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 السيدة جانيت ميخائيل 
 رئيسة بلدية رام اهللا 

 
 تحية وبعد،

 
 مشروع مئوية بلدية رام اهللا:الموضوع

 
الخطة التطويرية الشاملة لمدينة رام "ة من جانبكم عبر ملف لقد اطلعت على رؤيتكم والجهود الحثيثة المبذول

الذي تم تحضيره من قبل مجلس بلديتكم والذي يهدف الى احياء ذآرى االحتفاالت المئوية " 2010-2008اهللا 
 .لبلدية رام اهللا

 وتطوير نحن نشعر بالفخر واالعتزاز لجهودآم التي تهدف الى تحويل هذه  المناسبة الى خطة عملية لبناء
 .المدينة

آمال ان تتبوأ مدينة رام اهللا مكانة خاصة، حيث انها تحتضن حاليُا المؤسسات الرئيسة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية، باالضافة الى مكاتب الممثليات األجنبية لسلطتنا والمؤسسات األجنبية والدولية، ومؤسسات 

 .القطاع الخاص وابرز المؤسسات األهلية
بر عن دعمي الكامل لمبادرتكم الهامة، وآلي ايمانًا بأن خطتكم التطويرية جديرة باإلهتمام يسعدني ان أع

 .والدعم وفرص التمويل التي يسعى مجلسكم الموقر لتحقيقها
اؤآد وبثقة على أن مدينة رام اهللا ستستمر بلعب دور هام وريادي في الحياة السياسية واالقتصادية 

 .سطينيةواالجتماعية والثقافية الفل
 
 
  

 مع االحترام
 محمود عباس

  
 سالم فياض. آتاب دولة د

 رئيس مجلس الوزراء
 

16/04/2008 
 

 السيدة جانيت ميخائيل  
 رئيسة بلدية رام اهللا

 
 تحية وبعد ،

  

 مشروع مئوية بلدية رام اهللا     : الموضوع 
 



مبادرة هامة وغير مسبوقة، » 2010-2008الخطة التطويرية لمدينة رام اهللا «لقد وجدت في خطتكم الثالثية 
حيث ستحقق تأثير نوعي ليس فقط على مدينة رام اهللا والمناطق المحيطة بها فحسب، بل على المجتمع 

 .الفلسطيني آكل 
ان هذا البرنامج ينسجم والخطة الوطنية للتنمية، ويحمل في طياته مشاريع ذات ابعاد وطنية هامة، من 

واعتقد ان برنامجكم بمحاوره المتعددة هو برنامج جدي وواقعي، ويمكن . م اهللالطبيعي ان تنفذ في مدينة را
 .ان يمثل نموذجًا قابال للتعميم على سائر المدن الفلسطينية

أوصي هذا المشروع بقوة للداعمين من القطاعين الخاص والعام، محليًا ودوليا، واتطلع للحظة التي يتسنى لنا 
 .لمشروع وعوائده على آافة الفلسطينيين سوية االحتفال بمنجزات هذا ا

 
 .اتمنى ألنفسنا النجاح في هذا المشروع 

  
  

 ،،،،مع االحترام 
 سالم فياض. د

  
  

 آلمة رئيسة بلدية رام اهللا
  

لذلك، وبكل . وها نحن نجتهد اآلن آي يصبح واقعًا وحقيقة... بدأ آحلٍم، فغدا فكرة، وتبلور مشروعًا متكامًال
نني أضع بين أيديكم هذه الوثيقة المتواضعة التي تقدم ملخصًا لمشروع المئوية األولى لبلدية فخر واعتزاز، فإ

رام اهللا، التي لم يكن من الممكن أن تنمو وتتطور وتتبوأ هذا الموقع الريادي المتقدم، إال بفضل إسهامات 
، والعاملين الذين أمضوا 1908 مواطنيها ومحبيها، وجهود رؤساء وأعضاء مجالسها البلدية المتعاقبة منذ عام

 .عشرات السنين في خدمتها، وال زالوا يعلمون على تطويرها والرقي بها بكل دأب وإخالص
 
  

 جانيت ميخائيل
  
  

 المقدمة
  

لن يكون االحتفال .. والدة بلدية رام اهللا التي تحتفل بعيدها المئوي هذه االيام ..  آانت الوالدة 1908عام 
 .صرًا عليها، بل يتسع ليشمل المدينة بأآملها، وإن آان عمر المدينة أآبر بكثيربمئوية البلدية مقت

ووجد المجلس البلدي في المئوية فرصة إلبراز مدينة رام اهللا آمدينة فلسطينية متميزة سياسيًا، واقتصاديًا، 
ة بلدية رام اهللا، لوضع وثقافيًا، وسياحيًا، وبكونها األآثر جذبًا لالستثمارات، فبدأ العمل وضمن مشروع مئوي

 .المدينة على الخريطة العالمية
ولتحقيق الهدف بتحويل رام اهللا إلى المدينة النموذج في المنطقة، واعتمادها مدينة عالمية، آان البد من العمل 
إلحداث نهضة شاملة فيها، في جميع المجاالت، بما يتقاطع مع خطة التنمية الشاملة للسلطة الوطنية 

 .ية، وبما يتجاوز الدمار والشلل الذي أصاب المدينة، على مدار أآثر من أربعين عامًا من احتاللهاالفلسطين
ووضعت البلدية لتحقيق الحلم رؤية تشتمل على محاور عدة، تغطي جميع مناحي الحياة، ويشتمل آل منها 

لمية باقتدار، وترتبط ارتباطًا على مشاريع، وبرامج طموحة، تبدو آفيلة فعالًَ لتحويل رام اهللا إلى مدينة عا
 ).2010 – 2008(وثيقًا بالخطة االستراتيجية للبلدية لالعوام الثالثة المقبلة 



وبإطاللة شاملة على محاور الخطة، ومشاريعها، وبرامجها، يمكن بسهولة إدراك حجم طموح المجلس 
ى، حيث أن خطة المشروع هي لثالث البلدي، والتحديات الكبيرة التي تواجهه للوصول برام اهللا إلى المبتغ

 :  سنوات، وتسعى خاللها لتحقيق وفق المحاور الرئيسة لمشروع مئوية بلدية رام اهللا
 
 تطوير البنية التحتية والبيئية: المحور االول  •
 حماية الموروث الثقافي: المحور الثاني  •
 تعزيز الثقافة والعلوم: المحور الثالث  •
  التعددية والمشارآة االجتماعيةتعزيز: المحور الرابع  •
 تطوير مؤسسي شامل في بنية بلدية رام اهللا: المحور الخامس  •
 تشجيع السياحة واالستثمار: المحور السادس  •
  
  
  

  تطوير البنية التحتية والبيئية: المحور االول
  

ر تحقيق هذا التطوير، ويشتمل تطوير البنية التحتية والبيئية في مدينة رام اهللا، جملة مشاريع تصب في إطا
 :وهي

