �حلكم  وز�رة  ثم  وكيل  �لبلدية،   رئي�س 
فل�ضطني لدى فرن�ضا،  ومن ثم �ل�ضيدة فدوى �لربغوثي زوجة �الأ�ضري، 
و�لتي قر�أت ر�ضالة موؤثرة  منه وبالنيابة عنه، تبعتها كلمة لرئي�س وفد 

�لت�ضامن �لالمركزي.
ا مو�ضيقًيا لفرقة  وتخللت �لكلمات �لر�ضمية فقر�ت فنية  �ضملت عر�ضً
�لكمنجاتي للمو�ضيقى، وقر�ءة لثالث ق�ضائد من �ضعر حممود دروي�س 
غنائًيا  �أخرًي�  ا  وعر�ضً �لفرن�ضية،  باللغة  بامية  ماجد  �ل�ضيد  قدمها 

مو�ضيقًيا �ضارك فيه عدد من �أع�ضاء �لوفد �ل�ضيف.
ياأتي ذلك تكرمًيا للمجموعة من قبل بلدية ر�م �هلل �لتي تاأتي لفل�ضطني 

يف ذكرى �عتقال �ملنا�ضل مرو�ن �لربغوثي.
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الهدف الستراتيجي الرابع

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي

الداخلي،  ال�سعيد  على  الت�سغيلي  التميز  حتقيق  يف  روؤيتها  تنفيذ  على  جاهدة  اهلل  رام  بلدية  تعمل 
االإجراءات  امل�اطنني، وتب�سيط  بها لك�سب ر�سا  التي تق�م  االأعمال واجله�د  مما يعك�ص �س�رة وحجم 

وت�سهيلها لهم، ويف هذا االإطار قامت بالتايل على م�ست�ى:

ت�ش�ير: فادي عاروري
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بناء القدرات

برنامج التدريب ال�شن�ي
من منطلق �أهمية �لتدريب كو�ضيلة من و�ضائل حت�ضني �الأد�ء وتطوير �إمكانيات �ملوظفني ومو�كبة للتطور�ت �لعلمية و�لعملية 
كو�درها  تتلقاها  �لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  جودة  �ضمان  �ضرورة  على  �لبلدية  ت�ضدد  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  و�لتكنولوجية، 

�لب�ضرية. يبني �جلدول �لتايل �مل�ضاركات �ملحلية و�لدولية للعاملني يف ور�س �لعمل و�ملوؤمتر�ت كل ح�ضب تخ�ض�ضه.

مشاركات محلية 

ن�ع امل�ساركةامل�سارك

ور�ضة عمل �الإ�ضرت�تيجية �لوطنية �إميان عبيد
للتوعية و�لتعليم �لبيئي

�ولفت �ضاهني، �ضقر حنات�ضة، 
عودة بو�ضة، نورما عبد �هلل، نرمني 

با�ضا
دورة يف �الت�ضال و�لتو��ضل

دورة يف �لتخمني �لعقاريخمي�س زنانريي
دورة يف �ملطالبات وحل �لنز�عات �أ�ضامة م�ضلح، نهى غنيم

تخفيف خماطر �لكو�رث يف غ�ضان دغل�س
فل�ضطني

دورة يف �ملهار�ت �الإد�ريةنورما عبد �هلل، �لني بابا
دورة �إد�رة �لفعاليات30 موظفا

طارق قو�ريق، مامون ق�ضاروة، 
جو�د �بر�هيم

فعاليات مهرجان �مل�ضاح �الأول يف 
فل�ضطني

ور�ضة عمل �ملر�أة وقطاع �لبنية �ضنا بركة
�لتحتية

رابعًا ثانيًاأواًل

خطة التطوير المؤسسي 
�ملوؤ�ض�ضي يف  �لعمل  لتعزيز وتطوير  �لهادفة  كو�حدة من �ملحطات 
بلدية ر�م �هلل، وبالتو�زي مع �خلطو�ت �لريادية للتخطيط ملدينة 
ر�م �هلل لل�ضنو�ت �لع�ضرين �ملقبلة، وبتحديث �خلطة �ال�ضرت�تيجية 
ومتابعة  مبر�قبة  �لكفيلة  �الآليات  تعزيز  وبهدف  �ملقبلة،  لل�ضنو�ت 
وتفعيل �خلطط، عقدت �لبلدية ور�ضة  خ�ض�ضت للتطوير �ملوؤ�ض�ضي 
لالرتقاء مب�ضتوى خدماتها �ملقدمة كما ونوعا، يف �إ�ضارة �إىل �أهمية 
�لبناء �ملوؤ�ض�ضي يف م�ضرية �ملوؤ�ض�ضة. وتاأتي هذه �لور�ضة ��ضتكمااًل 
�لتقييم  �إجر�ء  فيه  مت  و�لذي  �لن�ضاط  هذ�  من  �الأوىل  للمرحلة 
بامل�ضاركة،  �ملوؤ�ض�ضي  �لتقييم  �أد�ة  با�ضتخد�م  �لبلدية  �ملوؤ�ض�ضي يف 
حيث  عاملية،  جمتمعات  موؤ�ض�ضة  قبل  من  تطويرها  مت  و�لتي 
تقدمي  و�إد�رة  �لقيادة،  هي:  رئي�ضة  جماالت  ثالثة  �لتقييم  �ضمل 

كفايات،  ت�ضع  عنها  تنبثق  و�لتي  �ملجتمعية،  و�مل�ضاركة  �خلدمات، 
حيث مت �عتماد نتائج عملية �لتقييم كاأ�ضا�س لو�ضع ��ضرت�تيجيات 
و�أهد�ف �لتطوير �ملوؤ�ض�ضي يف �لبلدية. و��ضتملت �ملنهجية �لتي مت 
�ّتباعها يف �لور�ضة على �إجر�ء �لتحليل �لرباعي لتحديد نقاط �لقوة 
و�ل�ضعف و�لفر�س و�لتهديد�ت، ومن ثم حتديد �لق�ضايا �لرئي�ضة 
�لتقييم  جماالت  عن  �ملنبثقة  �لت�ضع  �لكفايات  من  كفاية  كل  يف 
�لثالثة، ومن ثم مت جتميع ودمج �لق�ضايا �ملت�ضابهة و�إجر�ء حتليل 
لهذه �لق�ضايا با�ضتخد�م �أد�ة حتليل، وبعد ذلك مت حتديد �أهد�ف 
�لتطوير �ملوؤ�ض�ضي ومن ثم �ضياغة �لنتائج �ملتوّقعة وو�ضع �مل�ضاريع 

�لتطويرية وموؤ�ضر�ت �لتنفيذ ذ�ت �لعالقة.

تحديث الهيكلية التنظيمية العامة 
�لتنظيمية  للهيكلية  حتديث  �لعام  خالل  مت 
بع�س  وحتويل  ��ضتحد�ث  مت  حيث  �لعامة، 
�لهيكلية  ت�ضمنت  بحيث  لدو�ئر،  �لوحد�ت 

�جلديدة ثماين دو�ئر، وهي: 

 دائرة الأبنية والتخطيط احل�شري
 دائرة ال�ش�ؤون املالية 

 دائرة ال�شحة والبيئة
 دائرة العلقات العامة

 دائرة ال�ش�ؤون الإدارية
 دائرة امل�شاريع

دائرة ال�ش�ؤون الثقافية واملجتمعية 
دائرة نظم املعل�مات اجلغرافية 

وتكن�ل�جيا املعل�مات 
 

ور�ضة عمل �ال�ضتخد�م �الأمثل مر�م طوطح
ل�ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي 

ور�ضة �إد�رة قو�عد �لبيانات �أمينة �أبو �لرب
د.�ضادي �لغ�ضبان، �ضمرية �أبو 

غز�لة
ور�ضة عمل �مل�ضاركة �ملجتمعية 

و�لتخطيط �حل�ضري

ور�ضة �حلكومة �اللكرتونية خارطة د. �ضفاء �لدويك، �أمينة �أبو �لرب
�لطريق

ور�ضة عمل ملناق�ضة م�ضودة دليل ماهر �لناطور، �ضليمان غنيم
�لتدقيق �لد�خلي

�أ�ضامة م�ضلح ،�أن�س ح�ضن، جو�د 
�إبر�هيم، خمي�س زنانريي، حممد 

م�ضطفى، م�أمون ق�ضاروة، �أحمود 
تركمان، عمر �ل�ضلة، �أ�ضامة مطر

 AutoCAD Civil دورة يف جمال
2012 3D

ر�نية ح�ضيني، �ن�س �ضرور �ضفاء 
موؤمتر �ملكتبات �لفل�ضطينية�جلمل، �إبر�هيم عو�ي�ضة

�ضفاء دويك

�جتماع �للجنة �خلا�ضة ب�ضان 
�لتحويالت �ملالية

ور�ضة ع�ضف ذهني نحو بلديات 
�لكرتونية

ور�ضة ت�ضجيل �الأر��ضي �ملاليةخمي�س زنانريي

دورة يف �لطاقة �ل�ضم�ضية و�لطاقة ماجد كيالين
�ملتجددة

ور�ضة يف تعزيز م�ضاركة �لهيئات ماهر �لناطور
�ملحلية يف مكافحة �لف�ضاد

دورة ل�ضيانة ترميم �لوثائق �ضر�ر دروي�س
و�ملخطوطات 

دورة ��ضرت�تيجيات �لتو��ضل مها �ضحادة ، حمزة د�ليا

جانب من امل�شاركني يف خطة 
التط�ير امل�ؤ�ش�شي يف بيت حلم
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برنامج خلق فرص عمل في موسم الصيف
�الأيدي  من  ملزيد  �لبلدية  دو�ئر  من  عدد  الحتياجات  تلبية 
�لعاملة نظر� لتز�يد �أعد�د �لو�فدين �إىل �ملدينة يف فرتة �لعطلة 
عام؛  ب�ضكل  �ل�ضعبة  �القت�ضادية  للحالة  وتفهما  �ل�ضيفية، 
قامت بلدية ر�م �هلل بت�ضغيل عمالة باملو�ضم �ل�ضيفي، بلغت ٥٥ 
عامال بعقود خا�ضة، لتكثيف  �لعمل يف جماالت: جمع �لنفايات 
�ل�ضلبة، وم�ضروع عد�د�ت �ل�ضيار�ت، وم�ضروع �ملكتبات، حتديث 

�لبيانات، �لتع�ضيب و�لتقليم، �لنظافة، م�ضاريع �لطرق.

حفل اإلفطار السنوي 
في شهر رمضان المبارك 

�لعاملني يف  �إفطار� جماعيا على �ضرف  بلدية ر�م �هلل  �أقامت 
�لبلدية، وذلك يف حر�س رد�نا مقابل جممع ر�م �هلل �لرتويحي، 
�ملجل�س  و�أع�ضاء  ورئي�س  و�ملتقاعدون  �لعاملون  فيه  �ضارك 
باأحر  �هلل  ر�م  بلدية  يف  �لعاملني  جلميع  توجه  �لذي  �لبلدي 

�لتهاين حللول �ل�ضهر �لف�ضيل. وتخللت �حلفل فقرة فنية. 

سابعًاسادسًاخامسًا

حفل يوم العمال السنوي 
نقابة  ونظمت  بيوم �لعمال �لعاملي،  �هلل  ر�م  بلدية  �حتفلت 
�لعائلة،  حديقة  يف  �ملنا�ضبة  بهذه  حفال  �لبلدية  يف  �لعاملني 
ح�ضره �لعاملون و�لعامالت يف بلدية ر�م �هلل، ورئي�س و�أع�ضاء 
�أن  على  �لبلدية  يف  �لعاملني  نقابة  و�أكدت  �لبلدي.  �ملجل�س 
�حلركة �لعمالية �لفل�ضطينية تخو�س �لن�ضال �ملطلبي و�لن�ضال 
ودعت  �لعاملية.  �حلركات �لعمالية  كباقي  ولي�ضت  �لوطني، 
�الأ�ضرى  مع  و�لت�ضامن  �لوقوف  �ىل  �لبلدية  يف  �لعاملني  جميع 
وخالل  �حلرية.  �أجل  من  ومعركتهم  ن�ضالهم  يف  و�الأ�ضري�ت 
�حلفل توجه رئي�س �لبلدية بكلمة �ضكر وتقدير للعاملني يف بلدية 

رم �هلل، كما مت توزيع هد�يا للعاملني بهذه �ملنا�ضبة.
 

مشاركات دولية - الدورات الخارجية

املكانن�ع امل�ساركةامل�سارك

فرن�ضاتدريب يف �ملوؤ�ض�ضات �لثقافية يف خدمة �لتطوير �حل�ضري و�ملناطقيفاتن فرحات

�الأردنور�ضة حول �لتخمني �لعقاري�أ�ضامة حامدة ،عي�ضى �ل�ضايغ

�الأردن�ملوؤ�ضر�ت �حل�ضرية �لقيا�ضية للمدند.�ضادي �لغ�ضبان

دبيدورة على برنامج VMWAREفرح ك�ضابري

م�ضرموؤمتر ثقافة م�ضتقلة من �أجل �لدميوقر�طية�ضايل قطاوي، فاتن فرحات

فرن�ضا/ ليون�مل�ضاركة يف مهرجان �ضبكة لو�ضي لال�ضاءة�ضامي عوي�ضة

عمان�لتخطيط �ملروري �مل�ضرتك�أ�ضامة حامدة، عي�ضى �ل�ضايغ، �ن�س ح�ضن، �ضمرية �بو غز�لة

�لقاهرةور�ضة عمل حول تب�ضيط �إجر�ء�ت ت�ضجيل �الأعمال�ضليمان غنيم، جري�س فو��ضلة

�لرنويجتبادل خرب�ت يف جمال جتميل �ملدينة�أحمد خطيب، �ضامي عوي�ضة

عماندورة تدريبية حول ت�ضغيل و�ضيانة حمطات �ملياه �لعادمةفادي �أبو فرحة

بريوتور�ضة عمل مغلقة لنقا�س �آفاق �لعمل على نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف فل�ضطني�ضفاء �لدويك

فرن�ضا/ مر�ضيلياور�ضة عمل �ملكتبات يف فل�ضطنيهالة كيلة

�لربتغالموؤمتر لن�ضر �الأفكار وم�ضاركتهازينة �ضعودي، مارلني خليل

كوريا�لتعرف على �ملر�كز �لثقافية يف كوريافاتن فرحات

عمانور�ضة عمل �ضمن م�ضروع �ملوروث �لثقايف  دعد �ضرييف
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تكريم العاملين الذين انهوا الخدمة 
كرمت بلدية ر�م �هلل موظفني �أنهو� �ل�ضن �لقانوين للعمل، 
رئي�س  �لعاملي بح�ضور  �لعمال  بيوم  �الحتفال  وذلك خالل 
عبد  هم:  �ملكرمون  �لزمالء  �لبلدي.  �ملجل�س  و�أع�ضاء 
�ملنعم حنفية، زهدي �أ�ضعل، وقد توجه لهم رئي�س �لبلدية 
بال�ضكر و�لتقدير على عملهم �ملتفاين طو�ل فرتة خدمتهم 

ملدينتهم ر�م �هلل.

حفل تكريم فريق الطوارىء لعام 2012 
�لتي  �لكبرية  جهوده  على  �لطو�رئ  فريق  �هلل  ر�م  بلدية  كرمت 

بذلها خالل �لعا�ضفة �لثلجية، و�عتربته جهد� مميز� ووطنيا 
جلميع �لذي �ضاهمو� يف فرق �لطو�رئ �لتي كانت موجودة يف �ضو�رع 
�ملدينة، و�لذين يف �أحيان كثرية �ضحو� باأنف�ضهم الإنقاذ �ل�ضيار�ت 
�لعالقة و�ملنزلقة و�ملنازل �لتي غرقت بفعل �لثلوج ومياه �الأمطار. 
م�ضوؤوليتهم  على  �لكبري  و�لتقدير  بال�ضكر  لهم  �لبلدية  وتوجهت 
مو�ضى  م.  �لبلدية  لرئي�س  �إ�ضارة  ويف  الأدو�رهم.  و�أخذهم  �لعالية 
حديد، �عترب �أن كل عامل وموظف يف بلدية ر�م �هلل هو مر�آة لها، 
معترب� �ملو�طن هو �الأولوية لدى بلدية ر�م �هلل، وهو �ضاحب �ملدينة 

وعلى �لبلدية تلبية �خلدمة �الأف�ضل للمو�طنني.

تكريم المرأة في الثامن 
من آذار بمناسبة يوم المرأة العالمي 

�لثامن  مبنا�ضبة  حديد،  مو�ضى  م.  �لبلدية  رئي�س   قام 
جميع  بتكرمي  �لعاملي،  �ملر�أة  يوم  ي�ضادف  �لذي  �آذ�ر  من 
لهن،  ورود  بتقدمي  وذلك  �هلل،  ر�م  بلدية  يف  �لعامالت 

تقديرً� جلهودهن. 

تطوير الموارد المالية

درا�شة تكلفة اخلدمات 
�خلدمات  من  عدد  تكاليف  در��ضة   بهدف  �هلل  ر�م  بلدية  قامت 
�ضت خدمات  تكلفة  لدر��ضة  ��ضت�ضاري  مع  بالتعاقد  تقدمها،  �لتي 
�لنفايات،  : جمع  وهي  للر�ضوم حولها،  �ملعتمدة  و�لتعرفة  رئي�ضة، 
�ضيانة �ل�ضرف �ل�ضحي، �إنارة �ل�ضو�رع، �إن�ضاء �الأر�ضفة، عد�د�ت 
يف  ومت  �لثقايف.  �هلل  ر�م  ق�ضر  ��ضتخد�م  �ل�ضيار�ت،  مو�قف 
�ملرحلة �الأوىل �إجر�ء در��ضة �لتكلفة �ملالية جلمع �لنفايات بتمويل 
�لبرية،  �هلل،  )ر�م  �لثالث  للبلديات  �الأملاين  �لتعاون  موؤ�ض�ضة  من 
بيتونيا(، ومت ��ضتالم �مل�ضودة �لنهائية، وبينت �لنتائج �أن �لبلدية 
�ملو�طن فقط، ومن  �لنفايات من  �لتكلفة جلمع  ربع  تقوم بجباية 
�ملقرر يف �لعام 2014 ��ضتكمال �جلزء �لثاين من �لدر��ضة و�لذي 

يبحث يف �ضبل �إيجاد حلول لتغطية تكاليف خدمة جمع �لنفايات. 

 حتديث البيانات  
�ضمن م�ضروع حتديث �لبيانات لدى بلدية ر�م �هلل، مت �لعمل على 
وذلك  �أنوعها،  بكافة  وللمن�ضاآت  للم�ضاكن  �ضامل  حتديث  �إجر�ء 
�ضريبة  من  ��ضتالمها  مت  �لتي  �لبيانات  مع  مقارنتها  خالل  من 
�الأمالك و�لطابو وغرفة جتارة و�ضناعة حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، 
وبعد عملية �ملقارنة مت �إجر�ء �لتحديث �ملطلوب بهدف زيادة دقة 

�لبيانات �لتي بحوزة �لبلدية. 

مناق�شة م�ا�شيع م�شرتكة مع دي�ان الرقابة 
��ضتقبلت �لبلدية رئي�س ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية د. �ضمري �أبو 
لبلدية  �لو�ضع �ملايل  �إىل  �للقاء   زنيد، و�لوفد �ملر�فق له. وتطرق 
و�إىل  �ملنطقة،  يف  �لعامة  �ل�ضعبة  �القت�ضادية  و�حلالة  �هلل،  ر�م 
عمل �لبلدية على جتنيد �لدعم و�لتمويل مل�ضاريعها، وتو�ضيع قاعدة 
عالقاتها �ملحلية و�لعربية و�لدولية، و�إىل ��ضتعد�د �لديو�ن لتقدمي 
�مل�ضاعدة على �ضعيد بناء �ملوؤ�ض�ضة، مع �الإ�ضارة �إىل �أن بلدية ر�م �هلل 
ديو�ن  �أن  يذكر  �ملحلي.   �حلكم  لهيئات  بالن�ضبة  كنموذج  تعامل 
للرقابة  �لعامة  �الإد�رة  خالل  من  �ضنوية  خطة  وفق  يقوم  �لرقابة 

على �حلكم �ملحلي، باإجر�ء جوالت رقابية على كافة �لبلديات.

عاشرًاتاسعًاثامنًا
حادي 
عشر

ثاني 
عشر

المقاعد المخصصة 
لبلدية رام الله في 

كليات الوكالة 
يف  �الإعالن  مت  �ضنوي،  �إجر�ء  �ضمن 
�لقائم  �التفاق  و�ضمن  �ملحلية  �ل�ضحف 
�ملتحدة  �الأمم  ووكالة  �هلل  ر�م  بلدية  بني 
�لفل�ضطينيني، عن  �لالجئني  وت�ضغيل  لغوث 
ممن  للطالب  مقاعد  ع�ضرة  تخ�ضي�س 
كلية  يف  للدر��ضة  الجىء  بطاقة  يحملون  ال 
مقاعد  ع�ضرة  وتخ�ضي�س  �لرتبوية  �لعلوم 
�لطرية،   – �ملر�أة  جمتمع  كلية  يف  �أخرى 
للموظفني  در��ضية  مقاعد   ٥ �إىل  �إ�ضافة 
�ملدينة يف  الأبنائهم و10 مقاعد الأهايل  و٥ 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة. و��ضتقبلت �لبلدية 
�لعامة 2012،  �لثانوية  طلبات من خريجي 
وبح�ضب �ملعايري �ملحددة �لتي و�ضعتها جلنة 
خمت�ضة من �ملجل�س �لبلدي لهذه �ملقاعد، 
مت �ختيار �لطالب �ملقبولني، و�الإعالن عن 

�أ�ضمائهم يف �ل�ضحف �ملحلية.

