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أعضاء المجلس البلدي   رسالة رئيس بلدية رام الله 

المسار، وبما  توّجه  ي 
ال�ت اتيجية  س�ت الإ الأهداف  لتحقيق  العلمي  التخطيط  بلدية رام هللا عملها منترصة لخيار  تواصل 

ى عالميا. ي مصاف المدن الك�ب
يحقق الرؤية الطموحة لتكون رام هللا �ف

ي  ي والتخطيط الحرصف
ي طليعتها تطوير البنية التحتية والتنظيم العمرا�ف

ز �ف ويحكم العمل عديد الأسس والمرتكزات، ي�ب

ي تحقيق التنمية القتصادية، ولعّل من يواكب العمل عىل الأرض يلحظ أن الهتمام بالبنية التحتية بات يشّكل 
سهام �ف للإ

ي مشاريع 
علمة فارقة، وواجهة حضارية لمدينة تتلمس طريق الحداثة والحفاظ عىل الأصالة، وهو ما يعكس ذاته �ف

ي القديمة والحفاظ عليها.
ترميم المبا�ف

جم عمليا  ، وتحسينه، هو ما ي�ت ي
ي الهتمام بتعزيز الوضع الصحي والبي�أ

وبالتوازي مع الهتمام بالبنية التحتية؛ يأ�ت

بية البيئية منطلق رئيس لتعزيز المواطنة  ع�ب خطوات عّدة تتبناها البلدية، وبضمنها العمل مع طلبة المدارس، فال�ت

محطات  من  مضيئة  محطة  المدينة  عىل  بقاء  للإ والمؤسسات  المواطن  ف  ب�ي التكامىلي  العمل  دعائم  رساء  ولإ الفاعلة، 

ف عن التمتع بما تحوزه  "، وبما يوّفر ضمانات لبقاء المدينة وجهة للزائرين الباحث�ي ف طللة الزاهية ل "مصيف فلسط�ي الإ

المدينة من روح جمالّية.

امج والفعاليات المختلفة  ي ال�ب
ي رفد جهود التنمية الثقافية والمجتمعية، وهو ما يجد صداه �ف

وتضطلع البلدية بدورها �ف

ومنها مهرجان » وين ع رام هللا« الذي بات تقليدا سنويا نوعيا، علوة عىل أنه ل يكاد يمر أسبوع إل وتحتضن رام هللا 

ّا عن الروح المتجددة لمدينة ل زالت شاهدا عىل أن الثقافة والفنون جانبان  ي باحاتها وساحاتها حدثا فنيا أو ثقافيا مع�ب
�ف

ي أروع تجلياته.
ي �ف

ي والثقا�ف ي والأد�ب
بداع الف�ف مهمان لتأصيل الحتفاء بالإ

ضوابط  وفق   ، التشغيىلي ف  التم�ي لتحقيق  القدرات  وبناء  الأنظمة،  تطوير  البلدية  تواصل   ، ي
المؤسسا�ت المستوى  وعىل 

داري الحديث.  ومعاي�ي تستند إىل مستجدات الفكر الإ

ي إطار تعزيز مكانة رام هللا؛ محليا وعربيا وعالميا، فرام هللا جديرة بأن يكون لها 
تتكامل الخطوات السابقة لتندرج �ف

ي المحافل العربية والدولية يؤكد أن رام هللا 
، وما تسجله المدينة من حضور نوعي �ف ف حضور دائم عىل خريطة التم�ي

ي 
ى، وكما ذكرت �ف ي طليعة المدن الك�ب

ف تتكأ عىل موروثها الأصيل، وعىل روحها المتجددة، قادرة عىل أن تكون �ف وح�ي

اتيجي لتحقيق  س�ت اته من خلل التوظيف المدروس للتخطيط الإ ي فإن النتصار للعلمّية هو ما وجد تعب�ي
بداية حدي�ث

قتصادية المحلية. التنمية الإ

- باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي- إزجاء  الشكر والتحية  ي
ي عجالة ع�ب هذا التقرير، ول يفوت�ف

هي إطللة نوردها �ف

ف ممن جمعت بينهم وحدة الروح والهدف، فصاغوا من صدق انتمائهم بؤرة  ب�ي ف فيها والمغ�ف لأبناء رام هللا؛ القاطن�ي

ي البلدية فهم 
ف �ف إشعاع، والشكر موصول لمؤسسات رام هللا وفعالياتها وقبل كل هذا وذاك ثمة شكر وتحية للعامل�ي

الذين برهنوا دوما أن العمل من أجل رام هللا أك�ب من وظيفة، وهو محكوم دوما بطموح ل يفارق أروقة الروح.

م. موىس حديد

رئيس البلدية 

م. موىس حديد
رئيس البلدية

حسن أبو شلبك
نائب رئيس البلدية

ف الناطورجمال عوايصةأحمد عباس رول عزحس�ي

وسام عازرنهلة القورةممدوح فروخماهر الناطور

كمال شمشومعمر عسافسمعان زيادةسماح نصارريموند بوشة
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رؤية مدينة رام الله: 

ي توزيع خدماتها، 
ة وعادلة �ف ف بلدية ريادية ومتم�ي

تعمل بمهنية وشفافية مع مؤسسات المدينة 
اكة والتكامل. كافة، عىل أساس ال�ث

رؤية مدينة رام الله: 

مدينة متفائلة ومستدامة، وشاملة؛ فخورة 
ها. ي مص�ي

بثقافتها، وتتحكم �ف

رسالة بلدية رام الله: 

ة لسكان رام هللا  ف تقديم خدمات متم�ي
وزائريها، والرتقاء بالمدينة لتكون مدينة 

حضارية منفتحة وحيوية، وقادرة عىل مواكبة 
سهام بتحقيق التنمية المستدامة  التطور والإ

ي تقديم 
عىل أساس الحقوق والعدالة �ف

اكة المجتمعية.  الخدمات، استنادا إىل ال�ث

اإلدارة التنفيذية 

مدير عام بلدية رام هللا:

ف  أحمد أبو ل�ب

مدير دائرة الشؤون المالية:

سليمان غنيم

مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية:

ساىلي أبو بكر 

مدير دائرة المشاريع:

عدي الهندي 

مديرة دائرة العلقات العامة:

مها شحادة 

ي: مدير دائرة الئبنية والتخطيط الح�ف

أسامة حامدة 

مديرة دائرة نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات:

صفاء الكركي دويك

مديرة دائرة الصحة والبيئة:

ملفينا الجمل 

دارية: قائم بأعمال مدير دائرة الشؤون الإ

نورما عبد هللا
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الــفــصــل الــثــانــي
األهداف اإلستراتيجية التنموية 2018 - 2021
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الهدف األول:
تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري 

شعور  وتعزيز  المنشود،  الفارق  إحداث  تستهدف  وبرامج  مشاريع  طار  الإ هذا  ي 
�ف تنضوي 

ي 
ف بالراحة، علوة عل ما ترسيه الئنشطة والفعاليات من مظهر جمالي للمدينة ال�ت المواطن�ي

ى. ي مصاف المدن الك�ب
ترنو لئن تكون �ف

ي 
ف شق وتعبيد طرق جديدة أو إعادة تأهيل طرق قديمة، تتكامل وتتواصل الجهود، ال�ت  وما ب�ي

ي توليها البلدية للتسهيل عليه.
تصل الليل بالنهار ليلمس المواطن عل الئرض مدى الجديّة ال�ت

تأهيل شبكه الطرق

ي تأهيل مجموعة طرق 
عت �ف طرحت بلدية رام هللا - ووفق خطتها السنوية-عطاءات لشق وتعبيد وتأهيل الطرق لعام 2018، و�ث

ف شيكل من صندوق البلدية؛ إضافة إىل إنشاء أرصفة جديدة، وتعبيد  ، وبتكلفة تصل إىل سبعة ملي�ي ي المدينة بطول11.000م�ت
�ف

التقاطعات، وصيانة شوارع لمعالجة الهبوط والتشقق فيها.

موك، ومحمد  ي دونانت، وال�ي فهة، والتحرير، وه�ف وشملت قائمة الطرق تنفيذ تعبيد الشوارع الآتية: كمال عدوان، ودار جغب، وال�ف
ي قراط، والكشافة، وأحمد العيساوي،  ، ورصفند، والأندلس، ودار عواد، وأ�ب ف جمجوم، ونديم الزرو، ومريم الجاجة، ودير ياس�ي
، والعلمانية، ويافا،  ي

، وفينا، وأحمد حلمي عبد البا�ت اقة، ومريم الزعرور، والشارع الرئيس، والكرينعة، وفاج�ف ودار يوسف، وال�ث
ف سمعان، وتوفيق زياد، وعبد الرحيم محمود بتمويل من وزارة الحكم المحىلي بتكلفة مليون شيقل. ، وع�ي ف ، وشوارع بك�ي ف وبرل�ي

شارات المرورية ومعالجة  شملت أعمال التأهيل: قحط الشوارع، وإعادة تعبيدها مع تأهيل البنية التحتية والأرصفة والدهان والإ
رة، بالتوازي مع أعمال رفع وتهبيط مناسيب المناهل. المناطق المترصف

تأهيل البنية التحتية في المدينة وتطويرها، وأبرز ما تحقق على هذا الصعيد:
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بتمويل من الحكومة الصينية 
بدء تنفيذ مشروع الشوارع الرابطة في مدينة رام الله

وع "الشوارع الرابطة" بتمويل من الحكومة الصينية، يربط المدينة بالأحياء الجديدة، ويعت�ب  ي تنفيذ م�ث
عت بلدية رام هللا �ف �ث

ف بلدية رام هللا والحكومة الصينية. ف ب�ي ي فلسط�ي
وع الأول الموّقع �ف هذا الم�ث

ة، إضافة إىل أنه سيكون المدخل الشماىلي للمدينة، بطول 8.3كم  ي مدينة رام هللا بحي الط�ي
وع الأحياء الجديدة �ف بط الم�ث س�ي

كما يشمل عددا من التفرعات والشوارع الفرعية، وهي 7 طرق رئيسة، ومقطعان من الطريق الدائري، إضافة إىل أن عنارص 
نارة عن طريق الطاقة الشمسية. العمل ستشمل جزيرة وسطية و5 أمتار لكل اتجاه، وأعمال الأرصفة والتقاطعات، وأعمال الإ

إنشاء األرصفة واألدراج وتأهيلها

أنجزت بلدية رام هللا خلل العام 2018 عددا من الأرصفة الجديدة والجزر الوسطية بطول 5.1كم 
ها. ، شارع سلمة موىس وغ�ي ي

ي مواقع متفرقة منها شارع هافانا، وشارع الرازي، وشارع غسان كنفا�ف
�ف

تأهيل درج الكرمل

ي 
�ف الكرمل  درج  بتأهيل  هللا  رام  بلدية  قامت 

ي إقامة هذا الدرج بعد 
ف مصباح، وتأ�ت منطقة ع�ي

تسهيل  أجل  ومن  الشارع،  عىل  توسعة  إجراء 
ي شارع الكرمل.

ف �ف ف القاطن�ي حركة المواطن�ي
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توسعة شبكة الطرق في المدينة

ي شوارع 
وسّعت بلدية رام هللا شبكة الطرق بتنفيذها أعمال شّق �ف

الجاجة،  ومريم  ورصفند،   ، ف ياس�ي ودير  الزرو،  ونديم  الأندلس، 
منطقة  ي 

�ف متفرقة  ، وشوارع  ي
البا�ت عبد  والعلمانية، وأحمد حلمي 

ي إطار توسعة شبكة الطرق الحالية، 
ي هذه الخطوة �ف

الكرينعة، وتأ�ت
وإنشاء طرق جديدة، وبما يتيح تجاوز الأزمات المرورية وخدمة 

ي مدينة رام هللا.
ف �ف المواطن�ي

استكمال التأهيل في البلدة القديمة - حّي 
القديرة

هللا  رام  بلدية  قامت  إذ  التأهيل  أعمال  هللا  رام  بلدية  أنجزت 
ودار  الزعرور  مريم  شوارع  وهي:  القديرة،  حي  شوارع  بتعبيد 
تأهيل  أعمال  ، وشملت  العيساوي بطول 600 م�ت يوسف وأحمد 
هذه الشوارع؛ تأهيل البنية التحتية من خطوط الرصف الصحي، 
رة  المترصف المناطق  ومعالجة  للمؤسسات،  الخدماتية  والخطوط 
المناهل، وتأهيل الأرصفة والجزر،  وأعمال رفع وتهبيط مناسيب 
وقشط  فارغة،  أراٍض  وتنظيف  حجرية،  وسلسل  جدران  وبناء 
تعديلت  بإحداث  البلدية  قامت  كما  التعبيد.  وإعادة  الشوارع 
ي حّي القديرة.

ي بعض الشوارع �ف
مرورية عىل اتجاهات حركة المرور �ف

تأهيل في شوارع متفرقة بالبلدة القديمة 

ضمن توجه بلدية رام هللا لتأهيل وإعادة إحياء البلدة القديمة، 
أنجزت البلدية أعمال تبليط عدد من الساحات والشوارع الداخلية 
ي البلدة القديمة، وذلك بعد النتهاء من تأهيل خطوط الرصف 

�ف
أرصفة،  إنشاء  إىل  إضافة  والشوارع،  الساحات  تلك  ي 

�ف الصحي 
ودهان بعض الأسوار.
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حماية الموروث التاريخي  

منع هدم بيت جغب التاريخي في مدينة رام الله 

همال والتدم�ي والتهميش الذي عا�ف  ي المدينة جوهر اهتماماتها التطويرية؛ رغم الإ
اث المعماري �ف تسعى بلدية رام هللا منذ زمن بعيد إىل جعل ال�ت

ي  ي المحتلة، أو بمعزل عن الضغط الحرصف
ي الأرا�ف

ي رام هللا، حيث لم يكن ذلك بمعزل عن إجراءات الحتلل وسياساته �ف
اث المعماري �ف منه ال�ت

ي باتجاه البلدة القديمة.
والزحف العمرا�ف

ي تضم، حسب الإحصائيات، 208 مب�ف تاريخي، 
ي البلدة القديمة من رام هللا، ال�ت

ي �ف
اث ل يقدر بثمن، وتقع هذه المبا�ف ا من ال�ت ف وتضم رام هللا ك�ف

. ي
نسا�ف رثها الحضاري والإ اثية والأثرية وتطويرها يشكل انعكاسا لإ إضافة إىل أن الهتمام بالمواقع ال�ت

وتمكنت بلدية رام هللا من منع هدم المب�ف المعروف باسم »بيت جغب«القديم بعد ان استنفرت جميع طاقاتها لمنع خسارة هذا المب�ف التاريخي 
ي دولر ثمنا للمب�ف من أجل حمايته من الهدم.

ي التاريخية من خطر الهدم، ودفعت مبلغ مليو�ف
ي من شأنها حماية المبا�ف

ف ال�ت ي ظل غياب القوان�ي
�ف

ي مدينة رام هللا، إضافة إىل منح 
ي يجريان دراسة تهدف إىل حماية البلدة القديمة والأبنية المنفردة �ف

اث الثقا�ف يُذكر أن بلدية رام هللا ومركز حفظ ال�ت
ي المدينة والموجودة ضمن حدود البلدة القديمة. 

ي المدينة أحقية النتفاع بملكياتهم بما يضمن حماية الأبنية التاريخية القديمة، سواء الموزعة �ف
مواط�ف

ي حسب المعاي�ي الدولية، وبما 
ي الفلسطي�ف

اث الثقا�ف ي خطوة لحقة، واستكمالً لقرار وزارة السياحة والآثار الذي يوّفر الحماية القانونية اللزمة لل�ت
و�ف

؛ ستقوم البلدية برفع الدراسة مع الأحكام إىل وزارة الحكم المحىلي للمصادقة عليها،  ف ي أقرتها دولة فلسط�ي
يتلءم ونصوص التفاقيات الدولية ال�ت

ي حماية الأبنية كونه ل يوجد قانون أونظام يحمي هذه الأبنية التاريخية.
ليتم اعتمادها �ف

ي القديمة، وهي: دار الصاع وحوش 
ي المدينة-بتأهيل وترميم عدد من المبا�ف

اث المعماري �ف شارة إىل أن بلدية رام هللا قامت -وحفاظاً عىل ال�ت تجدر الإ
ي رام هللا، 

ميم وتأهيل البلدة القديمة �ف قندح، والمحكمة العثمانية، وبيت فرح، ودار شامية )مركز رام هللا للمعلومات السياخحية (. كما قامت ب�ت
ي تعت�ب تاريخا يواكب الأجيال، وموروثا حضاريا يدّل عىل أصالة المدينة، من خلل عملها عىل تأهيل البنية التحتية للبلدة القديمة، بهدف تزويد 

وال�ت
ورية ضمن مقاييس تضمن نمطامريحا وسهل للحياة. سكانها بجميع الخدمات الرصف

تأهيل وتطوير شبكة النقل والمواصالت
تحقيق السالمة المرورية على الطرق:

ي مواقع متفرقة، 
ي كافة شوارع المدينة من خلل توريد وتركيب وصيانة 350 شاخصة مرورية �ف

عملت بلدية رام هللا عىل تحقيق السلمة المرورية �ف
ا، واعتماد التصاميم ل 15 لوحة  ي مواقع متفرقة، وتركيب مطبات صناعية بطول 140م�ت

وتنفيذ حواجز حماية للطرق الجديدة بطول 1300م�ت �ف
ي 

إرشادية للأحياء الجديدة، إضافة إىل دهان وتعليم خطوط طولية بطول 65 كم، ودهان جزر وممرات مشاه 12,000 م�ت مربع  وتركيب عاكسات �ف
شارات الضوئية وتطويرها. الشوارع، وصيانة الإ
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مشروع إعادة إستخدام المياه المعالجة من محطة تنقية صرف صحي الطيرة:

ة، والستفادة  ي الط�ي
وع إعادة استخدام المياه الناتجة عن محطة تنقية المياه العادمة �ف ا- تنفيذ م�ث ت بلدية رام هللا -بتمويل من مؤسسة أن�ي با�ث

ي رّي الجزر وحدائق البلدية، وغسيل الشوارع من خلل ضخ المياه المعالجة حسب مواصفات سلطة المياه من محطة تنقية 
من المياه المعالجة �ف
ة. رصف صحي الط�ي

تأهيل شبكة الصرف الصحي وتوسعتها:

ي مدينة رام هللا؛ 
�ف الصحي  بهدف تطوير شبكة الرصف 

ي 
البلدية بتأهيل وتوسعة شبكة الرصف الصحي �ف قامت 

تأهيل شبكة  أنجزت  كما  متفرقة بطول 4400م،  مواقع 
خطوط  وأنشأت  القديمة،  البلدة  ي 

�ف الصحي  الرصف 
 ، رصف صحي بطول 4800 م�ت )شارع الأندلس، والجه�ي
ة(، وعملت عىل توسعة شبكة مياه  وباطن الهواء، والط�ي
ا، إضافة إىل تأهيل منظومة الرصف  الأمطار بطول670 م�ت
محطات  وتشغيل  صيانة  خلل  من  المدينة  ي 

�ف الصحي 
الضخ القائمة عدد 4، ومراقبة الفحوصات.

