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رسالة رئيس بلدية رام الله
برؤية طموحة ،وبمسير واثق ،وبعمل جماعي؛ جعلت بلدية رام الله من العام  2019شاهدا على إنجازات
نوع ّية تؤسس لمواصلة التطوير الشمولي الذي تشهده المدينة ،والذي انضوى في إطار األهداف
االستراتيجية التي تسعى البلدية إلى تحقيقها؛ لتواصل رام الله حضورها الفاعل على خريطة المشهد
محليا وإقليميا ودوليا.
تواصل العمل ،وكانت موجهاته منطلقة من االستحضار الدائم لرؤية البلدية المتمثلة في "بلدية ريادية
ومتميزة وعادلة في توزيع خدماتها ،تعمل بمهنية وشفافية مع مؤسسات المدينة كافة ،على أساس
الشراكة والتكامل" ،وهذا ما كان عبر شمولية العمل ،وحوكمته.
وبناء على ما سبق ،حظي تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني باهتمام خاص من البلدية ،وتمت
ترجمة ذلك عمليا عبر خطوات مدروسة وعملية على أرض الواقع ،وبما يؤكد أن البلدية ماضية قُ دما في
تعزيز البنية التحتية إما باستحداث شوارع ومرافق جديدة ،أو بتأهيل الطرق والشبكات ،ومن واكب عمل
البلدية يدرك أن العمل الذي تواصل على مدار الساعة ،والمشاريع هنا وهناك؛ إنما كانت في مجملها
تطبيقا عمليا لما نرفعه دوما لمواطني المدينة من شعار" :نعمل من أجل راحتكم".
يأتي هذا التقرير راصدا أبرز ما تحقق ،وعارضا لما يؤسس له ما تحقق ،فالمسيرة متواصلة ،والعمل
تراكمي ،والجهد جماعي ،والطموح كبير ،وكلها معطيات تكاملت وتفاعلت ليكون عام  2019مبعث اعتزاز،
وكان الجانب الصحي والبيئي محورا فرض حضوره ،وأستأثر باهتمام يليق وأهميته في الجمع بين جانبي
التوعية وتحسين البيئة ،وعبر نشاطات متنوعة اختلفت شكال وتكاملت مضمونا؛ عززت البلدية االهتمام
بالصحة والبيئة ،وكان العمل مع المدارس جزءا ال يتجزأ من منظومة التدخالت التي تم القيام بها.
وألن رام الله مدينة جديرة بتصدر المشهد الثقافي والفني ،فقد تبنت البلدية نهجا معززا للروح التنويرية
التنوع الثقافي والفني عباءة ارتدتها رام الله ،فكانت المهرجانات
للمدينة التي نسجت من خيوط
ّ
والملتقيات والندوات مما ع ّبر عن مدينة تحتفي بالثقافة في أروع تجلياتها ،وكانت األنشطة الثقافية
ولما تزل حالمة
يشع منه وهج مدينة كانت
والفنية خالل العام  2019ركيزة من ركائز العمل ،وفضاء رحبا
ّ
ّ
متوهجة.
ّ
شكل التطوير المؤسسي وبناء القدرات للعاملين جانبا مهما على الصعيد الداخلي ،لكنه لم ُيلغ نزوع
رام الله لالمتداد واالنطالق ،وهو ما جسدتّه البلدية عبر شراكات محلية وعربية وعالمية؛ أص ّلت لحضور
متميز لرام الله في عديد الملتقيات والندوات ،وبما وفّ ر ضمانات الستدامة عالقات التعاون مع عديد
األطراف عبر إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون على المدى القريب والبعيد ،وهو ما تم استثماره لصالح
تعزيز العمل في مجال التخطيط االستراتيجي والتنمية االقتصادية المحلية.
سأترك لمحتويات التقرير أن تعرض أبرز ما حواه العام  2019من إنجازات وأنشطة؛ وهي لم تكن لتتحقق
لوال جهد كل فرد من أفراد المنظمة بدءا بزمالئي في المجلس البلدي ،وصوال إلى العاملين كلهم في
عبروا بالتزامهم بتأدية
البلدية بمختلف مستوياتهم الوظيفية ،فالشكر لهم جميعا وللمواطنين الذين
ّ
ما عليهم من واجبات ،وبتفاعلهم مع األنشطة المختلفة ،أنهم يستلهمون المعنى الحقيقي للمواطنة.
الشكر موصول للشركاء وللجهات الرسمية واألهلية وألبناء رام الله في الخارج ،ولكل من كان له دور في
أن تعزز رام الله مكانتها؛ ليكون طموحها كما مقوماتها؛ رافعة لتتبوأ المدينة صدارة المشهد ال محليا
بجمع إبداعي من المزاوجة بين األصالة والحداثة ،وتوظيف كل
بل وإقليميا ودوليا في عديد المناسبات،
ٍ
سجل التم ّيز بأحرف من نور.
المصادر المتاحة لتعريف العالم بقصة مدينة كتبت وال زالت تكتب اسمها في ّ
معكم وبكم نمضي ،وتمضي رام الله نحو الغد اآلتي بثقة وثبات ،جاعلة تنوعها فرصة لمواصلة حضورها.
م .موسى حديد

رئيس بلدية رام الله
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رئيس وأعضاء المجلس البلدي

م .موسى حديد
رئيس البلدية

حسن أبو شلبك

أحمد عباس

جمال عوايصة

حسين الناطور

روال عز

ريموند بوشة

سماح نصار

سمعان زيادة

عمر عساف

كمال شمشوم

نائب رئيس البلدية

ماهر الناطور

نهلة القورة

ممدوح فروخ
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رؤية مدينة رام الله
مدينة متفائلة ومستدامة ،وشاملة؛ فخورة بثقافتها ،وتتحكم في مصيرها.

رؤية بلدية رام الله
بلدية ريادية ومتميزة وعادلة في توزيع خدماتها ،تعمل بمهنية وشفافية
مع مؤسسات المدينة كافة ،على أساس الشراكة والتكامل.

رسالة بلدية رام الله
تقديم خدمات متميزة لسكان رام الله وزائريها ،واالرتقاء بالمدينة ،لتكون
مدينة حضارية منفتحة وحيوية ،وقادرة على مواكبة التطور واإلسهام
بتحقيق التنمية المستدامة على أساس الحقوق والعدالة في تقديم
الخدمات ،استنادا إلى الشراكة المجتمعية.
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اإلدارة التنفيذية
مدير عام بلدية رام الله:
أحمد أبو لبن
مدير دائرة المشاريع:
عدي الهندي
مديرة دائرة نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات:
صفاء الكركي دويك
مدير دائرة األبنية والتخطيط الحضري:
أسامة حامدة
مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية:
سالي أبو بكر
مديرة دائرة الصحة والبيئة:
ملفينا الجمل
مدير دائرة الشؤون اإلدارية:
سليمان غنيم
مديرة دائرة العالقات العامة:
مها شحادة
قائم بأعمال مدير دائرة النفايات والصرف الصحي :
خالد غزال
قائم بأعمال مدير دائرة الشؤون المالية:
موسى حنحن
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الفصل الثاني:
األهداف
االستراتيجية
التنموية
2021-2018
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الهدف االستراتيجي األول:
تطوير البنية التحتية والتنظيم
العمراني والتخطيط الحضري
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تأهيل البنية التحتية في المدينة وتطويرها ،وأبرز ما تحقق على هذا الصعيد:
تأهيل شبكه الطرق:
طرحت بلدية رام الله ووفق خطتها السنوية عطاءات لشق وتعبيد وتأهيل الطرق لعام  ،2019وشرعت
في تأهيل مجموعة طرق في المدينة ( 5000متر)؛ إضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة ،وتعبيد التقاطعات،
وصيانة شوارع لمعالجة الهبوط والتشقق فيها.
وشملت قائمة الطرق تنفيذ تعبيد الشوارع اآلتية :ماجد أبو شرار ،فريد تابري ،أبو عالء المعري،
لويس فافرو ،هنغاريا ،عين ترفيديا ،يحيى حمودة ،إبراهيم طوقان .إضافة إلى تعبيد 9شوارع في
مدينة رام الله بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات بطول إجمالي  2800متر ،وهي :عصام
عبد الهادي ،مدريد ،ابن رشد ،دمشق ،سالمة موسى ،هايل عبد الحميد ،الكرك ،صيدا ،عكا .وقد شملت
أعمال تأهيل هذه الشوارع :قحط الشوارع ،وإعادة تعبيدها مع تأهيل البنية التحتية واألرصفة والدهان
واإلشارات المرورية ومعالجة المناطق المتضررة ،بالتوازي مع أعمال رفع وتهبيط مناسيب المناهل.
(لالطالع على جدول بأسماء وأطوال الشوارع في الفصل الثالث).
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إنشاء األرصفة وتأهيلها:
أنجزت البلدية خالل العام  2019عددا
من األرصفة الجديدة والجزر الوسطية
بطول  3كم في مواقع متفرقة ،منها:
شارع كمال ناصر ،شارع ناظم حكمت،
شارع التشيلي ،شارع مريم الجاجة،
وشارع مدريد.

شارعي عين ترفيديا وهنغاريا في
تأهيل وتعبيد
ْ
المنطقة الصناعية:
قامت بلدية رام الله بأعمال تعبيد الطبقة الثانية من شارعي عين
ترفيديا وهنغاريا في المنطقة الصناعية ،وشملت األعمال تأهيل
خطوط الصرف الصحي ،والمياه ،الكهرباء ،االتصاالت ،ومن ثم تعبيد
الشارع.
وتأتي أهمية هذه الشوارع لكونها من الشوارع الحيوية والرئيسة
التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في
المنطقة الصناعية .كما نفذت البلدية خالل العام تأهيل وتعبيد عدد من
الشوارع في المنطقة الصناعية ،وهي :شوارع الكرك ،وعكا ،وصيدا.
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مشروع الطرق الرابطة مع األحياء الجديدة:
واصلت بلدية رام الله العمل في مشروع الطرق الرابطة في المدينة
والممول من الحكومة الصينية ،حيث تجاوزت نسبة اإلنجاز في المشروع
عام  2019نسبة  55%من كافة األعمال و 40%من أعمال اإلسفلت.
ويعتبر مشروع الطرق الرابطة من المشاريع الحيوية؛ كونه يربط األحياء
الجديدة في مدينة رام الله بحي الطيرة ،إضافة إلى أنه سيكون
المدخل الشمالي للمدينة ،وتمتد الشوارع فيه من منطقة سردا
بالقرب من المكتبة الوطنية ومستشفى هاني الحسن ومنطقة الجهير
مرورا بالحي الدبلوماسي وإسكان الشرطة ،باتجاه منطقة شارع أبناء
رام الله ومدرسة زياد أبو عين إلى شوارع اإلذاعة وهافانا ومنطقة
جامعة القدس المفتوحة.
عدة شوارع ،إضافة إلى أعمال إنشاء
وشملت األعمال شق وتوسعة ّ
جدران استنادية حجرية وإسمنتية مسلحة ،وإنشاء وتجهيز ثالثة
ميادين رئيسة ،وتأسيس بنية تحتية للشوارع من صرف صحي ،وقنوات
تصريف مياه أمطار ،وع ّبارات ،وخطوط مياه للري واتصاالت .كما تحتوي
الشوارع على جزر وسطية وأرصفة لبعض المقاطع ،وتركيب أعمدة
إنارة شمسية تغطي شوارع المشروع مع نظام ّ
تحكم ذكي.
من الجدير ذكره؛ أن المشروع يتضمن تنفيذ طرق جديدة بطول  8كم،
ومقطعين من الطريق الدائري ،وهو األضخم في مدينة رام الله،
وينفذ بتمويل من الحكومة الصينية وعبر شركات محلية فلسطينية.
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إنشاء التقاطعات والميادين وتأهيلها:
في هذا اإلطار؛ تم تأهيل  5تقاطعات شوارع ،وشملت :تقاطع شارع الشوبك ،وشارع أحمد عرابي،
وتقاطع شارع كلثوم عودة ،وشارع الرازي ،وتقاطع شارع الرملة ،وشارع أثينا ،وتقاطع شارع عبد
الرحيم وشارع خليل بيدس ،وتقاطع شارع جاك شيراك وشارع موسكو.

توسعة شبكة الطرق في المدينة:
ّ
شق
وسعت البلدية شبكة الطرق بتنفيذها أعمال
ّ
في شوارع فريد تابري ،ماجد أبو شرار ،لويس
فافرو ،وتأتي هذه الخطوة في إطار توسعة
شبكة الطرق الحالية ،وإنشاء طرق جديدة ،وبما
يتيح تجاوز األزمات المرورية وخدمة المواطنين
في مدينة رام الله.
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تأهيل شبكة اإلنارة وتوسعتها،
واستخدام الطاقة المتجددة ،حيث
قامت البلدية ب:
استبدال جميع وحدات اإلنارة بموفرة
للطاقة صديقة للبيئة:
استبدلت بلدية رام الله وحدات اإلنارة في المدينة
بوحدات إنارة موفرة للطاقة؛ وذلك وفقا لتوجهها
بترشيد استهالك الطاقة وترجمة لشعارها نحو
رام الله صديقة للبيئة.
شهدت المرحلة األولى من المشروع استبدال جميع
الوحدات الموجودة بوحدات إنارة " "LEDموفرة
للطاقة ،وذلك في شوارع وأحياء مدينة رام الله .أما
المرحلة الثانية فتمثلت بقيام قسم الكهرباء بتركيب
وحدات جديدة " "LEDفي المواقع غير المضاءة
وفقا للخطة السنوية المعتمدة إلنارة الشوارع .في
تم في المرحلة الثالثة استبدال وحدات اإلنارة
حين ّ
الموجودة في الشوارع الرئيسة بوحدات إنارة ذكية
""SMART LED BULBS؛ يمكن للبلدية التحكم بمدى
طاقتها وأوقات عملها.
من الجدير ذكره ،أن البلدية اعتمدت تركيب وحدات
إنارة صديقة للبيئة ( )LEDفي كافة مشاريعها،
وقامت بتشغيل وتركيب وحدات إنارة تعمل على
الطاقة الشمسية في بعض حدائق البلدية وتركيب
خاليا شمسية بقوة  10كيلو واط فوق مبنى منتدى
الخبرات ،إذ يهدف هذا المشروع إلى توفير استهالك
الطاقة والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في
الجو ،إضافة إلى العمل على استبدال اإلنارة في
مرافق البلدية ومدارس مدينة رام الله وتحويلها
إلى "ليد".

17

الــتــقــريــر الــســنــوي 2019

تأهيل وتوسعة شبكة اإلنارة
القائمة والجديدة:
عملت بلدية رام الله على تأهيل وتوسعة شبكة
اإلنارة بإضافة  150عمودا؛ باستخدام وحدات اإلنارة
الموف ّرة للطاقة والطاقة الشمسية في مواقع
متفرقة ،بطول  5كيلو متر ،وتأهيل شوارع بطول 6
كيلو متر بتمويل من موازنة البلدية.
في اإلطار ذاته؛ تم تحويل  5300وحدة إنارة من
صوديوم إلى إنارة "ليد" موفرة للطاقة ،وتركيب
 550وحدة إنارة "ليد سيتي تتش سمارت" تعمل على
برنامج محوسب يتحكم بفترة عمل الوحدة.

الطاقة البديلة المستدامة:
أجرت البلدية دراسة لتركيب محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة  23.5كيلو واط ،ومحطة بقدرة  10كيلو واط على أسطح مرافق بلدية رام الله،
إضافة إلى صيانة  124عامود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.
في سياق متصل؛ تمت إنارة شوارع بطول  8كيلو متر باستخدام الطاقة الشمسية ووحدات موفرة للطاقة "سيتي تتش سمارت" إلنارة الشوارع
الرابطة في مدينة رام الله وهو ممول من جمهورية الصين الشعبية.

18

الــتــقــريــر الــســنــوي 2019

تأهيل وتطوير شبكة النقل والمواصالت ،ومن أبرز ما انضوى في إطار هذا المجال:
تحقيق السالمة المرورية على الطرق:
سعت بلدية رام الله إلى تحقيق السالمة المرورية على كافة شوارع المدينة خالل العام  ،2019وذلك من خالل توريد وتركيب وصيانة  400شاخصة
مرورية في مواقع متفرقة ،وتنفيذ حواجز حماية للطرق الجديدة بطول  3500متر في مواقع متفرقة ،وتركيب مط ّبات صناعية بطول  70مترا،
واعتماد تصاميم  5تقاطعات لمواقع متفرقة في المدينة ،إضافة إلى دهان وتعليم خطوط طولية بطول  15000متر مربع ،ودهان جزر وممرات
مشاه ل  5000متر مربع ،وتركيب عاكسات في الشوارع ،وصيانة اإلشارات الضوئية وتطويرها.