 : حملة تجميل شاملة-1
 .وتهدف إلى إضفاء لمسات جمالية شاملة، تطال معمار المدينة، وتنظيمها، إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة

  مليون دوالر2: موازنة المشروع
  ألف دوالر200: مساهمة البلدية

 :  تأهيل الشوارع والطرق-2
، وتعبيد وتوسيع شوارع أخرى وفق عرضها التنظيمي، وتأهيل شامل ويشتمل ذلك على شق شوارع جديدة

 .للطرق بما يتضمن إنشاء أرصفة، وجدران استنادية، وغيرها
  مليون دوالر8: موازنة المشروع
  مليون دوالر1.200: مساهمة البلدية

 :  مجمعات السيارات العمومية-3
دمة من قرى ومدن محافظة رام اهللا والبيرة والضفة تخطط البلدية إلنشاء مجمعات للسيارات العمومية القا

الغربية، بحيث يتم تخصيص مواقع لها خارج مراآز المدينة، وهو مشروع يجري بالتنسيق مع محافظة رام 
 .اهللا والبيرة، ويهدف إلى تخفيف األزمة المرورية الخانقة في مرآز المدينة

  مليون دوالر4: موازنة المشروع
 )أراضي(مليون دوالر : مساهمة البلدية

 :  مشروع النفايات الطبية-4
، وبالتعاون مع (UNDP)يتم تنفيذ المشروع بدعم من الحكومة اليابانية عبر صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 

، ويهدف (Pilot)وزارة الصحة الفلسطينية وسلطة البيئة، حيث تم تسميته بالمشروع الريادي األول في فلسطين 
تجميع النفايات الطبية الناشئة عن مستشفيات، ومراآز المدينة الصحية، وعياداتها المختلفة، المشروع إلى 

 .ومعالجتها ضمن المواصفات العالمية
  مليون دوالر1.200: موازنة المشروع
  ألف دوالر200: مساهمة البلدية



 :  مشروع المدن الصحية-5
مدينة صحية من الناحية البيئة، بحيث تتوافق مع والمقصود بها العمل على تحويل مدينة رام اهللا إلى 

المواصفات البيئية المتعارف عليها عالميًا، من حيث الخدمات، والعمليات، وغيرها، ويتم المشروع بالتعاون 
 .(WHO)مع منظمة الصحة العالمية 

  ألف دوالر300: موازنة المشروع

 :  حملة تشجير رام اهللا-6
ف شجرة خالل عام في جميع أنحاء مدينة رام اهللا، وجاء وفق دراسة شاملة  أل15مشروع يهدف إلى زراعة 

 آالف 6الحتياجات المدينة، وسيتم إنجازه وفق ثالث مراحل، حيث تم إنجاز المرحلة األولى منه بزراعة 
وهناك مساهمة آبيرة من القطاع الخاص الفلسطيني، عبر شرآات متعددة، آما يتم تنفيذ الحملة .. شجرة 

 .لتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية بتنوعهابا
  ألف دوالر300: موازنة المشروع
  ألف دوالر50: مساهمة البلدية

 ):24/7( رام اهللا مدينة نظيفة -7
يهدف المشروع إلى ضمان تحول مدينة رام اهللا إلى مدينة نظيفة على مدار الساعة، ويتطلب ذلك توفير آليات 

 . النفايات، وحاويات وأسالل جديدة بتصميم عصري، وآليات لتنظيف الشوارعوشاحنات حديثة لجمع
  مليون دوالر2: موازنة المشروع
  ألف دوالر300: مساهمة البلدية

 : وحدات مراحيض عامة-8
تنوي البلدية إنشاء وحدات مراحيض عامة في موقعين مختلفين من مدينة رام اهللا، وبمواصفات عصرية تلبي 

 .جنسين، آما تلبي مواصفات السالمة البيئية، والمواصفات الصحية المتعارف عليهااحتياجات ال
  ألف دوالر200: موازنة المشروع
  ألف دوالر50: مساهمة البلدية

 : مشروع النفايات الصلبة-9
وينقسم المشروع لشقين، األول يتعلق بإنشاء مكب النفايات المرآزي لمحافظة رام اهللا والبيرة وفق 

، في حين يتمحور الشق (KFW)صفات المعتمدة اوروبيا، ويتم تمويله المشروع من البنك األلماني للتنمية الموا
الثاني للمشروع حول تحديد احتياجات، وتطوير إدارة النفايات الصلبة في اللبلديات، ويتم تمويله من قبل 

 .(GTZ)الوآالة األلمانية للتعاون الفني 

 : توسيع شبكة اإلنارة-10
 .هدف المشروع إلى توسيع شبكة اإلنارة في آافة أحياء المدينة، بناء على دراسة شاملة الحتياجاتهاي

  مليون دوالر4: موازنة المشروع
  ألف دوالر900: مساهمة البلدية

 :(Meters) عدادات مواقف السيارات -11
 .مدينة، بنظام الدفع المسبقتسعى البلدية لتوفير عدادات الصطفاف السيارات لفترات محددة، في مرآز ال

  ألف دوالر300: موازنة المشروع
  ألف دوالر60: مساهمة البلدية

 : مشروع التسمية والترقيم-12



يتضمن المشروع القيام بتسمية شاملة لكافة شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وترآيب لوحات بأسمائها، بما 
عمل على المشروع لجنة متخصصة، بمشارآة ممثلين عن يضمن إيجاد عناوين واضحة للشوارع، وقامت بال

 .شرائح مختلفة في المجتمع المحلي، وتم إنجاز مرحلة التسمية
ويتضمن المشروع آذلك القيام بمنح آل مبنى في المدينة رقمًا خاصًا به، آما تسعى البلدية لتعميم نظام 

رقيم الشوارع، وإدخال آافة البيانات الجديدة ، ويهدف إلى ربط تسمية وت(Navigation System)المالحة البري
 .بشكل الكتروني، عبر نظام المالحة البري

  ألف دوالر100: موازنة المشروع

 : مشروع تطوير مرآز المدينة-13
يهدف إلى إجراء تطوير شامل لمرآز المدينة، ويتم بشكل مشترك ما بين بلديتي رام اهللا والبيرة، ويتضمن 

 في مرآز المدينة، وتوسيع األرصفة، وتأهيل الشوارع في الموقع، وإمكانية إيجاد دراسة لحرآة المرور
شوارع خاصة بالمشاة، ودراسة نظام جمع النفايات، والعمل على تجميل مرآز المدينة، وتنظيم يافطات 

 .ولوحات المحال التجارية، وتوفير مساحات إعالنية عامة بمواصفات عصرية
 والرمليون د: موازنة المشروع
  ألف دوالر200: مساهمة البلدية

 : مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه المجاري-14
ربط آافة أحياء المدينة بنظام صرف صحي يلبي : مشاريع الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري  •