تأهيل شبكة اإلنارة وتوسعتها، وإستخدام 
الطاقة المتجددة

نارة عدد 270  عملت بلدية رام هللا عىل تأهيل وتوسعة شبكة الإ
نارة الموفرّة للطاقة والطاقة الشمسية  عمودا؛ باستخدام وحدات الإ
وتأهيل  متفرقه،  ومواقع  دمشق  وشارع  الماسيون  منطقة  ي 

�ف
المدينة. من  مختلفة  مواقع  ي 

�ف عمودا   340 عدد  وإنارة  وصيانة 

ات  وشغّلت البلدية وحدات الطاقة الشمسية فوق مب�ف بيت الخ�ب
قدرة )15كيلو واط(، وأنهت إعداد عطاء تركيب الخليا الشمسية 
القيام  مع  واط،  كيلو   25 بقدرة  البلدية  دار  مب�ف  سطح  فوق 
وع إىل توف�ي  بإجراء الصيانة الدورية للوحدات، وهدف هذا الم�ث
ي الجو، 

ي أكسيد الكربون �ف
استهلك الطاقة والتقليل من إنبعاث ثا�ف

ي شوارع مختلفة؛ منها الشارع 
إضافة إىل تركيب 175عمودا جديدا �ف

الزرو،  نديم  وشارع  القاهرة،  وشارع  البلدية،  ومحيط  الرئيس، 
الشباب،  ميدان  مثل:  الميادين،  من  عدد  محيط  إنارة  وتأهيل 

، ومحمود درويش. ف وعزيز شاه�ي

استبدال وحدات اإلنارة القديمة بوحدات 
موفّرة للطاقة

المدينة  ي 
إنارة الشوارع �ف ستبدال جميع وحدات  البلدية لإ تسعى 

ضمن  البلدية  تقوم  حيث   ،)LED( للطاقة  موفرة  إنارة  بوحدات 
نارة الحالية اىل وحدات  اتيجية باستبدال وحدات الإ س�ت خطتها الإ
ي مدينة رام هللا، بحيث تم تأهيل 

موفرة للطاقة وصديقة للبيئة �ف
المواقع الآتية باستخدام الوحدات الموفرة للطاقة )ليد( بـ 200 
وحدة ، وهي: شارع القاهرة، وشارع خليل أبو ريا، وشارع خليل 

الوزير، وشارع دمشق، ومحيط ميدان محمود درويش.

مناطق  في  صحي  صرف  خطوط  إنشاء 
الجهير، وباطن الهواء وشارع الكرمل:

ي منطقة 
نفذت البلدية أعمال تنفيذ إنشاء خطوط رصف صحي �ف

ا،  م�ت  4938 بطول  الهواء  باطن  ومنطقة  طة(،  ال�ث )حي  الجه�ي 
ة. كما  وع إىل ربط هذه المناطق بمحطة تنقية الط�ي ويهدف الم�ث
ا،  نفّذت البلدية أعمال تمديد خطوط رصف صحي بطول 70 م�ت

ي شارع الكرمل.
ا �ف وخطوط ترصيف مياه الأمطار بطول 68 م�ت

ي 
ي ذلك ضمن مساعي البلدية لتطوير شبكة الرصف الصحي �ف

ويأ�ت
ي ل 

المدينة، إذ تسعى البلدية إىل تغطية كافة مناطق المدينة ال�ت
تشملها خدمة الرصف الصحي.
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تطوير التنظيم العمراني في المدينة، ومما تم في هذا اإلطار:

إنشاء المرافق العامة للبلدية وتأهيلها، حيث تم:  
ترميم وتأهيل حديقة العائلة:

أنجزت بلدية رام هللا تأهيل وترميم مب�ف وحديقة العائلة لتستخدم كحديقة عامة بمرافقها كافة، وشملت الأعمال إنشاء الأسوار الداخلية والخارجية، 
الأبواب والكحلة،  البلط والدهان وتركيب  أعمال  ، ثم  المب�ف القصارة وعزل  الداخلية، وأعمال  الكهربائية والميكانيكية، والتقطيعات  والتمديدات 

وتأهيل الرصيف وتركيب وحدات إنارة.

وع، إضافة اىل تأهيل محيط المب�ف  كما أن المب�ف يضم قاعة أنشطة متعددة الستخدامات؛ مع كافة الخدمات الدارية والخدماتية المرتبطة بالم�ث
بحيث يضم منطقة للألعاب ومناطق للجلوس.

إنشاء حديقة رام الله العامة:

ي منطقة 
�ف العامة  إنشاء حديقة رام هللا  بلدية رام هللا  تواصل 

، وتشمل الأعمال إنشاء مب�ف الخدمات والسلسل الحجرية  الجه�ي
والممرات، ومن ثم إنشاء الأدراج والممرات لربط المناسيب المختلفة 
للحديقة، وإنشاء المدرج المفتوح وممر الخدمة داخل الحديقة.

ء بالأشجار الحرجية  وستكون الحديقة عبارة عن حرش عام مىلي
كالصنوبر وال�و والأشجار التاريخية المرتبطة بمدينة رام هللا؛ 
والزعرور،  والساريس  ي  ال�ب والبلوط  والسنديان  البطم  كأشجار 
وستتضمن حديقة للطيور، إضافة اىل المرافق الخدماتية للحديقة 
حيث  سيارات،  ومواقف  صحية،  ووحدات  يا  كفت�ي ي 

�ف المتمثلة 
خصصت بلدية رام هللا أرضاً بمساحة 24000 م�ت مربع لتكون 
حديقة عامة وتم إطلق إسم حديقة رام هللا عليها، وسيكون 
ي المرحلة الوىل 

، ويجري العمل �ف ف ي الحديقة عىل مرحلت�ي
العمل �ف

من الحديقة ومساحتها 10000 م�ت مربع.
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تأهيل وترميم بيت الضيافة

الضيافة وهو  بيت  وع  وترميم م�ث تأهيل  رام هللا  بلدية  أنجزت 
ي القديمة، وشملت 

أحد مشاريع بلدية رام هللا للحفاظ عىل المبا�ف
القصارة  وأعمال   ، الداخىلي والتقطيع  الكحلة  التأهيل  أعمال 
، والتأسيسات الكهربائية والتدفئة، وترميم وتركيب  ي

والبلط الأر�ف
المحيطة  الخارجية  والأعمال  الدهان  وأعمال  والتبليط  الكرميد، 

. ، وصول إىل تأثيث المب�ف بالمب�ف

ي البلد ة 
وع تأهيل بيت فرح التاريخي �ف من الجدير ذكره، أن م�ث

ي تزور البلدية 
القديمة تم ترميمه ليصبح بيت ضيافة للوفود ال�ت

المؤسسات  لضيوف  إقامات  توف�ي  إمكانية  إىل  إضافة  والمدينة، 
للمنام  ي غرف 

ثما�ف المب�ف  للمدينة، وسيوفر  الثقافية والمجتمعية 
القائم  البناء  أن  علما  والخدماتية،  دارية  الإ الخدمات  كافة  مع 
ف وعلّية بمساحة 500 م�ت مربع، ويتوىل صندوق  يتكون من طابق�ي

وع. بلدية رام هللا تمويل الم�ث

تأهيل مبنى دار بلدية رام الله

أنهت بلدية رام هللا أعمال تنفيذ أشغال تأهيل وتطوير المب�ف 
ي ذلك ضمن خطة البلدية لتطوير ظروف العمل 

الرئيس للبلدية، ويأ�ت
ي البلدية.

ف �ف وتحسينها، وتوف�ي بيئة عمل مناسبة وآمنة للموظف�ي

من  العمل  لطبيعة  المناسبة  البيئة  توف�ي  إىل  البلدية  وسعت 
المناسبة،  المكاتب والتخصصات، وتوف�ي الأجواء  حيث توزيع 
كافة  توف�ي  إىل  إضافة  الطبيعة،  الإضاءة  عىل  أك�ث  والعتماد 
إنتاجية  عىل  كب�ي  أثر  من  ذلك  لما  والتواصل  التصال  وسائل 

ف وأدائهم. العامل�ي
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مشروع مجمع المنارة

وع مجمع المنارة  تواصل بلدية رام هللا أعمال إنشاء م�ث
الأخ�ي  الطابق  إىل  وصلت  حثيثة  بخطى  المدينة  مركز  ي 

�ف
ي العام 2018 

ي العمل تصل إىل %75 �ف
وبنسبة إنجاز �ف

الستخدام  متعدد  مب�ف  عن  عبارة  المنارة  مب�ف  وع  م�ث
طابقاً   15 من  ويتكون  مكاتب(  تجاري،  سيارات،  )مواقف 
ف البيئة  ا مربعا، ويهدف إىل تحس�ي بمساحة تعادل 25578 م�ت
المساهمة  ي مركز مدينة رام هللا، ما من شأنه 

المرورية �ف
والتخطيط  ي 

العمرا�ف والتنظيم  التحتية  البنية  تطوير  ي 
�ف

أن  القتصادية، كما  التنمية  ي تحقيق 
سهام �ف للإ ي  الحرصف

من شأن هذا المب�ف حل جزء من مشاكل الزدحام المروري 
ي المدينة.

وأزمة مواقف السيارات �ف

سيضم  المنارة  مجمع  مب�ف  أن  إليه،  شارة  الإ تجدر  ومما 
مركبة   434 لـ  تتسع  الخاصة  للمركبات  مخصصة  مواقف 

تتوزع عىل تسعة طوابق، ومحال ومكاتب تجارية. 

افتتاح متنزه رام الله: 3 صور 

ي المدينة، وله مكانة خاصة لدى 
وع أحد أهم المعالم السياحية والتاريخية �ف ه البلدية والنافورة الراقصة، و يعّد الم�ث ف افتتحت بلدية رام هللا من�ت

أهاىلي المدينة وزائريها.

مع  منسجمة  وشتوية  ومناطق جلوس صيفية  المناسبة«،  والأشجار  »الزهور  اء  مناطق خرصف وجود  ه؛  ف المت�ف وتطوير  تأهيل  ي 
�ف البلدية  راعت  وقد 

ضافة اىل تأهيل النافورة، ومطعم يتضمن جلسات داخلية شتوية وخارجية لموسم الصيف. المحيط، بالإ
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صيانة المدارس الحكومية

قامت بلدية رام هللا بأعمال صيانة للمدارس الحكومية، وذلك 
تنفيذ  يشمل  والذي  المدارس،  لصيانة  السنوي  عطائها  ضمن 

أعمال صيانة لـ 8 مدارس حكومية.

الأبواب  بعض  استبدال  والصيانة:  التأهيل  أعمال  وشملت 
الشبابيك،  زجاج  إصلح  البلط،  ومعالجة  والممرات،  الصفية 
وصيانة  النوافذ،  لبعض  شبك  وتركيب  المشارب،  وصيانة 
ي 

المقصف ودهان عدد من الصفوف، وتقوية شبكة الكهرباء �ف
والأمطار،  الشمس  أشعة  من  للحماية  مظلة  وبناء  المدارس، 
ها من  وتركيب الحمايات ودهانها، وصيانة الوحدة الصحية وغ�ي
المستمرة  الدورية  الصيانة  لإجراءات  وفقاً  الحتياجات، وذلك 

للمدارس الحكومية.

تركيب أجهزة التدفئة والتبريد في المدارس 
الحكومية

ي مدارس رام 
يد( �ف أنهت بلدية رام هللا تركيب أجهزة تكييف )تدفئة وت�ب

ات(،  ف والمخت�ب ي الصفوف المدرسية وغرف المعلم�ي
هللا الحكومية )�ف

كل  توف�ي  إىل  للبلدية  الدؤوب  السعي  إطار  ي 
�ف الخطوة  هذه  ي 

وتأ�ت
ي مدينة رام هللا.

ي المدارس الحكومية �ف
وسائل الراحة للطلبة �ف

أعلنت  المعارف-  يبة  رصف لجنة  خلل  -ومن  هللا  رام  بلدية  أن  يُذكر 
يد وتدفئة(  عن طرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب أجهزة تكييف )ت�ب
ي 

�ف الكهرباء  شبكة  بتقوية  وقامت  المدينة،  ي 
�ف الحكومية  للمدارس 

وع  للم�ث استيعابها  قدرة  رفع  أجل  من  الحكومية  المدارس  جميع 
الجديد للتدفئة.
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تطوير المخطط الهيكلي، حيث تم على هذا الصعيد: 

إعالن التنفيذ لمشروعْي تعديل تنظيمي، وهما:

إنجاز سبعة مشاريع تعديل تنظيمي جديدة، وهي:

المساحة  . 1 خلف(/  )شارع صلح  العدس  خلة   10 ي حوض 
�ف قطع  عدة  تقسيم  وإعادة  شارع،  منح�ف  لتوسعة  تنظيمي  تعديل  وع  م�ث

57,277م2.
ي حي 3 غسان / المساحة 18,535 م2.. 2

اح استمرارية له بعرض 10 م �ف وع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع، واق�ت م�ث
ي حي 4 الكرمل/ المساحة 17454 م2.. 3

وع تعديل تنظيمي لتوسعة منحنيات وتعديل أحكام البناء، ونقل شارع �ف م�ث
ة ) ميدان نيلسون مانديل (/ المساحة 80,960 م2.. 4 ي حوض 11 الط�ي

وع تعديل تنظيمي لتعديل أحكام البناء لعدة قطع �ف م�ث
ي حي 27 المريجمة / المساحة 13,328 م2.. 5

وع تعديل تنظيمي لتوسعة طريق من 2م، و4م  إىل 6م �ف م�ث
ي حي 9 مار جريس/ المساحة 6,960م2.. 6

وع تعديل تنظيمي لتوسعة طريق من 2م إىل 6م �ف م�ث
ي منطقة . 7

ي رام هللا، والعمل عىل إعادة تقسيم �ف
ي منطقة رفات تتصل مع شبكة الطرق �ف

اح شبكة طرق �ف وع تعديل تنظيمي لق�ت م�ث
رفات/ المساحة 680 دونما.

، إذ تم تنفيذ : تعديل استعمال ل 3% من مساحة المخطط الهيكلي

ي مناطق مختلفة بمساحة إجمالية للمشاريع تبلغ 1,653,050 م2.. 1
استخراج سندات تسجيل جديدة لعدة قطع �ف

تعديل استعمال بعض المناطق القائمة، وإعادة تنظيمها)7 مشاريع جديدة خارج الخطة(.. 2
وع تسوية وادي الدير، واستخراج سندات تسجيل جديدة للقطع بمساحة إجمالية 310 دونم.. 3 مشاريع تسوية، إذ تم الإنتهاء من م�ث
وع الرفع المساحي للمناطق خارج الهيكىلي بمساحة إجمالية 4365 دونما تقريبا، وتشمل جزءا من حوض 1 وحوض 9 , . 4 طرح عطاء م�ث

وكامل الأحواض 2 ،3، 4، 7، 8.

طار:   ي هذا الإ
توسيع حدود المدينة، ومما أنجز �ف

ي أحواض)8+7+4+3+2+1(.. 1
تنفيذ مخطط الدراسة الأولية لشبكة الطرق الرئيسة �ف

طرح إعلن التنفيذ للمقاطع من الطريق الدائري ضمن منطقة)ج(.. 2
زيادة المساحات والمرافق العامة، حيث تم إنجاز الأمور الآتية:. 3
ي مناطق مختلفة.. 4

تعويض 3 قطع أراٍض �ف
تسجيل 23 قطعة باسم البلدية من مشاريع إعادة التقسيم.. 5
ي وادي الدير.. 6

تسجيل 9 قطع باسم البلدية �ف
استملك قطعة واحدة لصالح البلدية.. 7

اح بديل عنه  لغاء درج 3 م، واق�ت وع تعديل تنظيمي لإ م�ش
حوض 16 باطن الهوا بمساحة 5.7 دونم.

2 1
بعرض 3م،  تسوية  لغاء طريق  لإ تنظيمي  تعديل  وع  م�ش

ة بمساحة 12 دونما. ي حي 28 الط�ي
اح ساحة عامة �ف واق�ت
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إعادة تنظيم شارع الطيرةتجميل المدينة، ويعكس هذا الجانب االهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة، ومما تم على هذا الصعيد:  

ة من الشوارع الحيوية متعدد الستخدامات، لذا؛ عملت بلدية رام هللا عىل توسعة الشارع من خلل إضافة ممرات للخدمة وتوسعة  يعت�ب شارع الط�ي
ة للبلط من خلل تنوع الألوان والتصاميم حسب الوظيفة، واعتماد أعمدة إنارة بمواصفات عالمية لتخدم الشارع، إضافة  ف الأرصفة، وإنجاز تصاميم متم�ي

ي الشارع.
اىل العنارص الأخرى المستخدمة من سلل مهملت، وحواجز أرصفة، وأحواض زراعية مع الحفاظ عىل الأشجار الموجودة �ف

إنشاء جدارية وين ع رام الله

ي المدينة، قامت البلدية بإقامة جدارية »وين ع رام 
ي تطوير العنارص الجمالية �ف

ضمن الخطة التطويرية لبلدية رام هللا وبهدف المساهمة �ف
ف لمدينة رام هللا من جهة القدس وللمغادرين من خلل »جدارية للقدس سلم«،  ا للزوار الداخل�ي ف ي شارع القدس لتشكل عنرصا مم�ي

هللا« �ف
ك مع جدارية »وين ع رام هللا« بجسم واحد. ي تش�ت

وال�ت

عرض ضوئي على مبنى البلدية

-عرضا  ف ي فلسط�ي
أقامت البلدية - ولأول مرة �ف

شبكة  مع  اكة  بال�ث  Light showضوئيا فنيا 
ي لوحاته المرسومة عىل واجهة دار 

LUCI يحاكي �ف
بلدية رام هللا حكاية نشأة المدينة وتطورها، 
)الكنائس،  المدينة  معالم  أهم  ويعرض 
يا�  ميدان  مانديل،  ميدان  ة،  الط�ي خربة 
عرفات، مب�ف البلدية، عائلة راشد الحدادين(.

تزيين المدينة في األعياد 
والمناسبات:

لسياستها  وفقا  هللا  رام  بلدية  تقوم 
والوطنية  الدينية  بالمناسبات  للحتفال 
سلمية  ي الأعياد الإ

ف وإضاءة المدينة �ف ي�ي ف ب�ت
ي 

�ف الزينة  أعمال  تتم  حيث  والمسيحية 
البلدة  ي 

و�ف الرئيسة،  والميادين  الشوارع 
ومرافق  العبادة  دور  وأمام  القديمة، 

البلدية.
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معرض ربيع رام الله الثاني

ف عىل الزراعة والحفاظ عىل الأشجار  ي المدينة وتواصل عىل مدار 4 أيام، وهدف إىل تشجيع المواطن�ي
ي �ف

نظمت البلدية معرض ربيع رام هللا الثا�ف
ي المدينة، 

اء �ف ف عىل الزراعة، وتوف�ي الوقت والجهد، وتقليل التكلفة، وزيادة المساحات الخرصف ع�ب توف�ي أشتال بأسعار مناسبة، وتشجيع المواطن�ي
والبيع بأسعار مناسبة للجميع.