تكرمي فريق الط�ارئ 



تطوير خدمات الجمهور 

ت��شعة مركز خدمات اجلمه�ر/ مبنى البلدية
بعد تو�ضعة مركز خدمات �جلمهور يف مبنى �لبلدية يف �لعام 2012 و�لذي كان ي�ضم 3 �ضبابيك و�أ�ضبح 
ي�ضم 9 �ضبابيك، �أ�ضبحت قدرته �ال�ضتيعابية �أكرب. وقد متت �لتو�ضعة بهدف ت�ضهيل تقدمي �خلدمات 
للمر�جعني، وخا�ضة مع بد�ية كل عام خالل فرتة �حل�ضم �لت�ضجيعي على �لر�ضوم �ل�ضنوية للبلدية، كما 
مت توفري ماكينة خا�ضة الإ�ضد�ر ورقة عدد لتنظيم �أخذ �لدور �أمام �ل�ضناديق، �إ�ضافة �إىل وجود ق�ضم 
خا�س  لال�ضتعالم عن �لر�ضوم و�العرت��ضات عليها، وز�وية خا�س بد�ئرة �الأبنية و�لتخطيط �حل�ضري 
و�ل�ضناعات،  و�حلرف  �لهند�ضية  و�ملعامالت  و�لتعبيد  �ل�ضق  ر�ضوم  عن  لال�ضتعالم  �مل�ضاريع  ود�ئرة 
و�أخرى خا�ضة بوحدة �ل�ضكاوى ال�ضتالم �ل�ضكاوى و�القرت�حات و�لنظر فيها و�لرد عليها. كما مت نقل 
�ضالحيات مديرية �ل�ضحة ب�ضاأن �حلرف و�ل�ضناعات �إىل مركز خدمات �جلمهور، ومت ��ضتحد�ث ركن 

ل�ضريبة �الأمالك، و��ضت�ضافة موظف دفاع مدين �ضمنه .

تعزيز الشفافية والمساءلة

لل�ضفافية  تعزيزها  �إطار  بلدية ر�م �هلل خطو�ت عملية يف  خطت 
�لرقابة  وحدة  وتفعيل  دليل،  باإقر�ر  قامت  بحيث  و�مل�ضاءلة، 
�لد�خلية، وباالنتظام  يف عملية �لتدقيق �خلارجي، حيث مت �إجناز 
�أعمال تدقيق �حل�ضابات لعام 2012 من قبل �ضركة متخ�ض�ضة، 
�نظر   ( �الإعالم  و�ضائل  يف  �ملدققة  و�مليز�نية  �لتدقيق  ن�ضر  ومت 
قبل  من  و�لتدقيق  �لرقابة  عمليات  و��ضتثمار  �ملالحق(،   يف 
ديو�ن �لرقابة و�حلكم �ملحلي. كما �عتمد �ملجل�س �لبلدي �إطالق 
خطط  ون�ضر  للعطاء�ت،  علنية  جل�ضات  وعقد  �لعلنية،  �جلل�ضات 
�ملدققة  و�مليز�نيات  �ل�ضنوية  �لتقارير  ون�ضر  و�ملو�زنات،  �لعمل 
كما  �الإعالم،  و�ضائل  يف  بانتظام  �لبلدي  �ملجل�س  قر�ر�ت  ون�ضر 
وحدة  وتفعيل  نظام  و�إقر�ر  �ضفافة،  تعيني  �إجر�ء�ت  �عتماد  مت 
�لبلدي  )للمجل�س  �ضلوك  مدونتي  �إعد�د  يف  و�ل�ضروع  �ل�ضكاوى، 

وللعاملني(، و�إجر�ء در��ضة بيئة �لنز�هة حلالة بلدية ر�م �هلل.

منتدى امل�شاءلة املجتمعية الأول
�ملحلي  �حلكم  تطوير  برنامج  مع  وبال�ضر�كة  �لثقايف-  �هلل  ر�م  ق�ضر  يف   )2013 �أيلول   ( �هلل  ر�م  بلدية  عقدت 
�لبلدية  رئي�س  بح�ضور  ذلك  جاء  �ملجتمعية.  للم�ضاءلة  �الأول  �ملنتدى   -  ZIG �الأملاين  بالتعاون  �ملدين  و�ملجتمع 
م. مو�ضى حديد وعدد من روؤ�ضاء �لبلديات، وممثلة جمهورية �أملانيا �الحتادية لدى فل�ضطني باربر� وولف، وممثلني 
عن عدد من منظمات �ملجتمع �ملدين و�الإعالميني، باالإ�ضافة �إىل عدد من �خلرب�ء �ملحليني و�لدوليني يف جمال 

�ملجتمعية. �مل�ضاءلة 
�ال�ضتجابة  �مل�ضاركة،  �ل�ضفافية،  �ملجتمعية:  للم�ضاءلة  �لرئي�ضة  �الأربعة  �جلو�نب  حول  خمتلفة  نقا�س  جل�ضات  و�أقيمت 
�أي�ضًا عر�س مل�ضرحية فكر  �إىل ور�ضة عمل حول م�ضاركة �ل�ضباب على �مل�ضتوى �ملحلي. وتخلل �ملنتدى  �إ�ضافة  و�لرقابة، 
بغريك، باالإ�ضافة �إىل عر�س مو�ضيقى لفرقة �ل�ضفة �لغربية للر�ب �لفل�ضطيني. ومت يف ختام فعاليات �ملنتدى يف ر�م �هلل 
�إعالن �لتو�ضيات �لنهائية للمنتدى و�إعالن �أ�ضماء �لفائزين يف م�ضابقة �لت�ضوير �لفوتغر�يف �لتي �أقيمت بالتعاون مع معهد 
غوته ر�م �هلل، و�لتي جاءت على هذ� �لنحو: فاز يف �ملرتبة �الأوىل حممود عليان من �لقد�س، ويف �ملرتبة �لثانية عمر �ضالة 
من غزة، وباملرتبة �لثالثة �أمني �ضائب من ر�م �هلل، وفاز بجائزة �ل�ضورة �الأكرث �عجابا على �لفي�ضبوك ع�ضام �لرمياوي 

من ر�م �هلل.

ثالث 
عشر
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رابع 
عشر

مركز خدمات اجلمه�ر - مبنى بلدية رام اهلل

تفعيل اخلدمة اللكرتونية يف مركز خدمات اجلمه�ر
�اللكرتونية  تفعيل �خلدمة  �لبلدية، مت  �إىل  �لتوجه  و�لتخفيف من عبء  �ملو�طن  �لت�ضهيل على  بهدف 
بحيث ي�ضتطيع �ملو�طن من خاللها ��ضتخد�م ��ضم وكلمة �ضر خا�ضة به للدخول و�ال�ضتعالم عن �لر�ضوم 

�ل�ضنوية له للبلدية، و�دخال رقم �لهوية وطباعة �لر�ضوم �ملطلوبة منه.  

  OSS مركز البلدة القدمية خلدمات اجلمه�ر
بهدف �إتاحة �ملجال للمو�طنني لت�ضديد  �لتز�ماتهم خارج �ضاعات �لدو�م يف مكان و�حد، وذلك �ضمن 
روؤيتها يف تن�ضيط وتفعيل �لبلدة �لقدمية، مت متديد �لعمل يف مركز �لبلدة �لقدمية خلدمات �جلمهور 
يوم  عد�  م�ضاء   8:00 �ل�ضاعة  حتى  �ل�ضاعة  9:00�ضباحًا   من  يوميًا  للمو�طنني  �أبو�به  �ملركز  ليفتح 

�جلمعة.  
ويقدم �ملركز خدمات متعددة لبلدية ر�م �هلل )ت�ضديد ر�ضوم �لبلدية، تقدمي طلبات عامة(، كما توجد 
حمافظة  كهرباء  و�ضركة  �لقد�س،  حمافظة  مياه  م�ضلحة  من  لكل  خا�ضون  وموظفون  �ضناديق  فيه 

�لقد�س، وجمموعة �الت�ضاالت �لفل�ضطينية، �إ�ضافة لوجود �ضر�فات �آلية لعدد من �لبنوك. 
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التخطيط التنموي االستراتيجي 

حتديث اخلطة الإ�شرتاتيجية 2015-2012 
�هلل  ر�م  لبلدية  �الإ�ضرت�تيجية  �خلطة   2012 �لعام  يف  �أُقّرت 
ر�م �هلل يف عملية  بلدية  وبذلت  �الأربع )2012- 201٥ (  لل�ضنو�ت 
عن  و�نبثق  كبرية،  جهود�  و�عتمادها  �الإ�ضرت�تيجية  �خلطة  �إعد�د 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  �لتالية:  �ال�ضرت�تيجية  �الأهد�ف  �خلطة  هذه 
و�لتنظيم �لعمر�ين و�لتخطيط �حل�ضري لالإ�ضهام يف حتقيق �لتنمية 
�القت�ضادية، تعزيز �لو�ضع �ل�ضحي و�لبيئي وحت�ضينه، �الإ�ضهام يف 
�لقدر�ت  وبناء  �ملوؤ�ض�ضي  �لتطوير  و�ملجتمعية،  �لثقافية  �لتنمية 

لتحقيق �لتميز �لت�ضغيلي، تعزيز مكانة ر�م �هلل حمليًا وعامليًا.
و�أع�ضاء  برئي�ضها  ممثلة  �هلل  ر�م  بلدية  2013عقدت  �لعام  ويف 
�ملجل�س �لبلدي و�الإد�رة �لتنفيذية وروؤ�ضاء �الأق�ضام ور�ضة حتديث 
ومتنوعة  كبرية  جمموعة  مب�ضاركة  للبلدية،  �ال�ضرت�تيجية  �خلطة 
�القت�ضادية  �ملدينة  وموؤ�ض�ضات  �ملحلي  �ملجتمع  �مل�ضاركني من  من 

�أيام  لثالثة  �لور�ضة  و��ضتمرت  و�لرتبوية.  و�ملجتمعية  و�لثقافية 
لتندرج يف �إطار �إدماج �ملوؤ�ض�ضات يف و�ضع روؤية و��ضحة يف حتديث 
�لور�ضة  هذه  وخالل   ،201٥-2014 للعامني  �لبلدية  ��ضرت�تيجية 
و�لتحديات   2013 للعام  �لبلدية  �إجناز�ت  على  �مل�ضاركون  �طلع 
يقود  ت�ضور  لو�ضع  و�لبلدية، متهيد�  �لبلدي  �ملجل�س  و�جهت  �لتي 
وتعرب  �ملتاحة،  �الإمكانيات  وفق  للتطبيق  �ضاملة  ��ضرت�تيجية  �إىل 
عن طموح مو�طني �ملدينة، من خالل ممثلني لقطاعات و��ضعة من 
�ملجتمع �ملحلي. وجاءت هذه �لور�ضة يف �إطار �لتعاون �مل�ضرتك بني 

�لبلدية وموؤ�ض�ضة جمتمعات عاملية.
للعام  �الإجناز  تقارير  �لتنفيذية  �الإد�رة  قدمت  �لور�ضة  وخالل 
2013، وت�ضاركت بالنقا�س فيها مع �حل�ضور �لذي �ضم ممثلني عن 
تعزيز�  �آر�ءهم،  �مل�ضاركون  �ملحلي، حيث طرح  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات 
�لبلدية  �لتنفيذية وطو�قم  و�الإد�رة  �ملجل�س  �لتكاملية بني  للعالقة 

امل�سارك�ن من املجتمع املحلي يف ور�سة اخلطة اال�سرتاتيجية- اأريحا

خامس 
عشر

من جهة و�ملجتمع �ملحلي من جهة �أخرى.
للخطة  :ترجمة   2014 لعام  �لتف�ضيلية  �ل�ضنوية  �لعمل  خطة 
عمل  ور�ضة  عقدت   ،201٥-2014 للعامني  �ملحدثة  �ال�ضرت�تيجية 
عمل  بخطة  �خلروج  ومت  �الأق�ضام،  وروؤ�ضاء  �لتنفيذية  �الإد�رة  �ضمت 
�لعام،  لذ�ت  تقديرية  عامة  ملو�زنة  وترجمتها   2014 للعام  تف�ضيلية 
وذلك ��ضتكماال الأعمال ور�ضة حتديث �خلطة �ال�ضرت�تيجية، حيث قدم 
مدر�ء �لدو�ئر �خلطط �لتف�ضيلية لكل د�ئرة على حدة، و��ضتملت على 
وموؤ�ضر�ت  �لفرعية  و�الأن�ضطة  �لرئي�ضة  و�الأن�ضطة  �لرئي�ضة  �الأهد�ف 
�لقيا�س، و�ملو�زنة لكل د�ئرة، ومتت مناق�ضة �خلطط ب�ضكل تف�ضيلي، 

و�خلروج بخطة �لعمل �ل�ضنوية �لتف�ضيلية للعام 2014. 
�الإطار �لتنموي �ال�ضرت�تيجي 201٥-203٥ :مت �ختيار بلدية ر�م �هلل 
كبلدية منوذج Pilot الإعد�د �إطار تنموي ��ضرت�تيجي ملدينة ر�م �هلل 

لل�ضنو�ت �لع�ضرين �ملقبلة 201٥-203٥. 
 

تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية

مشروع التسمية والترقيم 

ت�شكيل جلنة جمتمعية للت�شمية
�هلل  ر�م  بلدية  يف  و�لرتقيم  �لت�ضمية  جلنة  قامت   2013 �لعام  يف 
مبر�جعة �الأ�ضماء �حلالية ل�ضو�رع �ملدينة و�المتد�د �جلغر�يف لها، 
وتدقيق �لتعريفات �خلا�ضة بها، مع حتديد �ل�ضو�رع غري �مل�ضماة، 
�لت�ضمية. كما  �أعمال  ��ضتكمال  ب�ضاأنها، بهدف  ودر��ضة مقرتحات 
مت ت�ضكيل جلنة فرعية مكونة من: ليز� تر�كي وعمر ع�ضاف وجنمة 
غامن و�ضمري ح�ضمة لفح�س كافة �لتعريفات و�إعادة �ضياغتها وفق 
مو��ضفات موحدة ت�ضعها �للجنة. كما قام �لفريق �لفني بدر��ضة 
�ملناطق �جلديدة، وترقيم كافة �ضو�رع �ضاحية �لريحان ومبانيها، 
و�ل�ضرطة، وبرنامج �المم �ملتحدة �الإمنائي،  �لدبلوما�ضي،  و�حلي 
وتوثيق �الأرقام يف قاعدة بيانات �لبلدية �جلغر�فية، وذلك بهدف 
عر�س �ل�ضو�رع �لتي تعوزها �لت�ضمية على �للجنة، وو�ضع خطة عمل 

ملبا�ضرة ترقيم مباين مناطق �لتو�ضعة خارجيا ود�خليا. 

سادس 
عشر

اإعادة النظر يف حدود مناطق رام اهلل وت�شمياتها
بعمل   2013 يف  و�لرتقيم  �لت�ضمية  مل�ضروع  فرعية  جلنة  قامت 
در��ضة ملناطق ر�م �هلل وت�ضمياتها، وتقدمي مقرتح يتو�فق و�لتطور 
�أهمها:  كان  و�لتي  �لبلدي،  للمجل�س  تو�ضياتها  ورفعت  �لعمر�ين. 
حدودها  تو�ضعة  مع  �ملدينة  مركز  �إىل  �لبلد  منطقة  ��ضم  تغيري 
لت�ضمل جزء� من باطن �لهو�ء، ودمج منطقتي �لكرينعة و�لع�ضكرية 
لت�ضبح منطقة ر�م �هلل �جلديدة مع �ضم جزء من منطقة �لطرية 
و�لعقدة  �لدور  �أحو��س  على  �لو�د  منطقة  ��ضم  و�إطالق  �إليهما، 
وظهر �لعقدة و�خلانوق و�ملو�جري، وتعديل حدود منطقة �ملا�ضيون 
�لبلدي  �ملجل�س  و�عتمد  �لربوة.  وحديقة  �لثقايف  �لق�ضر  لت�ضمل 
�أ�ضبحت مدينة ر�م �هلل مق�ضمة  �لفرعية، وعليه  �للجنة  تو�ضيات 

لثماين مناطق رئي�ضة هي: 

رام اهلل اجلديدة   ال�اد
 االإذاعة    الطرية

باطن اله�اء مركز املدينة   
املنطقة ال�سناعية.  املا�سي�ن   

الرتقيم الداخلي
قامت طو�قم بلدية ر�م �هلل يف �لعام 2013 بعملية �لرتقيم �لد�خلي 
للمن�ضاآت و�مل�ضاكن و�لتي تهدف �إىل توفري عنو�ن حمدد لكل من�ضاأة 
�أو م�ضكن، وقامت بالتاأكد من �النتهاء من عملية �لرتقيم �لد�خلي، 
للوحات �لرتقيم، الإعد�د  �ملو�طنني  �إتالفه من قبل  وح�ضر ما مت 
تدعوهم  للمو�طنني  توعوية  ر�ضائل  مع  �لرتقيم،  ال�ضتكمال  خطة 

�إىل �حلفاظ على �ضالمة لوحات �لرتقيم �لد�خلي.

www.ramallah-gis.ps
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مشروع العنونة والرمز البريدي

م�شروع العن�نة والرمز الربيدي ملدينة رام اهلل

اإطلق الرمز الربيدي ملدينة رام اهلل
�الت�ضاالت  ووز�رة  �هلل،  ر�م  بلدية  �حتفلت 
�لربيدي  �لرمز  باإطالق  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لفل�ضطيني – ر�م �هلل منوذجا، يف حفل �أقيم يف 
مقر بلدية ر�م �هلل، مب�ضاركة وزيرة �الت�ضاالت 
�لهيئات  عن  وممثلني  �لدين،  نا�ضر  �ضفاء 

�حلكومية �ملدنية و�الأمنية.
لبلدية  �الت�ضاالت  وز�رة  �أولتها  �لتي  �لثقة  وبعد 
تبلور رمزً� بريديًا لكل  ر�م �هلل  بو�ضع منهجية 
م�ضكن ومن�ضاأة، �ضتقوم �لوز�رة بتطبيقه وتعميمه 
�لوطن لدوره �ملحوري يف  على جميع حمافظات 
يتو�فق  به  خا�ضا  كامال  عنو�نا  مو�طن  كل  منح 
يعترب  �مل�ضروع  فاإن  �لدولية،  �لعنونة  ومعايري 
�أهم  ومن  �لربيد،  لعمل  �أ�ضا�ضيا  ويعد  وطنيا 
�لرمز  توفري  �أن  حيث  �حلديثة،  �لمدن  عنا�ضر 
�لربيدي �أ�ضبح متطلبا حيويا ومهما يف ع�ضرنا 
�حلكومية  �ملوؤ�ض�ضات  تو��ضل  لتي�ضري  �حلايل، 
�ملو�طنني  مع  وتو��ضلها  بينها،  فيما  و�خلا�ضة 
�لربيد  �إي�ضال  و�ضمان  �الأخرى،  و�ملوؤ�ض�ضات 
لكل مو�طن، وت�ضهيل تبادل �لربيد و�لطرود مع 
قامت  �أن  وبعد  �لفو�ئد.  من  ذلك  وغري  �لعامل، 
وز�رة �الت�ضاالت بتطوير نظام وطني فل�ضطيني 
وقطاع  �لغربية  �ل�ضفة  يق�ضم  �ملناطقي  للرتميز 
خ�ض�س  بريدي،  ترميز  منطقة   900 �إىل  غزة 
منها 10 مناطق ملدينة ر�م �هلل، بنت �لبلدية على 

هذ� �لرتميز بعد تهيئة �ضو�رع �ملدينة ومبانيها.

ت�قيع اتفاقية الرمز الربيدي 
مع جمم�عة الت�شالت الفل�شطينية

وقعت بلدية ر�م �هلل  �تفاقية تعاون مع جمموعة �الت�ضاالت �لفل�ضطينية �ضمن م�ضروع 
�لعنونة و�لرمز �لربيدي ملدينة ر�م �هلل. ون�ضت �التفاقية على �لتعاون بني �جلانبني يف 
�لرتويج لنظام �لعنونة �جلديد من خالل �لو�ضائط �الإعالنية �ملتنوعة ل�ضالح �ضركتي 
جو�ل وبالتل، عرب طباعة وتوزيع �لن�ضر�ت �الإر�ضادية �خلا�ضة بامل�ضروع، وم�ضاعدة كلتا 
نظام  وتدريبهم على  ر�م �هلل،  �ل�ضركتني على حتديث عناوين م�ضرتكيهما يف مدينة 
�لعنونة �جلديد، باالإ�ضافة �إىل �لتز�م �ضركات �ملجموعة با�ضتخد�م �لعناوين �ملحدثة 

�ضمن �أنظمتها.
لل�ضر�كة �الإ�ضرت�تيجية بني  ياأتي جت�ضيد�  �أن تنفيذ هذ� �مل�ضروع  ومن �جلدير بالذكر 
جمموعة �الت�ضاالت �لفل�ضطينية وبلدية ر�م �هلل، حيث مت على مد�ر �ل�ضنو�ت �ملا�ضية 

تنفيذ �لعديد من �مل�ضاريع �حليوية بال�ضر�كة و�لتعاون بني �جلانبني.

» الرمز البريدي يساهم 
في منح كل مواطن 

عنوانًا كاماًل خاصا به قاباًل 

لإلستخدام محليًا وعالميًا، 

يسهل اإلستدالل على 

مكان إقامته، بما يضمن 

سرعة وصول الخدمة 

البريدية إليه في محل 

اإلقامة «

م�شروع املدينة الذكية
م�ضروع ر�م �هلل- �ملدينة �لذكية، هو م�ضروع يهدف �إىل ربط كافة 
�أرجاء مدينة ر�م �هلل بخدمة �النرتنت، وذلك من خالل باقة نفاذ 
متكن ز�ئري �ملدينة و�ضاكنيها من �حل�ضول على �إنرتنت ال�ضلكي 
عرب خدمات �لو�ي فاي (Wi�Fi) يف �أي وقت ومن �أي مكان د�خل 
وكافة  �اللكرتونية  �لبلدية  ل�ضفحة  �لنفاذ  يكون  �أن  على  �ملدينة، 

�ل�ضفحات �ملتفرعة عنها جمانيًا.
وز�رة  من  �أع�ضاء  ت�ضم  �لتي  �لفنية  �مل�ضروع  جلنة  قامت  وقد 
�ملحلي وعدد من  �ملجتمع  �الت�ضاالت وجامعة بريزيت وخرب�ء من 

موظفي �لبلدية، بتقييم �لعرو�س �لفنية و�ملالية �لنهائية �لتي قدمتها 
�ل�ضركات �ملعنية بامل�ضروع.  وعر�س  �لتقرير �لنهائي للم�ضروع على 
�ملجل�س �لبلدي �لذي �عتمد تو�ضيات �للجنة �لفنية فيما يتعلق بالروؤية 
و�لهدف و�خلدمات �لتي يقدمها �مل�ضروع، و�أبرز مو��ضفات �خلدمة، 
ومر�حل در��ضة �مل�ضروع، وحتليل �لو�ضع �لر�هن من حيث �خلدمات 

�حلالية وتكلفة توفر �خلدمات �جلديدة.
 