تطوير و تأهيل شبكة الصرف
الصحي وتوسعتها:
بهدف تطوير شبكة الصرف الصحي في
مدينة رام الله؛ قامت البلدية بتأهيل
وتوسعة شبكة الصرف الصحي في
مواقع متفرقة من المدينة بطول 7446.4
م ،وشملت األعمال إنشاء خطوط في كل
من منطقة باطن الهواء (تمتد من محطة
ضخ باطن الهواء ،شارع خروبة ،غزة،
ابن المقفع،شارع باريس) ،والمنطقة
الصناعية رام الله /بيتونيا (شارع عين
ترفيديا وهنغاريا) وإنشاء خطوط صرف
صحي في كل من الشوارع اآلتية:
المتنبي ،الكرمل ،الطيرة ،سليمان النجاب،
الواد -القاهرة ،سالم الزعرور ،االلتفافي،
وإنشاء خط ضخ باطن الهواء بطول 3100
م .كما انتهت البلدية من إنشاء محطة ضخ
لخدمة منطقة عين ترفيديا والتخلص من
المكاره الصحية والمحافظة على الشارع،
وتم إلغاء محطة المعالجة الالمركزية
في منطقة الجهير وتحويل الصرف
الصحي إلى محطة الطيرة القائمة،
إضافة إلى إنشاء خطوط أمطار بطول
 728م في شوارع( :الكرمل ،والمنطقة
الصناعية ،والدبلوماسي).
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تطوير شبكة الصرف الصحي في المدينة:
عملت االبلدية على إنشاء خطوط صرف صحي في كل من الشوارع اآلتية :المتنبي ،الكرمل ،الطيرة ،سليمان النجاب ،الواد -القاهرة ،سالم الزعرور،
االلتفافي ،وإنشاء خط ضخ باطن الهواء بطول  3100م .وجاء ذلك ضمن مساعي البلدية لتطوير شبكة الصرف الصحي في المدينة ،إذ إن البلدية
تسعى إلى تغطية كافة مناطق المدينة التي ال تشملها خدمة الصرف الصحي.

إنشاء خط صرف صحي لمنع تسرب مياه
الصرف الصحي إلى قرية رافات:
مما قامت به البلدية إنشاء خط صرف صحي جديد
في الشارع الواصل بين منطقة عين منجد وقرية
رافات ،وذلك بهدف استبدال الخط القديم الواقع
خلف الساتر الترابي بمحاذاة ما يعرف (بمعسكر
عوفر االحتاللي).
وتندرج الخطوة في ذلك في إطار سعي بلدية
رام الله إلى التخلص من تسرب مياه الصرف الصحي
إلى قرية رافات ،وهو تس ّرب كان يحدث نتيجة انسداد
بعض الخطوط ،ولعدم قدرة البلدية على إصالحها
في كثير من األحيان بسبب قربها من المعسكر.

20

الــتــقــريــر الــســنــوي 2019

مشروع إعادة استخدام المياه
المعالجة من محطة تنقية
الطيرة:
نفذت بلدية رام الله بالشراكة مع
مؤسسة" أنيرا" مشروع إعادة استخدام
المياه المعالجة من محطة تنقية صرف
صحي الطيرة.
وهدف المشروع إلى إعادة استخدام
الري
المياه المعالجة الستخدامات
ّ
والطرق ،من خالل ضخ المياه المعالجة
حسب مواصفات سلطة المياه من
محطة تنقية صرف صحي الطيرة؛
لتستخدم المياه المعالجة لري
المناطق الخضراء والحدائق وأعمال
التعبيد ،والتنظيف بالضغط العالي،
وصيانة خطوط الصرف الصحي.
يتكون المشروع من محطة ضخ ،وخزان
مياه ،ومضخات رفع ولوحة كهرباء في
محطة التنقية ،وخط ضخ وشبكة ري لري
المناطق الخضراء ،واستعماالت أخرى.
وتكمن أهمية المشروع في كونه يعزز
استغالل المياه المعالجة الستخدامات
عدة؛ منها ري المزروعات وعدد من
ّ
األعمال المدنية ،ما يسهم بالتالي في
توفير كمية كبيرة من المياه الصالحة
التي كانت تستخدم في السابق لهذه
األغراض المذكورة وتقدر بـ  300متر
مكعب يوميا في مدينة رام الله ،كما
أن من شأن هذا المشروع التوفير
على المواطنين نتيجة استغالل المياه
المعالجة بدل العذبة.
ري مساحات
سيتم من خالل المشروع ّ
خضراء جديدة وحدائق عامة في
المدينة بشكل أكبر نتيجة توافر كميات
كبيرة من المياه المعالجة بشكل دائم؛
ما سينعكس على زيادة المساحات
الخضراء في المدينة ،إضافة إلى توفير
شاحنة تنك مياه تهدف بشكل رئيس
إلى تغطية المساحات الخضراء التي ال
تصلها شبكة الري واستخدامات الطرق.
وتسعى البلدية إلى التوسع سنويا في
مشروع الري للمناطق الخضراء ليشمل
أنحاء واسعة من مدينة رام الله،
بعد أن شمل مناطق ضاحية الريحان،
والحي الدبلوماسي ،وشارع الطيرة
الرئيسي ،وإسكان جامعة بيرزيت ،وتل
الصفا ،وشوارع سمير القصير ،ودمشق،
والرازي.
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دراسة تطويرية آللية جمع النفايات البلدية:
نفذت البلدية هذه الدراسة الهادفة إلى تطوير خدمة جمع النفايات الصلبة؛ وذلك عبر توثيق النظام المتبع حاليا من توزيع الحاويات ورصد
مسارات مركبات جمع النفايات ،وتحليل المعلومات التي تم توثيقها ،والخروج بتوصيات لرفع جودة الخدمة وتحسين األداء ،إذ تم في هذه
المرحلة إسقاط جميع الحاويات وسالل النفايات وصناديق الكرتون الموجودة في المدينة على موقع بلدية رام الله لنظم المعلومات
الجغرافية  ،GISكما تم توثيق مسارات مركبات جمع النفايات العاملة في الفترتين الصباحية والمسائية ،وتم اعتماد سياسات عديدة تضمن
النظافة على مدار الساعة.

إزالة المكاره البيئية من الفراغات مع التسييج:
استكماال لمساعي بلدية رام الله للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين وضعها الصحي والبيئي ،ونظرا لوجود نفايات متراكمة في قطع األراضي
الفارغة في المدينة؛ قامت البلدية بمخاطبة أصحاب األراضي؛ وذلك للعمل على إزالة النفايات المتسببة بمكاره بيئية ،وفي السياق ذاته ،قامت
البلدية بتنظيف وإزالة النفايات والمخلفات المتسببة في مكاره صحية في مواقع متفرقة في المدينة.

بعد التنظيف

قبل التنظيف

توفير حاويات نفايات بأحجام
مختلفة وتوفير سالل نفايات:
نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده
المدينة ،ولضمان الحفاظ على نظافة
المدينة؛ تم توفير  250حاوية جديدة،
زعت
باإلضافة إلى  120سلة نفايات ُو ّ
على أحياء المدينة لخدمة المباني
الجديدة والشوارع التي تم تأهيلها
مؤخرا.
كما تقوم بلدية رام الله بإجراء صيانة
دورية للحاويات والسالل الموجودة
في المدينة واستبدال التالف منها.

22

الــتــقــريــر الــســنــوي 2019

استخدام سيارات كهربائية صديقة للبيئة:
استكماال لمساعي بلدية رام الله في خلق بيئة ذكية متكاملة ومتصلة بمحيطها تتميز ببيئة
صحية؛ قامت البلدية باستبدال سيارات الوقود بسيارات كهربائية صديقة للبيئة؛ ما ساهم
بدوره –بشكل كبير -في تقليل استهالك الوقود ،وبالتالي تقليل التكاليف والحفاظ على البيئة.

استحداث اآلليات والشاحنات بتمويل ذاتي:
في إطار سعيها الدءوب إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية لمواطني المدينة وال سيما المتعلقة بنظافة المدينة
والبنية التحتية ،قامت البلدية بتحديث اآلليات والشاحنات العاملة في مدينة رام الله من أجل تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.
وشملت اآلليات والشاحنات الجديدة  8سيارات جمع نفايات بأحجام مختلفة؛ وذلك لرفع كفاءة جمع النفايات في المدينة وكنس
الشوارع ،وترك وجرافة صغيرة ألغراض األشغال والترقيعات اإلسفلتية ،وترك رافعة كهرباء ألغراض صيانة اإلنارة في المدينة وتقليم
األشجار ،وسيارة كهربائية تعتمد على الشحن الكهربائي بالكامل وذلك ألول مرة تستعمل لألغراض اإلدارية.
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شركة آيبك تتبرع بسيارة
هيونداي لبلدية رام الله:
استلمت بلدية رام الله سيارة
هيونداي بتبرع من شركة أيبك؛ وذلك
في إطار العالقة والتعاون المتواصل
بين البلدية والشركة في مجال خدمة
المواطنين.
وتوجه رئيس البلدية م .موسى حديد
بالشكر لشركة أيبك على تبرعها
لبلدية رام الله؛ خاصة أنه ليس األول،
إذ تربط الطرفين عالقة استراتيجية
لصالح الخدمات المجتمعية ،مثمنا هذه
المبادرة من شركة أيبك تجاه بلدية
رام الله ،مشيرا إلى أن بلدية رام الله
ترى في القطاع الخاص شريكا هاما
في دعم وتطوير الخدمات المقدمة
للمواطنين في إطار المسؤولية
االجتماعية ،وتعتبر أيبك من أهم
الشركات التي تواصل جهودها وعملها
عدة
للصالح العام من خالل دعمها
ّ
مشاريع مجتمعية في فلسطين".
من جهته ،أشاد نائب الرئيس التنفيذي
للشركة نادر حواري بالبلدية وبإنجازاتها
وبخدماتها المتميزة لسكان رام الله
وزائريها ،مضيفا أن هذا الدعم يندرج
في إطار حرص مجموعة أيبك على
دعم المؤسسات المحلية والبلديات
ومساندتها في أداء رسالتها ،وحرص ًا
على نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
في دعم هذه القطاعات.

تفعيل نظام المخالفات البيئية:
عدة للحد من مشكلة تخلص المواطنين من النفايات بطرق مخالفة للقانون (وضع النفايات على الرصيف العام،
اتخذت بلدية رام الله خطوات ّ
التخلص من النفايات في األرض المجاورة) ،وتمثلت أهم الخطوات في توجيه مذكرة إخطار للمتسبب بالمكرهة البيئية تتضمن المدة الزمنية
الواجب خاللها إزالة المكرهة الصحية ،وفي حال عدم التزام المواطن بإزالتها يتم مخالفته وإزالتها من البلدية مع تحميل المواطن كافة
التكاليف المالية واإلدارية.
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تطوير التنظيم العمراني في المدينة ،ومما تم في هذا اإلطار:
إنشاء المرافق العامة للبلدية وتأهيلها ،حيث تم:
المشارفة على االنتهاء من إنجاز مشروع مجمع المنارة بنسبة إنجاز تجاوزت :90%
تواصل بلدية رام الله أعمال تشطيب مشروع مجمع المنارة بنسبة إنجاز تجاوزت  90%من كافة األعمال ،حيث تم االنتهاء
من بناء  15طابقا بمساحة  25250مترا؛ تشمل  3طبقات محالت تجارية ،و 9طبقات كراجات و 4طبقات مكاتب ،كما تم استخدام
 16500م 3من الخرسانة و 2200طن من الحديد في البناء ،ومن المتوقع حسب الخطة االنتهاء من المشروع منتصف العام
الحالي .2020
يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المرورية في مركز مدينة رام الله؛ ما من شأنه المساهمة في تطوير البنية التحتية
والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية ،وحل جزء من مشاكل االزدحام المروري
وأزمة مواقف السيارات في المدينة.
من الجدير ذكره ،أن مبنى مجمع المنارة يقع في مركز المدينة على أرض (حوض رقم  19المدينة ،قطعة رقم )116
مساحتها تبلغ  2632م ،2ويقع الحد الشمالي الشرقي للموقع على شارع يوحنا المعمدان ،والحد الجنوبي الغربي على
شارع جورج الصاع .ويضم مواقف مخصصة للمركبات الخاصة تتسع لـ  450مركبة تتوزع على تسعة طوابق ،ومحال ومكاتب
تجارية ،ومقرا لشرطة المدينة.

تأهيل وتطوير مكتبة رام الله العامة:
نفذت بلدية رام الله أعمال تأهيل وتطوير مكتبة رام الله العامة ،حيث تم
االنتهاء من أعمال بالط األرضيات للمبنى والوحدات الصحية ،وأعمال الدهان،
وتركيب ألمنيوم ،وتركيب مصعد ،وأعمال تأسيس الكهرباء والميكانيك ،وأعمال
الجبص لألسقف والقواطع وتبليط الساحات الخارجية ،وإنشاء مدرج ،وأحواض
زراعية ،وتلبيس الجدران ،وتركيب مظالت خشبية ،وأعمال الكحلة ،وتأهيل
الوحدات الصحية.في العام 2019
يهدف مشروع تطوير مكتبة رام الله العامة إلى إعادة تقسيم الفراغات الداخلية
لالستفادة من المساحات بطريقة أفضل ،ومواءمة المكتبة مع األشخاص ذوي
اإلعاقة عبر تركيب مصعد ،إضافة إلى تطوير أثاث وأجهزة المبنى ،كما تشمل
أعمال تطوير مبنى المكتبة إضافة حديقة خارجية لخدمة الرواد.
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بناء طابق في مدرسة فيصل الحسيني:
نفذت البلدية بناء طابق إضافي فوق المبنى الحالي لمدرسة فيصل الحسيني؛ وذلك في إطار المساعي لزيادة القدرة االستيعابية للمدرسة
نظرا للطلب المتزايد على االلتحاق بها ،وبما يتوافق وخطة البلدية لتأهيل وصيانة المدارس الحكومية من موازنة ضريبة المعارف.
وشملت أعمال الطابق الجديد -بنسبة إنجاز  ،80%-أعمال الكحلة ،والتبليط ،وأعمال تأسيس الكهرباء والميكانيك ،واألدراج ،وإعادة تأهيل الساحة
الخارجية واألرصفة وبناء مقصف خارجي ،وتركيب مصعد ،وتركيب وحدات تكييف ،وأعمال ألمنيوم ،ودهان ،إضافة إلى قشط وتعبيد ودهان
وتخطيط الملعب الخارجي.
كما شمل المشروع إعادة تأهيل طوابق المدرسة القائمة وعددها  3طوابق متمثلة في صيانة الصفوف المدرسية والوحدات الصحية ،وتطوير
المبنى من حيث األجهزة المختصة ،مثل :كاميرات المراقبة ،وأنظمة الحريق ،وتأهيل الطابق بالبنية التكنولوجية الالزمة لتمكين استخدام
التكنولوجيا والممارسات الذكية في إيصال المعلومات للطلبة.
وتجدر اإلشارة إلى أن مساحة الطابق اإلضافي تبلغ  740مترا مربعا ،ويتكون من أربع غرف صفية ،وغرفة للمعلمات ،وغرفة متعددة األغراض،
ووحدات صحية للمعلمات والطالبات ،ومكتبة ،ومخزن ،وغرفة ألرشفة المعلومات.
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تركيب أجهزة التدفئة والتبريد في مدارس
المدينة الحكومية:
أنهت بلدية رام الله تركيب أجهزة تكييف (تدفئة وتبريد)
في مدارس رام الله الحكومية ،وجاءت الخطوة في
إطار السعي الدءوب للبلدية إلى توفير كل وسائل الراحة
للطلبة في المدارس الحكومية ،وشملت األعمال جميع
المدارس الحكومية في المدينة(الصفوف المدرسية
وغرف المعلمين والمختبرات وبتمويل من لجنة ضريبة
المعارف).

صيانة المدارس الحكومية:
ضمن عطائها السنوي لصيانة المدارس ،نفذّ ت البلدية
أعمال صيانة للمدارس الحكومية ،شملت  7مدارس
حكومية.
وشملت أعمال التأهيل والصيانة :أعمال بالط ساحات
خارجية ودهان وتخطيط المالعب ،وصيانة وحدات صحية،
وتركيب مظالت قماش قابلة للفتح واإلغالق للمالعب،
وتغيير األبواب إلى أبواب متعددة األقفال ،ودهان
المالعب وتخطيطها ،وتشطيب روضة مدرسة هواري
بو مدين األساسية المختلطة ضمن المشروع بتمويل من
موازنة ضريبة المعارف ،وغيرها من االحتياجات؛ وذلك
وفق ًا إلجراءات الصيانة الدورية المستمرة للمدارس
الحكومية.

مشروع إنشاء المالعب الرياضية:
أعدت البلدية خالل العام  2019وثائق عطاء تنفيذ مشروع
المالعب الرياضية بعد االنتهاء من التصاميم المقترحة
للمشروع.
لعدة مالعب مع كافة خدماتها
المشروع عبارة عن مجمع
ّ
والمرافق التابعة ،ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم مع
مضمار للركض يحيط بالملعب ،وملعب خماسيا – متعدد
االستعمال ،وملعب تنس ،وملعب كرة سلة \ طائرة،
باإلضافة إلى المدرجات والساحات والخدمات ومواقف
السيارات للمشروع ،ويقع المشروع في منطقة عين
الكرزم على قطعة أرض مساحتها  22.4دونما؛ محاطة
بثالثة شوارع.
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تطوير المخطط الهيكلي ،حيث تم على هذا
الصعيد:
المصادقة للتنفيذ على مشاريع تعديل
تنظيمي:
خالل سنة 2019؛ صودق للتنفيذ على ثمانية مشاريع
تعديل تنظيمي بمساحة إجمالية ( 257دونما) ،ومن
ضمن هذه المشاريع مشروع تغيير استعمال وإحكام
القطع المحاذية لميدان نيلسون مانديال.

مشاريع تعديل تنظيمي جاري العمل على
تصديقها للتنفيذ:
هناك أحد عشر مشروعا جا ٍر العمل على تصديقها
للتنفيذ بمساحة إجمالية ( 226دونما) ،ومن ضمنها
مشروع استكمال الشوارع المقترحة في رافات في
منطقة رام الله حوض  17خلة طعيمة ،حيث انتهت
فترة إيداع المشروع لالعتراضات ،والعمل جا ٍر لتصديق
المشروع للتنفيذ.