وزار المعرض ما يربو عىل 4 آلف زائر، وشهد توف�ي فقرات فنية وترفيهية للأطفال، وتنظم ندوات توعيية مع طلبة مدارس مدينة رام هللا، وتنوّعت 
)قوارير فخارية،  الزراعة  لية، ومستلزمات  ف الم�ف الحدائق  ي 

للزراعة �ف أشتال ورود وأشجار مثمرة وأشجار حرجية، وجميعها تصلح  ف  ب�ي المعروضات 
كات متخصصة بتسويق المعدات الزراعية، وأخرى للأسمدة والأدوية الزراعية، وبمشاركة  حجرية، بلستيكية(، والتمور، إضافة إىل معروضات �ث

. ي
نتاج النبا�ت ي مجال الإ

مجموعة سيدات عاملت �ف

الهدف الثاني:
تعزيز الوضع الصحي والبيئي

ي تكاملت فيما بينها لتحقيق 
امج ال�ت لتحقيق هذا الهدف تم تنفيذ العديد من الئنشطة وال�ب

الفرعية  الئهداف  بتحقيق  الكفيلة  التدخلت  تنفيذ  البلدية  واصلت  وقد  المرجّوة،  الغاية 
اتيجي. س�ت ي إطار هذا الهدف الإ

المنضوية �ف

: ي
ي إطار ذلك من إجراءات، نسّجل ما يأ�ت

ومما اينضوي �ف
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مشروع الصيانة السنوي لحدائق بلدية رام الله:

ي الحدائق؛ تم العمل عىل تأهيل وصيانة جميع الحدائق، وإضافة ألعاب ومقاعد جديدة وصيانة 
بهدف توف�ي ظروف السلمة العامة والنظافة والأمان �ف

التالف منها، وزراعة أشتال وأشجار جديدة وتعشيبها، وإضافة نجيل طبيعي وصناعي جديد، وصيانة وحداتها الصحية، وتركيب سياج عازل وحمايات، 
السلسل  تكحيل  إىل  إضافة  والحمايات،  والجدران  والمقاعد  القائمة  للألعاب  طلء  أعمال  وتنفيذ  جديدة،  وشوادر  مظلت  وتوف�ي  أرضياتها،  وصيانة 

الحجرية، وإضافة رمل ووحدات إنارة.

تاحة الفرصة لهم للتمتع  البيئة المناسبة للعائلت والأطفال زائري تلك الحدائق لإ ي تلك الحدائق عىل مدار 24 ساعة لتوف�ي 
البلدية �ف عملت طواقم 

ي تلك الحدائق، إضافة لألعاب الأطفال والمرافق الخدماتية فيها، وحظيت حدائق البلدية 
اء المتاحة �ف ي المساحات الخرصف

ة لمدينة رام هللا �ف ف بالأجواء المم�ي
بإقبال كب�ي للزائرين ليتعدى عددهم اللف من الزائرين.

استبدال حاويات كبيرة بصغيرة، وتوفير سالل نفايات:

ي الجديدة، واستبدال 
أجرت بلدية رام هللا صيانة للحاويات والسلل وإصلح التالف منها، حيث تم توف�ي 350 حاوية جديدة للنفايات لخدمة المبا�ف

ي تم تأهيلها إضافة اىل 
ي الشوارع ال�ت

ة، كما تم توف�ي 155 سلة نفايات جديدة ُوزّعت �ف ة بحاويات صغ�ي الحاويات التالفة واستبدال جميع الحاويات الكب�ي
مركز المدينة.

مشروع توسعة حرش ردانا

ف  ف عىل حرش ردانا؛ لما يتمتع به من موقع متم�ي ايد للمواطن�ي ف قبال الم�ت نظراً للإ
ف لقضاء وقت جميل  وأشجار حرجية طبيعية، وتوافر كافة الخدمات للمواطن�ي
ي أحضان الطبيعة، ووجود أماكن خاصة للشواء، دشنت البلدية بتمويل من 

�ف
تأهيل  خلل  من  ردانا،  حرش  من  العلوي  الجزء   NIC الوطنية  ف  التأم�ي كة  �ث
ي الحرش بعد تأهيل الأرضية 

منطقة إضافية جديدة وتوسعة مناطق الجلوس �ف
جديدة  طاولة   14 إضافة  تمت  حيث  والسلسل،  الجدران  وبناء  والممرات 
وتوريد مناقل وسلت مهملت إضافية، وتركيب حمايات لتوف�ي أك�ب قدر ممكن 

ي مدينة رام هللا.
من الراحة للزوار، ويشهد الحرش إقبالً ومتنفسا للعائلت �ف

تطوير إدارة النفايات البلدية:

ضمن مساعي طواقم قسم النفايات الصلبة لتحقيق شعار رام هللا نظيفة ) 7/24 ( الهادف إىل الحفاظ عىل نظافة المدينة عىل مدار السبوع 
ي 

ي أيام الأسبوع، والعمل عىل تشغيل سيار�ت
وعىل مدار 24 ساعة، فقد استمر العمل عىل جمع النفايات بشكل كامل يوم الجمعة عىل غرار با�ت

كفاءة جمع  لرفع  بأحجام مختلفة وذلك  نفايات  )8 سيارات جمع  النفايات  لتحديث شاحنات  اىل طرح عطاء  إضافة  نفايات جديدة،  جمع 
النفايات من المدينة وكنس الشوارع(.

ات عمل لتوسيع  ين الأول، والعمل بواقع ثلث ف�ت طار؛ تم تشغيل عمالة إضافية بعقود مؤقتة مع مطلع شهر نيسان وح�ت نهاية ت�ث ي هذا الإ
�ف

رقعة المناطق المزودة بخدمة تكنيس الشوارع، وتم توزيع العمال بشكل يومي عىل أحياء المدينة المختلفة بنسب متفاوتة، مع إعطاء الأولوية 
ي الشوارع الأقل كثافة لضمان 

ف فيها، إضافة إىل إعادة توزيع العمال بشكل دوري �ف ي تشهد كثافة أك�ث من ناحية حركة المواطن�ي
للشوارع ال�ت

الحفاظ عىل نظافة المدينة.

ف تعملن بنظام »وردية مسائية« إضافة إىل الوردية الصباحية، لرفع نسبة النظافة شوارع الحياء. ف ميكانيكيت�ي كما تم تشغيل مكنست�ي
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تطبيق نظام فصل النفايات الكرتونية والورقية وإعادة تدويرها:

ي تطبيق نظام متطور وعرصي لجمع نفايات الكرتون والورق وإعادة تدويرها، وهو ما من شأنه تخفيف كميات 
استكمالً لمساعي بلدية رام هللا للبدء �ف

ي المدينة، ودعما 
، وإتاحة الفرصة أمام الستغلل الأمثل للحاويات المركزية �ف ف ي جن�ي

ي يتم ترحيلها يوميا إىل مكب نفايات زهرة الفنجان �ف
النفايات الصلبة ال�ت

كة- بجمع  ي تولت تشغيل محطة ترحيل نفايات المدينة، عىل قيامها –ال�ث
كة ال�ت دارة البيئية المستدامة من إعادة تدوير النفايات؛ تم التفاق مع ال�ث للإ

ي مركز المدينة التجاري وإفراغها بشكل يومي بما يضمن عدم تراكم النفايات. 
ي المدينة؛ خاّصة �ف

ي مواقع مختلفة �ف
الكرتون من أقفاص الكرتون المتواجدة  �ف

ة  ي المدينة؛ خاصة تلك المنتجة كميات كب�ي
ي مؤسسات عّدة �ف

طار ذاته، تّم التعاون مع مؤسسة عمار الأرض لتطبيق نظام لجمع الكرتون وفصله �ف ي الإ
و�ف

ف عىل  ها من المؤسسات، وتم توزيع صناديق خاصة لجمع النفايات الورقية وتوعية الموظف�ي من النفايات الورقية كالمدارس، والبنوك، والمطابع وغ�ي
أهمية فصل تلك النفايات حيث تُجمع دوريّا من مؤسسة عمار الأرض.

تفعيل التفتيش الصحي على المنشآت الغذائية وضبط المخالفين:

ي 
لحقا لتساع المدينة وازدياد عدد المنشآت الغذائية والمطاعم فيها؛ شددت البلدية مساعيها لتكثيف الرقابة الصحية عىل تلك المنشآت الغذائية �ف

وط الصحة والبيئة والسلمة العامة فيها. لذا؛ كثفت طواقم البلدية  المدينة للتحقق من أوضاع النظافة العامة والسلمة الغذائية، والتأكد من توافر �ث
ي تضم أيضا: محافظة رام هللا والبيئة، ووزارات: الصحة، والزراعة، 

جولتها التفتيشية، بمعّية جولت تنفذها بتعاون مع لجنة الصحة والسلمة العامة ال�ت
ية بالتعاون مع وزارة الصحة. ، والضابطة الجمركية، علوة عىل أخذ عينات مخ�ب ي

والقتصاد الوط�ف

ي أو لنتهاء صلحيتها، وتم إتخاذ إجراءات قانونية   وخلل الجولت تم إتلف ما ضبط من لحوم ومواد غذائية وتموينية غ�ي صالحة للستهلك الب�ث
ف تصويب أوضاعها، حيث تم إتلف أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلحية/  وط الصحية والبيئية لح�ي بحق المطاعم المخالفة لعدم مراعاتها ال�ث
غ�ي صالحة للستهلك الآدمي، وتحرير عّدة محارصف إتلف خلل هذه المدة، وتوجيه تنبيهات وكتابة تعهدات، وتوجيه إنذارات نهائية، وإغلق عدد من 
ف تصويب أوضاعها، وإحالة البعض إىل النيابة العامة، ونُفّذت جولت تفتيش عىل محلت بيع الدواجن والملحم ومحلت بيع الأسماك؛  المنشآت لح�ي
التحقق من مدى صلحيتها للستهلك  بيطري، إضافة إىل  ي  اف ط�ب المرخصة، وتحت إ�ث المسالخ  ي 

اللحوم وكونها مذبوحة �ف للتأكد من مصدر هذه 
ي تلك المحال. 

ف عىل النظافة العامة �ف ك�ي ي، وال�ت الب�ث

تنظيف أراض فارغة وتسييجها:

ف  ضمن توجه بلدية رام هللا لتطوير مستوى نظافة المدينة وتحس�ي
النفايات  ة من  اكم كميات كب�ي ل�ت ، ونظراً  ي

وضعها الصحي والبي�أ
راً عىل الصحة  ي تشكل رصف

ي المدينة وال�ت
ي الفارغة �ف

ي قطع الأرا�ف
�ف

أصحاب  إىل  البلدية  توجّهت  العام،  والمظهر  والبيئة  العامة 
ي 

ال�ت والمخلفات  النفايات  إزالة  العمل عىل  منهم  ي طالبًة 
الأرا�ف

ي من شأنها الحد 
تسبب مكاره صحية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات ال�ت

بوابة  ووضع  القطع  تسييج  ع�ب  وذلك  النفايات  تراكم  تكرار  من 
للأرض.

متابعة معالجة المكاره البيئية:

اتخذت بلدية رام هللا عدة خطوات لمعالجة المكاره الصحية، بحيث يتم إعطاء إخطار يتضمن المدة الواجب من خللها إزالة المكرهة الصحية، إضافة 
ي بعض 

ام المتسبب بالمكرهة بالإخطار المحّرر له؛ يتم تحويله إىل لجنة الصحة والسلمة العامة، و�ف ف ي حال عدم ال�ت
إىل غرامة بيئية قدرها 100 دينار، و�ف

الحالت تتم دراسة إمكانية إزالة المكرهة البيئية من قبل البلدية، ويتم تحميل التكلفة المالية عىل المتسبب.

ف بغرامات  استقبلت البلدية عديد الشكاوى المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، وتم تحويل قسم منها إىل لجنة الصحة والسلمة العامة، وتغريم المخالف�ي
 . ف بيئية، وتم إصدار عّدة إخطارات للمخالف�ي

تطوير الرقابة والتفتيش الصحي
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متابعة إزالة العوائق

ي المنطقة 
زالة العوائق والتعديات �ف نّفذت البلدية حملة لإ

عىل  تعديا  وتشكل  المكان  تلوث  وأنها  خاصة  الصناعية، 
إىل  التوجه  وتم  المنطقة،  وتشّوه  العامة،  الممتلكات 
إزالة  ف وُطلب منهم  التعديات والمخالف�ي التجار وأصحاب 
وخردة،  وسيارات،  معدنية،  )هياكل  بـ  المتمثلة  التعديات 
أرصفة  وعىل  ي 

الأرا�ف ي 
�ف الموجودة  أخرى(؛  وتعديات 

عىل  الصناعية،  المنطقة  ي 
�ف العامة  والساحات  الشوارع 

كما  الستجابة،  عدم  حال  ي 
�ف التعديات  البلدية  تزيل  أن 

متابعة  وتمت  والشوارع،  الأرصفة  عىل  التعديات  أُزيلت 
ي غ�ي الأماكن المخصصة 

منع التخلص من نفايات الطمم �ف
لذلك.

يوم النظافة الوطني:

ف قينيا،  ي منطقة ع�ي
ي �ف

الوط�ف النظافة  البلدية حملة يوم  أطلقت 
ف  المواطن�ي مئات  بمشاركة  النظافة..شكراً«،  شعار«عمال  تحت 
ف أفرادا ومؤسسات، أطفال وشبابا وكبارا، وذلك بالتعاون  المتطوع�ي
مع مؤسسات المجتمع المحىلي وطلب المدارس والقطاع الخاص 

والأجهزة الأمنية.

وينبع هذا التقليد السنوي من أهمية الهتمام بنظافة المدينة، 
وتعزيز ون�ث الوعي لمفهوم النظافة، وحماية مدينة رام هللا من 
للمنظر  والمشّوهة  للأمراض  المسبّبة  الصحية  والمكاره  النفايات 

الجماىلي للمدينة.

مشروع مسابقة »مبادرات بيئية« :

زيت-، وهدفت المبادرة إىل تشجيع الأفراد عىل تقديم  بداع والأعمال-جامعة ب�ي اكة مع ملتقى الإ أطلقت البلدية مسابقة مبادرات بيئية بال�ث
ي تُرّحل يوميا اىل مكب زهرة الفنجان، 

ي تخفيض كميات النفايات ال�ت
ي معالجة النفايات، وتقديم مبادرات من شأنها المشاركة �ف

حلول خلقة �ف
ف والزائرين حول أهمية الحفاظ عىل نظافة المدينة. ي لدى المواطن�ي

إضافة إىل رفع الوعي البي�أ

ي للمبادرات من لجنة مختصة، فازت ثلث مبادرات، وهي: مبادرة 
ف للمسابقة البيئية 21 مبادرة، وبناء عىل التقييم النها�أ بلغ عدد المتقدم�ي

ومبادرة   الريماوي،  إسماعيل  جمعة  مؤيد  م.  بناء-  لمواد  النفايات  تحويل  ومبادرة  التدوير،  عادة  لإ الأرض  عمار  كة  ل�ث  ، ي
مسؤولي�ت ي 

نفايا�ت
ي لجنة التقييم للمسابقة البيئية ممثلو بلدية رام هللا ومعهد المياه والبيئة، 

ف المرصي وانعام يمك. وشارك �ف الحطب الصناعي- م. مجدول�ي
زيت، ومركز التعليم المستمر، ومؤسسة التعاون، ومؤسسة ليدرز، وسلطة جودة البيئة. بداع والأعمال -جامعة ب�ي وملتقى الإ

حملة »احميهم« لمنع تقديم األراجيل والدخان والمشروبات الروحية لمن هم دون 18 عاما

وط الصحة والبيئة والسلمة  أطلقت بلدية رام هللا حملة مكثفة للتفتيش عىل المطاعم والمقاهي والمحال التجارية؛ بهدف التأكد من توافر �ث
الروحية  وبات  الم�ث تقديم  منع  وتشتمل عىل  رام هللا،  بلدية  تبناها مجلس  ي 

ال�ت العامة  بالضوابط  الأماكن  تلك  أصحاب  ام  ف ال�ت ومدى  العامة، 
ي المطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

والأراجيل لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة �ف

طة السياحية، ومديرية صحة  وتضمنت الحملة تنفيذ جولت رقابية عىل المطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية)بالمشاركة مع المحافظة، وال�ث
، ورافق الحملة تنفيذ حملة إعلمية وتوعوية بالتعاون مع مجلس بلدي الأطفال. ف ة(، واإتخاذإجراءات قانونية بحق المخالف�ي محافظة رام هللا والب�ي
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رفع علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة للعام 2017 - 2018 بدعم من بنك فلسطين :

ْ راهبات مار يوسف وسيدة البشارة للروم  ي
ي مدرس�ت

2017-2018، �ف رفعت بلدية رام هللا علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة للعام الدراىسي
، حيث تحتفل البلدية هذا العام بفوز مدارسة راهبات مار  ف الكاثوليك، وتقام هذه الفعالية للسنة التاسعة عىل التواىلي بدعم من بنك فلسط�ي

ي برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة لعام 2018-2017. 
يوسف بالمرتبة الأوىل مناصفة مع مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك �ف

دارة الفعالة  ، ودعم الإ ي
ي الخطوات الهادفة إىل تعزيز الصحة والوعي البي�أ

ي تب�ف
ي تنجح �ف

ي إطار تكريم مدارس مدينة رام هللا ال�ت
نامج �ف ي ال�ب

ويأ�ت
ي مجال البيئة. 