م�شروع حتقيق البلدية اللكرتونية 
�لبلدية  ت�ضعى من خالله  �اللكرتونية وهو م�ضروع  �لبلدية  م�ضروع 
�إلكرتوين  فعال  روؤيتها يف تطبيق نظام عمل خدماتي  �إىل حتقيق 
على  ت�ضهيال  �إلكرتونيا  �لبلدية  خدمات  عمل  �إجناز  ي�ضمن 
�لبلدية  �أعادت  وقد  �ل�ضريكة،  و�ملوؤ�ض�ضات  و�ملطورين  �ملو�طنني 
�لنظر يف هيكليتها، وقامت با�ضتحد�ث د�ئرة لتكنولوجيا �ملعلومات 
لالإ�ضر�ف ومتابعة �مل�ضروع.  كما حدثت �لبلدية �ضبكتها �لد�خلية 
لبدء  بنظام Web based Workflow كتهيئة  �لعمل  وبا�ضرت 
تقدمي �خلدمات �إلكرتونيًا. ومت بالتعاون  مع موؤ�ض�ضة �لتعاون �لفني 
�خلا�ضة  �ملعد�ت  و�ضر�ء  للم�ضروع،  مدير  تعيني  �الأملاين،  �لدويل 
باإعد�د وجتهيز �لبنية �لتحتية �خلا�ضة باإطالقه. وتغطية تكاليف 

�إعد�د �ل�ضيا�ضات �خلا�ضة بالبلدية �اللكرتونية.

سابع 
عشر

لقاء مع املمثلني عن القطاع اخلا�س من �شركات النرتنت

تقدمي اخلربات للعديد من امل�ؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية وللقطاع اخلا�س 
عقدت بلدية ر�م �هلل عدة لقاء�ت حول م�ضروع �لرمز �لربيدي �لفل�ضطيني مع �ل�ضركاء 
من �لقطاع �خلا�س )�ضركتي جو�ل و�الت�ضاالت �لفل�ضطينية( و�الأجهزة �الأمنية  )�الأمن 
و�لبلديات �ملحلية )نابل�س، دور�،  �لوطني(،  �الأمن  �ل�ضرطة،  �لدفاع �ملدين،  �لوقائي، 
�مل�ضاءلة  منتدى  خالل  �لفكرة  ن�ضر  �إىل  �إ�ضافة  بيتونيا(،  �لبرية،  دي�س،  �أبو  قباطية، 

�ملجتمعية �الول. 



ان�شمام بلدية رام اهلل للفريق ال�طني 
ب�ضوؤون  تعنى  وطنية  جلنة  لع�ضوية  �هلل  ر�م  بلدية  �ختيار  مت 
�النرتنت  عرب  �ملحلية  للهيئات  �ملو�طنني  من  �ملالية  �لتحويالت 
و�لربط بني �حلكومة �اللكرتونية و�لبلديات �اللكرتونية �إىل جانب 
�الت�ضاالت  ووز�رة  �لعدل  ووز�رة  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  من  كل 
نابل�س  وبلدية  �مل�ضتهلك  حماية  وجمل�س  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
و�ضع  على  �ل�ضهرية  �للجنة  �جتماعات  وتركزت  �خلليل.  وبلدية 
�الأدو�ت �لت�ضريعية �لالزمة لتنظيم عملية دفع �لر�ضوم و�ل�ضر�ئب 
�لكرتونيا للهيئات �ملحلية، وتنظيم �لعالقة �لقانونية بني �ملو�طنني 
و�لبلدية �اللكرتونية، وذلك ليتم رفع �ملقرتح الحًقا ملجل�س �لوزر�ء 

لالعتماد.

تطبيقات نظم املعل�مات اجلغرافية
من �أهم �لتطبيقات �لتي �جنزتها �لبلدية يف هذ� �الإطار، للن�ضرعلى 

�ضبكة �الإنرتنت، لال�ضتخد�م �لعام وملوظفي �لبلدية هي :

ي�ضاعد  �لذي   (Navigation System) الربية  املالحة  نظام 
�إىل  و�لو�ضول  �ملدينة  يف  �لتنقل  يف  و�ملو�طنني  �لبلدية  موظفي 
عناوين معينة �أو خدمات حمددة مع تزويدهم بخر�ئط و�إر�ضاد�ت 
تف�ضيلية بكيفية �لو�ضول �إليها باأ�ضرع وقت �أو ب�ضلوك �أق�ضر طريق، 
�آخذ� قو�نني �ل�ضري وطبوغر�فية �ل�ضو�رع بعني �العتبار.وباالمكان 
��ضتخد�م �لنظام من خالل ر�بط  �ملوقع �اللكرتوين لبلدية ر�م �هلل 
�ملعلومات  لنظم  ر�م �هلل  بلدية  www.ramallah.ps،�و موقع 

.www.gis-ramallah.ps جلغر�فية�
 (Cultural Festival اإعداد تطبيق تفاعلي للفعاليات الثقافية
مو�قع  بتحديد  �لثقافية  للد�ئرة  لي�ضمح  �ضمم   application)
�لعالقة  ذ�ت  �ملعلومات  كافة  تغذية  مع  و�ملهرجانات،  �لفعاليات 

كالوقت و�لتاريخ، �إلخ.

�ل�ضوق  الأك�ضاك  والبيئة  ال�سحة  لدائرة  تفاعلي  تطبيق  اإعداد 
باملعلومات  ويربطها  �الأك�ضاك  كافة  �أماكن  يوثق  �لذي  �ل�ضعبي 
�لو�ضفية �ملتوفرة يف �لبلدية عنها، كحالة �لك�ضك )موؤجر، حمجوز، 
متاح لالإيجار(، ف�ضال عن �ملعلومات �الأخرى ذ�ت �ل�ضلة، كا�ضم 
�مل�ضتاأجر �لكامل ومعلومات �لتو��ضل معه ون�ضخة عن عقد �الإيجار 

وتاريخ �نتهاء �لرخ�ضة، وغريه.
مت�سفح اخلرائط وفق تق�سيمات الت��سعة اجلديدة وا�ستخدامات 

االأرا�سي يف االأح�ا�ص 5 و 6 و 12.
مت مع تطوير هذه �لتطبيقات �إعد�د �لعديد من تطبيقات �ملعلومات 
�جلغر�فية �جلديدة. كما مت حتديث وتطوير �لطبقات �جلغر�فية 

�خلا�ضة بحدود �الأر��ضي و��ضتخد�ماتها. 
�لت�ضهيل  يف  �لتطبيق  هذ�  ي�ضاهم  ال�سياحية:  اخلارطة  برنامج 
على �ملو�طنني و�لزو�ر و�ل�ضياح با�ضتخد�م خارطة �لكرتونية عرب 
موقع �لبلدية ونظم �ملعلومات �جلغر�فية، تربز مر�فق �ملدينة و�أهم 

�ملو�قع �ل�ضياحية و�ملطاعم و�لفنادق و�لبنوك، وغريها.

ت�ش�ير كافة مباين املدينة لت�شهيل عملية ال�شتدلل
�ملدينة  ومن�ضاآت  مل�ضاكن  ميد�نية  بزيار�ت  �لبلدية  طو�قم  قامت 
عالية  بيانات  قاعدة  لعمل  فيها  �ل�ضاكنني  بيانات  خاللها  حدثت 
�لبلدية.  خدمات  من  و�مل�ضتفيدين  �ملو�طنني  مع  للتو��ضل  �لدقة 
ومتت حو�ضبة هذه �ملعلومات، كما قام �لفريق نف�ضه �أثناء تو�جده 
بامليد�ن بت�ضوير �ملباين لتحديث قاعدة بيانات �لبلدية �جلغر�فية.

اعتماد مدينة رام اهلل 
كنم�ذج للت�ا�شل مع �شركة ج�جل العاملية

قامت وز�رة �حلكم �ملحلي باختيار بلدية ر�م �هلل ملبا�ضرة تعاونها 
�لوطني مع �ضركة »جوجل« �لعاملية كونها بلدية متميزة وريادية يف 
�ملدن يف  باقي  عن  ومتقدمة  �جلغر�فية،  �ملعلومات  نظم  تطبيقات 

وتكون  ود�خليا.  خارجيا  ومبانيها  �ضو�رعها  كافة  وترقيم  ت�ضمية 
بلدية ر�م �هلل بهذ� �الختيار �أول بلدية فل�ضطينية يتم �إدر�ج بيانات 
عناوينها �ضمن نظام عنونة جوجل �لعاملي. ويعترب �لتعاون مع جوجل 
خطوة ريادية ل�ضم مدينة ر�م �هلل �إىل منظومة �لتكنولوجيا �لعاملية، 
كما �ضي�ضمن تفعيل خدمات �ملالحة �لربية ب�ضكل �ضريع ملا فيه خدمة 
ملو�طني �ملدينة وز�ئريها، و�ضيتيح للمو�طنني �ال�ضتفادة من خدمات 
�الأبعاد،  ثالثية  �لربي  �لتجول  كخدمة  �الأخرى،  �ملتقدمة  جوجل 
وخدمات �لتوجيه �ل�ضوتي و�لتطبيقات �ملتنوعة �خلا�ضة باالأجهزة 
نظم  وجاهزية  �خلدماتي،  �لنظام  هذ�  ميز�ت  وب�ضبب  �لذكية. 
�ملعلومات �جلغر�فية  يف �لبلدية  للتعاون �لفوري مع �ضركة »جوجل« 
ر�م �هلل �ضمن نظام »جوجل«  بيانات  �إدر�ج  يتطلبه  بتقدمي كل ما 
�مل�ضروع  هذ�  دعم  على  �لبلدي  �ملجل�س  و�فق  للخر�ئط،  �لعاملي 

�لريادي، و�مل�ضي يف نهج �الندماج مع نظام جوجل للخر�ئط.

»توفر البلدية للمواطن حاليا إمكانية 
البحث عن أي عنوان من خالل تطبيقات 
نظم المعلومات الجغرافية التفاعلية 
المنشورة على صفحة قسم نظم 
المعلومات الجغرافية اإللكتروني:

www.ramallah-gis.ps لكن ما يميز 
نظام جوجل هو توفيره أيًضا لخدمات 
المالحة البرية التي تساعد المواطن 
والزائر في الوصول لعنوان معين أو 
خدمة محددة«

ال�شتفادة من نظم املعل�مات اجلغرافية 
يف ال�شتجابة حلالت الط�ارئ

�ملعلومات  وتكنولوجيا  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  د�ئرة  قامت 
كافة  يخدم  �ملدينة  بعناوين  خا�س  تفاعلي  تطبيق  بتجهيز  بالبلدية 
�ملوؤ�ض�ضات �لوطنية يف �ال�ضتجابة حلاالت �لطو�رئ �ملختلفة، فاإ�ضافة 
�إىل �لعناوين، يوفر هذ� �لتطبيق خدمات �ملالحة �لربية �لتي ت�ضاعد 
طريق  عن  معينة  عناوين  لعنو�ن/  �لو�ضول  يف  �لطو�رئ  طو�قم 
خر�ئط  مع  �لتطبيق  يزودها  �لتي  �ملف�ضلة  �الجتاهات  �إر�ضاد�ت 

تو�ضيحية مل�ضار �لو�ضول �إىل وجهتهم باأق�ضر �لطرق �أو باأ�ضرعها. 
“جاهزية  بعنو�ن  ور�ضة عمل  �لتطبيق خالل  �الإعالن عن هذ�  ومت 
بلدية  عقدته  و�لذي   ،”2014-2013 للطو�رئ  �هلل  ر�م  مدينة 
ر�م �هلل بح�ضور حمافظ حمافظة ر�م �هلل و�لبرية د. ليلى غنام، 
موؤ�ض�ضات  عن  وممثلني  حديد،  مو�ضى  م.  �هلل  ر�م  بلدية  ورئي�س 

�ملدينة.
ومتت جتربة فعالية هذ� �لتطبيق من قبل �لطو�قم �لعاملة يف غرفة 
�أي  �ت�ضال  فلدى  �لثلجية،  �لعا�ضفة  خالل  �هلل  ر�م  بلدية  عمليات 
��ضتقبال  موظف  تزويد  فقط   عليه  كان  �لعمليات،  بغرفة  �ضخ�س 
�ملكاملات با�ضم �ل�ضارع �لذي يقطن فيه، ورقم بنايته ورقم �ضقته �إن 
�الجتاهات  باإر�ضاد�ت  �لطو�رئ  فريق  بتزويد  �لتطبيق  ليقوم  وجد، 
و�أكرثها  �مل�ضار�ت  باأ�ضرع  للو�ضول  تو�ضيحية  خر�ئط  مع  �ملف�ضلة 
يقطن  �لذي  �ل�ضارع  ��ضم  �ملو�طن معرفة  تعذر على  �أمنًا. ويف حال 
با�ضم  �أو  �لعقار  �ضاحب  كان  �إن  با�ضمه  �ملوظف  يزود  كان  فيه، 
لتقدمي �خلدمة  �لطو�قم  ليتم حتديد عنو�نه وتوجيه  �لعقار،  مالك 
�ملعلومات  نظم  تقنيات  ��ضتخد�م  �أهمية  �لتجربة  هذه  و�أثبتت  له. 
�جلغر�فية يف غرفة عمليات بلدية ر�م �هلل يف توفري �لكثري من �لوقت 
و�جلهد على �لطو�قم، و�ضمان �ضرعة �لو�ضول �الآمن �إىل �ملو�طنني.

الترشح للجوائز المحلية والعالمية

ف�ز م�شروع الت��شعة اجلديدة 
بجائزة فل�شطني للتميز والإبداع 

حازت بلدية ر�م �هلل على �ملركز �لثاين يف جائزة فل�ضطني للتميز 
�إعادة  مب�ضروع  ممثال  �ملتميز،   �مل�ضروع  فئة  عن  وذلك  و�الإبد�ع، 
تق�ضيم �الأر��ضي يف �لتو�ضعة �جلديدة ملخطط هيكلي بلدية ر�م �هلل، 
من  وفد  �جلائزة  وت�ضلم  �لبلدية.  كادر  بجهود  �جنازه  مت  و�لذي 
�هلل  ر�م  بلدية  رئي�س  �ملجيد  عبد  �ضامح  برئا�ضة  �هلل  ر�م  بلدية 
ميخائيل  جانيت  �ل�ضابقة  �هلل  ر�م  بلدية  ورئي�ضة  حينها،  باالإنابة 

وفريق �مل�ضروع. 
بلدية  �أ�ضرة  به  تعتز  �إجناز�  �لفوز  هذ�  �لبلدي  �ملجل�س  و�عترب 
�لفريق  بذلها  �لتي   �لعظيمة  للجهود  تقديره  عن  وعرب  �هلل،  ر�م 

�لوطن،  م�ضتوى  على  و�ملميز  �لنوعي  �مل�ضروع  هذ�  معترب�  �لفني، 
مب�ضاحات  عامة  و�أماكن  جديدة  م�ضاحات  توفري  يف  �ضي�ضاهم 
�لتي جنبت  �لتق�ضيم  �إعادة  لوال  توفريها  باالإمكان  يكن  و��ضعة مل 
�ضندوق  على  ووفرت  �الأر��ضي،   قطع  من  بكثري  �ل�ضرر  �إحلاق 
�لبلدية ما يقارب 60 مليون دوالر  كتعوي�ضات عن �الأ�ضر�ر،ك ما 
�أن �إعادة �لتق�ضيم �ضت�ضاهم يف تطوير �ال�ضتثمار  وفتح �آفاق جديدة 
بلدية  �حتياجات  تلبية  و�ضتعمل على  و�لتنظيم،  و�لرتتيب  لالإبد�ع 

ر�م �هلل يف توفري مناطق جديدة للتو�ضع �لعمر�ين.
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العالقات المحلية 

اإطلق حملة دعم م�ؤ�ش�شات القد�س 
�ضكلت بلدية ر�م �هلل مع موؤ�ض�ضات �ملدينة جلنة لدعم �ضمود مدينة 
�لقد�س �ضمن حملة �أطلقها �ملجل�س �لبلدي لدعم �ضمود �لقد�س، 

و�لدفاع عن عروبتها، وجمع �لتربعات من �أجل موؤ�ض�ضاتها.
�أع�ضاء  من  جلنة  ت�ضكيل  تقرر  �لوطنية  �مل�ضوؤولية  منطلق  ومن 
بلدية  رئي�س  نائب  �ملجيد  عبد  �ضامح  برئا�ضة  �لبلدي  �ملجل�س 
�لفروخ،   وحربي  ع�ضاف  وعمر  عنابي  �أمني  و�الأع�ضاء:  �هلل،  ر�م 

تو�جه  �لتي  �لقد�س  مدينة  دعم  على  �ملدينة  موؤ�ض�ضات  مع  للعمل 
هجمات  من  وغريها  و�ل�ضرقة،  و�لهدم  �ال�ضتيطان  حمالت 

�الحتالل و�لتهويد. 
وخرجت  �ملدينة،  موؤ�ض�ضات  مع  �ل�ضاأن  بهذ�  لقاء  �لبلدية  وعقدت 
منه بت�ضكيل جلنة م�ضرتكة من �لبلدية وموؤ�ض�ضات �ملدينة �حلقوقية 
حتقيق  على  �ضتعمل  وغريها،  و�لعمالية  و�ملجتمعية  و�لثقافية 

�أهد�ف �حلملة بت�ضافر �جلهد �ل�ضعبي مع �جلهد �لر�ضمي لدعم 
مدينة �لقد�س، و�لبحث عن �جلو�نب �لتي باالإمكان �مل�ضاهمة فيها 

لدعم �ملدينة �ملقد�ضة و�آليات �لدعم.
�ألف  �أع�ضاء �ملجل�س  بالدعم �ملايل للحملة بقيمة ٥2  وقد �ضاهم 
�ضيكل، كما �تفق مع نقابة �لعاملني يف بلدية ر�م �هلل �لتربع بيوم 

عمل لكافة موظفي بلدية ر�م �هلل، مب�ضاهمة 80 �ألف �ضيكل.

أواًل

العامل  مع  الت�ا�سل  ج�س�ر  مّد  على  اهلل  رام  بلدية  تعمل 
لتعزيز مكانة فل�سطني والق�سية الفل�سطينية على اخلارطة 
على  ن�ساطاتها  لتكثيف  جاهدة  البلدية  وعملت  الدولية، 
ال�سعيدين املحلي والدويل عرب ت�قيع العديد من االتفاقيات 
اأ�سهم يف ت��سيع �سبكة  ومذكرات التفاهم مع مدن عاملية، ما 
عالقات البلدية الدولية، وتط�يع الدعم بكافة اأ�سكاله املالية 
واملعن�ية واخلرباتية حلزمة من امل�ساريع املهمة داخل املدينة.
وقطفت بلدية رام اهلل ثمار هذه ال�سبكة ال�ا�سعة من العالقات 
بت�قيعها يف العام 2013 3 خطط عمل مع 3 بلديات فرن�سية 
�سديقة، وت�سارك البلدية من خالل بناء العالقة وتط�يرها 
مع امل�ؤ�س�سات العاملية يف اأن�سطة خمتلفة، ومنها يف العام 2013 

يف  وم�ساركتها  العاملية،  املدن  م�ؤ�سرات  هيئة  يف  ع�س�يتها 
م�ؤمتر املدن والع�ا�سم االإ�سالمية يف ال�سع�دية،

 وم�ؤمتر الهيئات املحلية يف تركيا، ويف م�ؤمتر الهيئات املحلية 
االأوروبية من اأجل فل�سطني يف فرن�سا، كما ا�ستقبلت العديد 
وممثلي  ال�سفراء  من  والعديد  ال�سديقة،  املدن  وف�د  من 

الدول االأجنبية.
تعزيز  يف  النم�ذج  تك�ن  اأن  اإىل  البلدية  فت�سعى  حملياً،  اأما 
تفاهم  مذكرة  ف�قعت  املحلي،  املجتمع  مع  البلديات  عالقة 
بلدية  وخربات  جتارب  على  الإطالعها  الظاهرية  بلدية  مع 
رام اهلل، كما عقدت عدة لقاءات مع م�ؤ�س�سات املدينة ملناق�سة 

م�ساريع م�سرتكة.

اأبنائها يف  وال يف�ت البلدية االنتباه اإىل اأهمية الت�ا�سل مع 
املهجر، فهي تقيم معهم عالقة ت�ا�سل من خالل م�ساركتها 
اهلل  رام  اأبناء  احتاد  ت�سدر عن  التي  اهلل«  رام  »هذه  يف جملة 
يق�م  التي  ال�سن�ية  الزيارة  اإىل  اإ�سافة  املتحدة،  ال�اليات  يف 
بها االحتاد اإىل املدينة، ودعم العديد من م�ؤ�س�ساتها النا�سطة 
وم�ساركة رئي�ص البلدية يف امل�ؤمتر ال�سن�ي لالحتاد االأمريكي 
لرام اهلل فل�سطني. و�سهدت بلدية رام اهلل يف العام 2013حركة 
ن�سطة وتفاعاًل كبرياً مع جمه�رها من خالل الت�ا�سل معهم 
عرب اإ�سداراتها، واأبرزها الر�سالة االإخبارية، ومن�س�رات مركز 
رام اهلل  للمعل�مات ال�سياحية، والرزنامة ال�سهرية للفعاليات 

ال�سياحية والثقافية وغريها من احلمالت االإعالمية .
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تعزيز العلقات مع البلديات املحلية 

ت�قيع اتفاقية تعاون  مع بلدية الظاهرية 
�لظاهرية  بلدية  ورئي�س  حديد  مو�ضى  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�س  وقع 
�أكرم حمزة �أبو عالن ، �تفاقية تعاون تتناول عدد� من �ملجاالت، 
�التفاقية  وتاأتي  للمو�طنني.   �أف�ضل  خدمات  تقدمي  ي�ضمن  مبا 
تعزيز� ملفهوم �حلكم �ملحلي يف تطوير �لعمل �مل�ضرتك بني �لهيئات 
�ملحلية ومتكينها من �متالك قدر�ت وخرب�ت. وتت�ضمن �التفاقية 
تقدمي  بلدية ر�م �هلل خرب�تها يف جماالت متعددة، منها يف جمال 
�لفنية  �ملجاالت  ويف  �خلارجي،  و�لت�ضبيك  �لدولية  �لعالقات 

و�لثقافية. 