استخراج سندات تسجيل جديد:
تم العمل على متابعة استخراج سندات جديدة لمشاريع
إعادة تقسيم مختلفة ،وهي:
1.مشروع إعادة تقسيم في حوض  15الجدول /
المساحة  54055م.2
2.مشروع إعادة تقسيم في حوض  16باطن الهوا /
المساحة  152220م.2
3.مشروع شارع صالح خلف حوض  10خلة العدس /
المساحة  57277م.2

توسيع حدود المدينة:
تم طرح عطاء مشروع الرفع المساحي للمنطقة خارج
حدود تنظيم بلدية رام الله والبالغ مساحتها 4365
دونما تقريبا ،وجاري العمل على الرفع المساحي
للمنطقة وتشمل جزءا من حوض  1وحوض  9وكامل
األحواض .8 , 7 , 4 , 3 ,2
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تنظيم قطع األراضي خارج حدود المخطط الهيكلي:
تم رفع مخطط لضم جميع المناطق خارج المخطط الهيكلي لرام الله ،وتم الطلب برفع صفة المحمية الطبيعية والتنوع الحيوي أوال عن المناطق
خارج الهيكلي ،كما تم السير في مشروع رفع المحمية والتنوع الحيوي.

مشروع رفع المحم ّية الطبيعية والتنوع الحيوي عن أراضي رام الله:
بادرت البلدية لرفع مشروع هيكلي تفصيلي لرفع صفة المحمية الطبيعية والتنوع الحيوي عن أراضي رام الله ،وبانتظار الرد من وزارة الحكم
المحلي ،ليتبع بعد ذلك مشروع توسعة هيكلي رام الله ،وتبلغ مساحة األراضي الواقعة ضمن المحمية الطبيعية والتنوع الحيوي حوالي (2384.8
دونما).

تنظيم قطع األراضي في ثالثة أحواض في قرية رافات:
تمت المصادقة للتنفيذ على
انصب العمل على إعادة تقسيم لثالثة أحواض في قرية رافات ،كما تضمن إلغاء شوارعـ واقتراح أخرى بديلة ،وقد ّ
ّ
المشروع بشكل مؤقت لمدة سنة ،وبانتظار قرار المحكمة في عدة اعتراضات تم تقديمها مسبقا لتنفيذ المشروع المقترح.
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تجميل المدينة ،ويعكس هذا
الجانب االهتمام بالمظهر
الجمالي للمدينة ،ومما تم على
هذا الصعيد:
إنشاء حديقة رام الله العامة:
نفذّ ت بلدية رام الله األعمال اإلنشائية
للمرحلة األولى من حديقة رام الله بمساحة
 10000متر مربع والواقعة بمنطقة الجهير،
وتضمنت األعمال إنشاء ممرات وسالسل
وأدراج لربط المستويات المختلفة للحديقة،
وتأهيل مستويات الحديقة المختلفة
وإنشاء الكافتيريا والوحدات الصحية.
وستكون الحديقة وهي حرش عام يتيح
للمواطن التمتع بالطبيعة؛ مزروعة بمختلف
أنواع األشجار والشجيرات والزهور مع
التركيز على األشجار األصلية لتلك المنطقة.
في اإلطار ذاته؛ باشر قسم تجميل المدينة
تصميم المرحلة الثانية من حديقة رام الله
على مساحة  14000دونم لتشكل جزءا
مكمال للمرحلة األولى بمجموع  24000متر
مربع.

الحديقة األثرية:
قامت بلدية رام الله بعمل مخطط
عام للحديقة يشمل جميع الوظائف
والخدمات المطلوب توافرها ،باإلضافة
إلى حل لمداخل الحديقة وسبل الوصول
سواء كان لسكان الحي أو للزائرين،
تم وضع حلول للحركة الداخلية بين
كما ّ
الخدمات المختلفة آخذين بعين االعتبار
المناسيب الطبيعية لألرض الموجودة.
ويندرج المشروع ضمن خطة البلدية
لتطوير وخلق مساحات خضراء مفتوحة،
والفكرة من المشروع جذب الزوار
لمناطق اآلثار الموجودة ،واالستمتاع
بمسارات داخلية تربط بين محطات
المشروع ،حيث يستمتع الزائر بتجارب
مختلفة بين هذه المحطات مع ضمان
التمتع بالمشاهد الطبيعية الخالبة المطل
عليها الموقع من االتجاهات كافة.
البلدية انتهت من تطوير التصميم
وتحويله إلى مخططات تنفيذية شاملة
للتصميم ،وجداول الكميات وهي جاهزة
للطرح ،علما أن مساحة األرض المخصصة
للمشروع  14,000متر مربع.
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جدار ّية "وين ع رام الله":
ضمن الخطة السنوية لبلدية رام الله
للنهوض بالواقع الجمالي للمدينة،
قامت البلدية بتصميم وتنفيذ جدارية
"وين ع رام الله" في شارع نديم الزرو،
لتكون واجهة مميزة تقع على أحد
مداخل مدينة رام الله ،وتندرج أيضا في
سياق تأهيل وتوسيع شارع نديم الزرو
وما رافقه من إنشاء أرصفة وزراعة
وتجميل الجزر الوسطية.

تصميم ميادين جمالية:
قام قسم تجميل المدينة بعمل عدة
تصاميم جمالية لعدد من الميادين التي
أنشئت ضمن مشروع الطرق الرابطة،
حيث تتميز هذه الميادين باتساع
مساحتها ما سيزيد الطابع الجمالي
لها ،علما أن تنفيذ هذه التصاميم
الجمالية سيكون خالل العام الجاري –
 2020بعد االنتهاء من مشروع الطرقالرابطة.
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تزيين المدينة في األعياد والمناسبات:
تقوم بلدية رام الله وفقا لسياستها الرامية إلى االحتفال
بالمناسبات الدينية والوطنية بتزيين وإضاءة المدينة في األعياد
اإلسالمية والمسيحية ،حيث تتم أعمال الزينة في الشوارع
والميادين الرئيسة ،وفي البلدة القديمة ،وأمام دور العبادة
ومرافق البلدية ،وخالل عام  2019واصلت البلدية هذه السنّة
الحميدة ،عبر إنارة فانوس شهر رمضان المبارك ،وإنارة شجرة عيد
الميالد المجيد ،وهو ما أضفى على مركز المدينة مشهدا جماليا
خاصا.
تواصل البلدية هذا النهج بما يعززه من قيم االحتفاء بالمناسبات
الدينية ،وتعزيز التآخي.
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معرض ربيع رام الله الثالث:
نظمت بلدية رام الله معرض ربيع رام الله الثالث في المدينة
وتواصل على مدار  4أيام ،لتشجيع المواطنين على الزراعة
والحفاظ على األشجار عبر توفير أشتال بأسعار مناسبة ،وزيادة
المساحات الخضراء في المدينة ،والبيع بأسعار مناسبة للجميع.
وشارك في معرض ربيع رام الله ما يزيد عن  4آالف زائر ،إضافة
إلى توفير فقرات فنية وترفيهية لألطفال ،وتنظيم ندوات
توعية مع طلبة المدارس في مدينة رام الله.
وتوزعت المعروضات بين أشتال ورود وأشجار مثمرة
وأشجار حرجية ،جميعها تصلح للزراعة في الحدائق المنزلية،
ومستلزمات الزراعة (قوارير فخارية ،حجرية ،بالستيكية)،
والتمور ،إضافة إلى معروضات شركات متخصصة بتسويق
المعدات الزراعية ،وأخرى لألسمدة واألدوية الزراعية،
وبمشاركة مجموعة سيدات يعملن في موضوع اإلنتاج النباتي.

مشروع تخضير المدينة:
في إطار نهج ثابت تتبناه طواقم
بلدية رام الله على مدار العام،
قامت الطواقم بزراعة وتقليم
لألشجار المزروعة في كافة أحياء
المدينة واألرصفة والجزر والميادين،
وتأتي هذه الخطوة من أجل تجميل
شوارع المدينة ،وتسهيل حركة مرور
المواطنين على األرصفة ،وبناء هيكل
األشجار وتقويتها.

زراعة األشجار واألشتال:
قامت طواقم البلدية بزراعة 1000
شجرة في العام  2019في شوارع
جديدة وفي حديقة رام الله ،وفي
المقابر والحدائق المختلفة ،إضافة
إلى زراعة  25000شتلة في ميادين
المدينة وحدائقها وعلى أرصفتها.
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الهدف االستراتيجي الثاني:
تعزيز الوضع الصحي والبيئي،
وتحسينه
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تعزيز الوضع الصحي والبيئي:
عدة أنشطة
ولتحقيق هذا الهدف تم تنفيذ ّ
وبرامج تكاملت فيما بينها لتحقيق الغاية
المرجوة ،وقد واصلت البلدية تنفيذ التدخالت
ّ
الكفيلة بتحقيق األهداف الفرعية المنضوية
في إطار هذا الهدف االستراتيجي.
ومما ينضوي في إطار ذلك من إجراءات،
نسجل ما يأتي:
ّ

افتتاح حديقة العائلة:
افتتحت البلدية حديقة العائلة ،وجاء تأهيل الحديقة ضمن خطط البلدية التطويرية وبهدف الحفاظ على الموروث الثقافي في البلدة القديمة من
المدينة ،وحماية المباني التاريخية المهجورة وتأهيلها ليعاد استخدامها ألهداف محددة.
ويضم المبنى قاعة أنشطة متعددة االستعمال مع كافة الخدمات اإلدارية والخدمات المرتبطة بالمشروع ،إضافة إلى تأهيل محيط المبنى بحيث
يضم منطقة لأللعاب ومناطق للجلوس.
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مشروع الصيانة السنوي لحدائق بلدية رام الله:
بهدف توفير ظروف السالمة العامة والنظافة واألمان في
الحدائق؛ تم العمل على تأهيل وصيانة جميع الحدائق ،وإضافة
ألعاب ومقاعد جديدة وصيانة التالف منها ،وزراعة أشتال
وأشجار جديدة ،وصيانة وحداتها الصحية ،وتركيب سياج عازل،
وصيانة أرضياتها ،وتوفير مظالت ثابتة ومتنقلة ،وتنفيذ أعمال
طالء لأللعاب القائمة والمقاعد والجدران ،وتكحيل السالسل
الحجرية ،وإضافة رمل ووحدات إنارة.
عملت طواقم البلدية في تلك الحدائق على مدار  24ساعة
لتوفير البيئة المناسبة للعائالت واألطفال ولزائري تلك
الحدائق إلتاحة الفرصة لهم للتمتع باألجواء المميزة لمدينة
رام الله في المساحات الخضراء المتاحة فيها ،إضافة أللعاب
األطفال ومرافق الخدمات فيها ،وحظيت حدائق البلدية بإقبال
كبير للزائرين ليتعدى عددهم عشرات آالف الزائرين في العام
الماضي.
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تطوير الرقابة والتفتيش الصحي ،ومما تم على هذا الصعيد:
متابعة معالجة المكاره البيئية:
عدة خطوات لمعالجة المكاره الصحية ،من خالل تحرير إخطار يتضمن المدة الواجب خاللها إزالة المكرهة الصحية ،إضافة إلى
اتخذت بلدية رام الله ّ
غرامة بيئية قدرها  100دينار ،وفي حال عدم التزام المتسبب بالمكرهة باإلخطار المح ّرر له؛ يتم تحويله إلى لجنة الصحة والسالمة العامة ،وفي
بعض الحاالت تتم دراسة إمكانية إزالة المكرهة البيئية من البلدية ،ويتم تحميل التكلفة المالية على المتسبب.
وفي هذا اإلطار ،استقبلت البلدية عديد الشكاوى المتعلقة بالبيئة والصحة العامة ،وتم تحويل قسم منها إلى لجنة الصحة والسالمة العامة،
عدة إخطارات للمخالفين.
وتغريم المخالفين بغرامات بيئية ،وتم إصدار ّ

بعد التنظيف

قبل التنظيف

تفعيل التفتيش الصحي على المنشآت الغذائية وضبط المخالفين:
نظرا التساع المدينة وازدياد عدد المنشآت الغذائية والمطاعم فيها؛ شددت البلدية مساعيها لتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في
المدينة للتحقق من أوضاع النظافة العامة والسالمة الغذائية ،والتأكد من توافر شروط الصحة والبيئة والسالمة العامة فيها .لذا؛ كثفت طواقم
البلدية جوالتها التفتيشية ،بمع ّية جوالت تنفذها بتعاون مع لجنة الصحة والسالمة العامة التي تضم أيضا :محافظة رام الله والبيرة ،ووزارات:
الصحة ،والزراعة ،واالقتصاد الوطني ،والضابطة الجمركية ،عالوة على أخذ عينات مخبرية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وخالل الجوالت ،تم إتالف ما ضبط من لحوم ومواد غذائية وتموينية غير صالحة لالستهالك البشري أو النتهاء صالحيتها ،واتخاذ إجراءات قانونية
بحق المطاعم المخالفة لعدم مراعاتها الشروط الصحية والبيئية لحين تصويب أوضاعها ،إذ تم إتالف أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصالحية-
غير صالحة لالستهالك اآلدمي ،-وتحرير عدّ ة محاضر إتالف خالل مدة الحمالت ،وتوجيه تنبيهات وكتابة تعهدات ،وتوجيه إنذارات نهائية ،وإغالق عدد
من المنشآت لحين تصويب أوضاعها ،وإحالة البعض إلى النيابة العامة ،كما نُفذّ ت جوالت تفتيش على محالت بيع الدواجن والمالحم ومحالت بيع
األسماك؛ للتأكد من مصدر هذه اللحوم وكونها مذبوحة في مسالخ مرخصة ،وتحت إشراف طبي بيطري ،إضافة إلى التحقق من مدى صالحيتها
لالستهالك البشري ،والتركيز على النظافة العامة في تلك المحالت.
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حمالت منع تقديم األراجيل والدخان والمشروبات الروحية لمن هم دون  18عاما:
نفذت البلدية حمالت للتفتيش على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية؛ بهدف التأكد من توافر شروط الصحة والبيئة والسالمة العامة ،ومدى
التزام أصحاب تلك األماكن بالضوابط العامة التي أقرها مجلس بلدية رام الله ،وتشتمل على منع تقديم المشروبات واألرجيلة لمن تقل أعمارهم عن
 18سنة في المطاعم والمقاهي ،إضافة إلى إلزام المحال التجارية المرخصة ببيع المشروبات الكحولية بعدم الصب بالكؤوس أو الشرب داخل المحال.
وتضمنت الحملة تنفيذ جوالت رقابية على المطاعم ،والمقاهي ،والمحالت التجارية بالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة ،والشرطة السياحية،
ومديرية الصحة ،واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ،بعد ضبط عدد من المحال التي تقدم األرجيلة لمن هم دون السن القانونية وتم تحويلهم
للنيابة العامة واتخاذ اإلجراء القانوني بحقهم.

تكثيف متابعة مخلفات الحفريات:
كثفت البلدية متابعة مخلفات الحفريات عبر وضع عدد من
عمال البلدية في ورش البناء وإلزام المقاولين بتعبئة
نماذج خاصة بالحفريات ،بما يضمن التزامهم بالتخلص
من مخلفات الحفريات في المكبات المعتمدة من البلدية
وقد تم تغريم المخالفين الذين لم يلتزموا.

اعتماد وتطبيق نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلديات
رام الله والبيرة:
أعدت البلدية نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلديات رام الله والبيرة
وتعديله وفقا لمالحظات وزارة الحكم المحلي وديوان الفتوى والتشريع ،من ثم
تمت المصادقة على النظام واإلعالن عنه في الصحف الرسمية .كما تم البدء بتطبيق
نظام المكاره الصحية ،وتنفيذ ما جاء به وخاصة فيما يتعلق بالغرامات والجزاءات
الفورية التي ساهمت بشكل كبير في ردع المخالفين فيما يتعلق باإلخالل بنظافة
المدينة.
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َّ َ َ
يوم النظافة الوطني
شهري آذار ونيسان سلسلة حمالت نظافة
نفذت البلدية على مدار
ْ
مع مؤسسات المدينة وطلبة المدارس والكليات والجامعات في إطار
االحتفال بيوم النظافة الوطني ،والذي حمل شعار "نظافة مدينتنا تبدأ
فينا" ،وذلك بمشاركة مئات المواطنين المتطوعين أفرادا ومؤسسات؛،
أطفاال وشبابا وكبارا.
وينبع هذا التقليد السنوي من أهمية االهتمام بنظافة المدينة،
وتعزيز ونشر الوعي لمفهوم النظافة ،وحماية مدينة رام الله من
والمشوهة للمنظر
النفايات والمكاره الصحية المسب ّبة لألمراض
ّ
الجمالي للمدينة.
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رفع علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة للعام 2018-
:2019
رفعت بلدية رام الله علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة للعام
مدرستي راهبات مار يوسف والرجاء
الدراسي ،2019-2018في
ْ
اإلنجيلية اللوثرية ،وتقام هذه الفعالية للسنة العاشرة على التوالي،
إذ احتفلت البلدية العام المنصرم بفوز مدرسة راهبات مار يوسف
بالمرتبة األولى مناصفة مع مدرسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية في
برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة لعام .2019-2018
ويأتي البرنامج في إطار تكريم مدارس مدينة رام الله التي تنجح
في تبني الخطوات الهادفة إلى تعزيز الصحة والوعي البيئي ،ودعم
اإلدارة الفعالة للموارد البيئية المختلفة ،وتشجيع اإلسهامات البارزة
والرائدة في مجال البيئة.