سهامات البارزة والرائدة �ف للموارد البيئية المختلفة، وتشجيع الإ

بدعم من بنك فلسطين 
حفل ختام مشاريع التوعية البيئية للعام 

:2018 - 2017

احتفلت بلدية رام هللا باختتام مشاريعها للتوعية البيئية مع طلبة 
2017-2018، والذي تضمن برنامج مدارس  المدارس للعام الدراىسي
وع بلدية رام هللا للتوعية البيئية مع  صحية وصديقة للبيئة، م�ث
وع مسابقة  ي نظيفة(، وم�ث

طلبة الصفوف الأساسية الأوىل)مدين�ت
. ف الم�حية البيئية بدعم من بنك فلسط�ي

برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة: 

ي برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة للعام الدراىسي 2017-2018؛ تقرر تحديد المدارس 
بناء عىل تقييم اللجنة التوجيهية للمدارس المشاركة �ف

: ي
ة عىل النحو الآ�ت ف الفائزة والمتم�ي

المدارس الفائزة بجائزة المدرسة المستدامة:
ة وجهودها مستمرة وأنشطتها البيئية  ف ي أك�ث من عام، وتم رفع العلم فيها أك�ث من مرة وما زالت متم�ي

وهي المدارس الحاصلة عىل المرتبة الأوىل �ف
العليا،  الأساسية  ي 

الحسي�ف بنات فيصل  للبنات، ومدرسة  الفرندز  لكل من: مدرسة  المستدامة  المدرسة  لتمنح جائزة  ة،  ف والصحية مستدامة ومم�ي
ف الثانوية، ومدارس المستقبل، ومدرسة هواري بو مدين. ومدرسة بنات عزيز شاه�ي

نامج 2018، فهي:  ي ال�ب
أّما المدارس الفائزة بالمراتب الثلث الئول �ف

المرتبة الئول: مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك مناصفة مع مدرسة راهبات ماريوسف الثانوية.	 
ف منجد الأساسية العليا مناصفة مع مدرسة بنات رام هللا الثانوية.	  المرتبة الثانية: مدرسة ذكور ع�ي
نجيلية اللوثرية مناصفة مع مدرسة الكلية الأهلية.	  المرتبة الثالثة: مدرسة الرجاء الإ

ف لهذا العام: جائزة التم�ي
فت بتعزيز الغذاء الصحي لدى الطالبات، ومدرسة ذكور رام هللا الأساسية/ ي تم�ي

حصلت عليها كل من: مدرسة بنات رام هللا الأساسية/الوكالة؛ ال�ت
فت بإعادة استخدام النفايات الصلبة. ي تم�ي

الوكالة؛ ال�ت

مسابقة الم�حية البيئية:
نجيلية اللوثرية، وبالمرتبة الثالثة مدرسة راهبات مار  فازت بالمرتبة الأوىل مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، وبالمرتبة الثانية مدرسة الرجاء الإ

يوسف الثانوية.
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المخيم البيئي العاشر:

وشارك   ،» البلستيكي التلوث  عىل  »التغلب  تحت شعار  المخيم  نظم 
الصفوف:  )طلبة  عاما   11-8 العمرية  الفئة  ذوي  من  طالب/ة   100 به 
ي المدارس 

( من أعضاء النوادي البيئية �ف ، والثالث، والرابع الأساىسي ي
الثا�ف

نامج مدارس صحية وصديقة للبيئة. المشاركة ب�ب

والتثقيفية  البيئية  والفعاليات  الأنشطة  عديد  المخيم  برنامج  وتخلل 
البيئية  والألعاب  العمل  ومجموعات  البيئية  ات  والمحارصف الهادفة، 
غنية  وصحية  بيئية  مواضيع  إىل  المشاركون  تعرض  كما  الموجهة، 
اىل  إضافة  والفن.  والدراما،  الغناء،  باستخدام  المتنوعة  بالمعلومات 
عىل  )التغلب  شعار  تحت  البيئية  والمواضيع  المشاكل  عديد  مناقشة 

.) التلوث البلستيكي

ي لهذا العام ضمن احتفال بلدية رام هللا بيوم البيئة 
ي المخيم البي�أ

ويأ�ت
العالمي لعام 2018، الذي يهدف إىل تعزيز شعار يوم البيئة العالمي 
ورة  «، والذي يحث عىل رصف لعام 2018 »التغلب عىل التلوث البلستيكي
بشكل  للحد  مستدامة  بدائل  واستكشاف   ، البلستيكي التلوث  معالجة 
نتاج والستخدام المفرط للبلستيك الذي يستخدم لمرة  عاجل من الإ

نسان. واحدة والذي يلوث ويرصف الحياة البحرية ويهدد صحة الإ

الهدف اإلستراتيجي الثالث:
المساهمة في التنمية الثقافية والمجتمعية

مشاريع ثقافية وفنية سنوية
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مهرجان نّوار نيسان:

المواقع  وتنوعت  القدس،  بوابات  وهي  أبواب«،  »سبع  عنوان  تحت  2018؛  نيسان   15-13 من  نيسان  نوار  مهرجان  من  السابعة  النسخة  نُظّمت 
ي موقف السيارات المقابل لدار 

ي اليوم الأول، ومن ثم مقر المؤسسات المنظمة وبعدها الختتام �ف
الجغرافية لتشمل: البلدة القديمة– رام هللا �ف

4000 طفل عىل مدار الأيام الثلثة، وتضمن المهرجان فعاليات موسيقية، وورش عمل، وم�ح، وأعمال  ي المهرجان حواىلي
بلدية رام هللا. شارك �ف

يدوية....إلخ.

ي مدن القدس ورام هللا، وسط تفاعل الأطفال وذويهم مع النشاطات والعروض الفنية 
ي فعاليات المهرجان مئات الأطفال وطلب المدارس �ف

شارك �ف
ها. ك وغ�ي والموسيقية، والتجارب العلمية، والأعمال الفنية اليدوية، وعروض الأفلم، والس�ي

ي ومؤسسة  ة مؤسسة ثقافية، إضافة إىل المؤسسات الأربعة المنظمة: بلدية رام هللا، ومركز الفن الشع�ب يُذكر أن المهرجان يتم بمشاركة أحدى ع�ث
منها: مدرسة  تنظيم نسخة 2018،  ي 

�ف تعاونت  وتعليمية محلية؛  ثقافية  عّدة مؤسسات  الأوىل وهناك  المجتمعي، و�ية رام هللا  للتعليم  تامر 
بداع العلمي، وحوش الفن  فك للتعليم المساند والإ ، ومؤسسة فيلم لب، ومؤسسة الن�ي - الفرنسي ي

ي الألما�ف
، ورواق، والمركز الثقا�ف ف ك فلسط�ي س�ي

، ومؤسسة عبد المحسن القطان، وجمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، ومركز  ي
ي الثقا�ف

ف الصغار، ومركز خليل السكاكي�ف ، ومنتدى الفنان�ي ي
الفلسطي�ف

. ي
يبوس الثقا�ف

مهرجان وين ع رام الله: 

ف لتحاد أبناء رام هللا؛ الذي نظم  ف 6 -13 تموز 2018 تزامنا مع المؤتمر الست�ي ة ما ب�ي ي الف�ت
ة من مهرجان »وين ع رم هللا« �ف أطلقت النسخة العا�ث

ي العام انسجاما مع ترحيب المدينة بأبنائها من جهة، 
ي مدينة رام هللا. واتخذ »وين ع رام هللا« من شعار »ع وسع الدار« فكرة لبناء برنامجه الف�ف

�ف
ي من جهة أخرى. وارتبطت ثيمة المهرجان بواقع تعددية مدينة رام هللا وانفتاحها وتآلف سكانها الذين 

واحتضان مدينة رام هللا للكل الفلسطي�ف
ها ومستقبلها.  ي صنع تاريخها وحارصف

يشاركون �ف

ه حواىلي 5000 شخص،  ف 1200 اىل 1500 شخص تقريبا، أما يوم الفتتاح فحرصف اً من حيث عدد الجمهور، وتراوح يومياً ما ب�ي شهد المهرجان إقبالً كب�ي
ي تقدم موسيقى بديلة معارصة من 

طار الكلسيكي للعروض، ويتطرق للفرق الشبابية ال�ت ي للمهرجان للعام 2018 ليخرج عن الإ
نامج الف�ف وتنوع ال�ب

ي 
ي المدينة ليكون بالأساس مساحة فنية مفتوحة للعامة �ف

ي عىل مدار ثمانية أيام متواصلة �ف
نامج الف�ف أجل استقطاب جمهور الشباب، وتواصل ال�ب

ي المدينة كشارع بنت جبيل وشارع عيس زيادة.
ساحة راشد الحدادين/مقابل دار بلدية رام هللا، إضافة اىل مناطق أخرى �ف
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مهرجان رام الله الشعري: 

اكة مع مؤسسة  نظّمت البلدية النسخة الثانية من مهرجان »أصوات حية«، من متوسط اىل متوسط« تحت مسّمى »مهرجان رام هللا الشعري«، ب�ث
محمود درويش والمؤسسة الفرنسية الحرةLibre Culture Association ، حيث استضاف المهرجان 15 شاعراً عالمياً، و13 شاعراً فلسطينياً.  

ي اهتمام بلدية رام هللا بهذا المهرجان ضمن رؤيتها بتوسعة قاعدة الجمهور المهتم بالشعر، وإخراجه من القاعات المغلقة إىل فضاءات أرحب 
ويأ�ت

ف أفضلياتهم، وإىل وضع  ف للختيار ما ب�ي ي المدينة، وإتاحة الفرصة للمواطن�ي
ي �ف

ي المدينة، إضافة إىل اهتمام بلدية رام هللا بتعزيز التنوع الثقا�ف
�ف

ف عىل خارطة المتوسط. مدينة رام هللا/ فلسط�ي

منحة وين ع رام الله 2018:

حصلت فرقة إسطوانات عىل منحة وين ع رام هللا للعام 2018، وهي فرقة مستقلة تتكون من 4 مغنيات: مايا الخالدي، ورشا صنصور، ومريم حجاوي، 
ي 

ي يستكمل تنفيذها �ف
ف )الأكابيل( أي الغناء دون مصاحبة آلت موسيقي، وتم توقيع اتفاقية مع المجموعة لبدء �يان المنحة ال�ت ومها صنصور، ويغن�ي

عام 2019.

مهرجان قلنديا الدولي 2018 »التضامن«:

ك  ي المش�ت
ي حملت ثيمة “التضامن“. إيماناً من البلدية بالعمل الثقا�ف

ي تظاهرة قلنديا الدوىلي 2018 ال�ت
، �ف شاركت بلدية رام هللا للمرة الثالثة عىل التواىلي

ي 
ف كأساس لتطوير البنية التحتية الثقافية للمدينة، ولمواجهة قلة الموارد، وتضييقات الحتلل؛ وذلك �ف ي فلسط�ي

مع المؤسسات الثقافية الفاعلة �ف
 ، ي فعاليات التظاهرة؛ إذ إن تجمع قلنديا الدوىلي

ي أهمية المشاركة �ف
ي مدينة رام هللا، ومن هنا تأ�ت

ي �ف
سبيل تطوير هوية ورؤية مستقبلية للعمل الثقا�ف

ي 
ف وخارجها، يمنح بلديَة رام هللا فرصًة مهمة للتعرف عن قرب، إىل أولويات العمل الثقا�ف الذي يضم ما يزيد عىل ع�ث مؤسسات ثقافية من فلسط�ي

ي العالمي، وحمل 
يكة، ويخلق منصة للحوار والتشبيك، ناهيك عن أنه يضع مدينة رام هللا عىل خريطة العمل الثقا�ف وآلياته لدى المؤسسات ال�ث

ي دعت فيها 
قامات ال�ت ي قلنديا الدوىلي » عنوان »حراك دائم“ - قيِّمة المعرض: ريم فضة، وهو معرض ناتج عن هذه السلسلة من الإ

معرض البلدية �ف
ي مفهوم التضامن من زوايا متعددة، وشهد المعرض تقديم مداخلت فنية 

يكة إىل التأمل �ف ف ونظراءهم من مدن �ث ف فلسطيني�ي بلدية رام هللا فنان�ي
، وأعمال مجتمعية، وأعمال فيديو، ولوحات، ومساءلت تأخذ صور لوحات إعلنية.  ي

ي أدا�أ
ات أدائية، وعرض ف�ف متنوعة: أعمال تركيبية، ومحارصف

ة لأسئلة مهمة، ومنتقدة  احات مستقبلية، ومث�ي مة اق�ت ي نماذج تاريخية، ومقدِّ
وتسائل هذه الأعمال الفنية بتنوعها الصور الحالية للتضامن، متأملة �ف

أحياناً لمفهوم التضامن نفسه. 
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برنامج اإلقامات الدولية: ممرات

 ، نامج بلدية رام هللا– قلنديا الدوىلي قامات للعام 2018 ب�ب ي العام 2018، فقد تم ربط برنامج الإ
، أّما �ف ف ف استضاف فنان�ي نامج عام 2017 ح�ي أطلق ال�ب

ي مدينة رام هللا من ) بولندا، 
نتاج أعمالهم من خلل إقامة فنية لمدة شهر �ف / بلدية رام هللا لإ ف ضمن برنامج قلنديا الدوىلي بحيث تّمت استضافة 7 فنان�ي

 . ي قلنديا الدوىلي
نامج بلدية رام هللا �ف رصبيا، الوليات التحدة - المكسيك، اسبانيا(، قاموا بإنتاج أعمال فنية ل�ب

تنظيم برنامج سينما األطفال:

ي 
الثقا�ف هللا  رام  قرص  ي 

�ف المدينة  لأطفال  سينما  عروض  نُظّمت 
ف  فلسط�ي أيام  فعاليات  ضمن  ف  فلسط�ي لب  فيلم  مع  بالتعاون 
ف 10/18 وح�ت 2018/10/22 بمشاركة من مدارس  السينمائية ما ب�ي
نامج عىل مدار أيامه الأربعة حواىلي 1678  ي ال�ب

المدينة، وشارك �ف
مدرسة  الوكالة،  بنات  مدين،  بو  )هواري  مدارس  من  طالبا/ة 
، جمعية  ف التصال التام، الفرندزللصبيان، الراهبات، زياد أبو ع�ي
النهضة النسائية، مركز جبل النجمة، اللوثري، الكاثوليك، سانت 
ف منجد، ذكور  ، ذكور ع�ي ي

جورج، الكلية الأهلية، فيصل الحسي�ف
للبنات،  الفرندز  الأساسية،  الصم  قلنديا،  ذكور  الرواد،  الوكالة، 

زيت، ذكور دير عمار(. سانت جورج، بنات الوكالة/ ب�ي

برنامج اإلقامات عام 2019 تحت عنوان )أشكال يومية من المقاومة(

قامات  قامات الفنية وبرنامج أنتويرب الدوىلي للإ ي وارسو وبرنامج هيلسنكي الدوىلي للإ
ف بلدية رام هللا وقرص أوجدوفسكي للفن المعارص �ف اكة ب�ي ضمن �ث

-مؤسسة عبدالمحسن  ي
قامات الدولية من لجنة متخصصة ضمت: ساىلي أبو بكر- بلدية رام هللا، ويزيد عنا�ف نامج الإ ف ب�ب ف المشارك�ي الفنية، تم اختيار الفنان�ي

قامات الدولية، وجاك برزكيان-مؤسسة المعمل للفن المعارص، وإيكاسينكيفكس- - برنامج هلسنكي للإ ف القطان، وخلدون بشارة- رواق، ويوهاهوسكون�ي
وع  ف لم�ث يب/ بلجيكا، حيث تم اختيار فنان�ي ينس-مدينة  آن�ث نوفاكا- قرص أوجدوفسكي للفن المعاص، وبوجنا سويثكوسكا-مؤسسة بيك زوينا، وألن ك�ي
ي وارسو، ويم 

قامة  قرص أوجدوفسكي للفن المعارص �ف ف لإ نا بامية من فلسط�ي ، وم�ي قامة مدينة هلسنكي ف لإ قامات الفنية، وهم: أحمد الأقرع من فلسط�ي الإ
قامة مدينة رام هللا،  قامة مدينة رام هللا، وتيموتوهكان من فنلندا لإ ي مدينة رام هللا، وكارولينا جرونوس من بولندا لإ

قامة ممرات �ف كاتريس من بلجيكا لإ
ف بلدية  ف من البلدان المشاركة، وهو نتاج تعاون ب�ي ي يوفر إقامات فنية ل 6 فنان�ي

شارة إىل أن  »أشكال يومية من المقاومة«؛ هو برنامج تبادل ف�ف وتجدر الإ
قامات الفنية.  قامات الفنية وبرنامج أنتويرب الدوىلي للإ ي وارسو وبرنامج هيلسنكي الدوىلي للإ

رام هللا وقرص أوجدوفسكي للفن المعارص�ف

 )Borderline ffensive( لمشروع )Creative Europe( الحصول على منحة

(- عىل منحة  ف كاء من: )سلوفاكيا، بلغاريا، رصبيا، السويد، تركيا، هولندا، لبنان، سوريا وفلسط�ي حصلت بلدية رام هللا خلل العام 2018- إىل جانب 9 �ث
ف الذين تم قبولهم من  .من ضمن الفنان�ي ف ي مدن مختلفة، من فلسط�ي

وع إقامات فنية وإنتاجات ومعارض �ف ي استهدفت بناء م�ث
Creative Europe؛ ال�ت

ي شهر2019/12.
وع �ف ي (- خالد جرار، من ضمن تسعة ع�ث فنانا آخرين ممن تقدموا، ينتهي الم�ث

اللجنة )الفنان الفلسطي�ف

مهرجان أيام العلوم في فلسطين 2018

ويحي، واستضاف للعام  ي مجمع رام هللا ال�ت
« بنسخته السادسة  للعام 2018 �ف ف ي فلسط�ي

انطلقت فعاليات المهرجان السنوي »أيام العلوم �ف
ي القدس، ورام هللا، وبيت لحم، وقلقيلية، 

السادس عىل التواىلي مهرجان الأفلم العلمية من معهد غوته، واستمرت فعالياته عىل مدار شهر كامل �ف
، وبيت عور الفوقا، وعابود،  ف زيت، ونعل�ي ، وغزة، ونابلس، وخان يونس، وجباليا، والظاهرية، والبعنة، وب�ي ف وأريحا، وطولكرم، والخليل، وجن�ي

ي 2018.
ين الثا�ف ي 22 ت�ث

لتنتهي �ف

تناول المهرجان موضوع »ثورة الغذاء: مواجهة التحديات للعام 2050«، ذلك العام الذي سيصبح فيه عدد سكان الأرض ما يقارب 9 مليارات نسمة، 
ة عىل المستويات البيئية والثقافية والجتماعية، وتناول المهرجان  ي تزرع حالياً، وما يرافق ذلك من تحديات كب�ي

ما يفرض مضاعفة إنتاج المحاصيل ال�ت
الغذاء كقضية علمية اجتماعية محلية وعالمية، مع إتاحة الفرصة للجمهور من أطفال وطلبة المدارس، وعائلتهم، للتواصل مع هذه القضية بأشكال 

نسان بالأرض والبيئة. ي علقة الإ
ي مجملها- طرح تلك الأسئلة الجدلية �ف

، تستهدف -�ف متنوعة من التعب�ي

اكة مع عّدة  ، بال�ث فك، ومؤسسة عبد المحسن القطان، ومعهد غوته، والمعهد الفرنسي نُّظم المهرجان بتمويل من بلدية رام هللا، ومؤسسة الن�ي
مؤسسات محلية.
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سوق الحرجة: مشاريع مشاركة مجتمعية سنوية

، حيث اعتاد سكان المدينة ومحيطها من القرى عىل ارتياد السوق  ي
يعّد سوق الحرجة جزءاً من تاريخ مدينة رام هللا ح�ت أربعينيات القرن الما�ف

اً اجتماعياً  ف اء فقط، بل كان ح�ي ف مساحة للبيع وال�ث ي ذاك الح�ي
...إلخ. ولم يكن السوق �ف ي

أسبوعيا من أجل عمليات مقايضة البضائع والسلع والمواىسث
ي المساحات المفتوحة.

ي الناس �ف
هاماً لتل�ت

نعاش البلدة  اتيجية للبلدية لإ س�ت ي منطقة البلدة القديمة مرتبط بالخطة الإ
وع سوق الحرجة، فإعادة إحياء السوق �ف ي اهتمام البلدية بم�ث

من هنا؛ يأ�ت
ي واضح، والحفاظ عىل البلدة 

القديمة بشكل خاص ومدينة رام هللا بشكل عام؛  عن طريق تعزيز التنمية القتصاية والجتماعية من خلل إطار ثقا�ف
ي التاريخية فيها، وتهيئة بنيتها التحتية الأساسية وتطويرها، وجعلها مركزا للجذب السياحي.