اللقاءات اجلماهريية واملتخ�ش�شة
للمجل�س البلدي مع امل�اطنني 

 اللقاء اجلماهريي الأول يف خميم قدورة
�ملحلي خارج  �ملجتمع  مع  �جتماعات  �ضل�ضلة  بعقد  لتوجهه  ترجمة 
�لبلدية، عقد جمل�س بلدية ر�م �هلل �جتماعا جماهرييا يف خميم 
قدورة. وياأتي هذ� �الجتماع تنفيذ� لقر�ر �ملجل�س �لبلدي يف ذكرى 
�لنكبة »بعقد لقاء يف خميم قدورة تاأكيد� على حقوق �لالجئني يف 
�لعودة �إىل �أر��ضيهم ومدنهم �لتي هجرو� منها، ودعما الأهالينا يف 

�ملخيمات �لفل�ضطينية«. 
خالله  ومتت  قدورة،  ملخيم  �ل�ضعبية  �للجنة  مقر  يف  �للقاء  ومت 
حيث  للمخيم،  �ل�ضعبية  �للجنة  مع  �لق�ضايا  من  عدد  مناق�ضة 
وقام  �ملخيم.  �أبناء  و�قرت�حات  لهموم  �هلل  ر�م  بلدية  ��ضتمعت 
�حل�ضور يف ختام �للقاء بجولة يف �ملخيم لالطالع عن كثب على 
تلتها  زيارة ملركز �ضباب  �ملو�طنني،  تو�جه  �لتي  �الإ�ضكاليات  �أهم 
وكيفية  �ملركز،  �أن�ضطة  على  �الطالع  خاللها  مت  قدورة،  خميم 
�لعمل على تن�ضيط �لعالقة مع بلدية ر�م �هلل من خالل �لفعاليات 

و�الأن�ضطة �ملختلفة. 

لقاء مع جمعية اإ�شكان جامعة بريزيت يف الطرية
بريزيت  جامعة  �إ�ضكان  جمعية  مع  لقاء  �هلل  ر�م  بلدية  عقدت 
�لتز�مها  على  �أكدت  حيث  �مل�ضرتكة،  �لق�ضايا  من  عدد  ملناق�ضة 
و��ضتعد�دها للتعاون مع �أهايل �الإ�ضكان وتلبية �ملتطلبات �ل�ضرورية 
مبا يخدم تكاملية �لتنظيم يف �ملدينة، مع �ضرورة ت�ضكيل جلنة من 
�حلي لنقل م�ضاكله �إىل �ملجل�س �لبلدي. وقام رئي�س �لبلدية خالل 
�الإ�ضكان  �إد�رة  طرحتها  �لتي  �مل�ضاكل  من  عدد  مبناق�ضة  �للقاء 
�لليلة  و�الإزعاجات  �ملرورية،  �الإ�ضار�ت  بينها  ومن  �ضابق،  لقاء  يف 
كما  �لو�ضطية.  و�جلرز  ب�ضيار�تهم،  متهور  �ضباب  ميار�ضها  �لتي 
و�ملالحظات  باالأ�ضئلة  بريزيت  جامعة  �إ�ضكان  من  �حل�ضور  توجه 

بخ�ضو�س �مل�ضاكل �لتي يو�جهونها يف �حلي.  
�للقاء،  عقد  على  �هلل  ر�م  لبلدية  بال�ضكر  �جلمعية  وتوجهت 

وجتاوبها مع عدد من �لق�ضايا �لتي طرحت �ضابقا.

لقاء مع امل�اطنني ب�شاأن تط�ير جممع رام اهلل الرتويحي 
�هلل  ر�م  جممع  تطوير  م�ضروع  حول  لقاء  �هلل  ر�م  بلدية  عقدت 
من  عدد  بعقد  �لبلدي  �ملجل�س  لقر�ر  تنفيذ�  وذلك  �لرتويحي، 
�للقاء�ت �ملجتمعية مع �ملو�طنني، تهدف �إىل م�ضاركتهم و�ال�ضتماع 

�إىل �آر�ئهم بخ�ضو�س مو��ضيع حمددة. 
و�أو�ضحت �لبلدية خالل �للقاء �لذي �ضارك فيه ممثلون عن �ملجتمع 
�ملدين ومو�طنون من �مل�ضتفيدين ب�ضكل مبا�ضر من �مل�ضروع، �أهمية 
�مل�ضاركة �ملجتمعية يف م�ضاريع �لبلدية �ملختلفة، ومن بينها م�ضروع 
تقدمي  ومت  �لر�بعة.  مرحلته  يف  �لرتويحي  �هلل  ر�م  جممع  تطوير 
عر�س عن �مل�ضروع �ملدرج �ضمن خطة �لبلدية لهذ� �لعام، و�لر�مي 
�إىل تطوير �ملجمع �لقائم يف منطقة عني �لكرزم، على 7.٥ دومن، 
متعددة  مربع  1٥00مرت  مب�ضاحة  �لريا�ضية  �ل�ضالة  ي�ضم  و�لذي 
و�ملالعب  متفرج،  لـ400  يت�ضع  �لذي  و�الإ�ضتاد  �ال�ضتخد�مات، 
�خلارجية و�حلد�ئق ومركز �للجنة �لبارملبية لريا�ضة ذوي �الإعاقة، 
باالإ�ضافة �إىل عر�س تقييم �الآثار �لبيئية و�الجتماعية �لتي قد تنتج 

�أثناء تنفيذ �مل�ضروع، و�الإجر�ء�ت �لوقائية �ملقرتحة للمعاجلة.

لقاء مع م�ؤ�ش�شات املدينة ل�شتثمار 
اتفاقيات التعاون والت�اأمة مع املدن ال�شديقة

عقدت بلدية ر�م �هلل لقاء مع عدد من موؤ�ض�ضات �ملدينة �ملختلفة 
��ضتثمار  عنو�ن:  حتت  و�ملجتمعي،  و�لثقايف  �لفني  �لطابع  ذ�ت 
�ل�ضديقة.  �ملدن  مع  �هلل  ر�م  لبلدية  و�لتو�أمة  �لتعاون  �تفاقيات 
بتقدمي  �للقاء  �ضحادة خالل  مها  �لعامة  �لعالقات  مديرة  وقامت 
�لتو�أمات  و�أبرز  �هلل  ر�م  لبلدية  �لدولية  �لعالقات  عن  عر�س 
جماالت  يف  معها  �لتعاون  وثمار  �ل�ضديقة،  �ملدن  مع  و�التفاقيات 
�لبنية �لتحتية و�لبيئية و�لثقافية، وتبادل �خلرب�ت و�لوفود و�لفرق 

�لفنية بني �ملوؤ�ض�ضات �ملحلية ومثيالتها يف �ملدن �لعاملية.
 ومت فتح باب �لنقا�س للم�ضاركني  لبحث �ضبل تفعيل �لعالقات بني 
�ملوؤ�ض�ضات �ملحلية و�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضبيهة يف �ملدن �لتي ترتبط معها 
بلدية ر�م �هلل باتفاقيات تعاون وتفاهم �أو تو�أمة.  وعرب �مل�ضاركون 
عن رغبتهم يف تفعيل هذه �لعالقات، وعن �ضكرهم ملبادرة �لبلدية 
و�قرت�حات  للتو��ضل،  نقاًطا  منهم  �لعديد  و�أبدى  ذلك،   يف 
�لتعاون  من  مزيد  خالل  من  �هلل  ر�م  بلدية   عالقات  ال�ضتثمار 
و�لدعم �ملادي و�ملعنوي لعمل �ملوؤ�ض�ضات، ومن خالل ت�ضكيل جلنة 
لطبيعة  وفًقا  �ملوؤ�ض�ضات  تلك  وت�ضنيف  �ملحلية،  �ملوؤ�ض�ضات  ملتابعة 

عملها وت�ضبيكها مع �ملوؤ�ض�ضات �لدولية.

لقاء مع امل�اطنني ح�ل تاأهيل �شارع يافا
عقدت بلدية ر�م �هلل، لقاء مع �ملو�طنني حول م�ضروع تاأهيل �ضارع 
عقد  �لبلدي  �ملجل�س  لقر�ر  تنفيذ�  وذلك  �لثانية،  �ملرحلة  يافا- 
عدد لقاء�ت مع �ملو�طنني بهدف م�ضاركتهم و�ال�ضتماع �إىل �آر�ئهم 
�مل�ضاركة  �أهمية  �لبلدية  . و�أو�ضحت  حمددة  مو��ضيع  بخ�ضو�س 
م�ضروع  بينها  ومن  �ملختلفة،  �لبلدية  م�ضاريع  نقا�س  يف  �ملجتمعية 
تاأهيل �لبنية �لتحتية يف �ضارع يافا »�ملرحلة �لثانية«، و�لذي ي�ضكل 

�ملدخل �لرئي�س للمدينة.
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لقاء ح�ل اإن�شاء مركز ترب�ي
تعليمي بالتعاون مع جامعة بريزيت

رئي�س  بح�ضور  �هلل،  ر�م  بلدية  يف  ت�ضاوري  لقاء  خالل  متت 
د.  �جلامعة  ورئي�س  نا�ضر،  حنا  د.  بريزيت  جامعة  �أمناء  جمل�س 
لل�ضوؤون  �جلامعة  رئي�س  نائب  �خلطيب  غ�ضان  ود.  �لهندي،  خليل 
مدينة  يف  تعليمي  تربوي  مركز  �إن�ضاء  فكرة  مناق�ضة  �ملجتمعية، 
ر�م �هلل بال�ضر�كة بن جامعة بريزيت و�لبلدية. ومت �التفاق مبدئًيا 
مفهوم  ورقة  بتطوير  �جلامعة  تقوم  بحيث  �لفكرة،  �أهمية  على 
بني  ما  �لنهائية  ب�ضورته  و�عتماده  نقا�ضه  �أجل  من  �مل�ضروع  حول 

�جلانبني.

لقاء جامعة القد�س املفت�حة 
من  وفد  مع  �مل�ضرتكة  �ملو��ضيع  من  عدًد�  �هلل  ر�م  بلدية  ناق�ضت 
�أمنائها م. عدنان  رئي�س جمل�س  برئا�ضة  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة 
�ضمارة، ورئي�س �جلامعة د. يون�س عمرو. و�أبدت �لبلدية ��ضتعد�دها 

للعمل على تطوير �لتعاون مع �جلامعة يف عدد من �ملجاالت.
بدوره  قدم م. �ضمارة درع  متيز  �جلامعة �إىل رئي�س �لبلدية م. 
�لبلدي،  و�ملجل�س  �أعماله  مهام  ت�ضلمه  على  وهناأه  حديد،  مو�ضى 
للدر��ضة  مقاعد  تخ�ضي�س  جامعته  مو��ضلة  على  عمرو  �أكد  كما 

للعاملني و�أبنائهم يف بلدية ر�م �هلل، والأبناء  �ملدينة لاللتحاق.

تعزيز العلقات مع الأهل يف اأرا�شي 48

ا�شتقبال وفد من بلدية �شفا عمرو وفريق اآن�شاتها ال�شل�ي 
��ضت�ضافت بلدية ر�م �هلل، عقب مبار�ة جمعت فريقي  �آن�ضات �ضفا 
عمرو و�ضرية ر�م �هلل �ل�ضلوي على �ضالة �ل�ضرية، بلدية �ضفا عمرو 
وفريق �آن�ضات �ضفا عمرو لكرة �ل�ضلة.  و�ضم �لوفد العبات �لفريق 
و�إد�رة �لنادي برئا�ضة جري�س حنا �لقائم باأعمال رئي�س بلدية �ضفا 
عمرو. كما ��ضت�ضافت �لبلدية �إد�رة �ضرية ر�م �هلل، والعبات فريق 
كرة �ل�ضلة، و�أع�ضاء �الحتاد �لفل�ضطيني لكرة �ل�ضلة يف حفل ع�ضاء 
ح�ضره �للو�ء جربيل �لرجوب رئي�س �للجنة �الأوملبية �لفل�ضطينية. 
�ضعبنا  �أبناء  مع  �لتو��ضل  تعزيز  �إىل  �ال�ضت�ضافة  هذه  وتهدف 
جماالت  لت�ضمل  �لعالقة   وتطوير   ،84 �لـ  �أر��ضي  يف  �لفل�ضطيني 
�لريا�ضة  ي�ضمل  �لفل�ضطيني مبا  �لد�خل  �أهايل  مع  تعاون خمتلفة 

و�لثقافة.

ا�شتقبال وفد من باقة الغربية 
من  �لذهبي«  »�جليل  جمعية  من  وفد�  �هلل،  ر�م  بلدية  ��ضتقبلت 
مخ،  �أبو  مر�ضي  �لغربية  باقة  بلدية  رئي�س  برئا�ضة  �لغربية،  باقة 
حيث كان يف ��ضتقبال �لوفد �لذي �ضم �أكرث من 130 من �أع�ضاء 
جلنة  رئي�س  وقدم  �لبلدية.  يف  �لعامة  �لعالقات  جلنة  �جلمعية، 
�لعالقات �لعامة كمال دعيب�س ملخ�ضا عن مدينة ر�م �هلل، وعرب 
يكون  �أن  �لغربية، متمنيا  باقة  وفد من  لزيارة  �لبلدية  تقدير  عن 
جانبه  من  مخ  �أبو  وعرب  �أخرى.  جديدة  و�إقامات  لزيار�ت  فاحتة 
عن �عتز�زه بهذه �لزيارة معتربً� �أنها لي�ضت زيارة من �ضيف �إىل 
من  بالرغم  و�حد  كّل  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �أبناء  �إن  بل  م�ضيف، 
�الحتالل و�لتق�ضيم. ومت خالل �ال�ضتقبال عر�س فيلم عن مدينة 
تبادل  مت  فيما  و�لبلدية،  �ملدينة  عن  �إ�ضد�ر�ت  وتوزيع  �هلل،  ر�م 
�لهد�يا �لتذكارية. ونظم مركز ر�م �هلل للمعلومات �ل�ضياحية جولة 

تعريفية للوفد �إىل مر�فق �ملدينة و�ملعامل �ملهمة فيها.

تعزيز العالقة مع أبناء رام الله في المهجر

اجتماعات حت�شريية ل�شت�شافة م�ؤمتر اأبناء رام اهلل 2014
عقدت بلدية ر�م �هلل، �ضل�ضلة �جتماعات حت�ضريية ملوؤمتر �حتاد �أبناء ر�م �هلل، )�لدورة ٥6(، و�ملقررعقده 

لالأبد”. م�حدين  �س�ياً  يف �ضهر حزير�ن 2014، الأول مرة يف مدينة ر�م �هلل، حتت �ضعار “لنبقى 
�ملدينة،  �ضعيد  على  نوعه  من  �الأول  يعترب  حدث  يف  �هلل  ر�م  �أبناء  �هلل موؤمتر  ر�م  بلدية  وت�ضت�ضيف 
و�ضتوفر من خالل طو�قمها كل �ضبل �لنجاح لهذ� �ملوؤمتر مع �للجنة �لتوجيهية، وباقي موؤ�ض�ضات �ملدينة 
 ،2014 حزير�ن   22  -19 بني  ما  �لفرتة  يف  �ملوؤمتر  ويعقد  للم�ضاركة.   �أي�ضا  ��ضتعد�دها  �أبدت  �لتي 
بر�م �هلل باالإقامة  �ال�ضتمتاع  �أجل  �لعمرية من  �لفئات  �أيام جلميع  لعدة  ن�ضاطات خمتلفة  برنامج  يليه 

ويف فل�ضطني بوجه عام، بح�ضور �ملئات و�أحيانا عدة �آالف من �ملغرتبني �ملهاجرين من مدينة ر�م �هلل، 
و�لقاطنني يف �لواليات �ملتحدة �المريكية، ملدة �أربعة �أيام، للتباحث يف �أمورهم، و�نتخاب هيئات �الحتاد 

�لقيادية ب�ضكل دميقر�طي. 

م�شاركة رئي�س البلدية يف 
امل�ؤمتر ال�شن�ي للحتاد 

الأمريكي لرام اهلل 
فل�شطني

حديد  مو�ضى  �ملهند�س  �ضارك 
�ملوؤمتر  بلدية ر�م �هلل يف  رئي�س 
�ل�ضنوي لالحتاد �الأمريكي لر�م 
حديد  وح�ضر  فل�ضطني،  �هلل 
ملخ�ضا  وقدم  �ملوؤمتر  فعاليات 
ر�م  بلدية  �إجناز�ت  �أبرز  عن 
جلميع  بالدعوة  وتوجه  �هلل، 
�إىل  �ملهجر  يف  �هلل  ر�م  �أبناء 
يف  و�مل�ضاركة  للمدينة  �لقدوم 
خالل  من  �قت�ضاديا  تنميتها 
�ملدينة  يف  �ال�ضتثمار  ت�ضجيع 
ر�م  �أبناء  بني  �لعالقة  وتعزيز 

�هلل يف �ملهجر وبني مدينتهم.

ثانيًا
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العالقات الدولية

تط�ير وت��شيع �شبكة العلقات مع املدن العاملية

ت�قيع 3 خطط عمل مع بلديات فرن�شية
م.  برئا�ضة  �هلل  ر�م  بلدية  من  وفد  بها  قام  �لتي  �لزيارة  �أثمرت 
وماهر  دعيب�س  كمال  �لبلدي  �ملجل�س  وع�ضوي  حديد،  مو�ضى 
�إىل فرن�ضا، توقيع  �لعامة مها �ضحادة،  حنانيا، ومديرة �لعالقات 
�ضني  �ضور  و�يبينيه  تولوز  بلديات:  من  كل  مع  عمل  خطط  ثالث 

وبوردو �لفرن�ضية. 

RE�« )م�ضروع  �لتاريخي  �ملركز  تطوير  �إعادة  �خلطة  وتت�ضمن 
�لقدمية  �لبلدة  وتطوير  وم�ضروع  بوردو  مدينة  يف   »CENTER

بغر�س  قدمي  مبنى  ترميم  يف  و�مل�ضاعدة  �هلل(،   ر�م  مدينة  يف 
مركز  مل�ضوؤول  �مل�ضتمر  و�لتدريب  �هلل،  ر�م  يف  ثقايف  مركز  فتح 
بوردو،  مدينة  يف  �هلل  ر�م  ملدينة  �ل�ضياحية  �ال�ضتعالمات 
و�الإنتاج  �ل�ضياحية،  �ال�ضتعالمات  ملر�كز  �مل�ضتقبليني  وللموظفني 
�مل�ضرتك لفيلم للرتويج ملدينة ر�م �هلل من قبل �ملتخ�ض�ضني من 

كال �ملدينتني.

ت�ل�ز - رام اهلل 
�لبلدية على �تفاقية بقيمة 180�ألف  �أما بلدية تولوز فوقعت معها 
-2013 �حلايل  للعام  �ملدينة  يف  �الأمطار  ملياه  �ضبكة  الإن�ضاء  يورو 

2014، و�إعادة تاأهيل �ضبكات لل�ضرف �ل�ضحي، و�ضينفذ �مل�ضروع 
بلدية ر�م �هلل وبلدية تولوز مع م�ضلحة مياه  بتمويل من �ضندوق 
تولوز )�دور غارون(، �ضمن خطة عمل ت�ضعى �إىل حتقيق �ضر�كة 
بالفرتة  �اللتز�م  من  تنطلق  حمددة  عملية  خطو�ت  �إىل  ترتكز 

�لزمنية و�الأهد�ف �لتي �ضت�ضهد منو�.
للفرتة  حتقيقها  على  �لعمل  �ضيتم  �لتي  �الأهد�ف  �ضمن  ومن   
تعزيز  حماور  يف  �مل�ضرتك  �لتعاون  على  �لرتكيز   201٥  –2013
�لتبادل �لثقايف، ويتم ذلك من خالل متابعة جمموعة من �لفعاليات 
�ملو�ضيقى،  �ل�ضريك،  فنون  و�لب�ضري،  �لت�ضكيلي  �لفن  مثل  �لفنية 
�لرق�س �أو �مل�ضرح، مع �لرتكيز على �أهمية تبادل زيار�ت �لفنانني 
للبحث  جديدة  م�ضاريع  �إخ�ضاع  و�ضيتم  �ملدينتني،  يف  و�إقاماتهم 
وفيما  �ل�ضينما،  �ل�ضمعية،  �لب�ضرية/  �لفنون  جماالت  يف  وذلك 

بني  ما  �لت�ضبيك  و�ضت�ضمل  �لفرن�ضية.  �ضني  �ضور  �يبينيه  مدينة  يف 
�ملوؤ�ض�ضات �لثقافية يف �ملدينتني، و�لتعاون يف جماالت �لفن و�ملو�ضيقى. 

ت�قيع  مذكرة  تفاهم مع بلدية لفرامنت� الربازيلية خلل حفل ت�قيع البيان اخلتامي ملنتدى الهيئات املحلية 

ثالثًا

�لفل�ضطينية،  �لبلديات  �إقامة عالقات مع  �ملذكر�ت  وتت�ضمن 
وتن�ضيط  و�لرب�زيليني،  �لفل�ضطينيني  بني  تقاربا  يحدث  مبا 
للتعاون يف جماالت  �ملوؤ�ض�ضات يف كل من �لرب�زيل وفل�ضطني 
عدة. وياأتي هذ� �للقاء الحقا للمنتدى �خلا�س �لذي عقد يف 
�إحدى تو�ضياته  �لعام 2012، و�لذي كانت  �لرب�زيل يف نهاية 
�لبلديات  بني  �لتعاون  من  �ملزيد  حتقيق  �خلتامي  �لبيان  يف 

�لفل�ضطينية و�لرب�زيلية. 

ت�قيع خطة عمل مع ايبينيه �س�ر �سني

ت�قيع خطة عمل مع ت�ل�زت�قيع خطة عمل مع ب�ردو الفرن�سية

ب�ردو - رام اهلل 
�لفرن�ضية  بوردو  بلدية  رئي�س  نظريه  مع  حديد  مو�ضى  م.  وقع 
بني  �ملوقعة  �لتعاون  �تفاقية  �ضمن  وذلك  عمل،  خطة  جوبيه  �الآن 
�لبلديتني يف �لعام 2007. و�ضتعمل �خلطة على دعم �أن�ضطة �لتعاون 
�إ�ضر�ك  خالل  ومن  �لبلديتني،  من  كل  �خت�ضا�س  جماالت  يف 
مب�ضاريع  �ملدينتني،  كال  يف  و�جلمعيات  �ملوؤ�ض�ضات  من  �ل�ضركاء 
يف  �خلرب�ت  وتبادل  �ل�ضياحة،  وتنمية  �حل�ضرية  بالتنمية  تتعلق 

جمال ت�ضميم و�إن�ضاء �الأماكن �لعامة.

يتعلق باملتاحف.
 و�ضيتم �لعمل على حمور تعميق �أو��ضر �لتعاون يف جمال �لتبادل بني 
�جلامعات، بهدف دعم حركة تنقل �لطالب من خالل متابعة �ضفر 
و��ضتقبال طالب ر�م �هلل، ودعم تنقالت طالب تولوز يف فل�ضطني، 
�إىل جانب  �لرتكيز على �ضريحة �ل�ضباب يف �إطار �للقاء�ت وزيار�ت 
�لعمر�ين  �لتطوير  مب�ضاريع  و�الهتمام  �ملتبادلة،  �لريا�ضيني 

�مل�ضتد�م، وتطوير قدرة �لبلدية يف جمال �إد�رة �ملو�رد �ملائية و�ملياه 
�لعادمة، وتفعيل دور �ملجتمع �ملدين و�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضريكة.