عمال المواصفات المتعارف عليها عالميًا، وإعادة تأهيل الشبكة الحالية، وإنشاء محطة لتنقية وإعادة است
 .المياه العادمة

يتضمن المشروع إنشاء نظام متكامل لتصريف مياه األمطار، من : مشاريع تصريف مياه األمطار  •
 .عّبارات، ومصارف، وغيرها، ووفق المقاييس الدولية

  مليون دوالر24: موازنة المشروع
  مليون دوالر1.200: مساهمة البلدية

 : مشروع األدراج-15
ما بين شوارع ذات مستويات متفاوتة بالمدينة، ويتضمن المشروع عدة مواقع في انحاء إنشاء أدراج واصلة 
 .مختلفة في المدينة
  ألف دوالر450: موازنة المشروع
  ألف دوالر50: مساهمة البلدية

 : تطوير منطقة جديدة-16
نى التحتية لكامل تسعى البلدية إلحداث تطوير شامل في منطقة جديدة داخل المدينة، بما يشمل تأهيل الب

 .المنطقة، وتجهيز الشوارع، ومد شبكة إنارة، وغير ذلك مما يلزم
  مليون دوالر2: موازنة المشروع
  ألف دوالر200: مساهمة البلدية

 : مشروع تطوير الميادين-17
العمل على إعادة تصميم آافة ميادين رام اهللا، بما يتضمن تسميتها بأسماء شخصيات ترآت بصمات واضحة 
في التاريخ الفلسطيني، وساهم القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، مساهمة بارزة في 

 .المشروع
  ألف دوالر450: موازنة المشروع
  ألف دوالر50: مساهمة البلدية



 : مشروع المقبرة الجديدة-18
ن، واحدة ألبناء الديانة  دونمًا للمشروع، ويتضمن مقبرتي35قامت البلدية يتخصيص قطعة أرض مساحتها 
وتشتمل المقبرة الجديدة على مواقف للسيارات، وشوارع . المسيحية، واألخرى ألبناء الديانة اإلسالمية

 .للمشاه، ومساحات مزروعة بالحشيش والورود، في حين تتخذ المقابر تصميمًا موحدًا
  مليون دوالر2.200: موازنة المشروع
 )أرض(ر  ألف دوال700: مساهمة البلدية

 :(Ring Road) الشارع الدائري -19
شارع يربط بين مدن رام اهللا، والبيرة، وبيتونيا، عبر محيطها الخارجي، بما يضمن تنقل المرآبات، بعيدًا عن 
أزمة المرور في مراآز المدن الثالث، وهو مشروع لوحدة التعاون المشترك لبلديات رام اهللا، والبيرة، 

 .وبيتونيا
  مليون دوالر15: روعموازنة المش

 : مسلخ الدواجن المرآزي-20
 .تسعى البلدية إلى إنشاء مسلخ حديث ومتطور للدواجن، يراعي المواصفات الصحية والبيئية

  مليون دوالر1.500: موازنة المشروع
 )أرض( ألف دوالر 600: مساهمة البلدية

  
  

  حماية الموروث الثقافي: المحور الثاني
  

 .طار حماية الموروث الثقافي بمدينة رام اهللا جملة من المشاريعوتنفذ البلدية في إ

 : مشروع ترميم البلدة القديمة-1
يجري العمل إلجراء دراسة شاملة لترميم البلدة القديمة، وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها، ويهدف المشروع 

دف إلى جذب المؤسسات المحلية إلى توفير مقومات حياة بمواصفات مريحة لسكان البلدة القديمة، آما يه
والدولية التخاذ مقرات لها  فيها، وتحويلها إلى مزار سياحي بامتياز، عالوة على تحويلها إلى مرآز للفعاليات 

 .واألنشطة الثقافية
  مليون دوالر6: موازنة المشروع
  ألف دوالر500: مساهمة البلدية

 : مشروع الحفاظ على المباني التاريخية-2
ى ترميم وإعادة تأهيل المباني التاريخية خارج البلدة القديمة، بهدف الحفاظ على معالم مدينة رام اهللا يهدف إل

 .المعمارية، وهويتها
 مليون دوالر: موازنة المشروع

 : مشروع ترميم عيون المياه التاريخية-3
كان المدينة بمياه الشرب عبر  عيون مياه تاريخية، آانت مصدرًا رئيسًا لتزويد س10تضم رام اهللا ما يزيد عن 

التاريخ، وتسعى البلدية، عبر هذا المشروع، إلى ترميم هذه العيون، والحفاظ عليها من ناحية إنشائية، 
ووظيفية، ما من شأنه توفير إمكانية استخدامها آمصادر طبيعية للمياه مجددًا، وبشكل آمن صحيًا وبيئيًا، 

 .يخية لهاعالوة على المحافظة على القيمة التار
  ألف دوالر100: موازنة المشروع



 :)Ονε Στοπ Σηοπ( مرآز خدمات الجمهور الموحد -4
قامت بلدية رام اهللا بتخصيص موقع في المبنى القديم لها، بهدف إقامة تجمع واحد لكافة مراآز خدمات 

عدة، دون المشترآين، على تنوعها، بما يسهل على المواطنين الحصول على خدمات مؤسسات وشرآات 
 .الحاجة إلى التنقل بين مقراتها وفروعها

: ويهدف المشروع باألساس إلى إنعاش الحياة إلى البلدة القديمة في رام اهللا، فالمشروع يتضمن مكاتب لكل من
بلدية رام اهللا، مصلحة مياه محافظة القدس، شرآة آهرباء محافظة القدس، بريد رام اهللا، مجموعة االتصاالت 

، إضافة إلى اشتمال الموقع على صرافات آلية )االتصاالت، جوال، حضارة(ة بشرآاتها الثالث الفلسطيني
 ).العربي، القاهرة عمان، القدس للتنمية واالستثمار، وفلسطين المحدود(ألربعة بنوك 

  ألف دوالر300: موازنة المشروع
 )عقار( ألف دوالر 200: مساهمة البلدية

 ):Αρτιστ Ρεσιδενχψ(القديمة  بيت الفنانين في البلدة -5
في البلدة القديمة للمشروع، الذي يتلخص في تخصيص موقع إلقامة فنية ) حوش(قامت البلدية بتخصيص 

لفنانين ومثقفين محليين وعالميين، من خالل الدائرة الثقافية في البلدية، بغرض تعزيز الحياة الثقافية المحلية، 
 .لمختلفة، بغرض إنتاج مشاريع فنية، وعرضهاوالتبادل الثقافي مع دول العالم ا

  ألف دوالر500: موازنة المشروع
 )عقار( ألف دوالر 200: مساهمة البلدية

  نصب تذآاري لمؤسس مدينة رام اهللا-6
 ):راشد الحدادين(

نصب تذآاري لتخليد راشد الحدادين، مؤسس رام اهللا، وفاء له، ولتعريف األجيال الشابة والجديدة به، 
 .ضله في تأسيس المدينةوبف