ي مدينة رام هللا، وحماية المبا�ف
القديمة �ف

ي إنتاجها الفطري، لذا؛ 
ي �ف

 ويرّكز سوق الحرجة عىل استضافة الحرف اليدوية التقليدية الفلسطينية لتسليط الضوء عىل جمالياتها وعىل الحّس الف�ف
ي يشجع 

نامج ثقا�ف ي تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا، وربط ذلك ب�ب
ي المدينة وخارجها لمساعدتهم �ف

ف �ف فإن سوق الحرجة يركز –ويستهدف- الحرفي�ي
نتاج أمام جمهور واسع. ي للإ

ي مجال الموروث الثقا�ف
الجمهور عىل ارتياد السوق، ويفتح المجال أمام عرض إبداعات شبابية �ف

ماراثون األطفال "سوا بنقدر"

، تحت شعار«عمال النظافة.. شكرا »، بمشاركة  ي مدينة رام هللا« سوا بنقدر« للسنة السابعة عىل التواىلي
ي الأطفال �ف

نظمت البلدية ماراثون مسث
ف عىل رفع التقدير لعمال النظافة  ك�ي ي المدينة؛ بهدف ال�ت

أك�ث من 2000 طفل من المدارس الحكومية والأهلية والتابعة لوكالة الغوث الدولية �ف
ام عامل النظافة من خلل الحفاظ عىل مدينتنا رام هللا نظيفة خالية من الأوساخ. ي مدينة رام هللا تتعلق باح�ت

وتكريس مفاهيم قيمية أساسية �ف

ي سّن 
ي المحافظة، وهو يفتح وعي الطفال �ف

بية والتعليم �ف ي تنظيمه مع مدارس المدينة ومديرية ال�ت
وع نوعي تتشارك البلدية �ف والماراثون م�ث

ي مدينة رام هللا، ما 
صغ�ي عىل قدرتهم عىل إحداث التغي�ي ع�ب حشد جهودهم والمنارصة المجتمعية المساندة لهم لتنظيم مشاريع عامة �ف

يمان بالقدرة عىل التغي�ي لدى الأطفال. من شأنه تنمية حّس المواطنة، وروح العمل الجماعي، والإ

المشاركة في مهرجان الحرفيين
Ambacht Bleed في أمستردام

رام  ي 
مدين�ت ف  ب�ي ي 

الثقا�ف التعاون  برنامج  وضمن  رسمية  دعوة  عىل  بناء 
ي 

ّ مدينة رام هللا �ف ي دام؛ شاركت ثلث مجموعات من حرف�ي هللا وأمس�ت
ف وعنها  مهرجان Ambacht Bleed ، والمجموعات هي:  مجموعة أفان�ي
وع C&L، إضافة  محمد مبيض ) أزاد شمس (، لينا وكارمن سعادة – م�ث
زيت وعنها سماح حمد، والطالبتان رندا  إىل جمعية أصدقاء جامعة ب�ي
ي بلدية 

فواضلة وآية الديك، ومديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية �ف
اتيجي سنوي تستفيد  رام هللا. وتعت�ب هذه المشاركة فاتحة لتعاون إس�ت
مجال  ي 

�ف المعرفة  تبادل  مجال  ي 
�ف بعضهما  ات  خ�ب من  المدينتان  منه 

تصنيع الحرف اليدوية.
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أمسية إنارة فانوس رمضان

ي موعد متأخر عن ليلة رمضان حدادا عىل الشهداء من أبناء شعبنا 
ي ترافق إنارة فانوس رمضان �ف

أحيت بلدية رام هللا أمسية رمضان المركزية ال�ت
ي تنظمها بلدية رام هللا سنويا احتفالً بشهر رمضان الكريم،-  عادة 

ي غزة تزامنا مع موعد إنارة الفانوس، وتعت�ب هذه الأمسية -ال�ت
الذين ارتقوا �ف

سلمية والمسيحية عىل قدم المساواة؛ ع�ب احتفالت تجمعهم  كرستها البلدية من خلل مشاركة سكان المدينة احتفالتهم بأعيادهم الدينية الإ
بكافة أطيافهم الدينية والجتماعية والسياسية تأكيدا عىل أن المواطنة الفلسطينية هي أساس بناء المدينة، وأساس بناء الدولة الفلسطينية المستقلة 
ي ساحاتها العامة مختلف الأطياف الدينية والجتماعية والسياسية من سكانها، لتعّزز 

المستقبلية، وهي رسالة إرصار بأن المدينة ترص عىل أن تجمع �ف
روح المواطنة  الفلسطينية أساساً لبناء المدينة وأساس بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. 

، وشخصيات عامة واعتبارية. ف ي قدمها الفنان علء عزام مئات المواطن�ي
ي الأمسية ال�ت

 وشارك �ف

رام الله ع البسكليت:

ي بعنوان »رام هللا ع البسكليت«، بحيث ارتبط باليوم العالمي »يوم دون سيارات«، الذي 
ي بي�أ

ي نشاط اجتماعي ريا�ف
شارك أك�ث من 150 دراجاً، �ف

ي المدينة .
ات مؤقتة أو دائمة �ف تنظمه مدن عالمية مختلفة سنويًا بتاريخ 22 أيلول، ويهف لدراسة تغي�ي

ف عىل استخدام الدراجات الهوائية بدل المركبات، لخلق عادات صحية، وبيئة أقل تلوثًا، خاّصة وأن البلدية  ويهدف النشاط إىل تشجيع المواطن�ي
ي الشوارع القائمة من خلل تحويل بعض المناطق 

ي الأحياء الجديدة، إىل جانب دراسة وضعها �ف
تخطط لتخصيص مسارات آمنة للمشاة والدراجات �ف

. ف ، ومن كل الجنس�ي ي المدينة إىل مناطق مشاة ودراجات هوائية فقط. واستهدفت الفعالية أهاىلي مدينة رام هللا من عمر 16 عاما فأك�ث
�ف

الفعاليات الدينية والوطنية:

 ، ي
ي المدينة مناسباتهم الدينية والوطنية كجزء من الطقوس الجتماعية الأصيلة لدى مجتمع المدينة الفلسطي�ف

ي مشاركة مواط�ف
استمراراً لنهجها �ف

ي عام 2018 
ي تمثلت �ف

ي بلدية رام هللا العديد من المناسبات الدينية والوطنية سنوياً، وال�ت لتعدديتها وصلبة نسيجها الجتماعي؛ تح�ي وتكريساً 
: ي

بمجموعة أمسيات عىل النحو الآ�ت
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عيد الفصح المجيد

الفصح  عيد  حديقة  تنظيم  تم 
ي الساحة الأمامية لمب�ف 

للأطفال �ف
المحكمة العثمانية عىل مدار أربعة 
المواطنون  وتوافد  متتالية،   أيام 
أمام  الصور  لأخذ  المدينة   وزوار 

هذه المجسمات.

فعاليات للمسنين في موسم األعياد

ي مدينة رام هللا؛ 
ي �ف العر�ب ي 

النسا�أ التابع للتحاد  ف  ي بيت المسن�ي
ضمن برنامجها الدوري �ف

حيث  المجيد،  الميلد  عيد  ة  وف�ت الكريم  رمضان  شهر  بمناسبة  فعاليات  البلدية  نظّمت 
التوّجه  ضمن  ذلك  ويندرج   ، ف للمسن�ي ترفيهيا  ونشاطا  موسيقيا  عرضا  الفعاليات  تضمنت 
ي تنظمها البلدية، والوصول 

ي النشاطات الثقافية والفنية ال�ت
ائح المجتمع �ف اك كافة �ث �ث لإ

ي المدينة أينما تواجدوا.
إىل كافة مواط�ف

إنارة شجرة عيد الميالد 
المجيد

أنارت مدينة رام هللا شجرة الميلد 
 ) عرفات  يا�  )ميدان  قلبها  ي 

�ف
يوم السبت 2018/12/8، استمرارا 
ي المدينة 

ي مشاركة مواط�ف
لنهجها �ف

الدينية والوطنية كجزء  مناسباتهم 
الأصيلة  الجتماعية  الطقوس  من 
وتكريسا  المدينة،  مجتمع  لدى 

لتعددية المدينة.

ها  حرصف ي 
ال�ت الأمسية  وتضمنت 

؛ مجموعة مشاركات  ف آلف المواطن�ي
اتيل ميلدية قدمتها فرقة صوان  ب�ت
الطفلة  إىل  إضافة   ، أساىسي بشكل 
الموهوبة دانا أبو الهيجا، والمرنمة 

. ف التلحمية لونا أم�ي

فعاليات فنية خالل 
سوق الميالد

نُظّمت  ايام؛  أربعة  مدار  عىل 
الفعاليات  من  ة  كب�ي مجموعة 
والشباب  الأطفال  استهدفت  ي 

ال�ت
والعائلت خلل سوق عيد الميلد 
عيد  سوق  برنامج  وشمل  المجيد. 
مسائية  فعاليات  سلسلة  المجيد 
وأخرى  للأطفال،  موجهة  ثقافية 

للعائلة طيلة أيام السوق.

برامج مبنى المحكمة العثمانية:

ي بلدية رام هللا، 
امج الأطفال والناشئة �ف يشّكل مب�ف المحكمة العثمانية مقراً أساسيا ل�ب

إىل  والهادفة  الدائمة  امج  ال�ب لتنظيم مجموعة  ومقرٌّ  الأطفال  بلدي  مقر مجلس  فهو 
تشجيع القراءة لدى الأطفال والناشئة وتوف�ي مصادر معرفية معلوماتية، وتوف�ي برامج 

ف عام تفاعىلي آمن للأطفال.
ّ ي مجالت فنية مختلفة وح�ي

ونشاطات �ف

طار؛ تم تنظيم 6 برامج لتشجيع القراءة، تتضمن: نادي القراءة للناشئة)18-12  ي هذا الإ
�ف

)12-18 عاما(، قصة ومناقشة مع أليس ) ) 6-8 أعوام  ي
ي المرورث الثقا�ف

عاما(، وقراءات �ف
و9-11 عام (، وورش كتابة ابداعية ) 13-18 عاما(، وورش فنية موسمية تضمنت: برنامج 
) 7-12 عاما(، ولعبة  بالفسيفساء  الرسم  ) 7-12 عاما(، وبرنامج  الأوريغامي للأطفال 
وحكاية )2-4 سنوات (، وقصة ورسمة ) 5-8 سنوات (، وصناعة الأفلم السينمائية ) 10-
12 سنة، 13-16 عاما(، إضافة إىل أنشطة ومهارات حياتية للأطفال ح�ت سن 4 سنوات.

بلغ عدد رواد مكتبة الأطفال والناشئة من الأطفال والشباب والعائلت 6013، وبلغ عدد 
ك/ة،  ين فهو 500 مش�ت المستع�ي ف  ك�ي المش�ت أما عدد  كاً،  الجدد 324 مش�ت ف  ك�ي المش�ت
المكتبة  ومصادر  محتويات  تطوير  سياق  ي 

و�ف كتابا،   18481 المتداولة  الكتب  وعدد 
ي العام 2018.

اء 1227 مصدرا جديدا للمكتبة �ف المعرفية، تم �ث
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مجلس بلدي األطفال:

ي أفرزت 
ف عىل تخطيط الحملت ال�ت مع مطلع العام 2018؛ أعّد مجلس بلدي الأطفال الخطة السنوية لعمل المجلس، تلها تدريب المجلس من مختص�ي

وبات الكحولية(، كما أنهى أعضاء من المجلس ورشة صناعة الفلم  ف والأرجيلة والم�ث حملة المجلس للعام 2019/2018:)حملة التوعية ضد  التدخ�ي
ليتمكنوا من إنتاج فيلم عن تجربتهم خلل السنة الأوىل من وليتهم، وإضافة لذلك؛ تم تفعيل مؤتمر مجلس بلدي الأطفال خلل دورة المجلس الحاىلي 
، وبنات رام  ي

، وهي: الرواد، وفيصل الحسي�ف ي تسع مدارس العام الحاىلي
ي هذا السياق، أُجريت انتخابات �ف

لأول مرّة منذ تأسيس مجلس بلدي الأطفال، و�ف
؛ تنفيذا لدستور مجلس بلدي الطفال  ف ف منجد، وبنات زياد أبو ع�ي ، وذكور الوكالة، وإناث الوكالة، وذكور ع�ي ف هللا الثانوية، والمستقبل، وبنات عزيز شاه�ي

ي المؤتمر.
ي مدارس المدينة، بحيث يبقى كل صف من الصفوف المستهدفة ممثل �ف

الذي يوجب استبدال الأطفال الذين ينهون صفوفهم �ف

 ، ي
و�ف نفذ المجلس خلل عام 2018 ضمن خطتهم؛ مجموعة نشاطات، وهي: لمتنا حكاية؛ وفيها لقاءات تناولت سيكولوجية الشيخوخة، والأمن اللك�ت

ويح عنهم. ف للحديث معهم وال�ت ، وزيارات لبيت المسن�ي ف وتحّدي التدخ�ي

ي يوم العمال العالمي، وهو بداية لنشاط سنوي للمجلس من أجل تكريم 
شملت نشاطات مجلس بلدي الأطفال حملة للعمل بدل من عمال النظافة �ف

عمال النظافة.

شارة،  شارة /المستوى الأول، ودورة ترجمة فورية للغة الإ ؛ تضمنت: لغة الإ ي
ي سياق متصل، تم تنفيذ 5 ورش مع أعضاء المؤتمر خلل العام الما�ف

�ف
ي المجتمع.

، وورشة حول التطوع؛ قيمة أساسية �ف وإدارة الجلسات والجتماعات، وورشة توعية حول السلوكات الخطرة حول الكحول، ودورة إسعاف أوىلي

المرافق الثقافية والمجتمعية :

ي 
ي المشهد الثقا�ف

ي توف�ي منّصات لإحداث حراك �ف
ي المدينة، وتساهم �ف

ي والمجتمعي �ف
تشكل المرافق الثقافية والمجتمعية بنية تحيتة أساسية للنشاط الثقا�ف

كة تقدم خدماتها بعدالة لكافة المستفيدين داخل مدينة رام هللا وخارجها. ي خلق مساحات مش�ت
والمجتمعي، و�ف

قصر رام الله الثقافي:

ي المدينة، وهو مجهز بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة الكفيلة باستضافة فعاليات محلية وعالمية.
ي أحد أهم المرافق الثقافية �ف

يعّد قرص رام هللا الثقا�ف

ي عام 2018 حواىلي مئة فعالية ثقافية ومجتمعية ووطنية، وبلغ عدد الحضور فيهااك�ث من 50 الف شخص تقريباً، 
استضاف م�ح قرص رام هللا الثقا�ف

. ي
، ومهرجانات فنية، وفعاليات ثقافية، وفعاليات مؤسسات مجتمع مد�ف ي

وتنوّعت الفعاليات لتطال فعاليات سياسية عىل مستوى وط�ف

تأهيل أرضية مركز إبسا الرياضي:

وبات الوطنية.  كة الم�ث ، بدعم وتمويل من �ث ف أنهت البلدية منتصف عام 2018 تأهيل أرضية مركز ملعب إبسا وفق المعاي�ي الدولية للرياضي�ي
ويحي الذي يستضيف نشاطات رياضية لكرة السلة، والقدم والطائرة. ويشّكل مركز ملعب إبسا جزءاً حيوياً من مجمع رام هللا ال�ت

ي مدينة رام 
وبات الوطنية وبلدية رام هللا من أجل تطوير الخدمات المقدّمة �ف كة الم�ث ف �ث اتيجية ب�ي اكة إس�ت ي إطار �ث

وع  �ف ويندرج الم�ث
ي تحتضن مختلف 

ف وخارجها، وبما ينسجم وأهمية مدينة رام هللا ال�ت ي المدينة وزّوارها من فلسط�ي
ي احتياجات وتطلعات مواط�ف هللا؛ وبما يل�ب

المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية.

مجمع رام الله الترويحي:

حالة  ويحي  ال�ت رام هللا  مجمع  يشكل 
الشؤون  دائرة  مرافق  ضمن  خاصة 
ي بلدية رام هللا 

الثقافية والمجتمعية �ف
تختلف  مرافق حيوية  عّدة  كونه يضم 
مجالت  ي 

�ف تنسجم  لكنها  طبيعتها 
ي )صالة 

عملها، ففي مركز إبسا الريا�ف
والمركز  الأغراض،  متعددة  رياضية 
ذوي  لرياضة  المتخصص  ي  البارالم�ب
متعددة  الزرو–  نديم  قاعة  عاقة،  الإ
العلوم:  واستوديو  الستخدامات، 
ف البلدية ومؤسسة  ك ب�ي وع المش�ت الم�ث
الفنون  ومنتدى  القطان،  عبدالمحسن 

البرصية ونادي شباب رام هللا(.

المسرح البلدي:

جديدة  إضافة  البلدي  الم�ح  يشّكل 
والمجتمعية  الثقافية  التحتية  للبنية 
ملئمة  ومساحة  هللا،  رام  مدينة  ي 

�ف
حميمة لستضافة عروض فنية )م�ح، 
سينما،  عروض  أو  موسيقى(،  رقص، 

وفعاليات مختلفة أخرى.

 2018 عام  البلدي  الم�ح  استضاف 
لتشمل  تنوعت  فعاليات،  وثلث  مئة 
وثقافية،  ووطنية  مجتمعية  فعاليات 
وبلغ عدد الحضور خللها ما يقارب 25 

الف شخص تقريباً.



2018 التقرير السنوي 

6263

مكتبة رام الله العامة:

تواصل المكتبة العامة التابعة للبلدية عملها النوعي، وخلل عام 
ف بنسب  2018 بلغ عدد روادها أك�ث من 12 الف شخص، موزع�ي
من  وأفراد  وباحثون  جامعات،  وطلبة  مدارس،  )طلبة  مختلفة 

مختلف الفئات والأعمار(.  

وكانت   كا/ة،  مش�ت  566 المكتبة  ي 
�ف الجدد  ف  ك�ي المش�ت عدد  وبلغ 

رجاع للكتب 33592 كتابا،  عارة والإ حركة التداول تبعا لحركات الإ
من  جديدة  معرفية  بمصادر  المكتبة  ُزوّدت   2018 العام  وخلل 
ف الدوىلي للكتاب ضمن خطط تطوير المكتبة  خلل معرض فلسط�ي
السنوية، وأيضا بإصدرات عّدة مؤسسات محلية، كما تم تصنيف 
ما مجموعه 10701 كتاب، منها 6404 كتب باللغة العربية، و4297 
اليومية  الصحف  ي 

�ف اك  الش�ت إىل  إضافة  ية،  ف نجل�ي الإ باللغة  كتاباً 
والمجلت الدورية المحلية والعربية. 