ايبينيه �ش�ر �شني - رام اهلل
�ضيتم �لعمل وفق �خلطة �لتي وقعتها بلدية ر�م �هلل مع �يبينيه �ضور 
بعمل  ويخت�س  �ملدينة،  وجمالية  بالبيئة  يتعلق  م�ضروع  على  �ضني 
در��ضة عن حد�ئق �خليال خالل عام و�حد، �ضيتم بعدها �لتوقيع 
للموجودة  مماثلة  حديقة  الإن�ضاء  �ضنو�ت  لثالث  عمل  خطة  على 

باري�س - رام اهلل
وفد  ناق�ضها  �لتي  �ملو��ضيع  من  بعدد  �لعمل  تعميق  على  �التفاق  مت 
�لبلدية مع نائب رئي�س بلدية باري�س عن ملف �لعالقات �خلارجية بيري 
�ضابري�، حيث �ضيرتكز �لعمل يف م�ضاريع تتعلق باالأر�ضيف و�ملكتبات، 
وتبادل خرب�ت يف جمال �لربوتوكول و�الت�ضاالت، ويف جمال �لتقنيات 
�حلديثة يف �لتو��ضل مع �جلمهور، وكذلك يف م�ضاريع تتعلق با�ضتخد�م 

�لطاقة �ل�ضم�ضية و�ملياه و�ل�ضرف �ل�ضحي. 
يذكر �أن وفد �لبلدية ح�ضر خالل زيارته �إىل �ملدن �لفرن�ضية ور�ضات 
وقام  �لبلدية،  �ملجال�س  و�أع�ضاء  �لبلديات  روؤ�ضاء  مع  ولقاء�ت  عمل 

بزيار�ت للمتاحف ومل�ضاريع �لبنية �لتحتية و�الأر�ضيف يف تلك �ملدن. 

وقعت كل من بلديتي ر�م �هلل ونابل�س مذكرة تفاهم مع بلديتي 
الفرمنتو  وباجيه �لرب�زيليتني على �لتو�يل، وذلك خالل حفل 
�ضم  �لذي  �لرب�زيلي  للوفد  �هلل  ر�م  بلدية  نظمته  ��ضتقبال 
وحاكم  و�ضحافيني،  �أعمال  ورجال  بر�زيلية  بلديات  روؤ�ضاء 
والية ريو دي �ضول. وكانت �لهيئات �مل�ضاركة يف �ملنتدى وقعت 
يف  �ملحلية  للهيئات  �خلتامي  �لبيان  وثيقة  على  �حلفل  خالل 

�ملنتدى.



استقبال وفود الدول الصديقة 
ت�ضتقبل بلدية ر�م �هلل �ضنويا �لعديد من �ل�ضخ�ضيات و�لوفود �ملحلية و�لدولية بهدف تطوير عالقاتها �ملحلية على �ضعيد �لبلديات وموؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملحلي و�لقطاع �خلا�س، وعلى �ل�ضعيد �لدويل مع خمتلف 

دول �لعامل �لعربية و�الأجنبية، للتعريف بالق�ضية �لفل�ضطينة من جانب ولبناء �ضر�كات مع مدينة ر�م �هلل، ولدعم م�ضاريع �لبلدية.

وفد من احتاد البلديات الرتكية واحتاد املدن
 والهيئات املحلية بال�شرق الأو�شط وغرب اآ�شيا

�ملحلية  و�لهيئات  �ملدن  �حتاد  من  تركيا  وفد�  �لبلدية  ��ضتقبلت 
تطوير  ملناق�ضة  وذلك  �لرتكية،  �لبلديات  و�حتاد  �الأو�ضط  لل�ضرق 
�لعالقة مع �ملدن و�لهيئات �ملحلية يف تركيا، برئا�ضة �الأمني �لعام 
لالحتاد حممد دومان، وب�ضحبة �لرئي�س �لتنفيذي الحتاد �لهيئات 
�للقاء  هذ�  �لبلدية  و�عتربت  عقل.  ع�ضام  �لفل�ضطينية  �ملحلية 
�لفل�ضطينية  �ملدن  بني  �لعالقة  تعميق  طريق  على  مهمة  خطوة 
و�لرب�مج  باالأعمال  وتعريفا  خا�ضة،  و�لرتكية  جهة  من  و�لعاملية 
وهيكلية  �لعامل،  يف  �ملحلية  و�لهيئات  �الحتاد�ت  بها  يقوم  �لتي 
�الحتاد و�لفعاليات و�لرب�مج �مل�ضتقبلية له. و�أ�ضار دومان �إىل نية 
�لبلديات  بني  ما  تو�أمة  عالقات  تاأ�ضي�س  �لرتكية  �لبلديات  �حتاد 
تعريفية  ميد�نية  جولة  �لبلدية  ونظمت  و�لرتكية.  �لفل�ضطينية 
ومتحف  عرفات،  يا�ضر  �ل�ضهيد  �لرئي�س  �ضريح  �ضملت  للوفد، 
حممود دروي�س، وحر�س رد�نا، وجممع ر�م �هلل �لرتويحي، وق�ضر 

ر�م �هلل �لثقايف، وحديقة �الأمم.

وفد من البلديات الأملانية 
��ضتقبلت �لبلدية وفد� من �لبلديات �الأملانية، �ضم كال من بلديات: 
كولون وجينا ومانهامي وبون، بح�ضور مدير بر�مج �حلكم �ملحلي 
يف موؤ�ض�ضة �لتعاون �لفني �الملاين �ولريك نيت�ضكه، وذلك يف �إطار 
�لعمل على تطوير �لعالقة معها، يف جو�نب تتعلق بالنو�حي �لثقافية 
�إىل  �ضعيها  ر�م �هلل على  بلدية  و�أكدت  و�الأكادميية.  و�القت�ضادية 
مع  جديدة  عالقات  بناء  على  و�لعمل  �لدولية،   عالقاتها  تطوير 
عن  لفيلم  �لوفد  ح�ضور  وعقب  �هلل.  لر�م  م�ضابهة  �أملانية  مدن 
مدينة ر�م �هلل، قدمت بلدية بون عر�ضا حول مدينتها، وياأتي ذلك 
�تفاقية  لتوقيع  �ملدينتني  مابني  و�الت�ضاالت  للمحادثات  ��ضتكماال 
تعاون بينهما. و�أ�ضار �لوفد �إىل �أن زيارته �إىل فل�ضطني هي لدعم 
�لتعاون  �أولويات  لتحديد  وكذلك  معهم،  و�لت�ضامن  �لفل�ضطينيني 
مع �لبلديات �لفل�ضطينية، ومتت دعوة بلدية ر�م �هلل �إىل �مل�ضاركة 
يف موؤمتر �لبلديات �ملنعقد يف كولون.  يذكر �أن هذ� �للقاء مت من 
�ضبل  تطوير  �إىل  ويهدف   ، �الأملاين  �لفني  �لتعاون  موؤ�ض�ضة  خالل 

�لتعاون مع �لبلديات �الأملانية. 

ت�شليم »مفتاح مدينة رام اهلل« لرئي�س بلدية باري�س
واإزالة ال�شتار عن ل�حة دروي�س يف متحفه 

�ضلم رئي�س بلدية ر�م �هلل  م. مو�ضى حديد مفتاح مدينة ر�م �هلل 
بها  قام  جولة  خالل  وذلك  يالنوي  بيرت�ند  باري�س  بلدية  لرئي�س 
�لربوة وكانت خامتة  ديالنوي يف متحف حممود دروي�س وحديقة 

زيارته �إىل �الأر��ضي �لفل�ضطينية. 
ومت ت�ضليم ديالنوي �ملفتاح �ن�ضجاما مع تكرمي  �لرئي�س حممود عبا�س 
فقرر  �لفل�ضطينية،  �ل�ضرف  مو�طنة  مبنحه  باري�س  بلدية  لرئي�س 
�ملجل�س �لبلدي لر�م �هلل منح ديالنوي مفتاح  �ملدينة تقدير� لدوره 
تعزيز  وباري�س، ويف  ر�م �هلل  بلديتي  �لعالقة بني  وتطوير  �إر�ضاء  يف 

تسليم »مفتاح مدينة رام الله« 
لشخصيات تدعم القضية الفلسطينية

رئي�س بلدية رام اهلل  ي�شلم 
الرئي�س النيجريي »مفتاح مدينة رام اهلل«

منح �لرئي�س حممود عبا�س )�أبو مازن(، رئي�س نيجرييا جوناثان 
جودالك، مفتاح مدينة ر�م �هلل، عقب لقاء بينهما مبقر �لرئا�ضة 
�لفل�ضطينية يف مدينة ر�م �هلل )�ملقاطعة(، يف �لتا�ضع و�لع�ضرين 
من ت�ضرين �الأول 2013، و�ضلم رئي�س بلدية ر�م �هلل �ملهند�س مو�ضى 
باملقاطعة.  �لرئي�س  مقر  يف  جودالك  �لرئي�س  �إىل  �ملفتاح  حديد، 
�هلل  ر�م  مدينة  مفتاح  تقدمي  قرر  �هلل  ر�م  بلدي  جمل�س  وكان 
�لفل�ضطينية،  �لق�ضية  جتاه  ملو�قفه  تقدير�  �لنيجريي،  للرئي�س 

ودعم حقوق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �لتحرر و�ال�ضتقالل.

و�لفرن�ضي،  �لفل�ضطيني  �ل�ضعبني  بني  و�لتعاون  �ل�ضد�قة  عالقات 
وتقدير� ملوقف بلدية باري�س  يف �إطالق ��ضم �ل�ضاعر حممود دروي�س 
بلديتها  رئي�س  وخطوة  �جلميلة،  باري�س  مدينة  �ضاحات  �إحدى  على 
دروي�س يف  �ضاحة حممود  �ملوجودة يف  لتلك  م�ضابهة  الفتة  و�ضع  يف 
باري�س، يف متحف حممود دروي�س بر�م �هلل. و قام رئي�ضا �لبلديتني 
بفتح �ضتار �لالفتة �لتي كتب عليها ��ضم حممود دروي�س. ويف �ل�ضياق 
�هلل  ر�م  بلدية  رئي�س  ب�ضحبة  و�ضع  باري�س  بلدية  رئي�س  كان  ذ�ته، 

�إكليال من �لزهور على �ضريح �لرئي�س �ل�ضهيد يا�ضر عرفات.

بلدية رام اهلل ت�شتقبل وفًدا من 
روؤ�شاء البلديات ورجال الأعمال الربازيليني

بلديات  روؤ�ضاء  ثالثة  �ضم  بر�زيلًيا  وفًد�  �هلل  ر�م  بلدية  ��ضتقبلت 
�لرب�زيل.  يف  يقيمون  فل�ضطيني  �أ�ضل  من  �أعمال  ورجال  بر�زيلية 
ومتت �لزيارة يف �إطار دعم �ل�ضعب �لفل�ضطيني، وجهود �لرب�زيل 
�لهيئات  مب�ضاركة  �لعام   �لرب�زيلي  �الجتماعي  �ملنتدى  �إقامة  يف 
بال�ضكر   �لرب�زيلية  �لبلديات  روؤ�ضاء  وتوجه  �لفل�ضطينية.  �ملحلية 
لبلدية ر�م �هلل على �ال�ضت�ضافة و�جلولة �لتي قامو� بها يف �ملدينة، 
و�لفل�ضطيني  �لرب�زيلي  �ل�ضعب  بني  �لعالقة  �أن  �إىل  م�ضريين 
و�ضعبها،  رئا�ضة  �لرب�زيل  بها  تعتز  و�لتي  �لقوية  �لعالقات  من 
موؤكدين على دعمهم �لكامل حلقوق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف حريته 

و��ضتقالله و�إقامة دولته �لفل�ضطينية. 
�ملدن  �للقاء على مدينة ر�م �هلل وكل من  وتعرف �حل�ضور خالل 
تالها  عر�ضها،  مت  ق�ضرية  �أفالم  خالل  من  �لثالث  �لرب�زيلية 
و�لتعاون يف  تبادل �خلرب�ت  �ملدن يف  �أبرز �هتمامات  نقا�س حول 

جماالت متنوعة.  
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وفد من بلدية تروندهامي الرنويجية
�ملجل�س  و�أع�ضاء  حديد  مو�ضى  م.  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�س  ��ضتقبل 
�لبلدي، رئي�ضة بلدية تروندهامي �لرنويجية ريتا �وترفيك، مع وفد 
بعالقة  معها  �هلل  ر�م  بلدية  ترتبط  �لتي  تروندهامي،  مدينة  من 
تو�أمة منذ �لعام 2004. و�ضم وفد بلدية تروندهامي  ممثلني عن 
و�ملجتمع.  و�ملو�ضيقى  بالثقافة  تعنى  �ملدينة  يف  خمتلفة  موؤ�ض�ضات 
بني  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز  بهدف  �لرنويجي  �لوفد  زيارة  وتاأتي 
�أبدت  حيث  و�لتعليمية،  �لثقافية  �ملجاالت  من  عدد  يف  �ملدينتني 
�لعمل  �ضمن خطة  �هلل  ر�م  بلدية  مع  للعمل  ��ضتعد�دها  �وترفيك 
�ملوقعة بني �لطرفني، م�ضيدة بالعالقة �ملميزة �ملتو��ضلة منذ ثماين 
�ضنو�ت، و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة �إ�ضافة �إىل �لدعم �ل�ضعبي و�ل�ضيا�ضي 

من مدينة تروندهامي لل�ضعب �لفل�ضطيني. 

وفد من بلدية ب�ردو الفرن�شية 
ناق�ضت بلدية ر�م �هلل مع وفد من بلدية بوردو �لفرن�ضية �آلية �لتعاون 
�مل�ضرتك، يف �إطار تطوير �التفاقية �لتي وقعتها �لبلديتان يف حزير�ن 
2007، ونفذت مبوجبها عدة م�ضاريع، من بينها م�ضروع �إن�ضاء مركز 
�لثقافية  �ل�ضوؤون  د�ئرة  وعر�ضت  �ل�ضياحية.  للمعلومات  �هلل  ر�م 
و�ملجتمعية  ملخ�ضا عن �حلالة �لثقافية يف �ملدينة، كما قدمت د�ئرة 
�لعالقات �لعامة يف �لبلدية ملخ�ضا لعمل �لد�ئرة على عدة م�ضتويات، 
منها �ملحلي بتو��ضلها مع �ملو�طنني، وعلى �مل�ضتويني �لعربي و�لدويل، 
بال�ضكر  بوردو  وفد  وتوجه  و�لتو�أمة.  �لتعاون  �تفاقيات  خالل   من 
�لثنائية  �لعالقة  �أمله يف تطوير  �ال�ضت�ضافة، معربا عن  للبلدية على 

لتت�ضع ملجاالت عمل �أكرث تتقاطع ب�ضكل كبري مع عمل بلدية بوردو.

وفد من بلدية ايبينيه الفرن�شية 
��ضتقبلت بلدية ر�م �هلل وفًد� من بلدية �يبينيه �ضور�ضني  �لفرن�ضية، 
بهدف تفعيل �لعالقة بني �لبلديتني، فقدم مدر�ء �لدو�ئر يف �لبلدية 
ا عن دو�ئرهم، و�أبرز م�ضاريع �لبلدية يف جماالت �لتخطيط  عرو�ضً
�حل�ضري و�ل�ضرف �ل�ضحي و�لبيئة و�مل�ضاريع �لثقافية و�ملجتمعية 
بلدية  جمل�س  ع�ضو  �لوفد،  رئي�ضة  وتوجهت  �لدولية.  و�لعالقات 
�يبينيه  �مل�ضوؤولة عن ملف �لعالقات �خلارجية �ضور �ضني برناديت 
غوتري بال�ضكر على �ال�ضت�ضافة، موؤكدة على �ضعي بلديتها لتطوير 
�لعالقة مع بلدية ر�م �هلل و�ملدينة، م�ضرية �إىل �لزيار�ت �مل�ضرتكة 
بني �مل�ضوؤولني من �ملدينتني يف �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة، و�أبدت ��ضتعد�د� 
وم�ضاريع  و�لثقافية  �لتحتية  بالبنية  تتعلق  جماالت  يف  للتعاون 
له على  �لبلدية  ��ضت�ضافة  �إطار  �لوفد يف  �حلد�ئق. وجاءت زيارة 
مد�ر ثالثة �أيام قام خاللها بجولة يف �ملدينة، وعقد �ضل�ضلة لقاء�ت 

مع عدد من �ملر�كز �لثقافية و�ل�ضبابية نظمتها �لبلدية.

وفد  برملاين من الأرجنتني 
يزور  �الأرجنتني،  من  برملانًيا  وفًد�  �هلل  ر�م  بلدية  ��ضتقبلت 
لل�ضعب  �ليومية  �حلياة  على  �لو�قع  �أر�س  على  لالطالع  فل�ضطني 
و�خلناق  �لت�ضييق  و�ضيا�ضة  �الحتالل  وممار�ضات  �لفل�ضطيني، 
ومقاطعة  نو�با من حمافظة  �لوفد  و�ضم  �لفل�ضطينية.  �ملدن  على 
بيوني�س �ير�س، ورئي�س بلدية فياخ�ضيل �الأرجنتينية، وم�ضوؤولني يف 
�ل�ضيا�ضية  �الأحز�ب  �حلكومة ونو�ب يف �لربملان، و�ضخ�ضيات من 
و�عترب  �الأرجنتني،  من  و�ضحافيني  �أعمال،  ورجال  دين  ورجال 
�لفل�ضطيني، وم�ضاهمة  يف ك�ضر  لل�ضعب  �لوفد هذه �لزيارة دعًما 
�الحتالل.  �ضيا�ضات  ب�ضبب  �لفل�ضطينيني  على  �ملفرو�س  �حل�ضار 
�أع�ضاء  �لبلدية، وقام  �أفالم عن م�ضاريع  �للقاء عر�س  ومت خالل 
�ملجل�س �لبلدي باالإجابة عن ��ضتف�ضار�ت و�أ�ضئلة �لوفد �الأرجنتيني 
وجد�ر  �ملياه  وم�ضادر  باال�ضتيطان،  تتعلق  مو��ضيع  بخ�ضو�س 

�لف�ضل �لعن�ضري. 

وفد دمنركي من اأوره��س 
�لدمنركية،  �أورهو�س  مدينة  من  وفد�  �هلل  ر�م  بلدية  ��ضتقبلت 
د�ئرة  ورئي�س  �أحمد،  �آز�د  ربيع  �لبلدية  رئي�س  نائب  بح�ضور 
�لعالقات �لدولية يف حركة فتح عبد �هلل عبد �هلل. ورحبت �لبلدية 
وما  �لفل�ضطيني،  لل�ضعب  �لد�عمة  مو�قفه  مثمنة  �ل�ضيف  بالوفد 
�أملها  عن  معربة  �لعادلة،  لق�ضيته  كبري  معنى  من  �لدعم  يحمله 
�أن  ياأمل  �أنه  �هلل  عبد  وقال  �أورهو�س.   بلدية  مع  �لعالقة  بتطوير 
تكون هذه �لزيارة خطوة لتقوية �لعالقات بني �ل�ضعبني �لفل�ضطيني 
و�ضم  �لتحتية.   و�لبنية  و�لتنمية  �لثقافة  جماالت  يف  و�لدمنركي 
برملان  وعن  ونقابات،  جامعات  عن  وممثلني  �أكادمييني  �لوفد 
�ل�ضباب و�لك�ضافة، و�ضحافيني، ومدر�ء مدر�ضة �ملو�ضيقى ومدر�ضة 

�لفنون و�الأعمال �ليدوية، ومديرة �ل�ضريك يف مدينة �أورهو�س. 
وجاءت زيارة �لوفد �لدمناركي ��ضتكماال ملحادثات بني مدينة �أورهو�س 
ـ ومدينة ر�م �هلل، و�لتي مت �لبدء بها يف  ـ ثاين �أكرب مدن �لدمنارك 
�لعام �ملا�ضي، من خالل زيارة قام بها وفد دمناركي من رئا�ضة �لبلدية 
بهدف  فل�ضطني،  �إىل  �أورهو�س  يف  �لدمنركية  �الأحز�ب  عن  وممثلني 

�لو�ضول �إىل توقيع �تفاقية تعاون يف �مل�ضتقبل �لقريب.

المشاركة في االتحادات 
والمؤتمرات العربية والعالمية

امل�شاركة يف م�ؤمتر منظمة الع�ا�شم واملدن الإ�شلمية -ال�شع�دية  
ملنظمة  ع�ضر  �لثالث  �لعام  �ملوؤمتر  يف  �هلل  ر�م  بلدية  من  وفد  �ضارك 
�لعو��ضم و�ملدن �الإ�ضالمية �لذي نظم يف �أمانة �لعا�ضمة �ملقد�ضة مكة 
�ملكرمة. وح�ضر ع�ضو� جمل�س بلدية ر�م �هلل حربي �لفروخ وفي�ضل دّر�س 
جل�ضات �ملوؤمتر �لذي �فتتح ر�ضميا باإعالن مبادرة �لعاهل �ل�ضعودي �مللك 
�لبلديات  لدعم  �ل�ضريفني،  �لعزيز، خادم �حلرمني  بن عبد  عبد �هلل 
�لفل�ضطينية �مل�ضاركة يف �ملوؤمتر، وذلك دعما ل�ضمود �ملدن �لفل�ضطينية 
ر�م  بلدية  ومتيزت  �الإ�ضالمية.  و�ملدن  �لعو��ضم  منظمة  يف  �الأع�ضاء 
�هلل  يف جناحها �خلا�س يف معر�س �ملوؤمتر، من جهة �الإ�ضد�ر�ت �لتي 
ت�ضدرها  �لتي  �لبيئية  �لتوعية  كتيبات  من  جمموعة  و�ضمت  قدمتها، 
من خالل م�ضروع �لتوعية �لبيئية مع مد�ر�س مدينة ر�م �هلل، وكتيبات 
�ل�ضياحية،  �ل�ضياحية �ل�ضادرة عن مركز ر�م �هلل للمعلومات  �لرتويج 
و�أعمال  �لهند�ضية  �مل�ضاريع  توثق   �لتي  �ل�ضنوية  �لتقارير  �إىل  �إ�ضافة 
�لبنية �لتحتية. وز�ر �الأمري خالد �لفي�ضل بن عبد �لعزيز، و�الأمري �مللكي 
�إىل  �إ�ضافة  �هلل،  ر�م  بلدية  جناح  �لعزيز،  عبد  بن  متعب  بن  من�ضور 
�لوفود �لعربية و�الإ�ضالمية �مل�ضاركة يف �ملوؤمتر. كما �جتمع وفد بلدية ر�م 
�هلل مع �أمني �لعا�ضمة مكة �ملكرمة د. �أ�ضامة بن ف�ضل �لبار، و�أكد �لوفد 
خالل �الجتماع تقدير بلدية ر�م �هلل للدعم و�ال�ضت�ضافة، وعلى متانة 

�لعالقة �لتي تربط بني �ل�ضعبني �لفل�ضطيني و�ل�ضعودي.