   ألف دوالر50: موازنة المشروع
  
  

  تعزيز الثقافة والعلوم: المحور الثالث
  

بهدف تعزيز الثقافة والعلوم في رام اهللا، تعكف البلدية على تنفيذ جملة من المشاريع الريادية، وتنظيم واسناد 
 :برامج وفعاليات متنوعة في هذا المجال

 المشاريع: أوًال

 : المسرح البلدي تأهيل-1
لمسرح بلدية رام اهللا، الذي يعود تأسيسه إلى ستينيات القرن الماضي، مساهمات آبيرة في التاريخ الفلسطيني، 
حيث آان مقرًا إلقامة العديد من الفعاليات الوطنية، واالجتماعات الجماهيرية، عالوة على آونها المقر األآثر 

 .الوطني في سبعينيات القرن الماضيفعالية للجبهة الوطنية ولجنة التوجيه 
ويهدف مشروع إعادة تأهيل المسرح البلدي، عبر تجهيزه بالمرافق واألجهزة والمعدات الحديثة، إلى إعادة 

 .إحيائه آمرآز تنظم فيه الفعاليات الثقافية والفنية باختالف محاورها
  مليون دوالر1.200: موازنة المشروع
 )عقار(ر  ألف دوال300: مساهمة البلدية

 :المكتبة الوطنية-2



، بهدف إقامة مشروع المكتبة الوطنية ) دونمات5-4(قامت بلدية رام اهللا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 
عليها، بحيث تتضمن مكتبة شاملة للكتب، والمجالت، واألفالم، واالسطوانات الموسيقية، واأللعاب التربوية 

، وتقنيات حديثة، وقاعات للعروض والفعاليات المختلفة، وصالة والتعليمية لألطفال، مزودة بشبكة إنترنت
 .، وآافتيريا، ومواقف سيارات، وغيرها، بحيث تكون المكتبة عالمة معمارية)جاليري(عرض فنية 

  مليون دوالر5.500: موازنة المشروع
 )أرض( مليون دوالر 1.500: مساهمة البلدية

 : مشروع متحف تراث وذاآرة رام اهللا-3
األول يتعلق بالتراث، ويضم جميع ما يعبر عن تراث رام اهللا، من قطع مطرزة، : ضمن المشروع متحفينيت

وتحف، ومالبس، وأدوات طهي، ونثريات، وغيرها، في حين يرآز الثاني على ما يتعلق بذاآرة رام اهللا، من 
 .اصور، وخرائط، ووثائق تاريخية وتسجيالت صوتية، وأخرى بطريقة الفيديو وغيره

وقامت البلدية بتخصيص مبنى لمتحف التراث، على أن يجري توسعته في مرحلة الحقة لضم متحف الذاآرة 
 .إليه

  مليون دوالر2.700: موازنة المشروع
 )عقار( مليون دوالر 1.200: مساهمة البلدية

 : المتحف الوطني للعلوم-4
لظواهر العلمية، ويعبر عن النظريات يتضمن المشروع إنشاء متحف متخصص بالعلوم، يرصد المفاهيم وا

 .المختلفة، بتجارب علمية حسية، ويخدم شرائح متعددة في المجتمع، وخاصة طالب المدارس
  مليون دوالر2: موازنة المشروع
 )عقار( ألف دوالر 500: مساهمة البلدية

 : إنشاء مدرسة جديدة-5
إنشاء مدرسة جديدة، علمًا بأن البلدية، قامت البلدية بتخصيص قطعة أرض في منطقة عين منجد، لغرض 

وعبر لجنة المعارف، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مسؤولة عن توفير االراضي وانشاء المدارس، 
 .آما تقع على عاتقها مسؤولية صيانتها أيضًا

  مليون دوالر2: موازنة المشروع
  ألف دوالر600: مساهمة البلدية

 ):Ωιρελεσσ Ιντερνετ(نية  المدينة االلكترو-6
، بحيث يكون متاحًا الستخدام االنترنت دون آوابل، )واير لس(يهدف المشروع لتوفير شبكة اتصال ال سلكي 

 .، والتي ستتحول بذلك الى مدينة الكترونية)هوائيًا(أو وصالت، في آافة أنحاء مدينة رام اهللا 
  مليون دوالر1.050: موازنة المشروع

  ألف دوالر50: يةمساهمة البلد

 : مرآز رام اهللا لإلعالم-7
تسعى البلدية إلى توفير مدينة لإلعالم ضمن مبنى واحد، ومهيأ بكل الالزم لتحقيق ذلك، ووفق أعلى 
المواصفات العالمية، بحيث يتضمن المبنى استوديوهات حديثة، ومقرات لوسائل اإلعالم المحليِة، والعربية، 

 .وقد خصصت البلدية قطعة أرض إلقامة المشروع. االت عملهاوالعالمية، على اختالف مج
  مليون دوالر9: موازنة المشروع
 ) أرض( مليون دوالر 1.500: مساهمة البلدية



الفن التشكيلي، الموسيقى والرقص، السينما، المسرح، (البرامج : ثانيًا
 )الفلكلور والتراث الشعبي، االشغال اليدوية

والفنون، تنفذ بلدية رام اهللا برامج عدة فيما يتعلق بالفن التشكيلي، الموسيقى والرقص، وفي إطار تعزيز الثقافة 
السينما، المسرح، الفلكلور والتراث الشعبي، واألشغال اليدوية، بهدف تشجيع وتبني المبادرات والفعاليات 

األنشطة واإلنتاجات على والبرامج واألنشطة الفردية والمؤسساتية، ورصد ميزانيات لدعم وتبني الفعاليات و
 .تنوعها، في السنوات الثالث المقبلة، إضافة إلى إنتاج واستضافة أعمال ثقافية وفنية

  مليون دوالر2.700: موازنة المشروع
   الف دوالر لكل عام900بواقع 

  
  

تعزيز التعددية والمشارآة : المحور الرابع
  االجتماعية 

  

ية والمشارآة االجتماعية، ستعمد إلى إقامة جملة من المشاريع وتنظيم في إطار سعي البلدية إلى تعزيز التعدد
 .عدد من البرامج والفعاليات التي تصب في إطار تحقيق أهدافها

 المشاريع: اوال

 : ثالث حدائق لألطفال في مناطق مهمشة-1
 مناطق مهمشة في تسعى البلدية على مدار السنوات الثالث القادمة إلي إنشاء ثالث حدائق لألطفال في عدة

 .المدينة، بواقع حديقة في آل عام، بحيث تكون مفتوحة للعموم
  مليون دوالر1.200: موازنة المشروع
 )أرض( ألف دوالر 600: مساهمة البلدية

 : تطوير متنزه رام اهللا-2
 . يهدف المشروع إلى إعادة الحيوية إلى متنزه رام اهللا العام، عبر إعادة تصميمه وتطويره