ي 
المعر�ف المحتوى  تطوير  ي 

�ف العامة  المكتبة  تعاون  وضمن خطة 
لمكتبات مدارس المدينة، تّم تزويد العديد من مكتبات مدارس 
المدينة بمصادر معرفية مختلفة، إضافة إىل رفد محطات القراءة 

ي الحدائق العامة بمجموعات متنوعة من الكتب. 
�ف

دعم وإسناد مهرجانات المدينة

ضمن مساهماتها المختلفة ولسنوات طويلة، 
وإسناد  دعم  عىل  هللا  رام  بلدية  عملت 
ي 

�ف تساهم  المدينة  ي 
�ف أساسية  مهرجانات 

دائم، وهي: مهرجان  تشكيل مشهد حيوي 
هللا  رام  �ية  المعارص/  للرقص  هللا  رام 
مركز   / الدوىلي ف  فلسط�ي ومهرجان  الأوىل، 
لب  فيلم  سينمائية/  وأيام   ، ي الشع�ب الفن 
ف /مدرسة  ك فلسط�ي ، ومهرجان س�ي ف فلسط�ي
الشباب/  م�ح  ومهرجان   ، ف فلسط�ي ك  س�ي

نتاج وتدريب الم�ح. عشتار لإ

دعم وإسناد فعاليات في مرافق دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية

ي 
�ف تنظم  ي 

ال�ت الوطنية  أو  المجتمعية  أو  الفنية  والمشاريع   الفعاليات  ات  إىل جانب دعمها لع�ث
ي للم�ح/ 

ف الوط�ف ي مدينة رام هللا ومنها –مثل- مهرجان فلسط�ي
مرافق تابعة لبلدية رام هللا أو �ف

ي للموسيقى، وجفرا/ إطلق 
ا رام هللا/ جمعية الكمنجا�ت وزارة الثقافة الفلسطينية، وعرض أوركس�ت

/ مؤسسة عبدالمحسن  ألبوم الفنان وليد عبدالسلم، ومؤسسة التعاون، ومهرجان الثقافة الفلمنكي
بية والتعليم، وإحياء ذكرى الرئيس الراحل  القطان، وحفل ختام مئوية فدوى طوقان/مديرية ال�ت
العربية  العلقات  / مفوضية   ي

كبوتسث المطران  يا� عرفات، وذكرى رحيل  يا� عرفات/ مؤسسة 
التجمع   / ي

الفلسطي�ف الشهيد  ويوم   ، ي
غو�ث ال�ب مروان  لإطلق  الشعبية  والحملة  الشعبية،  ف  والص�ي

 ، ي ، وعروض أفلم- مؤسسة قامات لتوثيق النضال الشع�ب ، ويوم الأس�ي ف ي لأ� شهداء فلسط�ي
الوط�ف

، ومؤتمر محاكاة نموذج الأمم  ف ف الفلسطيني�ي ف نقابة الصحافي�ي ف الدولي�ي واستضافة وفد الصحفي�ي
المتحدة/ مدارس المدينة، واستضافة أعمال افتتاح منتدى المياه العالمي/ سلطة المياه، ومؤتمر 

خلل فعاليات حملة ال 18 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة/ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية.

الهدف اإلستراتيجي الرابع:
التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي
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تطوير إدارة الموارد البشرية
تدريب وتأهيل العاملين:

ف وتحديث الأنظمة والتدريب عليها، وبناء  ؛ وأحد سبل تحقيق ذلك هو تطوير قدرات العامل�ي ف تهدف بلدية رام هللا إىل تطوير الخدمات المقدمة للموطن�ي
 ) ف كات الخارجية والمحلية للموظف�ي ف جدول الم�ث ي البيانات العامة يب�ي

ي ورش عمل وتدريبات محليا وخارجيا. )�ف
عىل ذلك شارك العاملون/ات �ف

حفل يوم المرأة:

بمناسبة يوم المرأة العالمي، كرّم رئيس البلدية م. موىس حديد الموظفات حيث تم توزيع هدايا عليهن خلل جولة قام بها عىل مكاتب الموظفات؛ 
ي إسناد جهود البلدية، وحرصهن الدائم عىل مصلحة العمل.

ازه بدور الموظفات �ف ف مبديا اع�ت

مناقشة خطة عمل 2019 مع ممثلي المجتمع المحلي واللجان االستشارية

عقدت بلدية رام هللا اجتماعاً ضم ممثىلي مؤسسات المجتمع المحىلي واللجان الستشارية للبلدية والمجلس البلدي ومديري الدوائر، عرضت 
يرادات لعام 2019،  ي شملت الموارد المالية للبلدية، ومصادر الإ

خلله منهجية عمل البلدية لعام 2019، وخطة عمل البلدية لعام 2019 وال�ت
ي تنفيذها عام 2019؛ وذلك ترجمة لفهم وإيمان المجلس البلدي بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، 

ي سيتم البدء �ف
وأهم المشاريع والنشاطات ال�ت

ي مراحل إعداد الخطط وتنفيذها.
ي تضيفها مشاركة المجتمع المحىلي �ف

ضافة النوعية ال�ت والإ

المشاريع  طبيعة  عن  عام  تصور  لبلورة   ،2019 عام  خلل  تنفيذها  المنوي  البلدية  مشاريع  عىل  السابقة  الفئات  إطلع  اللقاء  واستهدف 
ي سيتم تنفيذها. 

والنشاطات ال�ت

حفل االفطار السنوي:

شهر  بمناسبة  فيها  ف  العامل�ي ف  �ث عىل  جماعيا  إفطارا  البلدية  أقامت 
رمضان المبارك، وشارك فيه العاملون ورئيس وأعضاء المجلس البلدي.

لجميع  الفضل  بالشهر  بالتهنئة  البلدية  رئيس  حديد  م.موىس  وتوجه 
ي بلدية رام هللا.

ف �ف العامل�ي

تكريم العاملين الذين أتّموا السن القانونية:

ي دغلس، وجمعة 
الزملء غسان حس�ف كل من  رام هللا  بلدية  رئيس  كرّم 

وحسام   ، ف حس�ي توفيق  وطارق   ، عا�ي دار  وسعيد  الخالدي،  عيس 
ي سلمان؛ تقديرا للجهود  جميل اسعيد، وزياد غانم الفروخ، ومن�ي ص�ب
البلدية بجهودهم  ي بذلوها خلل سنوات عملهم، حيث أشاد رئيس 

ال�ت
وتفانيهم، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.
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تحسين مستوى رضى الجمهور

حملة حوافز تشجيعية 
لتسديد رسوم البلدية لعام 

2018

لتسديد  حملة  هللا  رام  بلدية  أطلقت 
الرسوم السنوية للعام 2019، وتضمنت 
 25% بخصم  تمثلت  حوافز  الحملة 
المستحقة  الرسوم  عىل  من 20%  بدل 
موا بتسديد  ف ف الذين ال�ت 2019 للمواطن�ي
ي السنوات الخمس 

ي شهر 1 �ف
الرسوم �ف

الماضية )2014_2018(، وخصم 20% 
لشهر كانون ثاٍن، و %15 شباط، و10% 

لشهر آذار، و%5 لشهر نيسان. 

تشجيعيا  خصما  الحملة  وفرّت  كما 
لعائلت الشهداء والأ�ى بنسبة 30%، 
يبة  ورصف السكن  خدمات  رسوم  عىل 
المعارف لبيت الشهيد أو الأس�ي فقط.

تفعيل إدارة الحرف والصناعات

تنفيذ اجراء حملت ترخيص الحرف والمنشآت: إذ تم تقسيم المدينة إىل 4 مناطق، وتمت المتابعة اليومية: إحصاء، وتفتيش، ومخالفة« وضبط المنشآت 
المطاعم  ترخيص  متابعة  إىل  إضافة  البلدية،  إغلق عن محكمة  قرار  بشأنها  اتخذ  ي 

ال�ت المنشآت  لمتابعة  نُفّذت حملة  كما  المدينة،  ي 
�ف المرخصة  غ�ي 

طة السياحية. والمقاهي السياحية بالتنسيق مع ال�ث

ضريبة المعارف وتطوير مدارس المدينة :

يبة المعارف، وذلك ضمن عطائها السنوي لصيانة  يبة المعارف بأعمال صيانة عىل المدارس الحكومية من صندوق رصف تقوم البلدية من خلل رصف
ي تشمل تنفيذ أعمال صيانة لسبع مدارس حكومية، حيث شملت الصيانة استبدال بعض الأبواب الصفية والممرات، ومعالجة البلط، 

المدارس، وال�ت
ي 

وإصلح زجاج الشبابيك، وصيانة مشارب، وتركيب شبك لبعض النوافذ، وصيانة مقاصف، ودهان عدد من الصفوف، وتقوية شبكة الكهرباء �ف
ها من الحتياجات، وذلك وفقاً  المدارس، وبناء مظلة للحماية من أشعة الشمس والأمطار، وتركيب الحمايات ودهانها، وصيانة وحدات صحية وغ�ي

لإجراءات الصيانة الدورية المستمرة للمدارس الحكومية، وصيانة وتطوير المدارس القائمة عىل مدار العام.
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تطوير نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات 
)ERP(: تفعيل برامج نظام محوسب شامل

ي تطبيق نظام عمل 
، والذي تسعى البلدية من خلله إىل تحقيق رؤيتها �ف ونية الممول من مؤسسة الـ GIZ للتعاون الدوىلي لك�ت وع البلدية الإ ي إطار م�ث

�ف
يكة، فعّلت بلدية رام هللا  ف والمطورين والمؤسسات ال�ث ونيا تسهيل عىل المواطن�ي ي فعال يؤدي إىل إنجاز عمل وخدمات البلدية الك�ت

و�ف ي الك�ت
خدما�ت

ي جميع الدوائر، إضافة إىل استقبال طلبات الجمهور ومعالجتها. 
ي معالجة كافة متطلبات العمل الداخلية �ف

استخدام النظام الموحد الشامل الذي نجح �ف

ي تستخدم الآن برنامج التخطيط والموازنة، وبرنامج مركز خدمات الجمهور، وبرنامجWF، وبرنامج القلم )الصادر والوارد(، وبرنامج دليل 
امج ال�ت ومن ال�ب

ي 
ية، وبرامج رخص الأبنية وقطع الأرا�ف يات والمستودعات والموارد الب�ث المؤسسات، وبرنامج محارصف الجتماعات، وبرامج المحاسبة والرسوم والمش�ت

وإدارة المشاريع، وبرنامج الأصول الثابتة، وبرنامج الحرف والصناعات، وبرنامج المبيعات وجباية الحدائق.

عرض تجربة البلدية في تقديم خدمات مؤتمتة أمام عدد من البلديات األلمانية في نورنبرغ

ي توف�ي خدمات نوعية 
ي اعتماد نظم المعلومات الجغرافية كأداة رئيسة �ف

وع »رام هللا مدينة ذكية«، وتجربتها الفريدة �ف شاركت البلدية خطة م�ث
اتيجيات المدن الذكية الذي عقد  ي ملتقى إس�ت

ي يحتاجها موظفو البلدية وأبناء مدينة رام هللا وزوارها؛ وذلك �ف
ي ال�ت

ومعلومات مرتبطة بالبعد المكا�ف
ي المجال من 14 مدينة من دول 

ف �ف ة من 23-2018/10/25، بحضور مختص�ي ي الف�ت
غ الألمانية �ف بتنظيم مؤسسة »المدن المتواصلة« بمدينة نورن�ب

ألمانيا، وتركيا، وتايوان، وفرنسا، وأوكرانيا، ورواندا، وهولندا. 

لبيانات   Apple Maps آبل  خرائط  تحديث 
األحوال المرورية في رام الله 

 Apple  ي أجرتها خرائط آبل
تابعت بلدية رام هللا التحديثات ال�ت

ي رام 
ف حالة الطرقات ومستوى الزدحام المروري �ف Maps بتضم�ي

ي أنظمة 
هللا باستخدام تطبيق الخرائط الخاص بهم والمتوافر �ف

تحديثاً  شملت  حيث   watchOSإىل بالإضافة   ،macOSو  ،iOS
المدينة.  ي 

�ف المرورية”  “الأحوال  ة  ف م�ي بتفعيل  ومهماً  اً  كب�ي جديداً 
أو  بالأزرق،  أو  بالأحمر،  ملونة  خطوط  الخارطة  عىل  باتت  فقد 
النظام  أصبح  كما  الطرق.  ازدحام  درجة  عىل  للدللة  تقاىلي  بال�ب
بيانات  عىل  اعتماًدا  مكان  لأي  المتوقع  الوصول  وقت  يعدل 
الزدحام المتوافرة، كما يزّود النظام بمعلومات عن طرق بديلة 
وقت  أقل  ي 

�ف مبتغاه  لوصول  سلوكها  الزائر  أو  للمواطن  يمكن 
ي أوقات الذروة. 

ي التأخ�ي بسبب الزدحام؛ خاصة �ف
ممكن، وتل�ف

البيانات  خلل  من  الزدحام  بيانات  بتحديث  آبل  كة  �ث وتقوم 
طرقات  عىل  المتواجدين  ف  المستخدم�ي أجهزة  من  تجمعها  ي 

ال�ت
بها.  يتحركون  ي 

ال�ت وال�عة  مواقعهم  تحديد  من خلل  المدينة 
ي أغلب الدول العربية، 

ويعت�ب هذا التحديث مهما وهو ل يتوفر �ف
ة الملحة  ف ة مفيدة أخرى وهي م�ي ف كما يعّد خطوة أوىل لإضافة م�ي
ة التحليق فوق  ف خطوة بخطوة Turn By Turn Navigation ، وم�ي
ي ل تزال غائبة 

ها من المزايا المهمة ال�ت المدن  3D Flyoverو غ�ي
عن منطقتنا.

يمكن تحميل هذا التطبيق من ,Apple Store  والتحقق من تفعيل 
خاصية »حركة المرور« من إعدادات الخرائط للستفادة من هذه 

ة. ف الم�ي

البث المباشر من التقاطعات الرئيسة

ة للميدان من مب�ف البلدية الرئيس، مع إمكانية مشاركة  وع إىل تزويد غرفة العمليات المركزية للطوارئ وأمن البلدية بإمكانية المراقبة المبا�ث يهدف الم�ث
ي المدينة لغرفة الطوارئ، 

ًة من التقاطعات الرئيسة �ف ا تبث مبا�ث ة كام�ي ي فعاليات معينة تحددها البلدية. وقد تم تركيب أحدى ع�ث
ف �ف البث مع المواطن�ي

ف خلل فعاليات عدة؛ كزيارة الأم�ي ويليام، وفعاليات مؤتمر أبناء رام هللا. ومشاركة البث المبا�ث مع المواطن�ي
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تطوير خدمة قياس رضى المواطنين بشكل محوسب

المواطن  تقديم  خلل  من  الجمهور  خدمات  مركز  يقدمها  ي 
ال�ت الخدمة  عن  ف  المواطن�ي ر�ف  لقياس  جديدة  محوسبة  أداة  البلدية  طورت 

ي المركز، وقد تبعها تحليل للنتائج بشكل أاسبوعي وشهري للستفادة من آراء 
ي كل محطة �ف

لرأيه بمستوى الخدمة عىل أجهزة لوحية تتوافر �ف
ف ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم ورضاهم عنها. ف أداء الموظف�ي ي تحس�ي

ف ووجهات نظرهم �ف المواطن�ي

تطوير مدارس ذات ممارسات ذكية في مدينة
رام الله

نوعية  خدمات  تقديم  ع�ب  هللا  رام  مدينة  ي 
�ف التكنولوجية  للبيئة  تعزيزا 

ي 
�ف ذكية  مدينة  كأول  للمدينة  هللا  رام  بلدية  رؤية  مع  وتماشيا  وذكية، 

تهيئة  تم  ما  غرار  عىل  ف  ع�ي أبو  زياد  الشهيد  مدرسة  تهيئة  تم   ، ف فلسط�ي
من  ذكية  ممارسات  ذات  مدرسة  لتكون  به  الثانوية  رام هللا  بنات  مدرسة 
تفاعلية  بأدوات  فيها  التقليدية  والتعليم  التعلم  أدوات  استبدال  خلل 
متماشية والتطور التكنولوجي وثورة التصالت الحديثة. ففي الوقت الذي 
والمناهج  التعليمية  المواد  تهيئة  مهمة  والتعليم  بية  ال�ت وزارة  فيه  تتوىل 
والتقييم  التدريس  أساليب  ي 

�ف النظر  التكنولوجيا، وإعادة  ي وعرص 
لتتماىسث

ي 
البنية التحتية التكنولوجية ال�ت وتبادل المعلومات، وفرّت بلدية رام هللا 

رئيس  مركز  توف�ي  مع  التوجه،  هذا  نجاح  لإ الأساسية  ف  التمك�ي أداة  تشكل 
آمنة  لسلكية  وشبكة  ال�عة،  فائقة  سلكية  حاسوب  وشبكة  للبيانات، 
اقات  نت، ونظام أمان لمنع الخ�ت للوصول إىل الشبكة الداخلية وشبكة الن�ت
، ومخت�ب حاسوب ذكي مجهز  ف للمستخدم�ي الصلحيات  وتنظيم  الخارجية 
للبيانات،  الرئيس  المركز  من  تغّذى   )VDI( اضية  اف�ت حاسوب  بأجهزة 
ي 

ا�ف اف�ت بجهاز حاسوب  كل صف ومخت�ب  تزويد  مع  متعددة،  وبرمجيات 
. مع بروجك�ت تفاعىلي

ي زياد أبو 
ي مدرس�ت

ف الخامس والسادس �ف كما زوّدت البلدية طلب الصف�ي
ف الوزارة من تفعيل برنامجها  ف منجد بأجهزة حواسيب ذكية لتمك�ي ، وع�ي ف ع�ي
»رقمنة التعليم« الذي يقدم المواد التعليمية من خلل الحواسيب الذكية.

اعتماد البلدية االستبيانات والنماذج االكترونية في تواصلها مع المواطنين

؛ ع�ب توف�ي نماذج مؤتمتة معلن عنها عىل صفحة  ف ي جمع آراء المواطن�ي
، و�ف ي

و�ف ي استقبال الطلبات بشكل الك�ت
اعتمدت بلدية رام هللا توجهاً جديداً �ف

ي 
ي الخاص بهم لمن يتوافر بريده �ف

و�ف يد اللك�ت ف من خلل ال�ب ي والصحف؛ يتم تعميمها عىل المواطن�ي
و�ف البلدية الرسمية وموقع التواصل اللك�ت

ات، واستقبال طلبات المشاركة  بيانات البلدية، ومن الأمثلة عليها استقبال طلبات عضوية اللجان الستشارية، واستقبال طلبات عضوية منتدى الخ�ب
ببعض  الخاصة  الرأي  الطلبات، إضافة اىل استطلعات  ها من  الميلد، وغ�ي المشاركة بسوق  للـ GIS، واستقبال طلبات  العالمي  اليوم  بفعاليات 

ي تواجه المدينة كمشكلة الكلب الضالة.
ف بشأن كيفية التعامل مع بعض التحديات ال�ت الفعاليات، وطلب تغذية راجعة من المواطن�ي

تجهيز وتطوير المركز الرئيس للبيانات

ف البلدية لمبناها الجديد، جهزّت البلدية مركز بيانات رئيس جديد وفق المعاي�ي العالمية؛ مزّود بخوادم حديثة وبأنظمة الطاقة الأساسية  ي إطار تجه�ي
�ف

ات الخاصة من تحديد لدرجة الحرارة  ف ف المركز بكافة التجه�ي نت ب�عات عالية، كما تم تجه�ي والحتياطية، والمركز متصل بشبكة الفاي�ب الداخلية ومزّود بإن�ت
وأجهزة إطفاء الحرائق وتنظيم للكهرباء ومواصفات أمنية عالية. 
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GIS االحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الـ

تحت شعار »شاركوا، تفاعلوا، اكتشفوا«؛ احتفلت بلدية رام هللا باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الـGIS، ويهدف هذا التقليد السنوي 
ف تقنيات جمع المعلومات وتحليلها. ف علم الجغرافيا وب�ي ي تدمج ب�ي

الذي بدأ عالميا عام 1999 إىل الحتفال بهذه التكنولوجيا الحديثة ال�ت

اتيجية  س�ت وقد تمكنت البلدية من خلل منصة الـ GIS الخاصة بها، وتطبيقاتها التفاعلية، من تطوير آليات العمل اليومي للبلدية، ودعم خططها الإ
بما يخدم استدامة الخدمات ورفع مناعة المدينة.