امل�شاركة يف م�ؤمتر الهيئات املحلية 
الأوروبية من اأجل فل�شطني - فرن�شا

�ضاركت بلدية ر�م �هلل يف �أعمال موؤمتر �لهيئات �ملحلية �الأوروبية 
من �أجل فل�ضطني �لذي عقد يف مدينة د�نكرك �ضمال فرن�ضا بوفد 
�ضم رئي�ضها مو�ضى حديد، وع�ضو �ملجل�س �لبلدي ح�ضن �أبو �ضلبك، 
ر�م �هلل يف  بلدية  وركزت مد�خلة  �أبو لنب.  �أحمد  �لعام  ومديرها 
�نتظم  �لذي  �لوحيد  �لقطاع  �لبلديات  قطاع  كون  على  �ملوؤمتر 
بتقدمي  و��ضتمر  �ملر�حل  �لعو��ضف ويف خمتلف  �أمام كافة  و�ضمد 
خدماته للمو�طنني، خا�ضة عندما �أقال �الحتالل روؤ�ضاء و�أع�ضاء 
�ملجال�س �لبلدية �ملنتخبة يف مطلع �لثمانينيات، وخالل �النتفا�ضة 
وعند  �لفل�ضطينية،  للمدن  �الحتالل  جي�س  �جتياح  وعند  �الأوىل، 
فر�س حظر �لتجو�ل، كما تناولت مد�خلة �لبلدية �لتحديات �لتي 
تو�جه �لهيئات �ملحلية �لفل�ضطينية، ومو�ضوع �لالمركزية يف جمال 
�حلكم �ملحلي، و�أهمية تطوير قدر�ت �لبلديات على كافة �مل�ضتويات 

لتكون قادرة على �لقيام مبهامها.
وعقد وفد بلدية ر�م �هلل على هام�س �ملوؤمتر �لذي ��ضتغرقت �أعماله 
ثالثة �أيام، عدة لقاء�ت مع �لوفود �لتي متثل �ملدن �الأوروبية �لتي 
ترتبط باتفاقيات تو�أمة �أو تعاون مع �لبلدية، ومنها بلديات: باري�س 
من  لييج  وبلدية  فرن�ضا،  من  �ضني  �ضور  و�يبينيه  وتولوز  وبوردو 
بلجيكا، كما �لتقى �لوفد بروؤ�ضاء وممثلي عدد من �ملدن �لفرن�ضية 

و�الأوروبية �مل�ضاركة يف �ملوؤمتر.
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امل�شاركة يف م�ؤمتر للهيئات املحلية يف ديار بكر- تركيا
�ضاركت بلدية ر�م �هلل، ممثلة بع�ضو جمل�ضها �لبلدي �أمني عنابي، 
يف موؤمتر »�ل�ضلطات �ملحلية ودورها يف عملية  �ل�ضالم« �لذي عقد 
يف مدينة ديار بكر على مد�ر يومني. وركز �ملوؤمتر على دور �لبلديات 
يف �ضنع �ل�ضالم، ومفاهيم �ملركزية و�لالمركزية يف عملها. وقدم 
منذ  �لفل�ضطينية  �لبلديات  �نتخابات  تاريخ  تناولت  ورقة  عنابي 
حتت  و�خلدماتي  �لوطني  �لبلديات  ودور   ،2012-1976 �لعام 
�لر�هنة،  �ل�ضعوبات  ظل  يف  وعملها  �لبلديات  و�أد�ء  �الحتالل، 
�إ�ضافة �إىل ملخ�س عن معاناة �ل�ضعب �لفل�ضطيني جر�ء �ضيا�ضات 
�الحتالل  �ال�ضتيطانية، وجد�ر �لف�ضل �لعن�ضري ومعاناة �الأ�ضرى 

يف �ضجون �الحتالل.

التواصل مع السفارات والممثليات 
األجنبية في فلسطين 

�لفرن�ضي  �لقن�ضل  �لبلدية  ��ضتقبلت  الفرن�شي:  القن�شل  ا�شتقبال 
خالل  ومت  �لفرن�ضية.  �لقن�ضلية  من  ماجرو، وطاقما  �يرفيه  �جلديد 
�للقاء �لتعرف على �لقن�ضل �جلديد، وتعريفه مبدينة ر�م �هلل، و�لتطرق 
�إىل �لعالقات �ملميزة �لتي ترتبط بها بلدية ر�م �هلل مع عدد من �لبلديات 
�لقن�ضلية  بني  ما  �لتعاون  �آفاق  تعزيز  على   �لطرفان  و�تفق  �لفرن�ضية. 
�لفرن�ضية  �ملدن  بني  ما   �لعالقات  وتعزيز  �هلل،  ر�م  وبلدية  �لفرن�ضية 

و�ملدن �لفل�ضطينية. 

ا�شتقبال القن�شل الربيطاين: ��ضتقبلت �لبلدية �لقن�ضل  �لربيطاين 
�لعام فين�ضنت فني �لذي �أطلع �لبلدية على عمل �ل�ضفارة �لربيطانية يف 
�لربيطانية  �لدولية  �لتنمية  وموؤ�ض�ضة  �لقن�ضلية  خالل  من  فل�ضطني 
و�ملركز �لثقايف �لربيطاين. و�أ�ضار »فني« �إىل ��ضتعد�د �لقن�ضلية لتطوير 
�لعالقة �لقائمة بني بلدية ر�م �هلل وبلدية هاون�ضلو �لربيطانية على �ضوء 
�أخرى  �إقامة عالقات  �إىل  �إ�ضافة  �لعام 1988،  �لتي وقعت يف  �التفاقية 
بني ر�م �هلل ومدن بريطانية، و�لعمل يف �ملجاالت �الأكادميية بني �ملد�ر�س 

و�جلامعات �لفل�ضطينية ومثيالتها يف بريطانيا. 

يا�ضر  �مل�ضري  �ل�ضفري  �لبلدية  ��ضتقبلت  امل�شري:  ال�شفري  ا�شتقبال 
عثمان وناق�ضت معه �آلية �لتعاون بني �ل�ضفارة �مل�ضرية وبلدية ر�م �هلل يف 
ظل �لو�ضع �لر�هن، يف جماالت تتعلق مبنح در��ضية لطالب فل�ضطينيني، 

�إ�ضافة �إىل �أهمية م�ضاركة م�ضر يف ز�وية فنية لها يف حديقة �الأمم.

الع�ش�ية يف هيئة  م�ؤ�شرات املدن العاملية
مدن  موؤ�ضر�ت  لهيئة  �هلل  ر�م  بلدية  �ن�ضمت 
�لعامل كع�ضو، بعد م�ضاركتها يف ور�ضة �ملوؤ�ضر�ت 
�لتي  �الأردن،  يف  للمدن  �لقيا�ضية  �حل�ضرية 
بالتعاون  �لعامل،  مدن  موؤ�ضر�ت  هيئة  نظمتها 
الإمناء  �لعربي  و�ملعهد  �لكربى  عمان  �أمانة  مع 
�لالزمة  �لبلدية حالًيا باخلطو�ت  وتقوم  �ملدن. 
�لبلدية.   يف  �حل�ضري  �ملر�ضد  وحدة  لتاأ�ضي�س 
�الأردن  من:  كل  فيها  �ضارك  �لور�ضة  �أن  يذكر 
وعمان  و�ل�ضعودية  �لعربية  و�الإمار�ت  وفل�ضطني 
وم�ضر  و�لعر�ق  و�ليمن  و�لبحرين  وقطر 
و�ل�ضود�ن، ووفد من تركيا، وهدفت �إىل حتديد 
�ملعايري وتوحيد وحتديد �أ�ضاليب �لقيا�س الإز�لة 
مع  �لتعامل  يف  و�ملدن  �لبلديات  بني  �لفجوة 
يف  �مل�ضتويات  كافة  على  و�ملوؤ�ضر�ت  �لبيانات 

�ملنطقة �لعربي.

جمهورية  �ضفري  �لبلدية  ��ضتقبلت  الت�شيلي:  ال�شفري  ا�شتقبال 
معه  وناق�ضت  برنال�س،  فرن�ضي�ضكو  فل�ضطني،  دولة  لدى  ت�ضيلي 
و�أبدى  ت�ضيلي،  جمهورية  يف  مدينة  مع  �لعالقة  تعزيز  جماالت 
مع  م�ضاريع  عدة  على  للعمل  بالده  ��ضتعد�د  �لت�ضيلي  �ل�ضفري 
و�مل�ضاركة يف  �ملدينة،  ت�ضيلي يف  �ضارع  تطوير  بينها  ومن  �لبلدية، 

ز�وية فنية يف حديقة �الأمم، و�إن�ضاء حديقة يف �ملدينة.
 

�الأردين  �ل�ضفري  �لبلدية  ��ضتقبلت  الأردين:  ال�شفري  ا�شتقبال 
عو�د �ل�ضرحان، وبحثت معه عدًد� من �ملو��ضيع �مل�ضرتكة و�أبرزها 
م�ضروع ميد�ن �مللك عبد �هلل �لثاين. و�أ�ضار �ل�ضرحان �إىل �أهمية 
�لو�ضع  على  و�ضريح  و��ضح  كرد  فل�ضطني  بدولة  �الأردن  �عرت�ف 
�لفل�ضطينية  �لدولة  قيام  معترًب�  �لفل�ضطينية،  �الأر��ضي  يف  �لعام 
لدعم  كدولة  �الأردن  ��ضتعد�د  على   موؤكًد�  لالأردن،  عليا  م�ضلحة 
و�الأردين  �لفل�ضطيني  �جلانبني  قبل  من  �مل�ضكلة  �مل�ضرتكة  �للجان 
للعمل على جت�ضيد �لدولة على �أر�س �لو�قع، م�ضرًي� �إىل �أن �الأردن 
بني   �للقاء�ت  عقد  خالل  من  فعلية  وكخطوة  بذلك،  توجها  �تخذ 

�للجان �مل�ضرتكة يف فل�ضطني بداًل من �الأردن.
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ا�شتقبال ممثلي مالطا وقرب�س 
والهند واأ�شرتاليا لدى دولة فل�شطني:

بات�س،  مارك  مالطا  رئي�س ممثلية  من  كاًل  مو�ضى حديد  م.  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�س  ��ضتقبل 
ورئي�س ممثلية قرب�س �نطونيو�س �ضاموتي�س، وممثل �لهند بي ��س مبارك، وممثل �أ�ضرت�ليا 

لدى دولة فل�ضطني توم ويل�ضون.
ويف لقاء�ت منف�ضلة، رحب م. حديد باملمثلني و�هتمامهم بالتعرف على جماالت عمل بلدية ر�م �هلل 

لفتح �آفاق تعاون جديدة.
�لبلدية،  م�ضاريع  عن  فيلم  عر�س  وجرى  �مل�ضرتكة،  �ملو��ضيع  من  عدًد�  �للقاء�ت  وناق�ضت 
�إ�ضافة �إىل منح ت�ضهيالت وتوفري منح للدر��ضة يف مالطا تتعلق مبجال تكنولوجيا �ملعلومات، 
و��ضتقد�م خرب�ء ومتطوعني يف جماالت �خلدمات �اللكرتونية للبلديات، و�إمكانية �لعمل على 
تطوير �لعالقة مع بلدية ر�م �هلل من خالل توقيع �تفاقية تعاون مع مدن يف كل من قرب�س 

و�لهند.

�ل�ضفري  ��ضتقبالها  خالل  �هلل  ر�م  بلدية  �أكدت  تنزانيا:  يف  فل�شطني  �شفري  ا�شتقبال 
�لفل�ضطيني يف تنز�نيا د. ن�ضري �أبو جي�س على تقدير �ملو�طنني الفتتاح �ضارع با�ضم �لرئي�س 
�ل�ضهيد �لر�حل يا�ضر عرفات يف منطقة �الأو�ضرتبي يف �لعا�ضمة �لتنز�نية د�ر �ل�ضالم، �الأمر 
�لذي يعك�س �جلهود �لدبلوما�ضية �ملبذولة من قبل د�ر �ل�ضالم  و�ل�ضد�قة �لتي تكنها دولة 
باإر�ضال ر�ضالة �ضكر  بلدية ر�م �هلل قامت  �أن  �إىل  لدولة فل�ضطني ورموزها، م�ضرية  تنز�نيا 
�إىل حمافظة د�ر �ل�ضالم تقديًر� لهذه �خلطوة. من جانبه �أبدى �أبو جي�س ��ضتعد�د �ل�ضفارة 
تنز�نيا،  دولة  مع  عالقتها  تطوير  يف  �هلل  ر�م  بلدية  جهود  لدعم  تنز�نيا  يف  �لفل�ضطينية 

وحتديًد� مع مدينة د�ر �ل�ضالم.
يف  فل�ضطني  �ضفرية  �هلل   ر�م  بلدية  اإيطاليا:��ضتقبلت  يف  فل�شطني  �شفرية  ا�شتقبال 
�إيطاليا مي �لكيلة �لتي �طلعت على عالقات بلدية ر�م �هلل مع كل من  �لبلديات �الإيطالية 
يف  معها  �لقائمة  �لعالقة  تفعيل  على  �ضتعمل  �أنها  على  موؤكدة  ونابويل،  كا�ضتيلو  دي  ت�ضيه 

جماالت متنوعة. 

افتتاح زوايا جديدة لدول 
عاملية يف حديقة الأمم 

هولند�  ز�وية  �لهولندية  و�ملمثلية  �هلل  ر�م  بلدية  �فتتحت 
�إىل  حديد  مو�ضى  �لبلدية  رئي�س  وتوجه  �الأمم.  حديقة  يف 
�لفنانني �للذين قدما �لعمل �لفني للحديقة بال�ضكر، م�ضري� 
�إىل �أن هذه �حلديقة ترمز �إىل عالقات  �ل�ضد�قة مع �ضعوب 
من  الأكرث  �حلديقة  يف  �ملتعددة  �لزو�يا  خالل  من  �لعامل 
مدينة، ولتبادل �ملعرفة مع مدن و�ضعوب �لعامل. من جهتها 
قالت ممثلة هولند� بريجيتا د�زلر �أن هذ� �لعمل �مللهم هو 
من فنانني مميزين حتم�ضا لفكرة �إن�ضائه، وب�ضرعة كبرية 
�أبديا �لتجاوب يف تقدميه حلديقة �الأمم. وتوجهت  د�زلر 
بال�ضكر لبلدية ر�م �هلل و�ملهند�ضني و�لطاقم �لذي عمل مع 
�لفنانني. وقال �لفنانان: �إن هذ� �لعمل وهو بعنو�ن »مالك 
�أر�س  يف   �ل�ضالم  ور�ضالة  �لت�ضامح  عن  يعرب  �لوحدة« 
�ل�ضالم فل�ضطني، ونت�ضرف بو�ضعه يف هذ� �جلزء �جلميل 

من مدينة ر�م �هلل.

مناقشة مشاريع مشتركة مع مؤسسات دولية

ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية 
تناق�س دعمًا م�شتقبليًا 

عقدت بلدية ر�م �هلل �جتماًعا مع �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية، بح�ضور مايكل هاريف، �ملدير �لعام �ل�ضابق للوكالة يف فل�ضطني، ومتت �الإ�ضارة �إىل 
�أن �لبلدية تعمل على �إعد�د م�ضاريع من �ضاأنها حت�ضني م�ضتوى �خلدمات �لتي تقدمها يف جماالت خمتلفة، كم�ضروع �ل�ضرف �ل�ضحي يف منطقة باطن 
�لهو�ء، وم�ضروع �إعادة تاأهيل �لبلدة �لقدمية، وم�ضروع �لطريق �لد�ئري �مل�ضرتك مع بلديتي �لبرية وبيتونيا، وم�ضروع جممع �ملنارة حلل م�ضكلة مو�قف 
�ل�ضيار�ت يف و�ضط �ملدينة ،و�لعديد من �مل�ضاريع �حليوية �الأخرى. و�عترب �ملدير �لعام للوكالة �الأمريكية هاريف »�إن هذه �مل�ضاريع مثرية للده�ضة خا�ضة 
مع وجود �لتخطيط و�لتطبيق و�لتنفيذ على �أر�س �لو�قع«، و�أ�ضاد باخلطو�ت �لو��ضعة �لتي خطتها �لبلدية يف جماالت ال تز�ل �لوكالة تعمل على تنفيذها 

مع �لبلديات �الأخرى، وتوقع هاريف �لعمل مع �لبلدية يف م�ضاريع م�ضتقبلية، ويف �إيجاد جماالت ذ�ت �أولوية لتقوم �لوكالة بدعمها. 

حتقيق م�شاريع ن�عية مع م�ؤ�ش�شة جمتمعات عاملية  
عقدت بلدية ر�م �هلل �جتماًعا مع موؤ�ض�ضة �الإ�ضكان �لتعاونية، بح�ضور �ملدير �لعام للموؤ�ض�ضة لنا �أبو حجلة، وذلك بهدف ترجمة �لتفاهمات �الأولية �لتي 
متت بني بلدية ر�م �هلل و�لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية. ومت �لتاأكيد على رغبة �لبلدية يف �لتعاون مع موؤ�ض�ضة جمتمعات عاملية مبا يخدم �مل�ضلحة 
�لعامة لتطوير مدينة ر�م �هلل ودعم م�ضاريع بلديتها بتنوع جماالتها. وعربت �أبو حجلة عن رغبة  �ملوؤ�ض�ضة يف �لعمل مع بلدية ر�م �هلل �ضمن �ضر�كة 

حقيقية تخدم �ملدينة وتطوير �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني فيها. 
ويف لقاء �آخر ناق�ضت بلدية ر�م �هلل مع وفد من برنامج �لبنية �لتحتية و�لتخطيط �ملجتمعي يف موؤ�ض�ضة جمتمعات عاملية، عدًد� من �لق�ضايا �مل�ضرتكة 

و�لتي تتقاطع مع بر�مج وم�ضاريع �لبنية �لتحتية لدى �لطرفني. 
و�أبدى وفد �ملوؤ�ض�ضة �هتمامه بالعمل مع بلدية ر�م �هلل يف م�ضاريع تتعلق بخدمات �جلمهور وجلان �الأحياء و�لبلدية �اللكرتونية.

مناق�شة عدد من امل�شاريع امل�شرتكة مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
مورينغ  فروديه  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  م�ضاعدة  برنامج  يف  �لعام  للمدير  �خلا�س  �ملمثل  مع  �هلل  ر�م  بلدية  بحثت 
�إبد�ء �ال�ضتعد�د لتحديد �الحتياجات �لتي ميكن �لعمل عليها مع  و�لوفد �ملر�فق له، فر�س �لتعاون �مل�ضرتك يف م�ضاريع متعددة بني �لطرفني. ومت 
�الأمم �ملتحدة، �إ�ضافة �إىل مو��ضلة �لعمل على �إنهاء �مل�ضاريع �لقائمة. يذكر �أن بلدية ر�م �هلل تعاونت مع برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يف عدد من 

�مل�ضاريع، ومنها تاأهيل ق�ضر ر�م �هلل �لثقايف، وتاأهيل حمطة تنقية �ملياه �لعادمة، و�ضالة �إب�ضا �لريا�ضية �ضمن م�ضروع جممع ر�م �هلل �لرتويحي.
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مناق�شة اأثر التخطيط  احل�شري 
على �شريبة الأملك مع جايكا

�حل�ضري  �لتخطيط  مو�ضوع  �هلل  ر�م  بلدية  ناق�ضت 
من  وفد  مع  وذلك  �الأمالك،  �ضريبة  على  وتاأثريه 
جايكا  �لدويل  للتعاون  �ليابانية  �لوكالة  من  �خلرب�ء 
يف  �خلرب�ء  من  �ضبعة  وبح�ضور  ياما،  �ضوجي  برئا�ضة 
جايكا  وممثل  �حل�ضري  و�لتخطيط  �لتخمني  جمال 
ومدير تن�ضيق �لرب�مج ر�ضالن يا�ضني. و�أبدى �ليابانيون 
��ضتعد�دهم للعمل على تطوير �لتعاون مع بلدية ر�م �هلل 
فيما يتعلق مبجال �ملعارف و�لتخطيط �حل�ضري، �ضمن 
م�ضروع جايكا للعمل مع عدد من �لبلديات �لفل�ضطينية. 

درا�شة معايري امل�ازنة مع البنك الدويل 
�حلكم  وز�رة  طريق  عن  �لدويل،  �لبنك  من  وفد  �إطلع 
�لبنك  بعثة  يف  �لعام  �لقطاع  خرب�ء  كبري  �ضم  �ملحلي، 
�ملعمول  �لنظام  على  مي�ضايل،  بيري  فل�ضطني  يف  �لدويل 
به  يف �لبلدية وفق �ملوؤ�ضر�ت �لتي يتبعها �لبنك �لدويل. 
و�أعلنت وز�رة �حلكم �ملحلي و�لبنك �لدويل �أنه مت �ختيار 
بلدية ر�م �هلل  كحالة در��ضية لدر��ضة معايري مو�زنات 
على  منهما  كل  و�أثر  �ملحلية  و�ل�ضلطة  �ملركزية  �ل�ضلطة 
�ل�ضلطة  عليها  ت�ضادق  �لتي  �ملعايري  ودر��ضة  �الآخر، 
�الأمو�ل  حيث  من  �ملحلية  بال�ضلطة  وعالقتها  �لوطنية، 

�ملنقولة من �ل�ضلطة �ملركزية �إىل �ل�ضلطة �ملحلية. 

م�شاريع للبنية التحتية بالتعاون مع »اأنريا«
�إمكانية دعم  بحثت بلدية ر�م �هلل مع وفد من برنامج تطوير �لبنية �لتحتية للمجتمع �لفل�ضطيني )�أنري�(، 
�حتياجات �لبلدية �لتي تتالءم مع �أهد�ف �لربنامج. ود�ر �لنقا�س حول طبيعة برنامج تطوير �لبنية �لتحتية 
للمجتمع �لفل�ضطيني، �لذي يدعم قطاع �ملياه و�ل�ضرف �ل�ضحي، وقطاع �خلدمات �ملجتمعية �ملتعلقة باملد�ر�س 
بالتعليم  تتعلق  م�ضاريع  يف  �لبلدية  بدعم  �هتمامها  �ملوؤ�ض�ضة  و�أبدت  �ملجتمعية.  و�ملر�كز  و�ملكتبات  و�ل�ضحة 

و�لثقافة.  