  ألف دوالر300: نة المشروعمواز

 ):Ρεχρεατιον Χεντερ(مرآز ترفيهي _ 3
 دونما لصالح بلدية رام اهللا، لغرض 14قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 

إنشاء حديقة عامة، وتعكف البلدية على تحويل المساحة إلى مرآز ترفيهي متعدد االستخدامات، بحيث 
 .اضية، ساحات عامة، وحدائقيتضمن صالة ري
  مليون دوالر4: موازنة المشروع
 )أرض( مليون دوالر 1.500: مساهمة السلطة

 :  المرآز الوطني لرياضة المعاقين-4
قامت البلدية بتخصيص قطعة أرض لغرض إنشاء المرآز الوطني لرياضة المعاقين، بالتعاون مع االتحاد 

لمشروع على صاالت رياضية ومراآز تدريب مخصصة ومجهزة العام لرياضة المعاقين، بحيث يشتمل ا
 .لذوي االحتياجات الخاصة

  مليون دوالر 2.500: موازنة المشروع



 )أرض(مليون دوالر : مساهمة البلدية

 :  صرح شهداء رام اهللا-5
بحيث تخليدا ألرواح شهداء رام اهللا، قررت البلدية إنشاء نصب تذآاري يكون بمثابة صرح يخلد ذآراهم، 

 .يتخذ من البلدة القديمة موقعا له
  ألف دوالر 150: موازنة المشروع

  ألف دوالر50مساهمة البلدية 

 البرامج : ثانيا

 : تشكيل مجلس بلدي األطفال-1
تعكف البلدية على تشكيل أول مجلس بلدي لألطفال في مدينة رام اهللا، وتم انجاز المرحلة األولى من 

ر المجلس، وسيتم اختيار السكرتاريا في المرحلة الثانية، علما بأن البلدية ستقوم االنتخابات الختيار مؤتم
 .برعاية المجلس وتوفير الدعم الفني والمالي له

من الجدير بالذآر أن تشكيل المجلس تم بمشارآة آافة المدارس الحكومية، والخاصة، والتابعة لوآالة غوث 
 .في رام اهللا) االونروا(وتشغيل الالجئين 

  آالف دوالر210موازنة المشروع للسنوات الثالث 
  ألف دوالر60مساهمة البلدية 

 : تشكيل لجان األحياء-2
يهدف البرنامج الى تعزيز المشارآة المجتمعية، وإتاحة المجال أمام المواطنين للتأثير بصانعي القرار في 

حياء المدينة المختلفة وتعكف حاليا على البلدية، من خالل جسم مؤسسي، وعليه قررت البلدية تشكيل لجان أل
 .إعداد األنظمة والهياآل واآلليات الالزمة لتحقيق ذلك

  ألف دوالر30: موازنة المشروع
  ألف دوالر30مساهمة البلدية 

 ):العمل التطوعي، دوي الحاجات الخاصة، الشباب، االطفال( برامج متنوعة -3
 االحتياجات الخاصة، برنامج الشباب، برنامج األطفال، وتتضمن برنامج العمل التطوعي، برنامج ذوي

وتهدف البلدية من خالل هذه البرامج إلى تشجيع فئات المجتمع المحلي في رام اهللا، على اختالفها، وتوفير 
الدعم الالزم للعديد من الفعاليات والنشاطات في هذه األطر المختلفة على مدار األعوام الثالثة القادمة، 

 .ن مع المؤسسات ذات الصلةوبالتعاو
  مليون1.800: موازنة المشروع

  الف دوالر لكل عام600بواقع 

 :  تنظيم المؤتمرات-4
 : مؤتمر الحكم المحلي  •

مؤتمر متخصص لبحث وضع الحكم المحلي في فلسطين، ومقارنته بدول متقدمة، وسيتم تقديم أوراق   
 .عمل متنوعة للمؤتمر

 والر ألف د150: موازنة المؤتمر
 : مؤتمر رام اهللا  •

مؤتمر خاص ببحث تاريخ وخصائص وعناصر التميز في رام اهللا، وفي مجاالت عدة، بمشارآات محلية   
 .ودولية

  ألف دوالر150: موازنة المؤتمر
 : مؤتمر اتحاد أبناء رام اهللا في المهجر  •



دة األمريكية الستضافة المؤتمر السنوي تسعى البلدية، وبالتعاون مع اتحاد أبناء رام اهللا في الواليات المتح  
، بحيث يكون أول مؤتمر لالتحاد يعقده في المدينة األم، علمًا بأن اتحاد أبناء رام 2010لالتحاد في العام 

 . باليوبيل الذهبي لتأسيسه2008اهللا يحتفل عام 
  ألف دوالر150: موازنة المؤتمر

  
  

تطوير مؤسسي شامل في بنية : المحور الخامس
  دية رام اهللابل

  

 : 2010 – 2008 الخطة االستراتيجية -1
، وتشمل الخطة على )2010 – 2008(تعكف البلدية على إطالق الخطة االستراتيجية للسنوات الثالث المقبلة 

 .محاور عدة تغطي آافة مناحي الحياة في مدينة رام اهللا وبلديتها
  ألف دوالر40: موازنة المشروع
 لف دوالر أ20: مساهمة البلدية

 :  تطوير األنظمة الشامل-2
 Total Quality Management» إدارة الجودة الشاملة«تسعى البلدية لتكون أول مؤسسة فلسطينية تطبق نظام 

(TQM)ويهدف المشروع إلجراء تطوير شامل لكافة اإلجراءات واألنظمة داخل البلدية ،. 
  ألف دوالر150: موازنة المشروع
  ألف دوالر30: مساهمة البلدية

 :  تطوير القدرات-3
ويتضمن المشروع على مدار ثالث سنوات قادمة، إعداد برنامج شامل لتطوير قدرات آادر البلدية، بحيث 

 .يكون بمقدوره مواآبة حرآة التطور المتسارعة، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور آّمًا ونوعًا
  ألف دوالر300: موازنة المشروع للسنوات الثالث

  ألف دوالر75: مساهمة البلدية

  تطوير مرآز خدمات الجمهور الموحد-4
)Ονε Στοπ Σηοπ:( 

، وبهدف توسيع مجال 2005 بعد نجاح تجربة مرآز خدمات الجمهور الموحد، الذي افتتحته البلدية في العام 
جراءات المتعلقة بالبلدية، الخدمات المقدمة في المرآز، بما يضمن إيجاد محطة واحدة وشاملة لكافة المعامالت واإل

 .تم إعداد خطة لتطوير وتوسيع المرآز، ورفده بكادر متخصص
  ألف دوالر180: موازنة المشروع
  ألف دوالر50: مساهمة البلدية

 : تأهيل مبنى بلدية رام اهللا-5
طابق جديد،  تم إعداد المخططات الهندسية الشاملة لتأهيل مبنى بلدية رام اهللا الحالي، بحيث يتم إضافة 