حفل ختام مشاريع التوعية البيئية للعام :2019-2018
احتفلت بلدية رام الله باختتام مشاريعها للتوعية البيئية مع طلبة المدارس للعام الدراسي  ،2019-2018والتي تضمنت برنامج مدارس
صحية وصديقة للبيئة ،مشروع (مدينتي نظيفة) ،ومشروع مسابقة المسرحية البيئية .تم تنفيذ المشاريع بما تتضمنه من برامج بإشراف
مديريات التربية والتعليم :رام الله والبيرة ،والقدس ،وأريحا ،وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ،وسلطة المياه الفلسطينية،
ووزارة االقتصاد الوطني ،وسلطة جودة البيئة ،والمركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة ،والدفاع المدني الفلسطيني ،ومصلحة
مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة ،ومركز العمل التنموي معا ،وجمعية الرفق بالحيوان ،ومؤسسة عمار األرض ،واإلغاثة
الزراعية الفلسطينية ،ومديرية صحة رام الله ،ومسرح القصبة ،ومسرح عشتار ،ومؤسسة عبد المحسن القطان ،واإلغاثة الطبية.
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برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة:
بناء على تقييم اللجنة التوجيهية للمدارس المشاركة في برنامج
مدارس صحية وصديقة للبيئة للعام الدراسي 2019-2018؛ تقرر
تحديد المدارس الفائزة والمتميزة على النحو اآلتي:
أوال .المدارس الفائزة بجائزة المدرسة المستدامة :وهي المدارس
الحاصلة على المرتبة األولى في أكثر من عام ،وتم رفع العلم
فيها أكثر من مرة وال زالت متميزة ،وجهودها مستمرة وأنشطتها
البيئية والصحية مستدامة ومميزة ،ولذا استحقت جائزة المدرسة
المستدامة مدارس :فيصل الحسيني ،وهواري بو مدين ،والفرندز
للبنات.
ثانيا .المدارس الفائزة بالمراتب الثالثة األولى في البرنامج لهذا
العام ،جاءت على النحو اآلتي:
•المرتبة األولى :مدرسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية مناصفة مع
مدرسة راهبات مار يوسف.
•المرتبة الثانية :مدرسة الكلية األهلية مناصفة مع مدرسة عزيز
شاهين.
•المرتبة الثالثة :مدرسة بنات رام الله الثانوية مناصفة مع
المدرسة اإلنجيلية األسقفية العربية.
ثالثا .جائزة التميز :وحصلت عليها مدرسة ذكور رام الله الثانوية.
رابعا .مسابقة المسرحية البيئية ،وتوزعت جوائزها على النحو
اآلتي:
•جائزة المرتبة األولى :حصلت عليها المدرسة اإلنجيلية
األسقفية العربية.
•جائزة المرتبة الثانية :حصلت عليها مدرسة بنات رام الله
األساسية.
•جائزة المرتبة الثالثة :حصلت عليها مدرسة راهبات مار يوسف.
أما جائزة أفضل تعديل على النص :فكانت من نصيب شبلي البو /
راهبات مار يوسف ،و جائزة أفضل مدرسة تعاونت مع المشروع:
الرجاء اإلنجيلية اللوثرية ،في حين ذهبت جائزة االستمرارية في
المشروع لمدارس المستقبل ،والكلية األهلية.
خامسا .مسابقة كتابة النصوص المسرحية لعام  2019-2018تحت
عنوان(المحافظة على الممتلكات العامة) ،وتوزعت جوائها كما
يأتي:
•المرتبة األولى (مك ّرر) :حصل عليها كل من السيدة ميرنا سخلة
عن نص بعنوان (أمان يا دكتور) ،والسيدة عدلة النجار عن نص
بعنوان (حديقتك حديقتي).
•المرتبة الثانية (مك ّرر) :حصل عليها كل من السيدة نيرمين
ِّ
(خل الحلم يكبر) ،والسيد إبراهيم مهنا
صافي عن نص بعنوان
عن نص بعنوان (الحديقة).
•المرتبة الثالثة (مك ّرر) :حصل عليها السيد عبد المعطي عن نص
بعنوان (مش رح عيدها) ،والسيدة ريم غانم عن نص بعنوان
(أبطال الحديقة).
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استضافة االجتماع الثاني للجنة التعاون التنموي والدبلوماسي ،واالجتماع الرابع للجنة البيئة لمنظمة المدن
المتحدة واإلدارات المحلية /فرع الشرق األوسط وغرب آسيا:
استضافت بلدية رام الله االجتماع الثاني للجنة التعاون التنموي والدبلوماسي ،واالجتماع الرابع للجنة البيئة لمنظمة المدن المتحدة واإلدارات
المحلية /فرع الشرق األوسط وغرب آسيا ،بتنظيم بلدية رام الله ومنظمة  UCLG-MEWAوبالتعاون مع االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
وعرضت خالل الجلسات تقارير اإلنجاز وخطة العمل المقترحة واستراتيجية التنمية المحلية والحوكمة للمنظمة ،والتركيز على العناصر واإلجراءات
واألفكار المتعلقة بمدن التوأمة .إضافة إلى الحديث عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،واألساليب المبتكرة في إدارة الشؤون الدولية
ودبلوماسية المدن ،كما عرض تقرير اإلنجاز والبرامج المقترحة لعام  2019واستراتيجية المناعة الحضرية لمدن المنظمة.
وخصصت جلسة للحديث عن السياسات واالستراتيجيات البيئية المتبعة للتأقلم مع التغير المناخي واستعراض تجارب عدد من المدن في هذا
المجال ،كما تم بحث التحديات البيئية الحضرية والممارسات المتبعة في التغلب عليها؛ خاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة ،والمياه ،والمياه
العادمة ،والطاقة المتجددة في جلسة أخرى ،والتركيز على اإلدارة المستدامة للموارد البيئية.

المشاركة في تنظيم حملة التوعية عن مرض السكري بمناسبة اليوم العالمي للسكري:
ضمن الحملة الوطنية صحتي وصحتك أحلي من السكر ،نظمت بلدية رام الله مع مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي؛ وبالشراكة مع بنك
فلسطين عرضا مسرحيا توعويا تفاعليا لطالب الصف الرابع األساسي من مختلف مدارس محافظة رام الله ،وقد هدف النشاط إلى تعليم األطفال
عن طريق اللعب والمسرح أنماط السلوكيات الصحية السليمة واالبتعاد عن السلوكيات الخطيرة للتغذية ،وذلك لتخطي المشاكل الصحية من وزن
زائد وسمنة وأمراض مزمنة في المستقبل ،وعلى هامش الحملة أنارت البلدية نافورة منتزه رام الله باللون األزرق ،باإلضافة إلى فحص مجاني
للسكري في عيادة المطلع المتنقلة.
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إطالق مبادرة رام الله
فينا أجمل:
أطلقت بلدية رام الله من خالل مدارس
المدينة مبادرة "بلدنا فينا أجمل"،
وهي مبادرة مجتمعية من أهالي
طلبة المدارس وصاحب فكرتها السيد
محمود اإلفرنجي ،وهدفت المبادرة
التي شارك فيها طالب المدارس
والشرطة والمؤسسات المختلفة إلى
حث المواطنين على استخدام األكياس
الورقية لجمع النفايات فيها بدال من
إلقاء النفايات من شبابيك السيارات.

تنفيذ فعالية "خضريون من أجل اإلنسانية":
نظمت بلدية رام الله ندوة بعنوان" نمط الحياة الخضري" بالتعاون مع
مؤسسة خضريون من أجل اإلنسانية؛ بمشاركة عدد من المؤسسات
والجامعات والمدارس في المسرح البلدي  /دار بلدية رام الله،
وهدفت الندوة إلى نشر الثقافة الخضرية ومعناها بين المواطنين
بكافة فئاتهم العمرية .وطريقة التعرف إلى المنتجات الخضرية
وزيادة عدد الخضريين النشطاء المؤثرين ،والتوعية بأهمية إتباع
نمط الحياة الخضري ودوره في الحد من انتشار األمراض المزمنة
والسرطان ،وسوء التغذية ونقص العناصر الغذائية الرئيسة،
وأمراض العصر المتمثلة في الوزن الزائد والسمنة ،وزيادة ارتباط
الفرد الفلسطيني باألرض؛ عبر تشجيعه على العودة لها وزراعتها
بطريقة بعلية إلنتاج منتجات عضوية ( )organicبهدف الحفاظ على
األرض من االستنزاف وضمان االستدامة لمصادرها ،والتوعية
حول حماية البيئة وأهمية التنوع الحيوي وتوازن عناصره النباتي
والحيواني ،وأثره على أعداد الحيوانات البرية ،إضافة إلى منع
وتجريم الصيد الجائر في جميع المناطق.

بالشراكة مع بلدية رام الله تنظيم المؤتمر الشبابي الثاني للعدالة االجتماعية المناخية:
نظمت مؤسسة لجان التنمية والتراث " "CDPوبالشراكة مع بلدية رام الله وبالتعاون مع شبكة المنظمات البيئية الفلسطيني " "PNGONوالشبكة
األورومتوسطية بفرنسا REF؛ المؤتمر الشبابي الفلسطيني المحلي الثاني حول التغير المناخي ،وعقد المؤتمر في مدينة مدريد االسبانية.
المؤتمر المخصص للشباب  ،conference of youthأو  COYحدث عالمي ينعقد منذ العام  ،2005يجتمع فيه الشباب وممثلو المجتمع المدني
والمنظمات الشبابية من كل العالم للتحدث والنقاش حول التغيرات المناخية في عالقتها بالمؤتمر العالمي  COPمؤتمر الدول األطراف في
اتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ .UNFCCC
وتضمنت اللقاءات الشبابية المحلية التي نفذت في عدة دول على المستوى العالمي نقاشا لهموم الشباب ودورهم في العمل للحد من
التغيرات المناخية ،وبناء وتطوير حلول وخطط عمل جديدة من أجل المناخ ،وكانت فلسطين وللمرة الثانية إحدى الدول المنظمة لمؤتمر الشباب
المحلي .COY2019
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دعم المخيمات الصيفية بنشاطات
بيئية:
دعمت بلدية رام الله المخيمات الصيفية المقامة
في المدينة من خالل التنسيق الستضافة تنفيذ
أنشطة بيئية وصحية ،وتضمنت تعليم الطلبة
التشتيل ،وإعادة استخدام النفايات إلعداد أشكال
فنية ووسائل تعليمية جديدة ،عالوة على تنفيذ
حمالت نظافة وحضور مجموعة أفالم توعية
بيئية.

شركة المشروبات الوطنية ترعى مشاريع
للتوعية البيئية للعام الدراسي :2020-2019
وقعت بلدية رام الله ممثلة برئيسها م .موسى حديد
اتفاقية مع شركة المشروبات الوطنية ممثلة بمديرها
العام عماد الهندي؛ لرعاية برنامج البلدية "التوعية
البيئية لطلبة مدارس المدينة  ،"2020-2019ويهدف
هذا البرنامج إلى رفع الوعي البيئي وإحداث تغيير في
الممارسات اليومية تجاه البيئة لدى ما يقارب 9,000
طالب/ة من مختلف الصفوف ذكورا وإناثا في مدارس
مدينة رام الله الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث
الالجئين الفلسطينيين ،وتندرج في إطار البرنامج مشاريع
عدة ،وهي :برنامج مدارس صحية ،وصديقة للبيئة،
ومشروع مدينتي نظيفة ،ومسابقة المسرحية البيئية.
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الهدف االستراتيجي الثالث:
المساهمة في التنمية
الثقافية والمجتمعية
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المشاريع الثقافية والفنية السنوية:
مهرجان الفضاءات العامة "وين ع رام الله" – النسخة
الحادية عشرة :التنوع واالختالف
مهرجان الفضاءات العامة "وين ع رام الله" هو مهرجان الشارع
األول على مستوى فلسطين ،وهو عبارة عن مجموعة فعاليات
فنية ومجتمعية ذات هوية واضحة تتوافق مع المسؤولية
الثقافية والمجتمعية لبلدية رام الله.
يهدف المهرجان إلى استقطاب سكان المدينة على اختالف
أطيافهم االجتماعية ،والثقافية ،والدينية ،واختالف فئاتهم
العمرية ،وزوار المدينة والمغتربين ،وفناني المدينة وفناناتها،
والفئات االجتماعية البعيدة عن التفاعل مع المناخ الثقافي
والفني ،ومؤسسات القطاع الخاص ،ومدن التوأمة ،والقنصليات
والممثليات األجنبية.
نظمت النسخة الحادية عشرة من مهرجان الفضاءات العامة "وين
ع رام الله" بين  ،2019/6/-24 19وحملت شعار "التنوع واالختالف"،
تكريسا لروح المدينة التي تؤمن بالتعددية والحوار رغم االختالف
على المستويات الفكرية ،والثقافية ،والسياسية ،واالجتماعية.
اتخذ المهرجان في نسخته الحادية عشرة منحى تطويريا جديدا
تمثل في استضافة فرقتين عربيتين من بين  10فرق شاركت في
المهرجان ،كما ضم المهرجان وألول مرة ثالثة عروض مسرحية
كإطالق لتوجه لدى بلدية رام الله لالهتمام بترويج ثقافة المسرح
في المدينة في ظل معاناة المسرح من انحسار جمهوره.
نظمت على هامش المهرجان حلقة نقاش حول العالقة بين
كما
ّ
الفضاء العام والفنون األدائية ضمت مجموعة مؤسسات وفنانين
عاملين في هذا المجال ،لنقاش مدى أهمية تكريس جزء من اإلنتاج
الفني خصيصا للفضاء العام ،وهو جزء من سياسة بلدية رام الله
في نقاش عناوين أو موضوعات خاصة لبلورة توجهات عامة.
يشكل مهرجان "وين ع رام الله" وعاء ثقافيا جامعا لسكان المدينة
من خالل التركيز على حق المواطنين في الوصول للثقافة كأحدى
الخدمات األساسية التي تقدمها البلدية ،وخلق أرضية ثقافية
مشتركة يلتف حولها النسيج المجتمعي لسكان رام الله.
تألفت اللجنة الفنية للمهرجان في نسخته لعام  ،2019من سالي
أبو بكر ،أميل عشراوي ،إيمان عون ،أشرف دباح ،رنا ناصر ،نضال
كعبي .وساهم في دعم وإسناد المهرجان ماليا :بنك فلسطين،
ومؤسسة عبد المحسن القطان ،ومؤسسة منى ،وباسم حشمة.
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سوق الحرجة  -النسخة التاسعة
سوق الحرجة هو سوق شعبي وتقليدي وموسمي يطل على مدينة رام الله بعض أيام الجمع ،من الساعة العاشرة صباح ًا وحتى العاشرة
مساء ،وذلك في منطقة الحرجة قرب مبنى المحكمة العثمانية في البلدة القديمة .يستلهم السوق عادات مدينة رام الله وتقاليدها،
ويهدف إلى خلق تفاعل في الشارع الفلسطيني اليومي ،كما ُيغني الحياة االقتصادية في البلدة القديمة عبر تشجيع الصناعات والحرف
التقليدية ،وخلق جو فني ،ثقافي ،حيوي وتلقائي في المنطقة ،وتوفير منبر للشباب المبدعين.
شهد السوق إلى جانب أكشاك التسوق في الحرجة مجموعة فعاليات تستهدف األطفال والعائلة أسبوعيا وعلى مدار اليوم ،ومن أبرز
المشاركين في سوق الحرجة في العام  :2019الفنان الشاب شادي وراسنة ،ويسر ،وفعاليات لألطفال :الحكواتية دالل عودة ،وفداء عطايا،
ومرح ياسين ،عبدالرحمن الطرايرة ،إضافة إلى ورش فنية وحرفية لألطفال شارك فيها :سماح طوطح ،وأزاد شمس ،وجمعية أصدقاء بيرزيت،
ومصطفى فاخوري ،وآمنة بعجورة.
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ماراثون مشي األطفال "سوا بنقدر"  -النسخة التاسعة
نظمت البلدية النسخة التاسعة من ماراثون مشي األطفال "سوا
بنقدر" ،وحمل الماراثون شعار "نزرع شجرة ...نربي فكرة" ،وهي تجسيد
للمشروع الذي تبناه األطفال في مؤسسة حرش في مدينة رام الله
في منطقة الطيرة بمساحة  5دونم ،قام جزء منهم بزراعته بأيديهم.
شارك في الماراثون  3300طفل/ة من كافة مدارس مدينة رام الله
(الحكومية ،الخاصة ،األهلية والتابعة لوكالة الغوث الدولية) ،ويهدف
ماراثون مشي األطفال إلى إشراك األطفال للمساهمة في تحقيق
هدف يصب في المصلحة العامة ،من خالل المناصرة المجتمعية التي
يقوم بها طالب مدارس المدينة ،والتعاون باتجاه إنشاء أو تطوير
مشاريع مجتمعية مختلفة بحسب حاجة المدينة ومجتمعها ،كما يساعد
على إعادة االعتبار للعمل التطوعي ويعزز االنتماء للمدينة والمحافظة
عليها وتطويرها.