ي العالم عىل المستويات المحلية والعالمية، وأسباب 
، وعلقته بالعلوم والتقنيات وأهميته �ف ف وخلل الحتفال، تم إيضاح مفهوم الـGIS للمواطن�ي

تخصيص يوم عالمي للحتفال به، وسبب اهتمام هذا العدد من المدن به. وتقديم ملخص عن نتائج تجربة بلدية رام هللا خلل سنوات استخدامها 
ي طورتها دائرة الـGIS & IT لعمل دوائر البلدية 

ي جنتها البلدية من تبنيه، وأهم التطبيقات التفاعلية والدراسات التحليلية ال�ت
للنظام والفوائد ال�ت

ي عملهم 
. تلها عروض إيضاحية من مديري كافة دوائر البلدية وبعض رؤساء الأقسام عن كيفية استخدامهم لهذه التطبيقات التفاعلية �ف ف وللمواطن�ي

اليومي رغم تنّوع خلفيتهم الأكاديمية والمهنية.

www.ramallah.ps/GIS:ونية من خلل يُذكر أن بلدية رام هللا توفر تطبيقات تفاعلية مجانية للجميع عىل صفحة البلدية اللك�ت

شهد عام 2018:
تركيب 2000 لوحة إسم 	 

ي 
شارع بجانب رقم المب�ف �ف

80 شارعا
صيانة وتركيب 238 لوحة 	 

أسماء شوارع
تركيب لوحات ترقيم داخىلي 	 

570 جديد + 92 بدل مخلوع
ترقيم أبنية خارجي 73	 

الهدف اإلستراتيجي الخامس:
تعزيز مكانة رام الله محليا وعربيا وعالميا، ومن أبرز ما تم تحقيقه 

في إطار هذا المحور:
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رقمنه الخدمات السياحية

وع  ويج، وتضمن هذا الم�ث ي رقمنه الخدمات ووسائل التواصل وال�ت
ي إطار سعي بلدية رام هللا إىل مواكبة التوجهات العالمية �ف

يندرج ذلك �ف
ي المدينة، 

ي رام هللا، إذ يحوي الموقع معلومات يحتاجها الزائر أثناء إقامته �ف
ي خاص بالسياحة �ف

و�ف 3 أنشطة رئيسة، وهي: إنشاء موقع الك�ت
ي 

وع إعداد استطلعات رأي زائري المدينة حول إقامتهم والخدمات ال�ت ي المدينة بتقنية VR 360، وم�ث
ي �ف

ا�ف كما تم تنفيذ نشاط التجوال الف�ت
ي المدينة.

ونية، بالإضافة اىل معلومات إحصائية حول قطاع السياحة �ف ي المدينة؛ من خلل استخدام الستمارة اللك�ت
تلقوها �ف

City Brand مشروع وسمة المدينة

ويج الهولندي نيكولس مولدر ، بهدف دراسة  دام الهولندية، استضافت بلدية رام هللا خب�ي ال�ت ي رام هللا وأمس�ت
ف بلدي�ت ضمن علقة التعاون ب�ي

فرص وإمكانات تسويق المدينة عىل نطاق محىلي وعالمي.

ي المرحلة القادمة 
ي ستسمح �ف

وهدفت الزيارة إىل عمل دراسة أولية عن مقومات المدينة وخصائصها الثقافية والجتماعية والقتصادية، وال�ت
ي المدينة.

بتكوين وسمة تسويقية للمدينة )City Brand ( من شأنها تنشيط السياحة، وجذب الستثمار للمدينة، وتفعيل التواصل مع مواط�ف

تنظيم سوق الميالد المجيد

، نظمت البلدية فعالية سوق الميلد المجيد، وتزامنت مع احتفالت المدينة بالأعياد المجيدة، وقد شارك أك�ث من 40  للعام الثالث عىل التواىلي
ف عىل مدى أربعة أيام، كما نظمت  ي السوق من داخل المدينة وخارجها، بالإضافة إىل بعض المشاركات الدولية، وزار السوق آلف المواطن�ي

عارضا/ة �ف
بلدية رام هللا عّدة فعاليات وأنشطة ترفيهية للأطفال خلل أيام السوق. 

مشروع إنتاج مواد سياحية وترويجية للمدينة

ي المدينة، قامت البلدية بإنتاج أك�ث من 20 ستاندا تم توزيعها عىل الفنادق والمرافق السياحية 
اتيجية لتنمية قطاع السياحة �ف س�ت تماشياً مع خطتها الإ

ي المدينة. وتحوي هذه الستاندات عىل خرائط سياحية للمدينة وبروشورات تعريفية وترويجية للمدينة ومرافقها السياحية، كما أصدرت البلدية نسخة 
�ف

ويجية  وشورات والمطويات ال�ت ية، بالإضافة إىل عدد من ال�ب ف نجل�ي ف العربية والإ حديثة من الخارطة السياحية ومطوية )Must Do in Ramallah 10( باللغت�ي
ي المركز السياحي التابع للبلدية.

ها للبيع �ف ي تحمل اسم المدينة بهدف توف�ي
وعدد من الهدايا المختلفة ال�ت
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تنفيذ مشاريع وبرامج مع المدن العالمية

تسعى بلدية رام هللا إىل وضع رام هللا عىل الخارطة العالمية من خلل شبكة علقات واسعة مع أك�ث من 30 مدينة حول العالم، وعضوية أك�ث 
ي 

كة وتبادل معر�ف من 15 منظمة إقليمية ودولية وشبكات متخصصة وعامة. وتعمل البلدية عىل استثمار علقاتها الدولية لصالح إقامة مشاريع مش�ت
 )sludge( وع تجفيف الحمأة ي هذا المجال، ومن أهمها، م�ث

ي تحقيق عدد من النجاحات �ف
ي لطواقم البلدية المختلفة، ونجحت البلدية �ف

ا�ت وخ�ب
وع حواىلي 870,000 يورو. كما تم  بالتعاون مع بلدية تولوز الفرنسية ووكالة التعاون الفرنسي AFD؛ الذي سينفذ خلل عام 2019 وتبلغ تكلفة الم�ث
ف الفرنسية، وبلغ قيمة ما تم تجنيده من الجانب الفرنسي حواىلي 107,000 يورو  وع تأهيل البلدة القديمة بالتعاون مع بلدية إبنيه سور-س�ي تنفيذ م�ث

وع. لصالح الم�ث

ي ألمانيا، حيث تم 
ات وتبادل المعرفة لطواقم بلدية رام هللا، فقد زار عدد من أعضاء وموظفي بلدية رام هللا مدية بون �ف ي مجال بناء الخ�ب

أما �ف
ك لمنحة من الحكومة الألمانية لتنفيذ  دماج الجتماعي، وسيتم التقدم بطلب مش�ت ي مجاىلي التنمية والتخطيط والإ

الطلع عىل تجربة بلدية المدينة �ف
ف ووضع برنامج للتعاون بينهما. كة، كما نظمت زيارة تبادلية مع مدينة لوبلن البولندية لتشبيك مؤسسات المدينت�ي بعض المشاريع المش�ت

، كما تم  ف ف الجانب�ي يطانية، بتوقيع مذكرة تفاهم لتأط�ي العلقة ب�ي وخلل هذا العام 2018؛ طورّت بلدية رام هللا علقات مع بلدية أكسفورد ال�ب
طار تم الجتماع مع عدد من  ي هذا الإ

تنفيذ مشاورات مع عّدة مدن عربية، مثل مدينة مادبا الأردنية، والريان القطرية، وبعض المدن الجزائرية، و�ف
ف لدى عدد من البلدان العربية والأوروبية، وسيتم خلل العام القادم 2019 توقيع اتفاقيات لتطوير تلك العلقات رسميا، واستثمارها  سفراء فلسط�ي

، وتنفيذ مشاريع وبرامج تعاون. ف لصالح الجانب�ي

مؤتمر أبناء رام الله 60

ي 
ي الوليات المتحدة قرارا بإقامة المؤتمر السنوي �ف

ي العام 2014، اتخذ اتحاد أبناء رام هللا �ف
ي تنظيم مؤتمر أبناء رام هللا 56 �ف

بعد النجاح الكب�ي �ف
ي الداخل والخارج، 

ي رام هللا صيف 2018 بحضور آلف من أبناء المدينة �ف
رام هللا مرة واحدة كل أربع سنوات، وترجمة لذلك؛ ُعقد المؤتمر الستون �ف

عداد للمؤتمر وتنظيم  ي الإ
ف �ف أبناء رام هللا، دور مم�ي اكة مع عدد من مؤسسات المدينة ومنها �ية رام هللا واتحاد  وكان لبلدية رام هللا وبال�ث

ي اللجان المختلفة، منها: 
أنشطته كافة، حيث ترأس م. موىس حديد اللجنة التوجيهية للمؤتمر، وترأس وشارك عدد من مديري وموظفي البلدية �ف

ات  ها، كما شارك الع�ث لجنة الفعاليات الرسمية، ولجنة العلقات العامة والعلم للمؤتمر، لجنة GIS وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الثقافية وغ�ي
ي الأمور اللوجستية، أو إدارة فعاليات المؤتمر المختلفة 

ي مجال الأمن وحفظ النظام، أو �ف
من طواقم البلدية من خلل التخصصات المختلفة، سواء �ف

ها من الأنشطة. بدءاً بحفل الستقبال إىل الحفل الختامي والجولت وغ�ي
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تدشين شارعْي بولص سابا ونصير العروري

، حمل الأول اسم رئيس بلدية رام  ف دشنت بلدية رام هللا، شارع�ي
ي 

ي منطقة حي الجبل بمدينة رام هللا، �ف
هللا السابق بولص سابا �ف

ي نص�ي 
ي اسم المفكر والأكاديمي الفلسطي�ف

ف حمل الشارع الثا�ف ح�ي
أبناء رام  البلدي، وعدد من  المجلس  العاروري، بحضور أعضاء 

. ف هللا وعائلت المرحوم�ي

تدشين صرح شهداء رام الله 

ي مدينتهم، وقد أقيم 
ي تشييد الرصح تكريما وتخليدا لشهداء رام هللا �ف

ي البلدة القديمة، ويأ�ت
دشنت بلدية رام هللا رصح شهداء رام هللا �ف

الرصح بتمويل من وقفية المرحوم إبراهيم العاروري.

اللقاءات المجتمعية

ي عملية التخطيط وصنع القرار وتطبيق مبادئ الحوكمة المحلية، وخلل العام 2018 
اك المجتمع المحىلي �ف تؤمن بلدية رام هللا بأهمية إ�ث

ات من المجتمع  ي شكلتها البلدية من ذوي الخ�ب
عقدت البلدية أك�ث من خمسة لقاءات مجتمعية. شملت لقاء تعارفيا للجان الستشارية ال�ت

ي مجالت مختلفة ل سيما التنموية منها، حيث ُعقدت عدة لقاءات مع المجتمع المحىلي بهدف 
المحىلي لتقديم الستشارات لبلدية رام هللا �ف

ه، كما عقد لقاء آخر  ف عن قطاع الفنادق وغ�ي ي المدينة، ومنها لقاءات مع اللجنة الستشارية للسياحة، وأيضا مع ممثل�ي
تنمية واقع السياحة �ف

مع المجتمع المحىلي لعرض ونقاش خطة العمل للبلدية للعام 2018، ولقاءات عّدة متخصصة مع المجتمع المحىلي من أفراد ومؤسسات 
المدينة عىل علقات  الذي عقد لطلع مؤسسات  كاللقاء  المدينة،  ف ومؤسسات  المواطن�ي البلدية، وهموم  لمتابعة عّدة قضايا تخص عمل 

البلدية الدولية وإمكانية الستفادة منها من المؤسسات.
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استقبال األمير وليام في رام الله

ات السنوات، وقد قامت  ف منذ ع�ث ي لفلسط�ي
استقبلت مدينة وبلدية رام هللا الأم�ي وليام صيف العام 2018، وهي أول زيارة لأم�ي بريطا�ف

بلدية رام هللا بالتحض�ي ووضع برنامج الزيارة، حيث تم تنظيم سلسلة فعاليات ثقافية وتراثية عىل هامش الستقبال الذي نظمته البلدية 
 . ي كب�ي ي رسمي وشع�ب

بحضور فلسطي�ف

استقبال االميرة ريم العلي في رام الله

ي دار البلدية، وتم خلل الزيارة التأكيد عىل عمق 
ف وذلك �ف ي فلسط�ي

ي �ف
ة ريم العىلي برفقة السف�ي الأرد�ف استقبلت بلدية رام هللا سمو الأم�ي

ى، كما  اتها الأردنية ل سيما أمانة عمان الك�ب ي تربط مدينة رام هللا بنظ�ي
ة ال�ت ف ، والعلقة المم�ي ي

ي والفلسطي�ف
ف الأرد�ف ي تربط الشعب�ي

العلقة ال�ت
ي البلدة القديمة من مدينة رام هللا.

ة بجولة �ف قامت سمو الم�ي

تنظيم لقاءات تعريفية لطلبة المدارس

ي 
ي أنشطة البلدية، ورفع الوعي لديهم بعمل البلدية وبدورها التنموي والخدمات ال�ت

اك الشباب �ف إنطلقاً من إدراك بلدية رام هللا لأهمية إ�ث
؛ نفّذت دائرة العلقات العامة عددا من الزيارات لمدارس المدينة واللتقاء مع طلبة الصفوف العليا، وقد أظهر الطلبة  ف تقدمها للمواطن�ي
ي بعض تلك الأنشطة وممارسة حقهم 

ي النخراط �ف
اً بمعرفة أقسام وأنشطة البلدية المختلفة ومشاريعها، وأبدى كث�ي منهم رغبة �ف اهتماماً كب�ي

ف دائرة العلقات العامة  ي المدينة وكجيل شاب يشكل عماد المستقبل، ومن المقرر أن يغدو هذا النشاط سنويا ينظم بالتعاون ب�ي
ف �ف كمواطن�ي

ومدارس المدينة المختلفة.

استضافة بلديات محلية 

ات واطلع تلك البلديات عىل تجربة بلدية رام هللا  استضافت بلدية رام هللا عّدة بلديات فلسطينية خلل العام 2018، بهدف تبادل الخ�ب
، حيث زار البلدية وفد من بلدية الخليل، كما زار البلدية  ي دورها التنموي ورؤيتها العرصية للحكم المحىلي

ي تقديم خدماتها و�ف
كبلدية ريادية �ف

ي حزما وكفر عقب للهدف ذاته.
ي من بلدية الظاهرية، وزارت البلدية أيضا وفود من بلدي�ت

وفد تق�ف

تنظيم لقاءات تعريفية لطلبة المدارس

ي 
ي أنشطة البلدية، ورفع الوعي لديهم بعمل البلدية وبدورها التنموي والخدمات ال�ت

اك الشباب �ف إنطلقاً من إدراك بلدية رام هللا لأهمية إ�ث
؛ نفّذت دائرة العلقات العامة عددا من الزيارات لمدارس المدينة واللتقاء مع طلبة الصفوف العليا، وقد أظهر الطلبة  ف تقدمها للمواطن�ي
ي بعض تلك الأنشطة وممارسة حقهم 

ي النخراط �ف
اً بمعرفة أقسام وأنشطة البلدية المختلفة ومشاريعها، وأبدى كث�ي منهم رغبة �ف اهتماماً كب�ي

ف دائرة العلقات العامة  ي المدينة وكجيل شاب يشكل عماد المستقبل، ومن المقرر أن يغدو هذا النشاط سنويا ينظم بالتعاون ب�ي
ف �ف كمواطن�ي

ومدارس المدينة المختلفة.
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حفل استقبال البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية في فلسطين

، وذلك تكريما لهذه  ف ي فلسط�ي
نظمت بلدية رام هللا مع نهاية العام 2018 حفل استقبال للبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة �ف

ف بلدانهم ومدينة رام هللا، وقد نظم الحفل بموازاة احتفالت الميلد. ي تقوية أوارص التعاون ب�ي
البعثات والمؤسسات وشكر أفرادها عىل دورهم �ف

استقبال عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والوفود الدولية

ي إطار سعي البلدية لتطوير علقات 
استقبلت بلدية رام هللا خلل 2018 عددا من السفراء والقناصل والبعثات الدبلوماسية والدولية، وذلك �ف

ي 
ها لخدمة القضايا الوطنية العامة وأيضا لخدمة المجتمع المحىلي �ف اف إمكانية فتح علقات تعاون جديدة وتسخ�ي التعاون القائمة، واست�ث

ي والمرصي، وزيارة عمدة 
ين الأرد�ف ، واستقبال السف�ي ف ، وأعضاء من مجلس بلدية برل�ي ي

ي ألما�ف
المدينة، ومن تلك اللقاءات استقبال وفد برلما�ف

. ف هم من الضيوف الدولي�ي ويجية، وغ�ي بلدية دبلن، ووفد مدينة تروندهايم ال�ف

المشاركة في المؤتمر السنوي العام لجمعية إنارة المدن في المغرب

بداعية والتقنيات  ات والأفكار الإ ي المغرب، وهدف المؤتمر إىل تبادل الخ�ب
ي المؤتمر السنوي العام لجمعية إنارة المدن �ف

شاركت بلدية رام هللا �ف
البيئية  القضايا  ومعالجة  LEDـ،  للطاقة  الموفرة  نارة  الإ إستخدام  ي 

�ف المختلفة  المدن  تجارب  عىل  والإطلع  العام  ف  الح�ي إنارة  ي 
�ف الحديثة 

ية المتعلقة بهذا الموضوع. والحرصف

ي المؤتمر الذي نظم عىل مدار ثلثة أيام؛ رئيسة لجنة المشاريع وعضو المجلس البلدي م. وسام عازر،  ورئيس قسم تجميل المدينة 
وشارك �ف

، حيث قّدم  م. عويضة عرضاً تناول فيه اعتماد بلدية رام هللا  ي
نارة المستدامة م. ماجد الكيل�ف م. سامي عويضة، ورئيس قسم الكهرباء والإ

نارة الجمالية وعروض المهرجانات، ومن  ي تنظمها البلدية باستخدام الإ
ي فعاليات المدينة ال�ت

ي كافة مشاريعها، و�ف
نارة الموفرة للطاقة  LED �ف الإ

نارة الموفرة للطاقة ) ليد (.  ف لطرح أي استفسارات حول رؤية البلدية المستقبلة للإ ثم ُفتح باب الأسئلة للمشارك�ي
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الهدف السادس:
التخطيط اإلستراتيجي والتنمية االقتصادية المحلية.