 .وتوفير قاعات إضافية، وإنشاء ساحة ومدخل رئيسيين للمبنى
  مليون دوالر1.500: موازنة المشروع



 : تطوير المشروع الهيكلي لمدينة رام اهللا-6
تقترب البلدية آثيرًا من إنجاز المخطط الهيكلي لمدينة رام اهللا، بالتوسعات المقترحة، حيث من المفترض 

 .2008رض المشروع للمصادقة الرسمية خالل عام إنجاز التوسعة، وع
  ألف دوالر150: موازنة المشروع
  ألف دوالر50: مساهمات أخرى

 :)ΓΙΣ( إنشاء وحدة المعلومات الجغرافية -7
ضمن خطتها إلدخال آافة البيانات الجغرافية وفق نظام الكتروني متخصص، تعكف بلدية رام اهللا على إنشاء 

 .، بالتعاون مع وزارة التخطيط(GIS)رافية وحدة المعلومات الجغ
  ألف دوالر150: موازنة المشروع

 :  مشروع قياس رضى المواطنين-8
يهدف هذا المشروع إلى دراسة وقياس رضى المواطنين من الخدمات التي تقدمها بلدية رام اهللا، عبر آلية 

لبلدي وفقها، التخاذ قراراته في عصرية، حيث من شأن هذه الدراسة تشكيل مرجع وبوصلة يعمل المجلس ا
 .مجاالت التطوير المختلفة

وفي الوقت الذي تعتبر فيه بلدية رام اهللا بلدية رائدة في هذا المجال، آونها البلدية األولى التي تقوم بمشاريع 
لقياس رضى المواطنين، فإنها تعمل على استحداث وحدة خاصة لقياس رضى المواطنين، ترتكز في عملها 

 .إجراءات دراسية دورية لذلكعلى 
  ألف دوالر20: موازنة المشروع

  
  

  تشجيع السياحة واالستثمار: المحور السادس
  

بهدف تشجيع السياحة في رام اهللا، وتحويلها إلى مدينة جاذبة لالستثمار، والترويج للجوانب المتميزة فيها، 
 .هذا اإلطارتقوم بلدية رام اهللا بتنفيذ جملة مشاريع لتحقيق أهدافها في 

 : مراآز استعالم سياحية-1
تسعى البلدية إلنشاء عدد من مراآز االستعالم السياحية، موزعة على أنحاء مختلفة في المدينة، وتتضمن آل 
ما يلزم لتزويد السياح المحليين واألجانب بالمعلومات والنشرات والخرائط والكتيبات والعناوين للقيام 

 .ء أو مشقة، وبما يعزز من فرص تحويل مدينة رام اهللا آمدينة سياحيةبجوالتهم السياحية دون عنا
  ألف دوالر100: موازنة المشروع

 : تطوير منطقة المطاعم والمقاهي السياحية-2
تسعى البلدية إلى تطوير المنطقة المحيطة بمبنى بلدية رام اهللا، عبر تبليط الشوارع وتجميلها، وقصر التحرك 

ة، والسماح للمطاعم والمقاهي المتواجدة فيها باستقبال زبائنها خارج حدود مبانيها، فيها مساء على المشا
 .خاصة في فصل الصيف، بحيث تعج المنطقة بالحياة

  ألف دوالر500: موازنة المشروع

 : حديقة األمم-3
، ويتلخص تبلورت فكرة المشروع، وتطورت عبر اتفاق التوأمة بين بلديتي رام اهللا وتروندهايم النرويجية

 دولة، بحيث تقدم آل دولة في 30المشروع بإنشاء حديقة عامة تتضمن أقسامًا عدة يتاح استخدامها لقرابة 
 .القسم المخصص لها ما ترتئيه مناسبا للتعبير عنها، بحيث يتحول المشروع إلى مزار دائم



إنشاء الحديقة من مدينة وقامت بلدية رام اهللا بتخصيص قطعة ارض إلقامة المشروع، في حين تم تمويل 
 .تروندهايم، عبر بلديتها، ومقاطعتها، إضافة إلى الحكومة النرويجية، والقطاع الخاص النرويجي

  مليون دوالر1.700: موازنة المشروع
 )أرض( مليون دوالر 1.400: مساهمة البلدية

 :  المرآز الوطني للمعارض-4
ًا، بغرض إنشاء المرآز الوطني للمعارض، بحيث  دونم12قامت البلدية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 

يكون المرآز األول من نوعه في األراضي الفلسطينية، وقد تم توقيع اتفاقية شراآة وتفاهم بخصوص 
، واتحاد الصناعات الفلسطينية، )بال تريد(المشروع ما بين بلدية رام اهللا، ومرآز التجارة الفلسطيني 

 .قد تم إعداد الدراسات والمخططات الالزمة للمشروعوصندوق االستثمار الفلسطيني، و
  مليون دوالر13: موازنة المشروع
 )أرض( مليون دوالر 5: مساهمة البلدية

 : مجمع المنارة لمواقف السيارات-5
بغرض تنظيم حرآة المرور في مرآز المدينة، وحل أزمة مواقف السيارات وسط رام اهللا، تسعى البلدية إلى 

منارة لمواقف السيارات، في الموقع التاريخي لمحكمة الصلح، حيث قامت البلدية بشراء قطعة إنشاء مجمع ال
أرض محاذية لمبنى المحكمة التاريخي بغرض إنشاء مبنى متعدد الطوابق، يكون مخصصًا الصطفاف 

 .السيارات الخصوصية، إضافة إلى اشتماله على عدد من المحال التجارية
 مليون دوالر 9.500: موازنة المشروع

 )أرض( مليون دوالر 2.500مساهمة البلدية 

 : تأهيل المنطقة الصناعية-6
يهدف المشروع إلى إجراء تأهيل شامل لمنطقة رام اهللا الصناعية، يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة، 

اغل والتي تتخذ من بحيث تكون جاهزة لتقديم أفضل الخدمات للمصانع، والشرآات الكبرى، إضافة إلى المش
المنطقة الصناعية مقرًا لها، ويشتمل المشروع على إعادة تأهيل الشوارع، وإنشاء األرصفة، وتوسيع شبكة 

 .اإلنارة، والمجاري، وغير ذلك
  مليون دوالر15: موازنة المشروع

 :التجاري» الحرجة« مشروع -7
، عبر إيجاد مرآز تجاري »رام اهللا التحتا«سم يهدف  المشروع إلى إحياء رام اهللا القديمة، والتي تعرف با

 . للمدينةإضافي مرآز إنشاءإضافي فيها، بهدف إنعاشها، وتخفيف الضغط عن مرآز المدينة عبر 
  مليون دوالر16: موازنة المشروع
 )أرض( مليون دوالر 1.500: مساهمة البلدية

  
  