يوم بدون سيارات (رام الله ع البسكليت – النسخة الثانية)
نظمت النسخة الثانية من مشروع "رام الله ع البسكليت" ،بمشاركة حوالي  200شخص من أعمار مختلفة ،في محيط ميدان نيلسون مانديال /منطقة
الطيرة في مدينة رام الله ،ويهدف النشاط إلى تشجيع استخدام الدراجات الهوائية بدال من قيادة السيارات ،وإلى تشجيع عادات رياضية وصحية
إيجابية ،والمساهمة في خلق بيئة أقل تلوثا ،وهو نشاط مرتبط بيوم عالمي هو "يوم دون سيارات" ينظم في مدن عالمية بتاريخ  9/22في كل
عام.

50

الــتــقــريــر الــســنــوي 2019

يلال ع الحديقة  -النسخة التاسعة
يعنى هذا البرنامج الذي ينظم كل يوم خميس من كل أسبوع في حدائق بلدية رام الله العامة في الفترة ما بين األول من شهر آب وحتى السابع
والعشرين من شهر أيلول ،بإشراك جمهور المدينة من أطفال وشباب وعائالت في الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظم فيها.
نظمت الفعاليات في حدائق بلدية رام الله العامة :حديقة األمم ،وحديقة يوسف قدورة ،وحديقة المحكمة العثمانية ،وبيارة الجدول ،وبيارة
الماسيون ،وبيارة الطيرة .وتنوعت الفعاليات ما بين قراءة قصة ،وعروض مسرحية تفاعلية ،وعروض موسيقية غنائية.
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مهرجان نوار نيسان "طلع الرنجس والحنون"  -النسخة الثامنة
مفهومي األرض والمحيط البيئي
تحت عنوان "طلع الرنجس والحنون" أطلق مهرجان نوار نيسان في العام  ،2019في محاولة لتسليط الضوء على
ْ
بتفاصيلهم المختلفة ،باعتبارهما انعكاسا للوجود والهوية والتراث اإلنساني الفلسطيني الممتد على هذه األرض منذ آالف السنين ،وفي محاولة
لتشكيل أرضية فهم واعية في خيال األطفال حول أهمية الحفاظ على النظام البيئي واالتساق معه.
واستهدف المهرجان األطفال من سن  5أعوام إلى  16عام ًا ،وهو المهرجان األول من نوعه الذي يستهدف األطفال في فلسطين ،وبدأت فعاليات
المهرجان صباح الخميس  18نيسان في مقار المؤسسات المنظمة ،ثم انتقلت الفعاليات يوم الجمعة  19نيسان إلى مركز جبل النجمة /سردا -أبو
قش ،واختتم المهرجان في البلدة القديمة -رام الله.
شملت الفعاليات نشاطات علمية ،ومعارض فنية ،ومعرضا لكتب لألطفال ،وعروضا مسرحية ،وعروض حكي ،وعروضا موسيقية وغنائية ،وعروض
رقص شعبي ،وورشا فنية ،وورش سيرك ،وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
نظم المهرجان بلدية رام الله ،ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ،وسرية رام الله األولى ،ومركز الفن الشعبي وبالشراكة مع  13مؤسسة
ثقافية ،هي :مدرسة سيرك فلسطين ،ورواق ،ومؤسسة فيلم الب ،ومؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي ،ومنتدى الفنانين
الصغار ،ومركز خليل السكاكيني الثقافي ،ومؤسسة عبد المحسن القطان ،ومركز يبوس الثقافي ،وجمعية الحياة البرية في فلسطين ،ومركز جبل
النجمة ،والمتحف الفلسطيني ،ومركز عوشاق للفنون ،ومشجر جذور ،وجمعية الكمنجاتي ،وبيت بيوت ،والجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان،
واتحاد لجان العمل الزراعي.

ممرات :برنامج اإلقامات الدولية السنوي
" ممرات" هو برنامج اإلقامات الدولية في مجال الفنون البصرية الذي أطلقته بلدية رام الله منذ عامين على أساس التبادل بين مدينة رام الله
وثالث مدن أوروبية ،هي :وارسو ،أنثويرب وهلسنكي من خالل قصر أوجدفسكي للفن المعاصر ،وبرنانج اإلقامات الفنية في أنثويرب و HIAP
في هلسنكي ،وتستقبل بلدية رام الله في البرنامج سنويا ثالثة فنانين من المدن المذكورة التي تقوم بدورها باستقبال فنانين فلسطينيين
فيها.
يهدف البرنامج في مدينة رام الله إلى خلق منصة للفنانين والباحثين والقيمين والممارسين الثقافيين في مجال الفنون البصرية للتأمل في
مستقبل المدينة من خالل تتابع يتيح لهم اإلطالع على ماضي المدينة وحاضرها ،من خالل منهجية بحثية بني عليها البرنامج ،بما يتيح إمكانية
تبنّي تدخالت تستشرف مستقبل المدينة.
يشجع البرنامج الفنانين على لقاء أفراد محليين عاملين في القطاع الثقافي والمؤسساتي والبحث في األرشيفات العامة والخاصة ،ويتم
اختيار الفنانين في كل مدينة حسب معايير كل برنامج إقامة ،ويتم اإلعالن العام عنها لضمان وصولها ألوسع عدد ممكن.
وفي هذا اإلطار ،استقبلت البلدية في رام الله الفنانين اآلتية أسماؤهم في العام الماضي :تيمو توخانين – هلسنكي /فنلندا ،فيم كاتريس
من أنثويرب /بلجيكا وكارولينا من وارسو /بولندا ،وبالمقابل استقبال الفنانين الفلسطينيين التالية أسماؤهم في المدن الشريكة في
المشروع :ميرنا بامية /وارسو ،جمانة عبود في أنثويرب ،أحمد األقرع /هلسنكي.
كما عقد في مدينة وارسو لقاء لنقاش تنظيم معرض مبني على تجربة الفنانين في اإلقامات الفنية في كافة المدن المساهمة في هذا
المشروع؛ بدعوة من مؤسسة قصر أوجد فسكي في وارسو ،وتقرر أن يكون في شهر نيسان  2020بعنوان "في كل يوم مقاومة".

52

الــتــقــريــر الــســنــوي 2019

تنظيم فعاليات ثقافية وفنية خالل موسم
األعياد الدينية والوطنية ،وشملت:
أمسية إنارة شجرة الميالد:
نظمت بلدية رام الله في األول من شهر كانون أول أمسية
إنارة شجرة الميالد في ميدان راشد الحدادين بحضور
جماهيري غفير وبمشاركة رسمية سياسية ،وجاء النشاط
امتدادا أيضا لعادة سنوية درجت المدينة عليها منذ سنوات،
تجتمع فيها كافة مكونات مجتمع المدينة ومحيطها.
أحيت األمسية الفنانة التلحمية الشابة لينا صليبي ،وتخلل
األمسية إنارة الشجرة وإطالق األلعاب النارية ،إضافة
إلى رقصات فالش موب قدمتها فرقة دناديش من سرية
رام الله األولى.
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أمسية رمضان المركزية:
نظمت بلدية رام الله أمسية رمضان المركزية في ميدان الشهيد ياسر عرفات بحضور رسمي وجماهيري كبير
وبمشاركة فرقة اإلنشاد المقدسي ،جاءت األمسية امتدادا لطقس أصبح عادة سنوية في المدينة؛ تشارك فيه بلدية
رام الله مواطنيها احتفاالتهم الدينية والوطنية؛ تكريسا لتعددية المدينة.

أمسيات ميالدية لألطفال والعائلة:
نظمت بلدية رام الله على مدار ثالثة أيام متتالية مجموعة أمسيات ميالدية لألطفال والعائلة خالل سوق الميالد ،تضمنت على التوالي:
تراتيل ميالدية ألطفال مدرسة الفرندز ،ومسرحية دكان /مسرح عناد ،وعرضا غنائيا لفرقة در النغم بقيادة مهران مرعب والمطربة المار،
وعرض جوقة أطفال مدرسة الرجاء اللوثرية ،وعرض سيرك لمدرسة سيرك فلسطين ،وعرضا غنائيا لفرقة صوان ،وفي اليوم األخير قدم
مجموعة من أطفال مدرسة الكلية األهلية مقطوعات موسيقية ،وقدم مسرح الحنين مسرحية "أمنية" ،واختتم سوق الميالد بعرض
غنائي للفنانة ليلى صباغ.
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تراتيل ميالدية:
ضمن سلسة فعاليات في موسم عيد الميالد المجيد ،نظمت بلدية رام الله على المسرح الخارجي لدار البلدية؛ أمسية تراتيل ميالدية
بمشاركة حوالي مئة طفل وطفلة من مدرستي راهبات مار يوسف واإلنجيلية األسقفية العربية ،وتولى تدريبهم مجموعة من
أساتذة معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى.

قافلة الميالد:
نظمت بلدية رام الله قافلة الميالد التي جابت شوارع مدينة رام الله منطلقة من ساحة دار بلدية رام الله مرورا بميدان ياسر عرفات
وميدان المنارة " ،بمشاركة جماهيرية واسعة والفتة وفي أجواء مبهجة ومفرحة للجميع وعلى وقع التراتيل الميالدية.
رعت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس قافلة الميالد للعام  ،2019علما أنها فكرة حصرية من شركة ميديا بلس ،تحت اسم احتفاالت
الميالد في فلسطين.
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سانتا ع الطريق:
نظمت بلدية رام الله بالشراكة مع
المجلس األعلى للشباب والرياضة
ومفوضية كشافة رام الله والبيرة
أول نشاط ترويحي عائلي بعنوان
"سانتا ع الطريق" ،وتزامن مع
االستعراض السنوي الكشفي
الذي ينظم خالل موسم عيد
الميالد.
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فعاليات في بيت المسنين/
االتحاد النسائي العربي:
نظمت البلدية أمسيتين احتفاليتين
خالل شهر رمضان وعيد الميالد ضمن
نشاط سنوي ترويحي للمسنين
المقيمين ،وذلك في بيت المسنين/
االتحاد النسائي العربي.

المساهمة في تنظيم يوم الجاز العالمي:
ساهمت بلدية رام الله إلى جانب مكتب اليونسكو في فلسطين بتنظيم يوم الجاز العالمي على المسرح الخارجي /دار بلدية رام الله ،وهو
مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على موسيقى الجاز ،ودورها الدبلوماسي في توحيد الناس في جميع أنحاء العالم ،وشارك في األمسية فرق
موسيقية من النمسا وسويسرا وفلسطين.
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المساهمة في تنظيم
مهرجان "سين" لفن
الفيديو واألداء:
نظمت النسخة السادسة من
مهرجان سين لفن الفيديو واألداء
في شهر  2019/9على مدار 3
أيام ،بشراكة بين بلدية رام الله،
ومؤسسة القطان ،وشبابيك ،وبيت
التقاء الفنانين من غزة ،وانستانت
فيديو من مارسيليا.
تضمن البرنامج في االفتتاح عرض
فيلم للمخرج الفرنسي غودار،
وشهد على مدار يومين عرضا
أدائيا وسط المدينة (عرض بالضوء)،
كما تم وضع أفالم ال video art
في واجهات المحالت في وسط
رام الله /الشارع الرئيس ،كما ُن ّظم
موكب لألطفال بأقنعة حيوانات
ضمن فعاليات اليوم األخير.

دعم وإسناد مهرجانات المدينة :2019
تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المهرجانات األساسية لمدينة رام الله (مهرجان رام الله للرقص المعاصر ،ومهرجان
فلسطين الدولي ،ومهرجان أيام سينمائية ،ومهرجان الموسيقى الروحانية) ،والتي تضفي على المشهد الثقافي المحلي تنوعا
وتميزا.
في سياق آخر ،تم الترتيب لبرنامج سينما لألطفال ضمن مهرجان أيام سينمائية الذي ينظمه فيلم الب – فلسطين ،ويستهدف طلبة
مدارس مدينة رام الله ،ويتقاطع مع أهداف بلدية رام الله في خلق برنامج سينما يستهدف األطفال على مدار  4أيام ،كما تم الترتيب
لعرض لمدارس المدينة خالل مهرجان التراث (عرض رقص شعبي) أدته فرقة براعم الفنون.
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المساهمة في تنظيم مهرجان العلوم لألطفال ومهرجان األفالم العلمية:
ساهمت بلدية رام الله في تنظيم نسخة العام  2019لمهرجان العلوم ومهرجان األفالم العلمية ،وشملت النسخة تنظيم لقاءات مع الشركاء في
المشروع لوضع خطوط أساسية للمشروع تتضمن :شعاره ،وموعده ،وأماكن تنظيم الفعاليات...إلخ.
أطلق المهرجان يوم  19و 10/20في مبنى المحكمة العثمانية ،بمشاركة  15مدرسة منها  13من مدينة رام الله ،وشارك في الفعاليات على مدار
اليومين  747شخصا ما بين طالب مدارس وعائالت ،واستمرت الفعاليات حتى نهاية شهر .2019/11

سرمدي :ألبوم منحة مهرجان الفضاءات العامة "وين ع رام الله"
أنهت فرقة اسطوانات (الفرقة التي حازت على منحة مهرجان وين ع رام الله) في العام  2018تسجيل ألبوم الفرقة الذي يحمل عنوان
"سرمدي" ،ومن المتوقع إطالقه في أمسية عامة في العام .2020

الورش الموسمية /مبنى
المحكمة العثمانية:
نظمت الورش في مبنى المحكمة
العثمانية على مدار العام ضمن
مواسم ورش فنية بهدف تعريض
األطفال إلى أشكال ممارسات فنية
مختلفة في مجال الفنون البصرية
واألعمال اليدوية ،وفي هذا السياق،
شهد عام  2019تنظيم مجموعة ورش،
تمحورت حول :التشكيل بالصلصال،
وأساسيات الرسم ( 3ورشات)،
والتشكيل بالخرز ،والرسم على الزجاج،
وصناعة األفالم ،وصناعة االلكترونيات،
وبلغ عدد المشاركين فيها  849طفال.
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برامج مكتبة األطفال والناشئة /مبنى
المحكمة العثمانية:
وتستهدف خاللها بلدية رام الله األطفال بشكل
عام مع تركيز خاص على مدارس المدينة في
بعض البرامج ،وشملت األنشطة:
 .1برنامج سينما األطفال
ينظم البرنامج بالتعاون مع فيلم الب ،عبر
برنامج أسبوعي (كل يوم سبت) في المحكمة
العثمانية ،وبدأ البرنامج في شهر ،2019/9
بعرض فيلم ومن ثم نقاش حوله ونشاط مرتبط
به.
 .2برنامج احنا ع موعدنا
يهدف البرنامج إلى تشجيع األطفال الصغار
على عادة ارتياد المكتبة وقراءة القصص ،بدأ
تنظيم البرنامج شهر حزيران من العام 2019
بمعدل أسبوعي (كل يوم اثنين) ،حيث تضمن
قراءة قصة مغناة يليها نشاط تعليمي مرتبط
وتم توفير مترجمة للغة اإلشارة
بمحتواها،
ّ
لكافة نشاطات البرنامج.