التخطيط اإلستراتيجي:

اتيجية لمدينة رام هللا 2018-2021، من خلل تشخيص الواقع الحاىلي للمدينة وتحليل  س�ت عملت البلدية عىل تطوير الخطة التنموية المحلية الإ
نقاط القوة، والفرص، ونقاط الضعف، والتهديدات، وتم تحديد الحتياجات والقضايا التنموية للمجالت التنموية الأربعة: البيئة والبنية التحتية، 

دارة والحكم الرشيد.  والتنمية القتصادية والسياحية، والتنمية الثقافية والجتماعية، والتعليم، والإ

تيب القضايا التنموية حسب الأولوية وصياغة الرؤية والأهداف التنموية، وورشة أخرى مع المجتمع  طار، عقدت البلدية ورشة عمل ل�ت ي هذا الإ
و�ف

ي احتياجات  امج والمشاريع التنموية لكل مجال رئيس من المجالت التنموية الأربعة؛ للخروج بخطة تنموية شاملة تل�ب المحىلي بهدف صياغة ال�ب
ف  ي مدينة رام هللا للمواطن�ي

ي خدمات البلدية وتوف�ي بيئة جاذبة �ف
ة الخطة ومدتها4 سنوات لإحداث تطور نوعي �ف وتطلعات مدينة رام هللا خلل ف�ت

ف من أبناء المدينة وكافة مكونات المجتمع، وسعت البلدية إىل مشاركة أك�ب عدد ممكن من مكونات المجتمع المحىلي  ب�ي والزائرين والمستثمرين والمغ�ت
اكة والشفافية والحكم الرشيد. ي إعداد الخطة التنموية المحلية لتعزيز مبدأ ال�ث

�ف
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التنمية االقتصادية المحلية:

اك جميع القطاعات وأصحاب التخصصات ذات  أنجزت البلدية تشكيل المجلس الستشاري للتنمية القتصادية المحلية لمدينة رام هللا، بهدف إ�ث
طار  ات إىل جنوب أفريقيا للتعرف إىل الإ ي زيارة تبادل خ�ب

ي مدينة رام هللا ومحيطها، كما تمت المشاركة �ف
ي عملية تنمية القتصاد المحىلي �ف

العلقة �ف
ي مجال التنمية القتصادية المحلية.

العمىلي وتجربة الهيئات المحلية �ف

ي المجال بتنسيق 
ف �ف اء محلي�ي ي تدريب مع خ�ب

 وحرصا عىل الطلع عىل مزيد من التجارب ذات العلقة بالتنمية القتصادية المحلية؛ تمت المشاركة �ف
ي مرحلته 

من وزارة الحكم المحىلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبدعم من التحاد الهولندي للهيئات المحلية، حيث ركز التدريب �ف
ي الهيئات المحلية. 

الأوىل عىل مأسسة وحدة التنمية القتصادية المحلية �ف
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الــفــصــل الــثــالــث
بيانات عامة

الــتــقــريــر الــســنــوي

2018
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بيانات عامة:

قائمة اعمال الشق والتعبيد في الشوارع والطرق  2018

ملحظات الطول الموقع اسم الشارع

قشط وتعبيد 120 مركز المدينة كمال عدوان

قشط وتعبيد 190 مركز المدينة دار جغب

قشط وتعبيد 600 مركز المدينة فهة ال�ف

قشط وتعبيد 210 بطن الهوا التحرير

قشط وتعبيد 225 بطن الهوا ي دونانت ه�ف

قشط وتعبيد 310 مركز المدينة موك ال�ي

قشط وتعبيد 80 الماسيون محمد جمجوم

توسعة وتعبيد 680 ة الط�ي نديم الزرو

شق وتعبيد  180 الذاعة مريم الجاجة

شق وتعبيد  140 الماسيون ف دير ياس�ي

شق وتعبيد  160 بطن الهوا رصفند

شق وتعبيد  300 الذاعة الندلس

قشط وتعبيد 160 البلدة القديمة دار عواد

قشط وتعبيد 250 مركز المدينة  ي قراط ا�ب

قشط وتعبيد 155 مركز المدينة  الكشافة 

قشط وتعبيد وارصفة  390 مركز المدينة  احمد العيساوي 

قشط وتعبيد وارصفة  250 مركز المدينة  دار يوسف

قشط وتعبيد وارصفة  330 مركز المدينة  اقة ال�ش

قشط وتعبيد وارصفة  235 البلدة القديمة خلف النادي السلمي 

قشط وتعبيد وارصفة  50 البلدة القديمة مريم الزعرور

قشط وتعبيد وارصفة  340 مركز المدينة  الشارع الرئيسي 

شق فقط 1335 رام الله الجديدة  الكرينعة 

شق وتعبيد  250 ة  الط�ي فاج�ف + فينا 

شق وتعبيد  220 ة  الط�ي ي 
احمد حلمي عبدالبا�ت

شق وتعبيد  160 ة الط�ي العلمانية

قشط وتعبيد 200 مركز المدينة  يافا 

قشط وتعبيد 60 مركز المدينة  ف  برل�ي

7580 م�ت طول  المجموع

بيانات رخص األبنية: 

قائمة رخص البناء من تاريخ 2018/1/1 –2018/12/31

النسبة
مساحة بناء 

تعديلي
النسبة

مساحة بناء 
جديد م2

مجموع 
المساحات 

المرخصة م2 

عدد الرخص 
الصادرة

الشهر

0 0 0 0 0 0 ي
كانون الثا�ف

0 0 0 0 0 0 شباط

3.4% 482 96.6% 13608 14090 4 اذار

16.3% 9053 83.7% 46519 55572 42 نيسان

13.9% 463 86.1% 2859 3322 10 أيار

23.3% 2631 76.7% 8669 11300 20 حزيران

43.7% 2870 56.3% 3692 6562 7 تموز

4.8% 266 95.2% 5198 5464 5 آب

17.4% 5651 82.6% 26853 32504 38 أيلول

3.7% 167 96.3% 4292 4459 4 ين اول  ت�ش

0.3% 23 99.7% 6981 7004 3 ي
ين الثا�ف ت�ش

3.1% 315 96.9% 9769 10084 8 كانون أول

14.6% 21921 85.4% 128440 150361 141 المجموع
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مشاركات الموظفين الداخلية والخارجية:

جدول يبين المشاركات الخارجية للموظفين من )شهر كانون ثاني – كانون اول ( 2018

المكان اسم الدورة السم 

سالي عبد اللطيف سليم قطاوي 1
) ف بلغاريامنحة / Creative Europe )منحة مشاريع فنية لمعالجة قضايا الللجئ�ي

Amsterdam Ambacht in Beeld Festivalدام امس�ت

ي2
ماجد ابراهيم محمد الكيل�ف

الردنورشة عمل الخطوات الفنية لتحض�ي خطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ

Lucci Annual General Meeting 2018الرباط/ المغرب

فرح زه�ي فرح كسابري3
زيت ات / اكاديمية المدن الذكية من جامعة ب�ي اسبانياتبادل خ�ب

وع Televic )تركيب وتشغيل قاعة المؤتمرات الذكية( بلجيكاالتدريب لم�ث

ف 4 احمد خميس محمود ابو ل�ب

اتيجي للتنمية القتصادية المحلية  الردنورشة عمل التخطيط الس�ت

المغربالدورة الثالثة من ملتقى المدن الذكية 

 MC2CM Mediterranean City-to-City Migration فينا

Summer Academy of the United Nations Systems Staff Collegeبون

ي الدويك 5
صفاء زكريا حس�ف

زيت ات / اكاديمية المدن الذكية من جامعة ب�ي اسبانياتبادل خ�ب

Connective Cities Dialogue Event ”Strategies for a 
and Opportunities Degital City - Challenges 

المانيا

Workshop of smart sustainable cities and 
E- government 2018 

كوريا

ي ادارة شبكة المدينة وادارة مياه الرصف الصحيخالد وليد حسن غزال 6
تركيا تدريب �ف

ي حبايب 7 ية واجتماعية للجميعرنا ابراهيم م�ت بون / المانيا المدن الشاملة / نحو تنمية حرصف

الرباط/ المغربLucci Annual General Meeting 2018سامي موىس الياس عويضه8

عدي عبد الواحد موىس هندي 9
ي والبناء للبلدان 

ي والندوة الوزارية عن التخطيط العمرا�ف نامج التدري�ب ال�ب
النامية 

ف  الص�ي

10
مهند عبد الرحيم ابراهيم 

الشافعي
Study tour for organization of people with disabilities from Pales-

tine
بون / المانيا 

انس علي محمد السافوطي 11

Seminar on Belt and road initiative cooperation between China 
and other Asian countries

ف  الص�ي

ي وتخطيط النقل الردنالتخطيط الحرصف

كوريا Workshop of smart sustainable cities and E- government 2018امينة عبد الحميد محمد ابو الرب 12

ي تنمية ونهضة المدن العربية ملفينا محمد يوسف الجمل 13
ف والبداع �ف لبنان ورشة عمل لعرض اوجه التمي�ي

ف باسم بربار 14 نادين مع�ي

جنوب افريقيا زيارة عمل اىل جنوب افريقيا للطلع عىل تجربة التنمية القتصادية المحلية

 Third Meeting of UCLG-MEWA Committee on Environmentكونيا / تركيا

  Training of Local Economic Developmentهولندا

هامة فريج يعقوب فريج15
ف  الردندورة خاصة بمكتبات اليافع�ي

ي / الحركة النقدية  الردن مؤتمر ادب الطفال العر�ب

نورما نجيب منصور عبد الله 16
 Connective Cities Dialogue Event ”Strategies for a Degital City -

Challenges and Opportunities
المانيا 

تركيا متابعة موضوع النافورة الموسيقية وبرمجتها مهند ابو حمدية 17

بولندا International Dance Theater Meetings مها عيس جميل رنتيسي 18

تركيا Gaziantep[ Event and Twinning Groups Webinarحمزه عبد الرحمن محمد عواوده19

ي اسامة يعقوب احمد حامده 20
ي بشأن التمويل القائم عىل الرا�ف مشهد / ايران برنامج تدري�ب

ي وتخطيط النقلعيس نزيه عيس الصايغ 21 الردن التخطيط الحرصف
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مشاركات الموظفين الداخلية والخارجية:

جدول يبين المشاركات المحلية للموظفين من )شهر كانون ثاني – كانون اول ( 2018

المكان اسم الدورة السم #

مهند عبد الرحيم ابراهيم شافعي 1

ي موضوع العمل عىل حقوق 
لقاء تشاركي لعرض تجربة بلدية رام الله �ف

الشخاص ذوي العاقة 
رام الله 

اء ومواءمتها  ي بناء المدارس الخرصف
بية والتعليم �ف  ورشة تجربة وزارة ال�ت

لذوي الحتياجت الخاصة حركيا وبرصيا 
رام الله 

رام الله فعالية مبادرة )انت قادر وانا معك ( 

رؤوف سائد رؤوف عفوص2

 VMWARE DATA CENTER 6 رام الله دورة

كة Genentec لنظمة التحكم كة Hid و�ث رام الله اطلق خدمات �ث

ات اداء العام 2017  رام الله ورشة عمل عرض ونقاش نتائج مؤ�ث

موىس فريد موىس حنحن3

رام الله اليات تخطيط المشاريع ومتابعتها وتقييمها 

التغذية الراجعة من البلديات عىل المنهجية المعدله للتخطيط التنموي 
والمحىلي بعد تطبيقها 

رام الله 

رام الله ورشة عمل للموازنة المقروءة 

ف الهيئات المحلية  ات ب�ي تبادل الخ�ب
رام الله 

ورشة عمل الموازنات التشاركية وموانة المواطن

ي الدويك 4
صفاء زكريا حس�ف

رام الله ورشة عمل الموازنات التشاركية وموانة المواطن

فاليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية  جن�ي

رام الله ورشة عمل عن الشارة هامة فريج يعقوب فريج 5

ي ورشة عمل حول الستدامة البيئية ملفينا محمد يوسف الجمل 6
رام الله المشاركة �ف

ي البلديات سه�ي وجيه محمود عساف 7
رام الله ورشة عمل خاصة بدوائر الرقابة الداخلية �ف

خالد وليد حسن غزال 8

اتيجية الرصف الصحي والمعالجة  ورشة عمل بعنوان اس�ت

رام الله 
 ورشة عمل بعنوان نتائج تقييم محطات الرصف الصحي وتحديدالحتياجات

ي
 التدريبية لقطاع الرصف الصحي الفلسطي�ف

ي منطقة امتياز مصلحة 
ورشةعمل حول الخطة الشاملة للرصف الصحي �ف

مياه  محافظة القدس

نهى فهد سليمان غنيم 9

ية  ةورشة عمل / دليل ارشادي لتصميم الطرق الحرصف الب�ي

وع التنمية القتصادية المحلية  اطلق م�ث
رام الله   MDP ورشة عمل

)تقييم العروض الفنية والمالية لمشاريع صندوق البلديات(

اسامة زكي احمد مصلح 10
 MDP ورشة عمل

)تقييم العروض الفنية والمالية لمشاريع صندوق البلديات(
رام الله 

مالك عمر محمد اشتيه 11

رام الله ورشة تقييم اداء محطات معالجة مياه الرصف الصحي

رام الله استدامة العمليات التشغيلية لخدمات المياه والرصف الصحي

ات اداء العام 2017 رام الله ورشة عمل عرض ونقاش نتائج مؤ�ث

ف سلطة المياه   عرض التقرير المعد من خلل اتفاقية اللمركزي ب�ي
ومؤسسة ادوردي غارون

رام الله 

رام الله دورة انتاج فيديوهات لوسائل التواصل الجتماعي يوسف يعقوب توما فواضله 12

عيس نزيه عيس الصايغ 13
ي المنفردة

ورشة عمل لنقاش احكام البلدة القديمة والمبا�ف
اريحا 

ية وع المدن المتكاملة والتنمية الحرصف ورشة عمل م�ث

يةانس علي محمد السافوطي 14 وع المدن المتكاملة والتنمية الحرصف اريحا ورشة عمل م�ث

اسامة يعقوب احمد حامدة 15
ية وع المدن المتكاملة والتنمية الحرصف ورشة عمل م�ث

اريحا 
ي المنفرده

ورشة عمل لنقاش احكام البلدة القديمة والمبا�ف

اضات عىل المخططات الهيكلية عمر حمدي عمر الشله 16 ي للع�ت
و�ف رام الله دورة النظام اللك�ت

ة توفيق ابو غزال 17 اضات عىل المخططات الهيكليةسم�ي ي للع�ت
و�ف رام الله دورة النظام اللك�ت

ان ماهر بولس كيله18 م�ي

اضات عىل المخططات الهيكلية ي للع�ت
و�ف رام الله دورة النظام اللك�ت

ي لصدار رخص البناء
و�ف النظام اللك�ت

ي المنفرده
اريحا ورشة عمل لنقاش احكام البلدة القديمة والمبا�ف

رام الله Oracle Cloud Services فرح زه�ي فرح كسابري 19

اكات البلدية حمزه عبد الرحمن محمد عواوده20 اريحا ورشة عمل بعنوان تعزيز قدرات ال�ث

طارق زياد محمد قواريق 21
رام الله دورة عىل برنامج نظم المعلومات الجغرافية نظام المخططات الجيومولوج 

ف  ي فلسط�ي
رام الله المؤتمر السنوي الخامس للهندسة والمساحة �ف

جريس موىس جريس فواضله22
 ورشة تدريبية “ترخيص النشطة القتصادية وفقا لقانون الحرف 

والصناعات لعام 19563 وتعديلته”
رام الله 

فريد احمد محمود كريكر23
 ورشة تدريبية “ترخيص النشطة القتصادية وفقا لقانون الحرف 

والصناعات لعام 19563 وتعديلته”
رام الله 

جمانة عزام وصفي عوض 24
ي لصدار رخص البناء 

و�ف رام الله النظام اللك�ت

ي المنفرده
اريحاورشة عمل لنقاش احكام البلدة القديمة والمبا�ف

ي 25
�ف دعد عدنان محمد ص�ي

ي لصدار رخص البناء
و�ف رام اللهالنظام اللك�ت

ي المنفرده
اريحا ورشة عمل لنقاش احكام البلدة القديمة والمبا�ف

ي26
ي المنفردهديمة سعد عرسان مشا�ت

اريحا ورشة عمل لنقاش احكام البلدة القديمة والمبا�ف

مها عيس جميل رنتيسي27
 ورشة عمل بخصوص تطوير اليات التمويل والتواصل لتنفيذ خطط

اتيجية   التنمية الس�ت
رام الله 

حمزه عبد الرحمن محمد عواوده 28
 ورشة عمل بخصوص تطوير اليات التمويل والتواصل لتنفيذ خطط

اتيجية  التنمية الس�ت
رام الله 

ف 29 احمد خميس محمود ابو ل�ب

ي ورشة عمل بخصوص تطوير اليات التمويل والتواصل لتنفيذ خطط
 عرض �ف

PPP اتيجية حول موضوع  التنمية الس�ت
رام الله 

وع التنمية القتصادية المحلية  رام الله اطلق م�ث

ي30
ف نظام جمعة المش�ف ي البلديات ا�ش

رام الله ورشة عمل حول حلول انظمة انارة الشوارع �ف

ف خليل احمد الخواجا 31 ا�ش
اء  رام الله ورشة تصاميم ابداعية للمساكن الخرصف

ي البلديات 
ورشة عمل حول حلول انظمة انارة الشوارع �ف

صبحي حسن محمود مبارك 32
ي المؤسسات الرسمية 

ة السجلت الدارية �ف رام الله دورة تهيئة ومع�ي

ي الهيئات المحلية
ي الحد من مخاطر الفساد �ف

رام الله دور وحدات الرقابة الداخلية �ف

ي التاسع ايمان عبد الرحيم عبيد 33
بيت جالالمؤتمر البي�أ

رام الله دورة ASP.NET.MVCامينه ابو الرب 34

ف بربار 35 اتيجية ندين مع�ي رام الله ورشة عمل لتحديث الخطط الس�ت

ف اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية حسام فوزي جدع36 جن�ي

فاليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بلل مصطفى محمود دغره 37 جن�ي
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مركز خدمات الجمهور  

عدد الطلبات المقدمة للمركز  8213

عدد زوار مركز المعلومات السياحي لكل شهر عام  2018

نيسانآبكانون أول ين أول شباطحزيرانت�ث ي
ين ثا�ف آذارتموزت�ث يأيارأيلول

كانون ثا�ف

نسبة زوار المركز السياحي بحسب الجنسية

10% أمريكا الشمالية

3% أمريكا الجنوبية

64% أوروبا

4% آسيا

2% افريقيا

2% أوقيانوسيا

ف ب�ي 7% المغ�ت

ف 8% فلسط�ي