  مشروع مئوية بلدية رام اهللا مشروع وطني عام 
  

 :»2009القدس عاصمة الثقافة العربية «ية ومشروع مشروع المئو
إليمان البلدية بأهمية إبراز دور القدس آعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، ومدينة دينية، وحضارية، ذات 

، تم »2009القدس عاصمة الثقافة العربية «بعد عالمي، ولقناعتها الراسخة بأهمية دعم وإسناد مشروع 
 المشروعين على تبادل الفعاليات، والبرامج، والنشاطات، حيث تؤآد البلدية على تسخير االتفاق بين إدارتي

 .»2009القدس عاصمة الثقافة العربية «مشروع مئوية بلدية رام اهللا لخدمة مشروع 



 :مشروع المئوية والمشاريع ذات البعد الوطني
لمرافق لسكان المدينة فحسب، بل ثمة العديد على تطوير الخدمات وا» مئوية بلدية رام اهللا«ال تقتصر مشاريع 

من المشاريع ذات البعد الوطني، والتي ستوفر خدماتها ومرافقها لكافة المناطق والمحافظات الفلسطينية، 
المرآز الوطني للمعارض، المرآز الوطني لرياضة المعاقين، المكتبة الوطنية، مرآز رام اهللا : ومنها

 .وم، حديقة األمم، وغيرهالإلعالم، المتحف الوطني للعل
آما ويشار الى ان مشروع المئوية يتكامل والخطة التنموية لمحافظة رام اهللا والبيرة، آما وتم اعتماده في 

 .الخطة الوطنية الشاملة للسلطة الوطنية للسنوات الثالث المقبلة

 ):رام اهللا، البيرة، بيتونيا(مشروع المئوية ومشاريع المدن الثالث 
 من البلدية بأهمية التخطيط لمدن رام اهللا، والبيرة، وبيتونيا، آوحدة جغرافية واحدة، استنادًا للتداخل إيمانًا

» مئوية بلدية رام اهللا«يتضمن مشروع . الجغرافي فيما بينها، وعبر وحدة التعاون المشترك للبلديات الثالث
ئري، مجمعات السيارات العمومية، مشروع الشارع الدا: جملة مشاريع مشترآة بين المدن الثالث، من بينها

 .النفايات الصلبة، مسلخ الدواجن، مشروع الصرف الصحي، وإنشاء منطقة صناعية حديثة ومشترآة

 :مشروع المئوية والمشاريع االستثمارية
مام ، العديد من المشاريع االستثمارية التي سيتاح المجال من خاللها، أ»مئوية بلدية رام اهللا«يتضمن مشروع 

مرآز رام اهللا : رجال األعمال وشرآات القطاع الخاص، االستثمار في المدينة، ومنها على سبيل المثال
لإلعالم، مسلخ الدواجن المرآزي، المقبرة الجديدة، المرآز الوطني للمعارض، مجمع المنارة لمواقف 

سيارات، مجمعات السيارات السيارات، مشروع الحرجة التجاري، المدينة االلكترونية، عدادات مواقف ال
 .العمومية، تأهيل المنطقة الصناعية، ومشاريع أخرى

 :مشروع المئوية والبرامج الدولية
تسعى البلدية،  وعبر مشروع مئويتها، وبالتعاون مع السفارات والممثليات األجنبية لدى السلطة الوطنية 

توأمة وتعاون، إلى تضمين المشروع جملة من الفلسطينية، والبلديات العالمية التي ترتبط معها باتفافات 
البرامج والفعاليات العالمية، سواء تلك التي سيتم تنظيمها في رام اهللا، أم األخرى التي تنظم في مدن عالمية، 

 .بحيث يوفر المشروع إمكانية تبادل البرامج والفعاليات والخبرات

 :مشروع المئوية واتحاد أبناء رام اهللا في المهجر
 مخاطبة وتطوير قنوات االتصال، وإشراك أبناء رام اهللا في المهجر بشكل عام، وفي الواليات المتحدة بهدف

األميرآية بشكل خاص بمشروع المئوية، وحيث أن اتحاد أبناء رام اهللا في الواليات المتحدة واحدًا من أآبر 
بالتعاون مع االتحاد تنظيم سلسلة فعاليات  ألفًا، فانه سيتم و50التجمعات الفلسطينية في المهجر، ويضم قرابة  

رام (في رام اهللا والواليات المتحدة للوصول إلى األهداف آنفة الذآر، وأهمها امكانية استضافة المدينة األم 
 .2010للمؤتمر السنوي لالتحاد في العام ) اهللا

 مشروع المئوية وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني
ون مع وبالشراآة مع غالبية المؤسسات الفاعلة في المجتمع المحلي، تم االتفاق عبر التنسيق الوثيق والتعا

على ان تكون غالبية الفعاليات النوعية والمتميزة للمؤسسات تحت مظلة مشروع المئوية، وقد شمل ذلك 
سسات الفعاليات التي تنظمه المراآز الثقافية، االندية والمراآز الشبابية، االتحادات والجمعيات والمؤ

 .2010، 2009، 2008وسيتم اصدار رزنامة بالفعاليات لعام . الخ...المجتمعية، المؤسسات البيئية

 )الموسم الثقافي الفني الفلسطيني المعاصر في بلجيكا(مشروع المئوية ومشروع مسارات 
ان ودعم واسناد تماشيا وتوجه بلدية رام اهللا باعادة صياغة دورها في المجال الثقافي، ووفق سياستها باحتض

المؤسسات والمراآز والمبادرات الثقافية، ارتأت من االهمية بمكان تبني مبادرة ثقافية محلية ودولية عبر 
 . احتضانها لمشروع مسارات الثقافي



  برعاية بلدية رام 2008في خريف عام » الموسم الثقافي الفني المعاصر في بلجيكا« يقام مشروع مسارات 
ثلية الفلسطينية لبلجيكا واإلتحاد األوروبي والمجتمع الناطق باللغة الفرنسية في بلجيكا اهللا ومكتب المم

ويشرف على المشروع لجنة يرأسها الشاعر الكبير محمود . Le Hallesباإلضافة إلى المرآز الثقافي البلجيكي 
دة عامين الى خلق وهو المشروع األهم ثقافيًا خارج فلسطين والذي يستمر لم» مسارات«درويش، ويهدف 

 . شراآات طويلة األمد بين مؤسسات فنية و ثقافية في البلدين ودعم البنية التحتية للثقافة والفنون في فلسطين
 
  

 :اإلصدارات اإلعالمية
لمناسبة المئوية، وبهدف إبراز وتوثيق الجوانب الحضارية المميزة لمدينة رام اهللا وبلديتها، وفي جوانب عدة، 

 : بعدد من اإلصدارات اإلعالمية ذات العالقة، والتي ستغطي المجاالت والعناوين التاليةتقرر الخروج
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 :اللجان المساندة لمشروع مئوية بلدية رام اهللا
بهدف تعزيز المشارآة المجتمعية، واستنادا لفهم مفاده ان مشروع مئوية بلدية رام اهللا هو مشروع وطني 