برنامج قراءات في الموروث
الثقافي:
1.ضمن نادي القراءة لليافعين ،تم تنظيم
برنامج قراءات في الموروث الثقافي
بهدف توعية اليافعين والشباب بأهمية
الموروث الثقافي باختالف مكوناته ،حيث
تم تناول موضوع في كل لقاء ونقاشه مع
مختص في المجال ،تعقد اللقاءات بشكل
شهري.
2.نادي القراءة لألطفال من عمر  12سنة فما
فوق :وشهد نقاش  3روايات ،وتنظيم 4
لقاءات بعنوان "قراءات فلسفية في عصر
النهضة".
3.برنامج تشجيع القراءة لألطفال من عمر
 11-6سنة بعنوان "قصة مع أليس" :شهد
مناقشة  5قصص.
4.تشجيع القراءة باللغة االنجليزية "Let’s
 :"Speak Englishلألطفال من عمر 13-11
سنة :وشهد مناقشة  7قصص.
5.ورشات أدبية ،وشملت :ورشة كتابة
القصة الصحفية ،وورشة كتابات شعرية،
وتحرير النص ،وتعلم الكاريكاتير بالشراكة
مع مؤسسة تامر.
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المساهمة في تنظيم مشروع وفد األمل:
تساهم بلدية رام الله منذ عام  1997في تنظيم مشروع وفد األمل ،الذي يعد أحد مشاريع أبناء رام الله في المهجر ،وتتعاون البلدية في
ذلك محليا مع اتحاد أبناء رام الله وسرية رام الله األولى ،بهدف ربط أبناء المدينة المغتربين بوطنهم فلسطين ومدينتهم األم "رام الله".
استضافت بلدية رام الله "وفد األمل" ،وشمل برنامج إقامتهم تجهيز برنامج تفصيلي تضمن مشروع بنية تحتية موجود على خطة بلدية
رام الله وهو تشجير حديقة رام الله واستكمال تشجير حديقة الماراثون ،وتنظيم جوالت ميدانية تعريفية بمدينة رام الله ،وزيارات ميدانية
لمدن الخليل والقدس وبيت لحم والناصرة وحيفا؛ بالتنسيق مع جهات مختلفة في هذه المدن ،وزيارات لمحيط مدينة رام الله كقرى الجدار
ومخيم الجلزون بالتنسيق مع اللجان الشعبية فيها ،إضافة إلى تنظيم زيارات لبعض المؤسسات الثقافية والمجتمعية في المدينة ،وتنظيم
لقاءات مع سياسيين وشخصيات عامة.
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مجلس بلدي األطفال:
نظمت عام ( 2019الدورة الرابعة) النتخابات مجلس بلدي
األطفال بمشاركة تسع عشرة مدرسة من مدارس مدينة
رام الله الحكومية ،والخاصة ،واألهلية والتابعة لوكالة
الغوث الدولية التي تضم الصفوف األساسية من ثامن
وحتى عاشر.
جرت انتخابات مجلس بلدي األطفال ،بإشراف بلدية رام الله
ولجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية ،وشملت العملية
االنتخابية التي أفرزت تسعة عشر عضو مجلس بلدي
لألطفال؛ زيارات مدرسية لتعريف األطفال بالمجلس ،تالها
تنظيم انتخابات داخلية أفرزت  114عضو مؤتمر من الهيئة
العامة (صفوف ثامن ،تاسع ،عاشر األساسية).
قامت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية بتدريب
األطفال على مهارات عمل برنامج انتخابي ،وخوض
الدعاية االنتخابية بما يشمل أيضا تعريفهم بأساسيات
العملية الديمقراطية النزيهة لالنتخابات ،وشرح بنود
النظام الداخلي الذي يحكم عمل المجلس البلدي
لتعريف األطفال بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم
قبل أخذ قرار الترشح.
كما نظم في شهر أيار يوم البلدية ،وفيه استلم فيه
كل عضو مجلس بلدي أطفال موقعا مفصليا في بلدية
رام الله بهدف تجربة العمل البلدي العام ،والتعرف
بشكل وثيق على آلية العمليات في البلدية التي تؤدي
خدمات لمواطني المدينة.
واستكمل مجلس بلدي األطفال حملته في الوقاية من
التدخين واألرجيلة للقاصرين التي بدأها عام  ،2018حيث
نظمت سبعة لقاءات حوارية في مدارس :المدرسة
اإلنجيلية األسقفية العربية ،وذكور رام الله الثانوية،
وذكور عين منجد ،وفيصل الحسيني ،وعزيز شاهين،
وبنات رام الله الثانوية ،ومدرسة زياد أبو عين بالتعاون
مع جهات مختلفة.
كما ّ
نظمت ضمن برنامج قعدات الحكي الذي ينظمه
مجلس بلدي األطفال حلقات نقاش تمحورت حول
موضوعات تم تحديدها كأولويات من المجلس للنقاش
حول التنمر والوقاية من أشكال االستغالل الجنسي.
نشط مجلس بلدي األطفال في أعمال تطوعية على
مدار العام من خالل فعاليات ومشاريع دائرة الشؤون
الثقافية والمجتمعية ومشاريع بلدية رام الله ،مثل:
فعالية عيد الفصح ،وماراثون األطفال ،ومهرجان نوار
نيسان ،واألمسية الرمضانية ،ومهرجان وين ع رام الله
وسوق الحرجة ،وتم تنظيم لقاءين في بيت المسنين من
مجلس بلدي األطفال كجزء من برنامج بدؤوه.
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انضمام مدينة رام الله لشبكة المدن المبدعة في اليونسكو:
انضمت مدينة رام الله في العام  2019لشبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو إلى جانب  65مدينة أخرى من العالم انضمت
للشبكة في العام المنصرم ،ليصبح عدد المدن كاملة في هذه الشبكة  246مدينة في مجاالت :الموسيقى ،والتصميم ،وفن األكل،
والفيلم ،والحرف اليدوية والفلكلور ،والفنون الرقمية ،واألدب.
يأتي انضمام رام الله إلى هذه الشبكة في مجال الموسيقى ،إلى جانب  46مدينة أخرى حول العالم ،ليكون إنجازا جديدا للمدينة وتحديا
ايجابيا تجاه تحقيق ملموس ألهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي ما من شأنه تحقيق منفعة للمجتمع ،ومساحة على مستوى
محلي ودولي للتفكير والفعل اإلبداعي" .وهو إنجاز لفلسطين ولمدينة رام الله التي تحتضن مشهدا موسيقيا ناضجا تكرسه كافة الجهات
الفاعلة من أفراد ومؤسسات ،يشكلون أعمدة أساسية لالستفادة من وجود رام الله في هذه الشبكة من خالل النقاش والحوار حول
المستقبل في هذا المجال بما يحقق استدامة االهتمام.
يذكر أن االستراتيجية التشاركية "رام الله المنيعة  "2050التي أطلقت نهاية العام  2017مسترشدة بأهداف التنمية المستدامة ،تتبنى في
األجندة  21للثقافة كمرجعية أساسية :تعتبر الثقافة العمود الرابع للتنمية المستدامة ،وتتوافق مع توجهات مدينة رام الله.
ومن المهم في هذا السياق اإلشارة إلى أنه رغم أن مدينة رام الله ليست المدينة األكبر مساحة ،أو عدد سكان في هذه الشبكة ،وهي
بالتأكيد ليست األغنى في موازناتها مقارنة بغيرها ،إال أنها حصلت على التقدير األعلى عن كل المدن التي تقدمت لهذه الجولة ،ما يعكس
قوة المدينة في هذا المجال ،ويشكل نموذجا مختلفا وتحديا إضافيا لمؤسساتها ومواطنيها رغم االحتالل ،وهو ما يفرض حافزا أعلى
للتعاون والتشبيك بين المؤسسات واألفراد الفاعلين فيها.
يذكر أن الشبكة تضم عشرات المدن التي تتشارك في رسالة واحدة هي تحقيق نمو اقتصادي من خالل اإلبداع لتحقيق مدن :منيعة؛
مستدامة؛ دامجة ،آمنة.
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الهدف االستراتيجي الرابع:
التطوير المؤسسي وبناء القدرات
لتحقيق التميز التشغيلي
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تم في هذا المجال:
تطوير إدارة الموارد البشرية ،ومما ّ
تدريب وتأهيل العاملين:
تهدف بلدية رام الله إلى تطوير الخدمات المقدمة للموطنين؛ وأحد سبل تحقيق ذلك هو تطوير قدرات العاملين وتحديث األنظمة والتدريب عليها،
وبناء عليه؛ شارك العاملون/ات في ورش عمل وتدريبات محليا وخارجيا.
مرفق جدول المشاركات الخارجية والداخلية ( عند البيانات)

ورشات عمل ودورات متخصصة للموظفين:
عقدت البلدية ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة بهدف تطوير وتنمية الموارد البشرية في مجاالت مختلفة؛ لتحسين القدرات على
تقديم الخدمات وتطوير المهارات واألدوات والتقنيات الالزمة لتقديم الخدمات المميزة ،ومنها :ورشة العناية بخدمات الجمهور ،وورشة
عمل حول ترخيص األنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام  ،1953والبرنامج المحوسب لرخص البناء.

تحديث البرنامج المحوسب للموارد البشرية ،وتحديث الشروط المرجعية:
قام قسم الموارد البشرية بمراجعة البرنامج المحوسب من خالل تحديث البرنامج وتحديث الشروط المرجعية للوصول إلى الهدف الرئيس من
البرنامج المحوسب ،وهو" :برنامج محوسب قوي إلدارة العاملين يوفر المعلومات الصحيحة والدقيقة بسرعة وسهولة وبجودة عالية؛ ولكافة
المتعاملين به لتحقيق البناء المؤسسي".
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السن القانونية:
أتموا
ّ
تكريم العاملين الذين ّ
ك ّرم رئيس بلدية رام الله الزمالء الذين تقاعدوا ،وهم:
خضر مبيض ،وداود داغر ،وفرح مصطفى دار عاصي،
وعدد من الموظفين الذين غادروا مواقعهم ومنهم
فرح كسابري ،وشارلي شنارة ،ونضال كعبي ،وعالن
قرعان؛ تقديرا للجهود التي بذلوها خالل سنوات
عملهم ،حيث أشاد رئيس البلدية بجهودهم وتفانيهم،
متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.

حفل اإلفطار السنوي:
أقامت البلدية إفطارا جماعيا على
شرف العاملين فيها بمناسبة شهر
رمضان المبارك؛ شارك فيه العاملون
ورئيس وأعضاء المجلس البلدي
وتوجه م .موسى حديد رئيس
الجديد،
ّ
البلدية بالتهنئة بالشهر الفضل لجميع
العاملين في بلدية رام الله.
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حفل يوم المرأة:
بمناسبة يوم المرأة العالمي ،ك ّرم رئيس البلدية م .موسى حديد الموظفات؛ إذ تم توزيع هدايا عليهن خالل جولة قام بها على
أنهن جزء ال
مكاتب الموظفات؛ مبديا اعتزازه بدور الموظفات في إسناد جهود البلدية ،وحرصهن الدائم على مصلحة العمل ،ومؤكدا
ّ
يتجزأ من أسباب تحقيق النجاحات واإلنجازات.

حفل عيد األم:
هنأ رئيس بلدية رام الله م .موسى حديد موظفات بلدية رام الله بمناسبة عيد األم ،مشير ًا إلى فخر البلدية بكافة الموظفات فيها
ممن يساهمن في تطور وبناء المستقبل.
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انتخابات نقابة العاملين:
جرى في دار بلدية رام الله االقتراع
النتخابات نقابة العاملين في البلدية،
إذ تنافس على مقاعد نقابة العاملين
عشرون موظف ًا من مختلف دوائر
وأقسام البلدية ،وذلك بحضور وإشراف
اللجنة التحضيرية وممثلين عن االتحاد
العام لنقابات العمال في فلسطين
المهنية ،واالتحاد العام لنقابات عمال
فلسطين ،ووزارة العمل.
وقد بدأت عملية االقتراع بمشاركة
كافة العاملين والموظفين والبالغ
عددهم  464موظف ًا.

تحسين مستوى رضا الجمهور:
بلغ مجموع اإليرادات التي سددها مواطنو مدينة رام الله؛ والبالغ
عددهم  7230مكلفا خالل شهر كانون الثاني من العام  2019في مركز
خدمات الجمهور  19,535,712.48شيكال ،بزيادة  2مليون شيكل مقارنة
بالشهر ذاته من العام الماضي.

تسديد الرسوم السنوية:
ثمن المجلس البلدي دور مواطني المدينة الملتزمين بتسديد الرسوم
ّ
السنوية لبلدية رام الله للعام  ،2019ووجه رئيس وأعضاء مجلس بلدية
رام الله الشكر للمواطنين الملتزمين لوعيهم بأهمية تسديد الرسوم
لتطوير الخدمات المقدمة لهم في مدينة رام الله.
ومن الجدير بالذكر؛ أن بلدية رام الله أطلقت حملتها السنوية لتسديد
ثان ،و 15%على شهر
الرسوم للعام  2019بخصم  20%على شهر كانون ٍ
شباط ،و 10%على شهر آذار ،و 5%على شهر نيسان ،وخصم خاص 25%
للملتزمين بتسديد الرسوم السنوية بشهر  1للسنوات الخمسة المنقضية/
 2018_2014والحصول على بطاقة المدينة للمكلفين الملتزمين.
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بحث تسهيل الحصول على رخصة الحرف
والصناعات مع وفد من البنك الدولي:
عقدت بلدية رام الله اجتماعا مع وفد من البنك الدولي،
استكما ً
ال لسلسلة لقاءات جمعت الطرفين لمناقشة
موضوع تسهيل حصول المواطنين على رخصة الحرف
والصناعات في مدينة رام الله.
وخالل االجتماع عرضت البلدية على وفد البنك الخطة
التنفيذية للبلدية؛ والهادفة إلى إنهاء إصدار رخصة
الحرف والصناعات خالل ثالثة أيام عمل؛ ما من شأنه خلق
فرص أكبر بين القطاع الخاص والحكم المحلي ،وخلق بيئة
استثمارية لتشجيع المستثمرين لالستثمار في مدينة
رام الله.
كما تمت مناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا في جمع
المعلومات من المفتشين في الميدان ،بهدف اختصار
الوقت والتسريع في إصدار رخصة الحرف والصناعات
التابعة للبلدية.

تفعيل إدارة الحرف والصناعات:
نفذّ ت البلدية حمالت ترخيص الحرف والمنشآت ،إذ تم تقسيم المدينة إلى  4مناطق ،وتمت المتابعة اليومية :إحصاء ،وتفتيش ،ومخالفة ،وضبط
المنشآت غير المرخصة في المدينة ،كما نُفذّ ت حملة لمتابعة المنشآت التي يوجد حيالها قرار إغالق عن محكمة البلدية ،إضافة إلى متابعة
ترخيص المطاعم والمقاهي السياحية بالتنسيق مع الشرطة السياحية.

الرقابة الداخلية:
تقوم وحدة الرقابة الداخلية وعلى
مدار العام بعمل مراجعات ذات طبيعة
مالية وإدارية وفنية ،ضمن دليل
إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي
بهدف تحقيق الغاية االستراتيجية؛
وهي :مدينة ذات بنية مؤسساتية
رائدة ومتميزة على المستويين
الوطني واإلقليمي ،مع التأكيد على
المحافظة على موجودات البلدية
وضمان االستخدام األمثل للمال العام،
والتحقق من مدى االلتزام بالسياسات
والقوانين
واألنظمة
والقرارات
الناظمة لعمل البلدية ،وهو ما ينعكس
على مؤشرات اإلفصاح والنزاهة
والشفافية التي تعتبر هاجسا لدى
البلدية الحترامها ومصداقيتها للعالقة
التشاركية مع مواطني المدينة.
كما تعمل الوحدة على استقبال كافة
الجهات الرقابية الخارجية ،وتسهيل
أعمالها ،واالستجابة لمتطلبات عملها،
ومنها :استقبال طاقم فريق الرقابة
لديوان الرقابة اإلدارية والمالية،
وطاقم الرقابة للمدقق الخارجي
لبيانات البلدية.
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تطوير نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات:
ورشة عمل مشروع اسكو :ERASMUS+
احتضنت بلدية رام الله ورشة عمل لمشروع اسكو  +ERASMUSالممول من
االتحاد األوروبي ،بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي ،وعدد من
أعضاء اللجنة االستشارية لمشروع رام الله المدينة الذكية ،وأعضاء إدارة البلدية
التنفيذية مع اللجنة التوجيهية لمشروع اسكو الممول من االتحاد األوروبي:
،ERASMUS+ : e-Academy to support Smart Cities Operations in Palestine
والذي يضم ثماني مؤسسات وطنية وعالمية ،وهي :بلدية رام الله ،وجامعة
بيرزيت ،وجامعة القدس ،والجامعة اإلسالمية ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات الفلسطينية ،وجامعة سلفورد البريطانية ،وجامعة روما سابينزا
اإليطالية ،وجامعة ماالجا االسبانية.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين األوساط األكاديمية والصناعية والهيئات
المحلية من خالل مناقشة االحتياجات المحلية وفهمها؛ لضمان تطوير مساقات
أكاديمية تضمن بناء قدرات الخريجين الجدد والفنيين لدعم وتلبية هذه االحتياجات،
وفتح آفاق تعاون مع مؤسسات المدينة الستضافة بعض هذه المشاريع.
وقد أكدت بلدية رام الله استعدادها الكامل للتعاون مع طلبة الجامعات
باستضافة ودعم مشاريعهم وتنفيذها داخل مدينة رام الله كحاالت دراسية ،مع
تقديم وسائل حديثة لترويجها بعد نجاحها لمجتمعات أكبر حجما وطنيا وإقليميا.
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المختبر االفتراضي التعليمي األول في فلسطين في مدرسة زياد أبو عين:
ويعد المختبر األول من
قامت بلدية رام الله ومن خالل صندوق ضريبة المعارف بتوريد برمجيات وأدوات مختبر افتراضي لمدرسة زياد أبو عين،
ّ
نوعه في فلسطين وفي الدول المحيطة ،وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز البيئة التكنولوجية في مدينة رام الله عبر تقديم خدمات نوعية
وذكية ،وتماشيا مع أهداف مشروع بلدية رام الله االستراتيجي "رام الله المدينة الذكية" في دمج تقنية المعلومات واالتصال في العملية
التعليمية والتعلمية ،بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة.
ّ
يمكن هذا المختبر الطلبة من تنفيذ التجارب العملية بشكل افتراضي يحاكي التطبيق الحقيقي ،ويمكن من خالله تطوير مهارات التفكير ،وهو
يحتوي على أنظمة محاكاة للمواد التدريسية ،مثل العلوم والرياضيات بتخصصاتها ،كما يتيح المجال أمام الطالب للقيام بتجارب يتعذر القيام بها
في المختبرات التقليدية لخطورتها ،أو عدم توفر المواد األساسية لها؛ أو بسبب تكلفتها العالية أو طول الفترة الزمنية التي يستغرق إجراؤها
في الواقع ،إضافة إلى المرونة في استخدامه من الطلبة حيث يمكنهم من أداء التجارب في أي وقت وفي أي مكان وبسرعة ،وبالتالي؛ ال يتطلب
أداء التجارب ذهاب الطلبة إلى قاعة المختبر ،بل يؤديها من خالل تقنيات المختبر االفتراضي في الصف بطريقة تحاكي الواقع ،وتضمن له السالمة
والقدرة العالية على التحكم بمكونات التجربة ،كما يساعد المع ّلم في تقديم التوجيهات لكل طالب وفق أدائه وتقديم تقييم ألداء كل طالب
بشكل مباشر للمع ّلم ،وهي إحدى وسائل التعلم الحديثة.