بحث اآفاق التعاون مع �شفارة اليابان ووفد من »جايكا«  
ناق�س نائب ممثل �ليابان لدى فل�ضطني، ماكوتو هوند�، ووفد من �لوكالة �ليابانية للتعاون �لدويل )جايكا( 
برئا�ضة �ملدير �لتنفيذي لها تاناكا �إيزومي، �آفاق �لتعاون مع بلدية ر�م �هلل، وخا�ضة يف �ضوؤون �لبنية �لتحتية، 
وما يتعلق مب�ضاريع �ل�ضرف �ل�ضحي �لتي تدخل يف �إطار �ل�ضحة و�لبيئة. و��ضتمع �جلانب �لياباين �إىل �ضرح 
مف�ضل حول حمطات �ل�ضرف �ل�ضحي يف ر�م �هلل، وم�ضروع حمطة بطن �لهو� للتنقية. فيما ر�فقت �لبلدية 
�لوفد �لياباين يف جولة ميد�نية يف �ملوقع �ملقرتح الإن�ضاء حمطة بطن �لهو� للتنقية، وموقع حمطة �لتنقية يف 

حي �لطرية.

وفد من البنك الدويل يّطلع على جتربة �شراكة بلدية رام اهلل مع القطاع اخلا�س
�ّطلع وفد من �لبنك �لدويل، و�ضركة ›�يرني�ضت ويونغ‹ للتدقيق، على جتربة �ضر�كة بلدية ر�م �هلل مع �لقطاع 
�خلا�س.  وناق�س �الجتماع م�ضروع �لبنك �لدويل و�لبنك �الإ�ضالمي للتنمية لو�ضع خطوط عري�ضة بخ�ضو�س 
خالل  ومت  �لبلديات.  تقدمها  �لتي  �خلدمات  لتح�ضني  �لفل�ضطينية،  و�لبلديات  �خلا�س  �لقطاع  مع  �ل�ضر�كة 
�للقاء تقدمي عر�س لتجربة �لبلدية تتمثل بعدة م�ضاريع نفذتها، وم�ضاريع م�ضتقبلية تتطلع �لبلدية �إىل �ل�ضر�كة 
فيها مع �لقطاع �خلا�س، بهدف حت�ضني نوعية �خلدمات �ملقدمة وتخفي�س �لتكاليف �ملالية لت�ضغيلها. وهدف 
�لبنك �لدويل من هذ� �للقاء �إىل �الطالع على جتربة بلدية ر�م �هلل يف هذ� �الإطار، وعلى �لتحديات و�لنجاح 

يف تنفيذ �ل�ضر�كات الأخذها بعني �العتبار �أثناء �إعد�د �خلطوط �لعري�ضة لل�ضر�كات مع �لقطاع �خلا�س.



95

تكريم يليق برام الله

�شرح ال�شهداء 
تقدير� و�إجالال لروح �ل�ضهد�ء، قامت بلدية ر�م �هلل بتكرمي �ضهد�ء �ملدينة ب�ضرح �ل�ضهد�ء �لو�قع يف 
�إبر�هيم ومي�ضر وعلي  �لبلدة �لقدمية مقابل مبنى �ملحكمة �لعثمانية، و�ملمول من جلنة تخليد ذكرى 
�لفني عليه،  �لعمل  �لبلدية من تركيب  �نتهت  عاروري. ومت �النتهاء من �الأعمال �ملدنية لل�ضرح، كما 

و�ملتمثل بلوحة للفنان �لفل�ضطيني نبيل عناين، تعك�س �لروح �لوطنية �لتي ميثلها.

�شريح �شهداء عملية ال�شاف�ي
حيث  �لعملية،  �ضهد�ء  جلثامني  �ضريح  باإن�ضاء  �لبلدية  قامت  �ضافوي،  عملية  �ضهد�ء  لذكرى  تخليد� 
�حت�ضنت مقربة ر�م �هلل �جلديدة  عدًد� من جثامني �ل�ضهد�ء �لفل�ضطينيني، �لتي كانت حمتجزة يف 
و�ضممت   197٥. �لعام  يف  �ضافوي  فندق  عملية  منفذو  هم  ثمانية  �ل�ضهد�ء  عدد  وبلغ  �الأرقام.  مقابر 
�لبلدية �ل�ضريح لتقوم فكرة �لت�ضميم على �لب�ضاطة و�ختيار عنا�ضر من �لطبيعة �لفل�ضطينية ك�ضجرة 
لطائر  ف�ضيف�ضائية  لوحة  على  �لت�ضميم  يحتوى  كذلك  �لفل�ضطيني.  �لرخام  قطع  وكذلك  �لزيتون، 
�لفينيق )وهو طائر �أ�ضطوري يبعث للحياة بعد موته( و�أ�ضفله بيت �ل�ضعر: »طائر �لفينيق �إين عائٌد بعد 

�حلطام، وجر�حي �خل�ضر �ضم�ٌس ودمي �لقاين و�ضام«.

تكرمي املجل�س البلدي ال�شابق 
كرمت بلدية ر�م �هلل �ملجل�س �لبلدي �ل�ضابق، وذلك خالل حفل توجه فيه رئي�س بلدية ر�م �هلل م. مو�ضى 
على  �ل�ضابق  �لبلدي  �ملجل�س  و�أع�ضاء  �ل�ضابقة  �لبلدية  رئي�ضة  ميخائيل  جانيت  لل�ضيدة  بال�ضكر  حديد 
ما �أجنزوه خالل فرتة واليتهم،  موؤكد� �أن �ملجل�س �جلديد بد�أ من حيث �نتهى �ملجل�س �ل�ضابق ليكمل 

�مل�ضرية، ويبني على ما �أ�ض�س ويطور ما �أجنز. 
و��ضتذكر م. حديد �أع�ضاء �ملجل�س �ل�ضابقني �ملرحومني  نهاية حمد وفوؤ�د �حل�ضري.

رابعًا

غر�س �شجرة الأ�شري العي�شاوي يف رام اهلل تقديرا ل�شم�د الأ�شرى
�ضارك و�لد �الأ�ضري �ضامر �لعي�ضاوي بلدية ر�م �هلل ومركز �لتعليم �لبيئي بزر�عة �ضجرة ترمز �إىل جميع 
�الأ�ضرى يف �ضجون �الحتالل، وذلك خالل فعالية زر�عة �الأ�ضجار �لتي نظمتها �لبلدية ومركز �لتعليم 

�لبيئي يف منطقة �لطرية باملدينة.
و�أكد و�لد �الأ�ضري �لعي�ضاوي خالل لقائه برئي�س بلدية ر�م �هلل م. مو�ضى حديد على تقديره و�عتز�زه 
بهذه �خلطوة و�لفعالية �لتي تر�ضخ �الأ�ضجار يف �الأر�س كما ير�ضخ �الأ�ضرى �ضمودهم يف �لوطن.  وقال 
م. حديد: �إن �ل�ضعب �لفل�ضطيني بحاجة �إىل �الأ�ضري �لعي�ضاوي وكافة �الأ�ضرى من �أمثاله لتذكري �لعامل 
ب�ضيط من  �لفعالية هي تعبري  و�أن هذه  �لفل�ضطيني حقوًقا وكر�مة وحرية م�ضلوبة،  لل�ضعب  باأن  �أجمع 
بلدية ر�م �هلل ومركز �لتعليم �لبيئي و�ملعلمني وطالب �ملد�ر�س �جتاه �ضمود �الأ�ضري �لعي�ضاوي وكافة 
ليكون  �هلل  ر�م  بلدية  �ضت�ضلكه  �لذي  �لطريق  هو  هذ�  �أن  حديد  و�أكد  �الحتالل.  �ضجون  يف  �الأ�ضرى 

�ل�ضمود حيا يف مدننا �لفل�ضطينية.

و�ضكرت ميخائيل �ملجل�س �لبلدي �حلايل على �للفتة �لكرمية، وباركت  للمجل�س فوزه، كما �ضكرت جميع 
�ضالم  د.  �لوزر�ء  ورئي�س  عبا�س،  حممود  و�لرئي�س  �ل�ضابق،  �ملجل�س  مع  عملو�  �لذين  �لعاملني  طاقم 
فيا�س على دعمهم �لالحمدود، ووز�رة �حلكم �ملحلي و�ملحافظة و�ل�ضرطة و�ملو�طنني. وت�ضلم �أع�ضاء 

�ملجل�س �لبلدي �ل�ضابق يف نهاية �حلفل دروًعا تقديرية، بح�ضور موظفي �لبلدية. 



97

منح م�رغانتيني م�اطنة ال�شرف ملدينة رام اهلل
على هام�س فعاليات خميم ر�م �هلل �لدويل للعمل �لتطوعي، منحت �لبلدية ممثلة برئي�ضها م. مو�ضى 
حديد، �ملنا�ضلة �الإيطالية، نائب رئي�س �لربملان �الأوروبي �ل�ضابقة، لويز� مورغانتيني، مو�طنة �ل�ضرف، 

تكرميا لها عن دورها يف دعم �لق�ضية �لفل�ضطينية.
 وقدم حديد مو�طنة �ل�ضرف للمنا�ضلة مورغانتيني يف حفل بحر�س رد�نا حيث �أقيم �ملخيم. و�أعربت 
�أن تتطور �لعالقات بني مدينة  مورغانتيني عن �ضعادتها وفخرها ال�ضتحقاقها هذه �ملو�طنة، متمنية 

ر�م �هلل و�ملدن �الإيطالية.
و�أكدت مورغانتيني �أن مدينة ر�م �هلل تعترب من �أهم �ملدن �لفل�ضطينية �لتي �أثرت كثري� يف حياتها، 
كما �أثرت كثري� يف حياة �ملتطوعني �الإيطاليني وغريهم. م�ضرية �إىل �أن �ل�ضعب �لفل�ضطيني هو �ضاحب 
�حلياة �لكرمية و�ل�ضريفة، من يعلم �لنا�س معنى �لكر�مة و�ل�ضمود، من خالل �أولئك �ملو�طنني �لذين 

يعي�ضون يف �لقرى �ملحاطة مب�ضتوطنات �الحتالل. 

تكرمي النا�شطة الرنويجية ارث�ن
�لت�ضبيك  يف  �ملتميز  لدورها  وذلك  �رثون،  فنكه  �ل�ضيدة  حديد  مو�ضى  م.  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�س  كرم 
رئي�ضًيا يف  دوًر�  فنكه  �ل�ضيدة  لعبت  �لرنويجية، حيث  تروندهامي  وبلدية  ر�م �هلل  بلدية  بني  و�لتعاون 
�لثقافية  و�الأن�ضطة  و�ل�ضبابية  �لر�ضمية  و�لوفود  �خلرب�ت  تبادل  بر�مج  خالل  من  تعزيز�لعالقة، 
و�ملجتمعية �ملختلفة. و�أكد م. حديد على �أن بلدية ر�م �هلل تثمن دور �ملت�ضامنني مع �ل�ضعب �لفل�ضطيني 
�لق�ضية  �ضوت  و�إعالء  �لعد�لة،  حتقيق  يف  فل�ضطني  مع  �ل�ضديقة  �لدول  وتعاون  �لعادلة،  وق�ضيته 

�لفل�ضطينية.
�لفل�ضطينية  �ل�ضرف  �رثون مو�طنة  �ل�ضيدة  �لرئي�س حممود عبا�س منح  �ضيادة  �أن  من �جلدير ذكره 
تقديًر� لدورها �لبارز و�ملتميز يف خدمة �ل�ضعب �لفل�ضطيني وتخفيف معاناته، وتثميًنا ملا كر�ضته عرب 

م�ضرية حياتها من عمل خمل�س من �أجل دعم �لق�ضية �لفل�ضطينية ن�ضرة للحق و�لعدل و�ل�ضالم.   

تكرمي نادي �شباب رام اهلل
قدم رئي�س بلدية ر�م �هلل �ملهند�س مو�ضى حديد درعا تكرمييا لنادي �ضباب ر�م �هلل ممثال برئي�س 
�لنادي حممد حمد، وذلك بح�ضور �أع�ضاء �ملجل�س �لبلدي ومدير عام �لبلدية �أحمد �أبو لنب، و�لهيئة 
�أع�ضائه. وتوجه حديد خالل حفل �لتكرمي، بكلمة �ضكر وتقدير للنادي  �لتاأ�ضي�ضية للنادي وعدد من 
على جهوده و�نتمائه خلدمة مدينة ر�م �هلل، وم�ضاهمته �لكبرية يف �الأعمال �لتطوعية يف �ضتى �ملجاالت 
يف �ملدينة، م�ضري� �إىل �أن �إد�رة �لنادي كانت من �ل�ضباقني يف تلبية ند�ء �لتطوع مع بلدية ر�م �هلل يف 
عدة �أن�ضطة وفعاليات، كان �آخرها مهرجان »وين ع رم �هلل« �خلام�س، وخميم ر�م �هلل �لدويل للعمل 

�لتطوعي، ومهرجان ر�م �هلل للت�ضوق. 

منح و�شام ال�شتحقاق والتميز لرئي�شة بلدية رام اهلل ال�شابقة
و�ضام  �ل�ضابقة،  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�ضة  ميخائيل،  جانيت  �ل�ضيدة  عبا�س  حممود  �لرئي�س  �ضيادة  منح 
�لدولة،  موؤ�ض�ضات  بناء  عملية  يف  وم�ضاركتها  �لوطني،  لدورها  تقديًر�  وذلك  و�لتميز،  �ال�ضتحقاق 
ميخائيل  و�ضكرت  �هلل.  ر�م  بلدية  رئا�ضة  توليها  فرتة  خالل  للمو�طنني  �خلدمات  تقدمي  يف  وعطائها 
�لرئي�س عبا�س على تكرميه وتقديره لعملها، م�ضرية �إىل �أن هذ� �لتكرمي مبثابة مل�ضة وفاء من قائد عظيم 
يتابع �أمور �ضعبه وي�ضجع �لتميز �ضو�ء يف �لقطاع �لعام �أو �خلا�س، م�ضرية �إىل �أنه لوال �لدعم �لذي قدمه 
�ضيادته ما ��ضتطاعت �أن حتقق �لبلدية �إجناز�ت �أثناء تاأديتها لو�جباتها. كما قامت �ل�ضيدة ميخائيل 
باإهد�ء �الإجناز و�لتقدير �إىل  بلدية ر�م �هلل ممثلة مبجل�ضها �ل�ضابق و�حلايل والإد�رتها �لتنفيذية وكافة 
�لعاملني، متمنية للمجل�س �لبلدي �جلديد �لتوفيق و�لنجاح ومر�كمة �الإجناز�ت لتحقيق �ملزيد ملدينة 

ر�م �هلل. 
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التقرير ال�شن�ي: �أ�ضدرت  بلدية ر�م �هلل  يف �لعام 2013 تقرير� 
�ضنويا يعترب ك�ضف ح�ضاب لعملها و�إجناز�تها طو�ل �لعام2102، جتمل 
فيه �أبرز م�ضاريعها �لتي نفذت �ضمن حتقيق �أهد�فها �ال�ضرت�تيجية، 

وقامت بتوزيعه على �لقطاعات: �لر�ضمي و�خلا�س و�الأهلي.
�هلل  ر�م  بلدية  �أ�ضدرت   الخبارية:  اهلل  رام  بلدية  ر�شالة 
�الخبارية«   ر�م �هلل  بلدية  »ر�ضالة  �أعد�د من  ثالثة  �لعام 2013   يف 
ن�ضرت فيها وب�ضكل �إخباري خمت�ضر �ضري �إجناز م�ضاريعها، و�أخبار 
�لبلدية وفعالياتها و�أن�ضطتها ، من م�ضاريع للبنية �لتحتية، وفعاليات 
و�لعالقات  �ملوؤ�ض�ضي  �لتطوير  �ضوؤون  من  وغريها  وثقافية،  جمتمعية 

�لدولية و�ملحلية.

خامسًا

9 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

ت�سغيل عدادات مواقف ال�سيارات:
املرور  اأزمة  تخفيف  و  املدينة  تنظيم  حلملة  ا�شتكماًل  العدادات  ت�شغيل  ياأتي 

الزدحام.  مناطق  يف  للت�شوق  مركباتهم  لإيقاف  للمواطنني  الفر�شة  ولتوفري 

تعترب  التي  ال�شوارع  من  �شارعا  يف20  عدادا    38 بتوزيع  البلدية  قامت  حيث 

الدفع  عدادات  وجود  منطقة  تبني  لفتات  وجود  مع  لالزمة  رئي�شا  م�شدرًا 

امل�شبق، كما قامت بتوزيع ن�شرات تعريفية بكيفية ا�شتخدام العدادات بالإ�شافة 
اإىل ن�شر التعليمات اخلا�شة بذلك على موقعها اللكرتوين 
اهلل”،  رام  بلدية   “ اخلا�شة  الفي�شبوك  �شفحة  وعلى 

�شمن حملتها الإعالمية لبدء ت�شغيل النظام.

تعمل العدادات ح�سب التوقيت ال�ستوي من 
ال�ساعة الـ 9:00 �سباحا حتى الـ 6:00 م�ساء.

ولت�ضهيل ��ضتخد�م �لعد�د�ت، مت �إجر�ء �لتايل:
• و�شع مل�شق اإر�شادي للمواطنني، ومت اإل�شاقه على 	

املواطنني  لتوجيه  امل�شبق  بالدفع  الوقوف  اإ�شارات 
اإىل مكان العداد.

• اإ�شدار بطاقة وقوف خا�شة بال�شكان القاطنني يف 	
منطقة العدادات لت�شهيل عملية اإيقاف مركباتهم 

يف منطقة �شكناهم خالل �شاعات النهار.
• ا�شتخدام 	 يف  الراغبني  للمواطنني  �شيكال   30 بر�شيد  �شحن  بطاقة  توفري 

نظام العدادات دون احلاجة ل�شتخدام القطع النقدية.
• العدادات 	 فوق  �شتثبت  ووا�شحة  مرتفعة  اإر�شادية  لوحات  وتوفري  ت�شميم 

لتمكني املواطنني من روؤيتها وحتديد مكانها بو�شوح.
• نظام 	 وحتديث  تطوير  على  اهلل  رام  بلدية  وتعمل 

العدادات، وهذا ي�شمل:
• )البطاقة 	 للمواطنني  جديدة  خيارات  توفري  درا�شة 

.)SMS الذكية والر�شائل الق�شرية
• �شوارع 	 اإىل  العدادات  نظام  منطقة  تو�شعة  درا�شة 

اإيقاف مركباتهم  للمواطنني فر�شة  يوفر  ما  جديدة، 
ب�شهولة ويف اأي وقت يف مناطق الزدحام والت�شوق.

• ت�شدرها 	 التي  الوقوف  تذكرة  ت�شميم  حتديث 
العدادات.

• كامل 	 لتغطية  امليداين  العمل  فريق  اأفراد  زيادة عدد 
منطقة العدادات وتوفري امل�شاعدة والإر�شاد الالزمني 

للمواطنني.

إداريــات

ت�سغيل عمالة باملو�سم ال�سيفي
قامت البلدية بت�شغيل 55 عامال بعقود خا�شة، تلبية حلاجة عدد من دوائرها 
فرتة  يف  املدينة  اإىل  الوافدين  اأعداد  لتزايد  نظرا  العاملة،  الأيدي  من  ملزيد 
العطلة ال�شيفية، الأمر الذي يزيد احلاجة اإىل تكثيف العمل فيما يخ�ش عدة 
وم�شروع  ال�شيارات،  عدادات  وم�شروع  ال�شلبة،  النفايات  جمع  مثل  اأعمال، 
املكتبات، وحتديث البيانات، والتع�شيب والتقليم والنظافة وم�شاريع الطرق، اإىل 

جانب العمل يف �شوق رام اهلل.

8

تنظيم حفل إنارة شجرة عيد الميالد السنوي

فعاليات ثقافية ومجتمعية

�لدينية جرى حفل  �إنارة �شجرة عيد �مليالد �ملجيد �ل�شنوي بتاريخ 14�شهر كانون �الأول  للتعددية  جت�شيد�  �إقامته  على  �هلل  ر�م  بلدية  حتر�ص  و�لذي   ،2013
�أطفال و�أقيم �حلفل مب�شاركة جوقات مد�ر�ص مدينة ر�م �هلل )جوقة �أطفال �ملدر�شة و�لثقافية يف مدينة ر�م �هلل. جوقة  �لكاثوليــــك،  للروم  �لب�شارة  كني�شة  مدر�شة  جوقة  �الإجنيلية، 

ر�مي  د.  �حلفل  ح�شر  يو�شف(،  مار  ر�هبات  بنات  وجوقة  �لفرندز،  �الأجو�ء �ملاطرة �لتي ر�فقت �الأم�شية.وعدد من �الآباء ممثلي �لطو�ئف �مل�شيحية، وح�شد كبري من �أهايل �ملدينة، رغم �حلمد �هلل رئي�ص �لوزر�ء، ود. ليلى غنام حمافظ حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، مدر�شة 

فعالية عيد الميالد المجيد مع 
»شو ما بدك من رام الله«

�ملتطوعون �شارك فيها 25 �شابا وفتاة  من �ملتطوعني، ��شتملت على توزيع �لورود و�لهد�يا.بوك، �شل�شلة من �لفعاليات مبنا�شبة عيد �مليالد �ملجيد ور�أ�ص �ل�شنة �مليالدية، نظمت  بلدية ر�م �هلل ، ومببادرة من �شفحة »�شو ما بدك من ر�م �هلل«  على في�ص  قام  حيث  �ملنارة،  و�شط   �ملنارة  دو�ر  من  �لفعالية  با�شم �أن يتوجهو� �إىل مركز �شرطة �ملدينة لتقدمي �لورود لعنا�شر �ل�شرطة، وتقدمي و«�ل�شانتاكلوز�ت« بالر�شم على وجوه �الأطفال، وتقدمي �لهد�يا �لرمزية لهم، قبل و�نطلقت  تهنئة  بطاقات  ويقدمو�  �ملدينة،  �شو�رع  بعدها  ليجوبو�  لهم،  �ل�شهيد �لتهاين  �لرئي�ص  ميد�ن  �شوب  �لتوجه  تالها  للمارة،  �ل�شفحة  و�إد�رة  »�شانتا« يا�شر عرفات، وتقدمي فقر�ت ��شتملت على عدة م�شابقات ترفيهية لالأطفال. �لبلدية  من  �أكرث  قام  حيث  �لطبي،  فل�شطني  جممع  يف  �لفعالية  �ختتمت  �هلل وقد  ر�م  بلدية  وكانت  هناك.  ملر�فقيهم  و�لورود  لالأطفال،  �لهد�يا  باأنو�عها لالأطفال يف بتقدمي  �لتهنئة، و�لهد�يا  �مليادين �لعامة و�شط ر�م �هلل، ويف �ملجمع �لطبي.وفرت مالب�ص »�شانتا كلوز«، وبطاقات 

31 رسالـة بلديـة رام الّلـه اإلخباريـة 

مهرجان نوار نيسان

فعاليات  يف  اهلل  رام  مدينة  اأطفال  من  االآالف  �سارك 

رام  بلدية  نظمته  والذي  ني�سان«  »نوار  الطفل  مهرجان 

الفن  ومركز  املجتمعي  للتعليم  تامر   وموؤ�س�سة  اهلل 

ال�سعبي و�سرية رام اهلل االأوىل يومي اجلمعة وال�سبت 26 
و27 ني�سان. 