من تعنيه مدينة رام اهللا، وبهدف االستفادة من الكفاءات والخبرات، ومجتمعي يعبر عن تطلعات وطموحات آل 
 :فقد تم تشكيل تسع لجان مساندة للمشروع وفق تخصصات مختلفة، وضمت التالي

  اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة والتسويق-1
 زياد جيوسي

 مهدي المصري
 فيصل عورتاني

 خالد فراج
 عليا ريان

 نتاشا معاني
 لبنى غنايم

  لجنة تعزيز الثقافة والعلوم-2
 مجدي المالكي
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 زآريا محمد

  لجنة البرامج الفنية-3
 ليانة بدر

 خالد حوراني
 خالد عليان
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 صبري صيدم

 ماجد عياد
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 باسم المصري
 ماجد عبد الفتاح
 مجدي الخالدي
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 صليبا شحادة
  
  

 مصادر التمويل لمشروع مئوية بلدية رام اهللا
تسعى بلدية رام اهللا لتجنيد التمويل الالزم لمشروع مئويتها الطموح والشامل عبر آليات متعددة، وقد تم اطالق 

فل استقبال اقيم في مقر  خالل ح19/03/2008 بتاريخ (Proposal)مقترح مشروع مئوية بلدية رام اهللا التمويلي 
ونظم من قبل ديوان الرئاسة ومحافظة رام اهللا والبيرة لسفراء وممثلي الدول المعتمدين ) المقاطعة(الرئاسة 

 :لدى السلطة الوطنية، وللمنظمات وللمؤسسات الدولية، وبالترآيز على مصادر متنوعة للتمويل، ومنها
 مساهمة السلطة الوطنية الفسطينية  .1
 ؤسسات المانحةالم  .2
 الصناديق العربية والعالمية  .3
 السفارات والممثليات األجنبية  .4
 البلديات العالمية  .5
 رجال األعمال الفلسطينيين والعرب في المهجر  .6
 القطاع الخاص المحلي  .7
 تنظيم فعاليات دولية  .8
 تسويق ورعاية البرامج والفعاليات دعائيا  .9

 حلي والمغتربينمساهمات من المجتمع الم  .10
 مساهمة من صندوق بلدية رام اهللا  .11

 حفل اطالق المشروع

 حفل اطالق مشروع المئوية . 1
تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس، وبحضور محلي ودولي ضم وفودا رسمية وشعبية، قامت بلدية رام 

، حيث القيت 16/04/2008ربعاء اهللا باطالق مشروع مئويتها عبر حفل اقيم في قصر رام اهللا الثقافي يوم اال
فيه آلماتع لسيادة الرئيس، ورئيسة بلدية تروندهايم النرويجية نيابة عن البلديات العالمية، ورئيسة بلدية رام 

آما وتضمن الحفل عرضا . 1908اهللا، وتم فيه تكريم رؤساء بلدية رام اهللا الذين تسلموا رئاستها منذ عام 
 .قرات فنية لعدد من الفرق المحلية والعالميةتفصيليا لمشروع المئوية، وف

 الحفل الفني الطالق مشروع المئوية. 2
، وفي الساحات المحيطة لمبنى بلدية رام اهللا، تم ايقاد شعلة مشروع 16/04/2008في مساء يوم االربعاء 

 .المئوية، خالل حفل فني الطالق المشروع شارآت فيه عددا من الفرق العالمية والمحلية

 حفل المرآزي ال
بدأت االستعدادات لتنظيم الحفل المرآزي لمشروع مئوية بلدية رام اهللا، والذي سيتم في النص الثاني من شهر 

 . ، وسيمتد السبوع آامل بحيث يكون الحفل المرآزي بمثابة مهرجانًا ثقافيًا، اقتصاديًا واجتماعيًا2008/ تموز
: لى مزيج ثقافي وديني فريد، وهناك الكثير ليتم اآتشافه عن المدينةرام اهللا المدينة الشابة والطموحة تحتوي ع

ماضيها، ودورها التاريخي، وباعتبارها مصيف فلسطين األآثر عصرية من جهة، وتشكيل حاضرها آمرآز 
فلسطين الثقافي واالجتماعي والخدماتي من جهٍة أخرى، سيتم تنظيم فعاليات وبرامج لالحتفال بالجانبين أعاله 

 .الماضي والحاضر:  جوانب المدينةمن

 آلية ادارة مشروع مئوية بلدية رام اهللا



 قرارا يقضي بالشروع لالعداد لالحتفال بالمئوية االولى لبلدية رام 2007اتخذ المجلس البلدي  في مطلع عام 
وتصور اهللا، وقد باشر المجلس البلدي واالدارة التنفيذية بعقد جلسات عصف ذهني داخلي العداد رؤية 

للمشروع، حيث نتج عنها اعداد مسودة وخطة المشروع بصورته االولى، وتلى ذلك جلسات عصف ذهني 
موسعة بمشارآة خبراء وآفاءات من المجتمع المحلي بتخصصات مختلفة، والتي شكلت نواة للجان التي 

 .اطلق عليها فيما بعد اللجان المساندة لمشروع المئوية
ع بكادر مهني متخصص وبخلفيات مختلفة، والتعاقد مع خبراء وشرآات وقد اتفق على رفد المشرو

 . متخصصة بمجاالت متعددة، بما يضمن انجاز الخطة الطموحة التي تضمنها مشروع المئوية

 المجلس البلدي
 رئيسة بلدية رام اهللا/ جانيت ميخائيل
 محمود عبد اهللا

 فهد حبش
 فدوى البرغوثي
 سمير عميرة

 خلدون خضر 
 نانيا غازي ح

 آامل جبيل
 ربيع ربيع

 عدنان فرمند
 فيصل درس
 غطاس بوشة
 وائل قسيس

 فؤاد الحصري
 نهاية حمد

 مدير مشروع مئوية بلدية رام اهللا، مدير بلدية رام اهللا/ احمد ابو لبن
 منسق مشروع مئوية بلدية رام اهللا/ حنا عطاهللا

 االدارة التنفيذية 
 مديرة الدائرة الثقافية/ نهلة قورة

 مدير الدائرة المالية/ هر الناطورما
 مديرة الدائرة الهندسية/ عدالة االتيرة

 مدير دائرة الخدمات/ جاد قندح
 مديرة الدائرة االدارية/ الين سابا بابا
 مدير تكنولوجيا المعلومات/ انطون دحو

 مديرة العالقات العامة/ مها شحادة رنتيسي
ن النجاح والعطاء، واستمرارا لنجاح المئة الثانية وانطالقتها في آملين ان تكون السنة المئوية االولى عهدا م

 .فضاء االزدهار لمدينة رام اهللا
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 