بلدية رام الله تعرض تجربتها
في إدارة "البيانات الكبيرة
والبيانات المفتوحة" أمام
المدن األعضاء في UCLG-
:MEWA
عرضت بلدية رام الله تحديات وفرص
البيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة
إلدارة البلدية ،وأهمية الحلول الرقمية
في بناء أنظمة مستدامة للمدن؛ وذلك
خالل الجلسة الموضعية التي عقدت
في اليوم األول لمؤتمر منظمة UCLG-
 MEWAفي الفترة  10-9تموز ،2019
عمان في األردن.
باستضافة أمانة
ّ
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بلدية رام الله تعرض تجربتها في كيفية
مواجهة التحديات المقترنة بالبيانات أمام
المدن الرئيسة المشاركة في مشروع
الهجرة بين المدن المتوسطية:
شاركت بلدية رام الله منهجياتها في جمع المعلومات
وتجربتها الفريدة في اعتماد نظم المعلومات الجغرافية
كأداة رئيسة في جمع البيانات من الميدان ،وذلك في
ملتقى المدن الرئيسة المشاركة في مشروع الهجرة
بين المدن المتوسطية الذي عقد بتنظيم من أمانة
تم
عمان من  20 – 19آذار  ،2019كما ّ
عمان الكبرى في ّ
إيضاح أهمية البعد المكاني في تحليل البيانات والكشف
عن العالقات بين طبقات البيانات المختلفة الخاصة بإطار
جغرافي معين ،وقوة أدوات الـ GISفي التحليل الجيو
إحصائي وقدرتها في مساعدة المدن خالل إعداد
الدراسات ،وفي تقديم مقترحات مكانية ،وفي دعم
اتخاذ القرارات ذات البعد التخطيطي الختيار أنسب الحلول
التي تتواءم مع خصائص الواقع الجغرافي وبما يخدم
استدامة الخدمات فيه ،ورفع مناعة المدينة.

المشاركة في ورشتي عمل في جامعة سانفورد ببريطانيا ضمن مشروع أكاديمية المدن الذكية:
ورشتي عمل تم عقدهما في جامعة سانفورد في بريطانيا في شهر أيلول  ،2019ضمن نشاطات مشروع أكاديمية
شاركت بلدية رام الله في
ْ
المدن الذكية الممول من االتحاد األوروبي من خالل برنامج  ،Erasmus+الهادف إلى بناء القدرات في مجال دعم خدمات المدن الذكية في
فلسطين .وشملت الورشتان عدة جوانب؛ أهمها الجانب التقني حيث التقى الشركاء الفلسطينيون مع زمالئهم األوروبيين لنقاش وتقييم
اإلنجازات في األمور التطويرية الخاصة بالمشروع ،كما شملت ورشة العمل عقد عدة جلسات للهيئة اإلدارية للمشروع لوضع خطط وتواريخ إلنجاز
المهام المطلوبة من كل شريك في الفترة المقبلة.
عالوة على ذلك ،ناقش المشاركون أفكار مشاريع لطلبة ،اقترحتها بلدية رام الله ،وتتمحور حول االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي
واالستشعار عن ُبعد في تطوير خدمات المدن الفلسطينية إذ يمكن لطلبة الجامعات الفلسطينية الثالثة تبنيها ،وستدعم البلدية تنفيذ مخرجاتها
إن كانت تتماشى مع تصور البلدية وتوجهاتها.
على أرض الواقع في المدينة ْ
وتخلل ورشات العمل زيارة مشاريع ذكية نوعية في مدينتي سالفورد ومانشستر ،وعقد لقاءات مع القطاع األكاديمي في سالفورد وممثلي
مدينة مانشستر لالستفادة من آلية شراكتهم في تطوير مشاريع وأبحاث من الجامعات الفلسطينية تفيد المجتمع المحلي ومدينة رام الله.

المشاركة في ملتقى المدن الذكية في الدار البيضاء:
عرضت بلدية رم الله تجربة المدينة في تعزيز الممارسات الذكية لتمكين المجتمع وذلك كمتحدث شرف الى جانب نائبة عمدة الدار البيضاء ضمن
جلسات مؤتمر المدن الذكية في دورته الرابعة الذي عقد في المغرب  /نيسان .2019
هدف الملتقى إلى تبادل الخبرات واالطالع على تجارب متنوعة عن كيفية االستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تعزيز استدامة المدن ورفع
مناعتها وتسريع عملية التغيير والتطوير.
يذكر ،أن بلدية رام الله تشارك للمرة الثانية في هذا المؤتمر السنوي الذي يجمع المدن األفريقية الرئيسة مع مدن عالمية عدة لديها تميز في
مجال الممارسات الذكية.
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الهدف االستراتيجي الخامس:
تعزيز مكانة رام الله
محليا وعربيا وعالميا
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تعزيز مكانة رام الله محليا وعربيا وعالميا ،ومن أبرز ما تم تحقيقه في إطار هذا المحور:
توقيع اتفاقية توأمة مع بلدية
أكسفورد البريطانية:
وقّ ع رئيس بلدية رام الله م .موسى
حديد اتفاقية توأمة مع رئيس بلدية
أكسفورد البريطانية كولن كوك ،وجاء
ذلك في إطار تعزيز مكانة مدينة
رام الله عالميا ،وتطوير سبل التعاون
مع المدن الصديقة من خالل تبادل
الخبرات بين الطواقم في مشاريع
مختلفة بين البلدين ،وتنفيذ مشاريع
مشتركة والتشبيك مع مؤسسات
المدينة .االتفاقية تسعى إلى تشجيع
وتعزيز الحوار والتعاون بين المدينتين،
والتأسيس لتبادل حر للخبرات ،وتنفيذ
أنشطة مشتركة لمصلحة مواطني
المدينتين.

توقيع مذكرة تعاون بين مدينة رام الله ومدينة مادبا:
وقعت بلدية رام الله ممثلة برئيسها م .موسى حديد مع بلدية مادبا الكبرى في األردن ممثلة برئيسها م .أحمد سالمه األزايدة مذكرة تعاون
ونصت مذكرة التعاون على تبادل الخبرات في مجاالت التخطيط والتنمية االقتصادية المحلية ،والتعاون في مجال التنمية
في دار بلدية مادبا،
ّ
السياحية.
وجاء توقيع االتفاقية ثمرة للتعاون ضمن مركز التكامل المتوسطي.
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توقع اتفاقية مع بلدية تولوز
لتطوير عمل محطة صرف صحي
الطيرة:
وقعت بلدية رام الله اتفاقية مع بلدية
تولوز الفرنسية ،وتهدف االتفاقية
إلى تمويل جزء من مشروع تطوير
عمل محطة تنقية صرف صحي الطيرة،
وإعادة استخدام المياه المعالجة
الناتجة عن المحطة ،وقيمة المنحة 715
ألف يورو.

تنظيم سوق الميالد السنوي الرابع:
للعام الرابع على التوالي؛ نظمت بلدية رام الله سوق الميالد السنوي في دار ومنتزه البلدية ،بمناسبة حلول عيد الميالد المجيد ،وجاء تنظيم
السوق بهدف تعزيز السياحية الداخلية من خالل استقطاب وتشجيع المواطنين من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية األخرى على زيارة
المدينة ،ما يسهم في جلب االستثمار لها .وتضمن السوق-الذي تواصل على مداى ثالثة أيام -زوايا لمطرزات يدوية ،وحلويات ،ومنتجات بيتية،
ومستلزمات ،وزينة العيد.
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إطالق مشروع الواقع
االفتراضي :VRamallah
مشروع الواقع االفتراضي لمدينة
رام الله  Ramallah؛ هو األول من نوعه
في رام الله والمدن الفلسطينية،
وهو تطبيق يتيح التعرف على معالم
مدينة رام الله ومرافقها بتقنية !!360
مع وصف باللغتين العربية واإلنجليزية،
وعمل جولة افتراضية في المدينة.
واستهدف المشروع تطوير قطاع
السياحة في المدينة ،ورفع مستوى
الخدمات المقدمة للزوار ،وإتاحة
الفرصة لمحبي المدينة من زيارتها من
خالل الواقع االفتراضي في حال تعذر
وصولهم إلى فلسطين ورام الله
بسبب االحتالل ،أو غيره من األسباب.

استضافة رؤساء بلديات حوض البطوف:
استقبلت بلدية رام الله مجموعة من رؤساء بلديات اتحاد مدن جودة البيئة في منطقة حوض البطوف من فلسطين التاريخية( :سخنين ،عرابة ،دير
حنا ،البعينة-نجيدات ،عيلبون ،كوكب أبو الهيجا)؛ في زيارة هدفت إلى التعرف على األنشطة البيئية ،والمدينة الذكية ،ومشاركة الجمهور في
العمل البلدي.
ولبحث سبل التعاون ومعرفة دور بلدية رام الله في هذه المجاالت قدمت م .ملفينا الجمل ملخصا عن عمل بلدية رام الله في مجاالت الصحة
والطاقة والتوعية البيئية ،فيما قدمت د .صفاء الكركي دويك ملخصا عن عمل البلدية في مجال البلدية االلكترونية والمدينة بممارسات ذكية ،أما
السيدة مها شحادة فقدمت عرضا عن آلية عمل البلدية في التواصل مع الجمهور.
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حفل استقبال البعثات الدبلوماسية والمؤسسات
الدولية:
نظمت بلدية رام الله وللعام الثاني على التوالي حفل استقبال لرؤساء
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين والقنصليات
العامة في القدس والمؤسسات الدولية ،وهو تقليد سنوي تهدف
بلدية رام الله من خالله إلى توثيق وتعزيز العالقات مع السلك
الدبلوماسي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين ،وتكريما
لهم إلسهامهم في تشبيك بلدية رام الله ومؤسسات المدينة مع
نظيراتها في العالم ودعمهم لمسيرة تنمية المدينة.
وحضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات
رحب فيها
الدولية ،حيث ألقى رئيس البلدية م .موسى حديد كلمة ّ
بالحضور وشكرهم على جهودهم في بناء الجسور بين شعوبهم
والشعب الفلسطيني ،وإسهامهم في دعم المسيرة التنموية في
رام الله وفلسطين.
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استقبال وفد آل الحدادين ورئيس بلدية مادبا الكبرى:
استقبلت بلدية رام الله وفدا من أبناء عشيرة الحدادين برئاسة معالي د .منذر حدادين رئيس ديوان عشيرة الحدادين في األردن وهي العشيرة
التي ينحدر منها الشيخ راشد الحدادين مؤسس مدينة رام الله في القرن السادس عشر ،كما ضم الوفد رئيس بلدية مادبا الكبرى م .أحمد سالمة
االزايدة والتي تربطها بمدينة رام الله اتفاقية تعاون.
استمرت زيارة الوفد عدة أيام؛ زار خاللها عددا من فعاليات ومواطني المدينة ،وتم نقاش توطيد العالقات بأبناء العمومة في األردن الشقيق،
كما زار الوفد عدة مدن فلسطينية على رأسها مدينة القدس.
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استقبال وفد من المتضامنين
اإليطاليين مع الشعب
الفلسطيني:
استضافت بلدية رام الله وفد ًا من
المتضامنين اإليطاليين مع الشعب
الفلسطيني في دار بلدية رام الله،
وجاءت الزيارة في إطار زيارة المدن
الفلسطينية ،والتعرف عن قرب على
حياة الفلسطينيين والمعوقات التي
تواجههم جراء سياسة االحتالل
اإلسرائيلي.

زيارة وفد من األطباء
البولنديين:
استضافت بلدية رام الله وفد ًا من
األطباء البولنديين مكونا من  25طبيبا
يطلق عليهم "األطباء البولنديين/
جمعية متبرعي الدم" ،وجاء اللقاء
بالتعاون مع مركز شباب األمعري.

استضافة وفد من رؤساء
بلديات برتغالية:
استقبل رئيس بلدية رام الله م.
موسى حديد ،وفد ًا يضم ثمانية رؤساء
بلديات برتغالية ،وتأتي زيارتهم إلى
فلسطين ومدينة رام الله لالطالع عن
كثب على معاناة الشعب الفلسطيني
جراء سياسات االحتالل اإلسرائيلي
التعسفية ،حيث وضع م.حديد الوفد
في صورة العقبات التي يضعها
االحتالل اإلسرائيلي أمام تطور قطاع
الحكم المحلي في فلسطين من خالل
مصادرة كافة الموارد ،وسلب األراضي
والسيطرة على الحدود.
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استقبال وفد من بلدية جوبيو اإليطالية:
استقبل رئيس بلدية رام الله باإلنابة م.حسن أبو شلبك ،رئيس بلدية جوبيو فيليبو ماريو تيراسي ،وجاءت الزيارة بدعوة من اتحاد المقاولين
الفلسطينيين للتعرف على مدينة رام الله وبحث أفق التعاون.

استضافة وفد من االتحاد األمريكي لرام الله فلسطين:
استقبل رئيس بلدية رام الله م .موسى حديد ،رئيس اإلتحاد األمريكي لرام الله /فلسطين جورج حبيب والوفد المرافق له ،وجاءت الزيارة
في إطار تعزيز التواصل الدائم بين البلدية وأهل المدينة المغتربين ومناقشة عدد من القضايا المختلفة.
وأكد
وخالل اللقاء ناقش الطرفان عددا من القضايا الهامة والمشاريع السنوية المشتركة التي تنفذها البلدية مع االتحاد األمريكي،
ّ
عدة أنشطة وفعاليات.
الجانبان ضرورة تعزيز التواصل بين الطرفين من خالل تنفيذ ّ

المشاركة في أعمال المنتدى الوطني الرابع "الثورة الصناعية الرابعة":
شاركت بلدية رام الله في أعمال المنتدى الوطني الرابع "الثورة الصناعية الرابعة" ،والذي ضم أكثر من  40مؤسسة مشاركة من مختلف
المؤسسات العلمية والتكنولوجية والجامعات الفلسطينية ورياديي الصناعات الفلسطينية.
وكانت بلدية رام الله الوحيدة المشاركة كهيئة محلية ،وعرضت البلدية مشروع  Ramallahفي زاوية خاصة؛ وهو مشروع يتيح للمتصفح القيام
بجولة افتراضية في أرجاء المدينة المختلفة مع شرح مفصل عن األماكن باللغة اإلنجليزية برواية مسموعة ومقروءة ،علما أن المئات من رواد
المنتدى قاموا بزيارة زاوية بلدية رام الله ،حيت أتيحت لهم فرصة القيام بجولة افتراضية في المدينة عن طريق الشاشة االلكترونية وعن طريق
نظارات خاصة.
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المشاركة في مؤتمر البرلمان العالمي لمنظمة المدن المتحدة والهيئات المحلية:
شارك رئيس بلدية رام الله رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والرئيس المشارك في منظمة  uclg mewaم .موسى حديد في البرلمان
العالمي لمنظمة المدن المتحدة والهيئات المحلية العالمية ( )UCLGوذلك في ديربن /جنوب أفريقيا ،وهو حدث شارك به أكثر من  3000مشارك
منهم  400متحدث من  80دولة ومدينة ،متخذا من أهداف التنمية المستدامة دليال له في إدارة المدن والتعامل مع تحدياتها.
وقدم م .حديد ثالث مشاركات في المؤتمر العالمي؛ تحدث فيها عن تحديات المدن الفلسطينية في مجاالت التطور والبناء تحت االحتالل اإلسرائيلي.

استقبال سفير الهند في
فلسطين:
استقبل رئيس بلدية رام الله م.
موسى حديد ،سفير الهند لدى
دولة فلسطين سونيل كومار ،وأعقب
االستقبال اجتماع بحث فيه الطرفان
إمكانية تطوير عالقة توأمة بين مدينة
رام الله ومدينة هندية ،كما هنأ م.
حديد كومار بتعيينه سفير ًا للهند بعد
تسليمه أوراق اعتماده في دولة
فلسطين؛ متمني ًا له إقامة سعيدة في
مدينة رام الله وفلسطين بشكل عام،
مشير ًا إلى العالقة القوية التي تربط
الشعبين الفلسطيني والهندي.
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استقبال السفير الصيني:
استقبل رئيس بلدية رام الله م.
موسى حديد ،سفير جمهورية الصين
لدى دولة فلسطين" قواة واي" في
دار بلدية رام الله ،وجاء اللقاء في إطار
بحث تعزيز سبل التعاون المشترك.
وخالل اللقاء؛ رحب م .حديد بالسفير
الصيني مشيرا إلى أن العالقة بين
البلدين في ازدهار وتقدم ،وأن البلدية
تسعى إلى تعزيزها عبر مزيد من
قنوات التعاون والمشاريع المشتركة
التي من شأنها أن تعود على
المواطنين بالفائدة.

زيارة سفير فلسطين
لدى أستراليا ونيوزيلندا
والباسفيك:
استقبل رئيس بلدية رام الله م.موسى
حديد ،السفير الفلسطيني لدى
استراليا ونيوزيلندا والباسفيك عزت
عبد الهادي ،وخالل اجتماع خاص؛ بحث
الطرفان إمكانية إقامة عالقة تفاهم
وشراكة بين مدينة رام الله ومدينة
أسترالية.
وأكد م .حديد وعبد الهادي خالل اللقاء
أهمية التشبيك بين البلدين؛ ما من
شأنه أن يعود بالفائدة على مؤسسات
ومواطني المدينة.
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تكريم بلدية رام الله من عائلة
الراحل بسام الشكعة:
كرمت عائلة الراحل بسام الشكعة
بلدية رام الله بدرع تقدير ًا لجهودها
ومساندتها ومشاركتها ولمواقفها
المميزة على وقفتها الصادقة في
مشوار الوفاء للفقيد الراحل القائد
الوطني القومي بسام أحمد الشكعة.
من الجدير ذكره ،أن بلدية رام الله اتخذت
قرار ًا بتسمية أحد شوارع المدينة باسم
المناضل الوطني بسام الشكعة ،تقدير ًا
لدوره العروبي والقومي ،وتمسكه
بالثوابت الفلسطينية طيلة أيام حياته.