ق�س�س  لتحاكي  العام  هذا  املهرجان  فعاليات  وانطلقت 

الفنية،  واللوحات  املو�سيقى  بروح  والفنتازيا،  اخليال 

اأمام �ساحة را�سد  مب�سرية م�سرية لالأطفال وذويهم من 

احلدادين مقابل بلدية رام اهلل اإىل البلدة القدمية التي 

من  حارتها  لتت�سكل  وزوارها،  املدينة  اأطفال  احت�سنت 
جدران احلكايا و�سناديق العجب.

 وتاأتي م�ساركة البلدية كمظلة للمهرجان، يف �سياق خطة 

بلدية رام اهلل الهادفة اإىل تفعيل دور ال�سباب واالأطفال 

يف املدينة، عرب بناء برامج خا�سة بهم، ومرافق ت�ستوعب 
ن�ساطهم الثقايف والريا�سي واالإبداعي.

وعملت املوؤ�س�سات ال�سريكة هذا العام على تو�سيع قاعدة 

يف  واالأندية  الثقافية  من  املراكز  نخبة  لت�سم  ال�سركاء 
مدينة رام اهلل. 

هي:   العام  لهذا  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  اأن  اإىل  ي�سار   

املح�سن  عبد  موؤ�س�سة  ال�سعبي،  للمعمار  رواق  مركز 

بلدي  جمل�س  امل�سرح،  وتدريب  الإنتاج  ع�ستار   القطان، 

غوتة،  معهد  الفرن�سي،  الثقايف  املركز  اهلل،  رام  اأطفال 

نادي  اهلل،  رام  �سباب  نادي  اهلل،  رام  واأرثوذك�سي  نادي 

نادي  اجتماعي  الغد، مركز  اهلل، رواد  اإ�سالمي  رام 
�سباب قدورة، جمعية الكمنجاتي للمو�سيقى.

فعاليــات ثقـافيــة

ر�شالة بلدية رام اهلل الإخبارية 
- العدد ال�شابع والثامن والتا�شع

العدد الـ 7

كانون الثاني  – نيسان  2013

رسالة بلدية رام الله اإلخبارية 

�سارع عي�سى زيادة، رام اهلل، فل�سطني. �ص.ب  3   
وطنية: 111 9671 56 970+   جوال: 000 9671 59 970+  فاك�ص: 3214 296 2 970+  هاتف: 5555 294 2 970+ 

www.ramallah.ps   RAMALLAH MUNICIPALITY   info@ramallah.ps :بريد الكرتوين
اخلط املجاين لل�سكاوى واالقرتاحات 1800-101-101

1 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

العدد الثامن

أيار - آب 2013

يف هذا العدد

مرافق جديدة: 

حرش ردانا 

مجمع رام الله الترويحي

 

إطالق الرمز البريدي 
لمدينة رام الله

وقفات مع:

مهرجان وين ع رام الله 5

مهرجان رام الله  للتسوق 2013 

مخيم رام الله الدولي للعمل التطوعي 3

رسالة بلدية رام الله اإلخبارية 

1 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

العدد التاسع

أيلول - كانون أول 2013

يف هذا العدد

الرئيس عباس 
يسلم الرئيس النيجيري 

مفتاح مدينـة رام الله 

طواقم غرفة 
عمليات بلدية رام الله 

تتصدى للعاصفة الثلجية

محطة تنقية الطيرة: 
»حكاية المحطة األكثر تطوًرا 

في فلسطين«

رسالة بلدية رام الله اإلخبارية 

التقرير ال�شن�ي 2012

ن�شرات تعريفية وت�ع�ية و�شياحية: �أ�ضدرت بلدية ر�م �هلل 
عدد� من �لن�ضر�ت �لتي تناولت م�ضاريع �لبلدية، ومنها ن�ضر�ت مركز 
�لبلدية،  خلدمات  توعوية  ون�ضر�ت  �ل�ضياحية،  للمعلومات  �هلل  ر�م 
خمتلفة  جو�نب  تناولت  �لتي  �لتوعوية  �لر�ضائل  على  فيها  ركزت 
خلدماتها، بهدف توعية �ملو�طنني حول متطلبات �لرتخي�س لالأبنية 
و�لر�ضوم  �لعقار�ت،  ��ضتئجار  �أو  و�ضر�ء  و�ل�ضناعات،  و�حلرف 
�هلل  ر�م  بلدية  م�ضاريع  تناولت  �لبيئية  للتوعية  ون�ضر�ت  �ل�ضنوية، 

للتوعية �ل�ضحية و�لبيئية لالأطفال يف مد�ر�س �ملدينة.
ب�ضكل  �ملو�طنني  بلدية ر�م �هلل مع  تتو��ضل  الأخبار ال�شحافية: 
وتقوم  و�أن�ضطتها  فعالياتها  تتناول  �لتي  باالأخبار  يومي  و�ضبه  فعال 
بن�ضرها يف �ل�ضحف و�لتلفزة و�الإذ�عات �ملحلية و�ملو�قع �اللكرتونية 

وعرب موقعها �اللكرتوين وموقعها على �لفي�ضبوك وتويرت.

اإلعالم 

اإلصدارات اإلعالمية لبلدية رام الله 

حر�ضت بلدية ر�م �هلل، �ضعيا خللق قناة �ت�ضال ناجحة وفعالة بني �ملو�طنني و�لبلدية، على �إطالع �ملو�طنني على كافة م�ضاريعها، وذلك 
تطبيقا ملبد�أ �ل�ضفافية من خالل و�ضائل متعددة يذكر منها: 
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المجلس البلدي يتواصل بشفافية مع المواطنين 

امل�قع اللكرتوين: 
قامت بلدية ر�م �هلل بتحديث موقعها �اللكرتوين

و�إعالنات  �أخبارها،  طريقه  عن  وتن�ضر   www.ramallah.ps

�لعطاء�ت، ونبذة عن �ملدينة، وي�ضم �أي�ضا �إ�ضد�ر�تها �الإعالمية، ودليال 
عن �ملوؤ�ض�ضات يف �ملدينة، ومعلومات عن �حلياة �ل�ضياحية و�القت�ضادية 

فيها، و�ضورً� من �أر�ضيف بلدية ر�م �هلل.

�شفحة البلدية على الفي�شب�ك والت�يرت: 
 Ramallah Municipality / بلدية رام اهلل

�لتو��ضل  مو�قع  جمهور  مع  �ل�ضفحة  هذه  خالل  من  �لبلدية  تتو��ضل 
�الجتماعي )�لفي�ضبوك و�لتويرت(، لتطلعه على �أبرز �أخبارها وفعالياتها، 

ولرتد على �لر�ضائل �لو�ردة �إليها.

�لبلدية عرب �ملوقع �الإلكرتوين:   باإمكانكم �الإّطالع على جميع من�ضور�ت 
www.ramallah.ps

الترويج 

الإجناز�ت  للرتويج  ترويجية  و�ضائل  عدة  �هلل  ر�م  بلدية  ت�ضتخدم 
و�الأن�ضطة  و�لفعاليات  �لتحتية  �لبنية  �ضعيد  على  �ملتنوعة  �لبلدية 
�لتي  �حلديثة  �لو�ضائل  و�أبرز  �جلمهور،  وخدمات  �لثقافية 

ت�ضتخدمها:
ال�شا�شات اللكرتونية: 

بث مو�د ترويجية على 3 �ضا�ضات �لكرتونية.
�أكرث  وتركيب  طباعة   :(BILL BOARD) الل�حات الرتويجية 

من 60 لوحة ترويجية وتوعوية على مد�ر �لعام. 
فيلما  �لبلدية  �نتجت  اهلل:  رام  مدينة  عن  ترويجي  فيلم 

ترويجيا عن مدينة ر�م �هلل.
من  جمموعة  �لبلدية  �قتنت  فل�شطينية:  واإ�شدارات  كتب 
من  لعدد  وكتب  فل�ضطينيني،  مب�ضورين  �خلا�ضة  �الإ�ضد�ر�ت 
�ملوؤلفني �لفل�ضطينيني، تتناول فل�ضطني من خمتلف �لنو�حي، ويتم 

�إهد�وؤها لل�ضخ�ضيات �ملهمة و�لر�ضيمة �لتي تزور �لبلدية.

تشجيع السياحة 

مركز رام اهلل للمعل�مات ال�شياحية
يقع مركز ر�م �هلل للمعلومات �ل�ضياحية يف �لبلدة �لقدمية مقابل 
�ل�ضياحية  و�خلدمات  �ملعلومات  لتقدمي  ويهدف  �لبلدية،  مبنى 
�لزو�ر بخر�ئط  بتزويد  �ملركز  يقوم  كما  وزو�رها.  �ملدينة  ل�ضكان 
وتوفري  �الأخرى،  �لفل�ضطينية  و�ملدن  �هلل  ر�م  ملدينة  �ضياحية 
�ملن�ضور�ت حول مدينة ر�م �هلل و�ملر�فق �ل�ضياحية فيها، و�إ�ضد�ر 
�ضهريا،  �ملدينة  يف  و�لثقافية  �لفنية  و�الأن�ضطة  للفعاليات  رزنامة 
حول  و�لرتويجية  �لتعريفية  �ملن�ضور�ت  بع�س  �إ�ضد�ر  وكذلك 
�ملدينة. ويوفر �ملركز عدد� متنوعا من �لهد�يا �لرت�ثية و�ملو�د �لتي 
حتمل ��ضم “ر�م �هلل” و�لتي ميكن للز�ئر �ضر�ئها باأ�ضعار رمزية 
�ملوؤمتر�ت  يف  �مل�ضاركة  جانب  �إىل  للمدينة،  �لرتويج  يف  م�ضاهمة 
و�ضيوفها.  �لبلدية  لزو�ر  جوالت  وتنظيم  �ل�ضياحية،  و�لفعاليات 
تتعلق  بيانات  �أيديكم  بني  �لتقرير  من  �لثالث  �لف�ضل  يف  ويظهر 

بعدد زو�ر �ملركز وجن�ضياتهم. 

م�شروع تنمية ال�شياحة امل�شتدامة 
�حلركة  ت�ضجيع  �أجل  من  �مل�ضروع  �ضمن  �هلل  ر�م  بلدية  ت�ضارك 
�ل�ضياحية يف �ملدينة وتطويرها لت�ضبح م�ضدر� للتنمية �القت�ضادية 
�ضمن  ويندرج  �ملجتمعية.  �ل�ضياحة  ذلك  يف  مبا  و�الجتماعية، 
�مل�ضروع �لذي تدعمه �لوكالة �ليابانية للتعاون �لدويل بال�ضر�كة مع 
وز�رة �ل�ضياحة و�الآثار �لفل�ضطينية تقدمي �لدعم �لفني من خالل 
و�لبنية  �ل�ضياحية  للخدمات  م�ضوحات  و�إجر�ء  يابانيني،  خرب�ء 
�لتحتية و�لعاملني يف هذ� �ملجال، ور�ضد مدى �إ�ضهامها  يف �لتنمية 
ما  ملعرفة  �لو�فدين  لل�ضياح  م�ضح  عمل  �ضيتم  كم  �القت�ضادية، 
يجذبهم من مو�قع، ور�أيهم باخلدمات �ملتاحة وتوقعاتهم. و�ضيتم 
و�لفر�س  �لتحديات  جمموعة  لتحديد  �مل�ضوحات  نتائج  �عتماد 
�ل�ضياحة.  وقد  �مل�ضاهمة يف تطوير  �ضاأنها  �لتي من  و�الحتياجات 
“ تنمية  �ضاركت بلدية ر�م �هلل يف برنامج تدريبي �ضمن م�ضروع 
�ليابان  جتربة  على  �لبلدية  �طلعت  بحيث  �مل�ضتد�مة”،  �ل�ضياحة 
�إ�ضافة �إىل �الطالع على و�ضائل  ب�ضاأن تفعيل �ل�ضياحة �ملجتمعية، 

�لرتويج �لفعالة لت�ضجيع �ل�ضياحة. 

سابعًاسادسًا

اجلل�سة العلنية االوىل للمجل�ص البلدي بح�س�ر ممثلني عن املجتمع املحلي

�تخذ �ملجل�س �لبلدي جملة من �لقر�ر�ت بهدف حتقيق مبد�أ �ل�ضفافية يف �لتعامل و�لتو��ضل مع �ملو�طنني وذلك من خالل: 

ن�شر قرارات جمل�س بلدية رام اهلل: تقوم �لبلدية  ب�ضكل �أ�ضبوعي بن�ضر قر�ر�ت جل�ضات بلدية ر�م �هلل �الأ�ضبوعية، وذلك بهدف 
�إطالع �ملو�طنني على �أبرز �لقر�ر�ت وتعزيز� ملبد�أ �ل�ضفافية. وتن�ضر �لقر�ر�ت على �ملوقع �الإلكرتوين لبلدية ر�م �هلل 

www.ramallah.ps و�أي�ضا على �ضفحة بلدية ر�م �هلل �لر�ضمية على موقع �لفي�ضبوك.

اجلل�شات العلنية: �تخذ �ملجل�س قر�ر� بعقد جل�ضة علنية مفتوحة �أمام �ملو�طنني يتم بثها على   مبا�ضرة عرب ف�ضائية وتلفزيون 
فل�ضطني، ومفتوحة �أمام و�ضائل �الإعالم، �إ�ضافة �إىل دعوة �ملو�طنني حل�ضور �جلل�ضة �لعلنية �أثناء �نعقادها. ومن ثم تقوم �لبلدية 

بن�ضر ت�ضجيل �جلل�ضة �لعلنية على موقعها �اللكرتوين وعلى �ضفحتها عرب �لفي�ضبوك.

يتوجه  �لتي  �للقاء�ت �جلماهريية  �ملو�طنني من خالل  بلدية ر�م �هلل مع  و�أع�ضاء جمل�س  يلتقي رئي�س  اللقاءات اجلماهريية: 
�ملجل�س �لبلدي لعقدها يف مو�قع متعددة من �ملدينة، وكان �أولها يف خميم قدورة يف ذكرى �لنكبة، ذلك بهدف �الطالع على م�ضاكل 

�ملو�طنني و�ال�ضتماع مبا�ضرة �إىل مالحظاتهم. 

احلملت الإعلمية: تطلق بلدية ر�م �هلل �لعديد من �حلمالت �الإعالمية �لتوعوية بهدف توعية �ملو�طنني يف جماالت عدة تتعلق 
بالنظافة و�لبيئة، و�أخرى لها عالقة بخدمات �جلمهور، و�لرت�خي�س و�الأبنية، كما تنظم �حلمالت �الإعالمية لعدد من �لفعاليات 

و�لرب�مج �لثقافية و�لفنية و�لبيئية �لتي تنظمها دو�ئر بلدية ر�م �هلل على مد�ر �لعام. 

www.ramallah.ps     info@ramallah.ps

وطنية: 111 9671 56 970+ جوال: 000 9671 59 970+  هاتف: 5555 294 2 970+ 
1800-101-
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قبل حلول فصل الشتاء 

نرجو التأكد من نظافة 

أسطح المنازل وقنوات المياه 

BILL BOARD

http://www.ramallah.ps
http://www.ramallah.ps
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الف�شل الثالث: 

بيانات عامة



105

العطاءات 

عطاءات اإدارية
عطاء �لتاأمينات �لعامة 

عطاء تقدمي خدمات تنظيف مبنى ومر�فق �لبلدية
عطاءات بنية حتتية  

عطاء تنفيذ �أ�ضغال طرق د�خلية يف مو�قع متفرقة من �ملدينة 
عطاء تنفيذ �أدر�ج يف مو�قع متفرقة من �ملدينة 

عطاء �ضيانة �ملد�ر�س 
عطاء تاأهيل خط �ل�ضرف �ل�ضحي يف �ضارعي خليل مو�ضى وعبد�حلميد �ضومان

عطاء دهان �ل�ضو�رع وممر�ت �مل�ضاة 
عطاءات ا�شت�شارات هند�شية 

عطاء تقدمي خدمات هند�ضية مل�ضروع تطوير �ملخازن �لتجارية يف �ملنطقة �ل�ضناعية   
عطاء تقدمي خدمات هند�ضية لتطوير �لبنية �لتحتية يف منطقة �لتو�ضعة �جلديدة

عطاءات ت�ريد اآليات 
عطاء توريد �ضيارة نفايات �ضاغطة

عطاءات ت�ريد م�شتلزمات �شن�ية  
عطاء توريد �ملحروقات 

عطاء توريد خلطات �إ�ضفلتية 
عطاء توريد بي�ضكور�س ورمل ونحاته 

عطاء توريد جبه كندرين لالأر�ضفة و�جلزر
عطاء توريد �ضاخ�ضات مرورية 

عطاء توريد حاويات نفايات و�ضالت نفايات 
عطاء توريد م�ضتلزمات كهربائية 

عطاءات اأخرى 
م�ضروع �ملدينة �لذكية 

عطاء ترحيل �لنفايات من مكب مدينة ر�م �هلل

وحدة الشكاوى: 
��ضتحدثت بلدية ر�م �هلل وحدة خا�ضة با�ضتقبال �ل�ضكاوى من �ملو�طنني عرب وحدة �ل�ضكاوى يف مبنى �لبلدية، ومت �إعد�د و�إقر�ر �لنظام �خلا�س 
بالوحدة وتر�ضيخها كعنو�ن للمو�طنني �لر�غبني بتقدمي مالحظاتهم و�ل�ضكاوى �خلا�ضة بهم، وتقدم �لوحدة تقارير عن �ل�ضكاوى �لتي ت�ضتقبلها 
و�آلية متابعة �ل�ضكوى، كما تتم حو�ضبة �ملعلومات �لو�ردة يف �ل�ضكاوى لتتم متابعتها مع �جلهات ذ�ت �الخت�ضا�س يف �لبلدية، ومن ثم يتم تقدمي 

�لرد للمو�طنني.

بيانات وحدة ال�شكاوى

ن�ع ال�سك�ىالت�زيع

دائرة ال�سحة 
الع�ائق النفايات 55والبيئة 297

والب�سطات 58
الكالب 

ال�سالة 40
املكاره 

الزراعة 6ال�سحية 120

دائرة 
�سرف �سحي اإنارة 27اعرتا�سات 31الهند�سة 285

خمالفات بناء طمم 4939
56

ع�ائق 
و�س�ارع 85

�سكاوى 
رف�ست 2

الدائرة املالية 
23

ف�اتري 
ا�سرتداد اعرتا�سات 9متاخرة 7

اآرمات 1رخ�ص 3ر�س�م 3

الدائرة 
االإدارية 16

خدمات 
جمه�ر 

وم�ظفني 8
�سحب �سك�ى اعرتا�سات 2

1
عدادات الدفع 

امل�سبق 5

بيانات هندسية: 

معامالت تنظيمية 

عدد الرخ�ص ال�سادرة 225 

جمم�ع امل�ساحات املرخ�سة 383602

بناء جديد 329976

بناء تعديلي 53626

عدد املعامالت الكلي 349

عدد معامالت اإفراز ال�سقق 41
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بيانات مركز خدمات الجمهور

اح�شائية الطلبات من 2013/1/1 حتى 2013/12/31

العددا�شم الطلب
789طلب عدم ممانعة كهرباء وماء وهاتف

10�ضمن�ضوب �ضارع

8طلب تركيب / تعليق لوحة دعائية

70طلب �عرت��س على ر�ضوم خدمات �ضكن

24طلب �عرت��س على ر�ضوم �حلرف و�ل�ضناعات

456طلب رخ�ضة بائع متجول

69خدمات �لكهرباء و�الإنارة

79طلب خدمات �ل�ضو�رع و�لطرق

2102طلب بر�ءة ذمة

بيانات مركز رام الله للمعلومات السياحية

يبني الر�شم جن�شيات زوار مركز رام اهلل للمعل�مات ال�شياحية

77�ضهادة �ضاكن مدينة

197طلب ��ضرتد�د تاأمني

57تعهد بعمل حفريات

8طلب �عرت��س على ر�ضوم �ملعارف

5طلب �عرت��س على ر�ضوم �ل�ضق و�لتعبيد

5طلب خدمات عامة - تخطيط

91طلب �حلرف و�ل�ضناعات

70طلب خدمات عامة- مالية

71طلب خدمات عامة - خدمات

344طلب �ضبك عقار ب�ضبكة �ضرف �ضحي �لطرية

483طلب خمطط موقع

58�إذن �ضب ل�ضركات �لباطون

19�ضكاوي عامة

258طلب خدمات عامة- هند�ضة

15طلب �ضهادة �ثبات ملكية �و عدم وجود ملكية

42طلب �ضهادة تاأكيد �ال�ضم

11طلب رخ�ضة حرف و�ضناعات

%1

%2

%2
%5

%8

%44

%17

%17

%4

اأوروبي�ن
فل�سطيني�ن
اأمريكا ال�سمالية
اأمريكا الالتينية
عرب )غري فل�سطيني�ن(
عرب 48
اآ�سي�ي�ن
افريقي�ن )غري عرب(
اأ�سرتاليا وني� زيالندا

1505
586
592
131

57
286
159

31
84

3431

عدد الزوار

املجم�ع



يبني الر�شم عدد زوار مركز رام اهلل للمعل�مات ال�شياحية خلل اأ�شهر العام 2013

املجم�ع: 7671 زائر

عدد زوار مركز رام اهلل للمعل�مات ال�شياحية الذين وقع�ا على كتاب الزوار : 1515. 
عدد الزوار الكلي للمركز  يف العام 2013:  6294.

800
700
600
500
400
300
200
100

0

526 525

650697
761735

682
725

546

687
591546

بيانات مالية