تكريم بلدية رام الله من الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين:
استقبل رئيس بلدية رام الله م .موسى حديد ،يرافقه مدير عام البلدية أحمد أبو لبن ،رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين أمين
شومان والوفد المرافق له.
وخالل اللقاء أكد م .حديد أن ما تقدمه البلدية من دعم ألسرانا البواسل في سجون االحتالل يندرج ضمن الدور الطبيعي المفترض من البلدية إلسناد
األسرى في معركتهم داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي؛ مشير ًا إلى أن البلدية تسخر كافة جهودها لدعم الفعاليات التضامنية مع أسرانا ضمن
اإلمكانيات المتاحة.
وفي ختام اللقاء ،ك ّرم شومان والوفد رئيس البلدية بدرع تكريمي.
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الهدف االستراتيجي السادس:
التخطيط االستراتيجي،
والتنمية االقتصادية المحلية
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التنمية االقتصادية المحلية:
من أجل تحقيق مستوى خدمات ومعيشة أفضل لجميع مواطني وزائري المدينة ،تعمل وحدة التنمية
االقتصادية المحلية على تعزيز البيئة االقتصادية وتطوير االستثمار المحلي ،عبر آليات متعددة؛ أهمها
توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفد الخدمات التي تقدمها المدينة ،كما تسعى إلى
االستثمار األمثل للموارد البشرية واإلمكانيات المادية في المدينة ،ووضع سياسات وإجراءات تساهم
في زيادة معدالت النمو االقتصادي ،وتحديد االتجاه.
عملت البلدية خالل عام  2019على تحقيق األولويات واإلجراءات التي تعزز المقدرة التنافسية للمدينة،
وتحديد مجاالت األنشطة والخدمات التي تمكنها من إيجاد المناخ االستثماري القادر على تشجيع،
وجذب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية ،ومما تم تنفيذه من أنشطة خالل العام :2019
•عقد اجتماع مع منتدى التنمية االقتصادية المحلية المكون من ممثلين عن المجتمع المحلي من
كافة القطاعات المعنية.
•عقد ورش عمل لتنسيق جهود أصحاب المصلحة لتوجيه االستثمار في المدينة ،وتنفيذ خطط تنمية
االقتصاد المحلي ومتابعتها ومراجعتها وتطويرها.
•عقد ورشة عمل مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات والمحلية مع اإلدارة التنفيذية.
•المشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي للتعاون الدولي في العاصمة
األردنية؛ بهدف وضع خطة لدراسة مشاريع التنمية االقتصادية المحلية ،واستقطاب المبادرات
المجتمعية وعرض خطة وحدة التنمية االقتصادية المحلية في بلدية رام الله للعام .2019
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التنمية المستدامة:
كانت بلدية رام الله قد أطلقت عام  2017استراتيجية رام الله المنيعة  ،2050والتي تكاتف على بلورتها ما يزيد علن  250شخصا من المجتمع
المحلي ج ّلهم من ممثلي مختلف القطاعات التنموية في مدينة رام الله ومحيطها ،وتعمل بلدية رام الله من خالل وحدة التنمية المستدامة
على تنفيذ البرامج االستراتيجية بالشراكة مع مؤسسات المدينة؛ وفي هذا السياق ،شهد العام  2019إطالق البلدية اإلطار العام إلستراتيجية
رام الله منيعة في الثقافة والتعليم ،وهي استراتيجية أطلقتها البلدية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وشبكة 100مدينة منيعة،
وبمساهمة أكثر من خمسين شخصا من قطاع الثقافة والتعليم في رام الله.
وتضمن حفل اإلطالق جلستين؛ األولى بعنوان وضع السياسات في الثقافة" التعليم وتعزيز المناعة" ،أما الجلسة الثانية فتناولت االستراتيجية
والممارسات في تعزيز المناعة من خالل الثقافة والتعليم.
من الجدير بالذكر أن اإلطار العام جاء بعد دراسة نفذتها البلدية وبشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني و 100مدينة منيعة ضمن المشروع الذي
تقوده مؤسسة روكفلر بناء على طلب بلدية رام الله ،بهدف تحقيق أحد أهداف استراتيجية "رام الله منيعة "2050؛ والتي تستهدف زيادة ورفع
مستوى االهتمام بالثقافة والفنون في التعليم الرسمي وغير الرسمي ،وعليه تم إعداد تقرير "رام الله – مدينة منيعة في الثقافة والتعليم"
عبر تعاون وثيق بين البلدية رام الله ومكاتب المجلس في فلسطين والمملكة المتحدة.
جاءت معطيات هذا التقرير بعد زيارة بحثية مكثفة قامت بها المستشارة كريسي تيلر إلى رام الله ،واستمرت مدة خمسة أيام؛ التقت خاللها
أصحاب الشأن الرئيسيين ذوي الصلة بهذا المشروع في جلسات معمقة شملت وزارة الثقافة ،ووزارة التربية والتعليم ،وبلدية رام الله والمجلس
الثقافي البريطاني ،والممثلين االستراتيجيين لقطاع التعليم وجزءا من المؤسسات الفنية والثقافية في المدينة.
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استضافة رئيس شبكة مئة مدينة منيعة:
تم استقبال رئيس شبكة مئة مدينة منيعة في بلدية رام الله لالطالع على مشاريع البلدية المتعلقة بتعزيز مناعة المدينة ،وإمكانية التشبيك مع
المدن األعضاء في الشبكة لتنفيذ مشاريع مشتركة.

البلدية تعرض تجربتها في مؤتمر مئة مدينة منيعة في هولندا:
شاركت بلدية رام الله في مؤتمر شبكة مئة مدينة منيعة في مدينة روتردام الهولندية ،حيث اجتمع ممثلو المدن السبعة والتسعين في
المؤتمر لعرض التجارب وتبادل الخبرات والتخطيط للمشاريع المستقبلية.
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الفصل الثالث:
بيانات عامة
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الفصل الثالث:
بيانات عامة
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تطوير اإلدارة المالية :إصدار ميزانية العام 2019

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2019
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تطوير اإلدارة المالية:

إصدار ميزانية العام  2019للجنة ضريبة المعارف
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تطوير قدرات العاملين:
المشاركات الخارجية:
#

االسم

1

احمد خميس محمود ابو لبن

2

ندين معين باسم بربار

3

صفاء زكريا حسني الدويك

4

عدي عبد الواحد هندي

5

العنوان  /الموضوع

المكان

IETM Plenary Meeting Hull

بريطانيا

ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

االردن

كيفية بناء المعارف حول الهجرة الحضرية

االردن

International City/County Management Association 105th annual conference

امريكا

Global PFD Meeting 2019

بلجيكا

ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

االردن

الموتمر السنوي لشبكة مئة مدينة منيعة

هولندا

الدورة الرابعة لملتقى المدن الذكية  -افريقيا  -الدار البيضاء  /معرض Smart City Expo

المغرب

ورشة عمل للمشروع االوروبي ESCO -

بريطانيا

المؤتمؤ السادس العضاء منظمة المدن المتحدة واالدارات المحلية فرع الشرق االوسط
وغرب اسيا  -واجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة UCLG

االردن

كيفية بناء المعارف حول الهجرة الحضرية

االردن

المؤتمر االقليمي لمرونة المناطق الحضرية في الشرق االوسط وشمال افريقيا

لبنان

ملفينا محمد يوسف الجمل المؤتمر الرابع للتغيرات المناخية

البرتغال

6

مها عيسى جميل رنتيسي

ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

االردن

7

مرام صليبا جريس مريبع

ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

االردن

8

فؤاد وليد يوسف معدي

ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

االردن

9

حمزه عبد الرحمن عواوده

ورشة عمل  - cmiاجتماع االعضاء االساسيين لشبكة تعلم البلديات المضيفة  -االردن

االردن

10

سميرة توفيق ابو غزال

11

سالي عبداللطيف ابوبكر

12

صالح الياس صالح عازر

Capacity Building On Geographic information system and remote sensing in
palestine
لقاء مشروع تاندم شمل

االردن

مؤتمر شبكة الهجرة بين المدن المتوسطية
Ereyday Forms of Resistance project- Public Event

13
14
15

Government Procurement for Palestine and Jordan: Sharing Indonesia for
"Achieving Accountable Governmental Institution

ماجد ابراهيم محمد كيالني ورشة عمل تدريبية ضمن مشروع توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط
نضال بسام محمد كعبي

كوريا
الجنوبية

الدورة التدريبية حول االدارة الثقافية  -مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية

فليتسيا سمير محمود صالح ورشة عمل نهج المجاورة

المغرب
بولندا
االردن
االردن
االردن
االردن

مشروع المنارة

تركيا

16

انس سافوطي

مشروع المنارة

تركيا
تركيا

17

ديمة مشاقي

الوفد الفلسطيني المشارك في االستشارات االقليمية لسياسات اعاة احياء المراكز
التاريخية

18

اولغا طنوس

مؤتمر الشراكات البلدية االلمانية الفلسطينية الرابع
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المشاركات الداخلية :
#

االسم

1

منى عوني

2

منار زاهر

3

اسم الدورة

المكان

المؤتمر الفلسطيني العاشر للتوعية اليئية

بيت لحم

المؤتمر الفلسطيني االول حول الصحافة البيئية

رام الله

المؤتمر الفلسطيني االول حول الصحافة البيئية

رام الله

ملفينا محمد يوسف الجمل المؤتمر الفلسطيني االول حول الصحافة البيئية

رام الله

دورة تدريب Digital Marketing

رام الله

محاضرة حول واالدوات الفعالة واستراتيجيات التسويق الرقمي

رام الله

المؤتمر الدولي نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة

رام الله

مؤتمر – خمس سنوات على انضمام فلسطين التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد
– الفرص والتحديات

رام الله

آليات الرقابة على الهيئات المحلية

رام الله
رام الله

4

مرام طوطح

5

سهير عساف

6

ايمن موسى

ورشة توعية – العمل الهندسي استثمار وليس تكلفة

7

احمد الديك

ورشة توعية – العمل الهندسي استثمار وليس تكلفة

رام الله

8

محود فره

ورشة توعية – العمل الهندسي استثمار وليس تكلفة

رام الله

9

بشار عمرو

ورشة توعية – العمل الهندسي استثمار وليس تكلفة

رام الله

10

ابراهيم فروخ

ورشة توعية – العمل الهندسي استثمار وليس تكلفة

رام الله

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

11

حسام جدع

برنامج تدريبي على ضمن الدعم الفني على اداة  UPعلى مشروع ICUD

رام الله

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

12

امينة ابوالرب

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

13

عالء شبانة

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

14

فرح كسابري

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

15

عيسى صايغ

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

16

انس سافوطي

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

17

سميرة ابوغزال

بناء قدرات اخصائيي تكنولوجيا المعلومات لصالح اداة االداء الحضري

رام الله

ورشة عمل التمهيدية الطالق البوابة الموحدة للشراء العام والوثائق القياسية
والمناقصات

رام الله

18

صالح عازر

تدريب على استخدام البوابة الموحدة للشراء العام

رام الله

دورة تدريبية حول قانون الشراء العام والئحته التنفيذية

رام الله

ورشة عمل حول اتفاقيات االطار وانظمة الشراء االلكتروني

رام الله

ورشة اطالق البوابة الموحدة للشراء العام

رام الله

19

نهى غنيم

ورشة اطالق البوابة الموحدة للشراء العام

رام الله

20

سامر امسيح

تدريب على استخدام البوابة الموحدة للشراء العام

رام الله

دورة تدريبية حول قانون الشراء العام والئحته التنفيذية

رام الله
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ورشة عمل نهج مبتكرة لتصميم وتنفيذ اماكن عامة وآمنة وشاملة

رام الله

اللقاء التوجيهي حول رزمة المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية

رام الله

مؤتمر السلم األهلي وسيادة القانون الثالث نحو دولة فلسطينية يسودها القانون
واالنسجام القانوني

رام الله

جلسة نقاش حول العمل الفني والثقافي في فلسطين ضمن برنامج الثقافة والفنون

رام الله

اجتماع لجنة التنمية االجتماعية في محافظة رام الله والبيرة

رام الله

المؤتمر التكنولوجي السادس عشر

رام الله

القاء محاضرة مع نقاش للتعريف بكيفية استخدام البلدية النظمة المعلومات الجغرافية

بيرزيت

اجتماع مشروع اعداد خطة تنمية مكانية استراتيجية لنحافظة رام الله والبيرة

رام الله
رام الله

21

سالي ابوبكر

22

صفاء دويك

23

مالك اشتية

24

عودة خليل طبخنا

البرنامج المحوسب لرخص البناء

25

اسامة حامدة

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

26

ديمة مشاقي

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

27

جمانة قطو

28

دعد صيرفي

)Nablus›Seminar (from the heritage city to the sustainable city

نابلس

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

ورشة عمل حول ادوات التوعية عن التراث

رام الله

29

ميران كليه

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

30

عمر شله

البرنامج المحوسب لرخص البناء

رام الله

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

31

هادي الظاهر

تدريب على معايير التقارير المالية الحكومية والهيئات المحلية

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

32

فادي عطا الله

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

33

ميس عياد

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

34

لورين حصري

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

35

نسرين حمارشة

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

36

مها ابوعجاج

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

37

ميساء غيث

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

38

هبة برو

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

39

انس سرور

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله
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ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل تدريبية للعناية بخدمة الجمهور

رام الله

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله
رام الله

40

اولفت شاهين

41

نورما عبد الله

42

لبنى ترتير

43

رشا جليد

44

فاطمة نوفل

45

اشرف خواجا

ندوة ببرنامج صن ريف حول الطاقة

46

سائد عرفات

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

47

جريس فواضلة

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

48

نضال دارناصر

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

49

ابراهيم طه

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

50

موسى حنحن

ورشة عمل حول ترخيص االنشطة االقتصادية وفقا لقانون الحرف والصناعات للعام 1953

رام الله

51

فليتسيا سمير محمود صالح تدريب التحدث امام الجمهور

52

ندين معين باسم بربار

53

مهند شافعي

رام الله

اللقاء التدريبي في مجال الريادة االجتماعية

بيرزيت

ورشة عمل مناقشة السمودة الثالثة لمشروع قرار بقانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة

بيرزيت

مركز رام الله للمعلومات السياحية:
نسبة زوار المركز بحسب األعمار
 55عام فأكثر

%15

 25 - 18عام

%41

 35 - 26عام

%17
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بيانات رخص األبنية:
رخص البناء من تاريخ 2019/12/31– 2019/1/1
الشهر

عدد الرخص
الصادرة

مجموع
المساحات
2
المرخصة م

مساحة بناء
2
جديد م

النسبة

مساحة بناء
تعديلي

النسبة

كانون الثاني

48

38096

30311

79.6%

7785

20.4%

شباط

12

4182

3315

79.3%

867

20.7%

اذار

22

24303

22726

93.5%

1577

6.5%

نيسان

0

0

0

0

0

0

أيار

3

34830

34316

98.5%

514

1.5%

حزيران

10

6502

5848

89.9%

654

10.1%

تموز

4

12638

12575

99.5%

63

0.5%

آب

0

0

0

0

0

0

أيلول

54

32019

26501

82.8%

5518

17.2%

تشرين اول

1

61

0

0

61

100%

تشرين الثاني

14

27224

24841

%91.25

2383

%8.75

كانون أول

13

34811

33817

%97.14

994

%2.86

المجموع

181

214666

194250

%90.49

20416

9.51 %
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قائمة الطرق المعبدة في العام :2019
مشروع تاهيل طرق داخلية في مدينة رام الله
إعادة تأهيل طرق بتمويل من صندوق تطوير واقراض البلديات بطول اجمالي  2800متر بحيث تم قشط وتعبيد وتأهيل لبعض االرصفة.
الشارع

الموقع

الطول

عصام عبدالهادي

الطيرة

282

مدريد

الطيرة

250

ابن رشد

الطيرة

140

دمشق

الطيرة

280

سالمة موسى

الطيرة

160

هايل عبدالحميد

الطيرة

335

الكرك

المنطقة الصناعية

650

صيدا

المنطقة الصناعية

415

عكا

المنطقة الصناعية

180

مشروع تنفيذ اعمال طرق في مناطق متفرقة من مدينة رام الله بتمويل ذاتي من صندوق البلدية
يتكون المشروع من اعمال شق وتعبيد لطرق جديدة في مدينة رام الله وتاهيل لطرق قائمة باجمالي طول يصل الى  5.5كلم وبعروض متفاوتة.
وتشمل االعمال في المشروع تاهيل شبكة الصرف الصحي وتاهيل لالرصفة القائمة واعمال تاهيل لجسم الطريق
الشارع

الموقع

الطول

طبيعة العمل

ماجد ابو شرار

الطيرة

200

شق وتعبيد

فريد تابري

حوض الردانا

125

شق وتعبيد

ابو عالء المعري

الطيرة

270

قشط وتعبيد

لويس فافرو

عين منجد

170

شق وتعبيد

هنغاريا

المنطقة الصناعية

260

تأهيل وأعمال صرف صحي

عين ترفيديا

المنطقة الصناعية

320

تأهيل وأعمال صرف صحي

يحيى حمودة

الماسيون

90

قشط وتعبيد

ابراهيم طوقان

الماسيون

145

قشط وتعبيد

99

بلدية رام الله
 4شارع عيسى زيادة
مركز المدينة6001111 ،
رام الله ،فلسطين
صندوق بريد 3
+970 2 294 5555
هاتف
+970 2 296 3214
فاكس
0599 671 000
جوال
0569 671 111
وطنية
115
رقم الطوارئ
1800 101 101
الخط المجاني
info@ramallah.ps
بريد الكتروني
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