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ملخص تنفيذي
يتم إعداد امللخص التنفيذي بعد إنجاز الخطة التنموية ومراجعتها
ً
تواجه املدن والبلدات الفلسطينية العديد من التحديات والتي تؤثر سلبا على مختلف نواحي الحياة وأهمها االقتصادية واالجتماعية ،ولكون
الهيئات املحلية الفلسطينية هي املؤسسات ذات الصلة املباشرة مع املواطنين فإنه يقع على عاتقها الحمل األكبر في مواجهة التحديات وتوفير
حياة أفضل للمواطنين من خالل السعي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير خدمات متميزة .وفي ظل محدودية املوارد الذاتية وكبر حجم التحديات
ً ً
واالحتياجات ،تصبح عملية التخطيط التنموي على املستوى املحلي احتياجا ملحا.
استندت بلدية رام هللا في إعداد الخطة التنموية على دليل التخطيط التنموي املعد من قبل وزراة الحكم املحلي  7102الذي ركز بشكل أساس ي
على املشاركة املجتمعية من خالل تشكيل اللجان التنموية املختلفة وهي:
 لجنة التخطيط التنموي.
 فريق التخطيط األساس ي.
 لجان املجاالت التنموية.
حيث تم عقد اللقاء املجتمعي األول لطالق الخطة التنموية ملدينة رام هللا وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل اللجان التنموية
املذكورة .وبالتنسيق والشراف واملتابعة من فريق التخطيط األساس ي ولجنة التخطيط التنموي ،قامت اللجان التنموية بعقد عدة اجتماعات
وجمع البيانات الالزمة من البلدية واملؤسسات املعنية من أجل تشخيص الواقع الحالي للمدينة في املجاالت التنموية األربعة وهي:
 البيئة والبنية التحتية.
 التنمية االقتصادية.
 التنمية االجتماعية.
 الدارة والحكم الرشيد.
وعند تشخيص الواقع الحالي للمدينة تم تحليل نقاط القوة /الفرص والضعف /التهديدات كما تم تحديد االحتياجات والقضايا التنموية
ً
للمجاالت التنموية األربعة .وبعدها ،تم عقد ورشة عمل أولى لترتيب القضايا التنموية حسب األولوية وصياغة الرؤية واألهداف التنموية وأخيرا
تم عقد ورشة العمل الثانية واللقاء املجتمعي الثاني حيث تم صياغة البرامج واملشاريع التنموية لكل مجال رئيس ي من املجاالت التنموية األربعة
بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبي احتياجات وتطلعات مدينة رام هللا خالل فترة الخطة ومدتها  4سنوات.
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مقيدمة
التخطيط التنموي املحلي في فلسطين:
إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األوليات واألهداف والبرامج واملشاريع التنموية للهيئات املحلية خالل فترة زمنية معينة،
بما يتماش ى مع تطلعات السكان ،واألخذ باالعتبار املوارد املتاحة واملعوقات املحتملة .وتنبع أهمية استخدام هذا املفهوم الحديث في التخطيط
من كونه يرتكز على مبادئ الحكم والدارة الرشيدة ،والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر والرقي والنهوض ،وذلك باالعتماد على موارده
ومقوماته الذاتية .وتتمثل هذه املبادئ بما يلي :املشاركة ،والشفافية واملساءلة ،والتكاملية ،وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي ،والكفاءة
والفعالية.
لقد باشرت وزارة الحكم املحلي ،وصندوق تطوير وإقراض البلديات ،وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في فلسطين بدعم ومساندة
الهيئات املحلية في مجال التخطيط التنموي املحلي ،والعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى املحلي ،واملشار إليه بـ "التخطيط
التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخدام دليل التخطيط التنموي املحلي للمدن والبلدات الفلسطينية .حيث قامت
الوزارة وصندوق تطوير وإقراض البلديات بدعم الجولة األولى من عملية التخطيط في العام  7107باالعتماد على دليل منهجية التخطيط
التنموي التي تم تطويرها واعتمادها كأداة لتسهيل عمل الهيئات املحلية في تطوير خططتها التنموية ،وقامت الوزارة ومن خالل مجموعة العمل
الوطنية للتخطيط التنموي املحلي بمراجعة وتطوير املنهجية في العام  ،7102مستفيدين من التجربة السابقة لعملية التخطيط التنموي،
وفامت مجموعة العمل الوطنية باعتماد املنهجية املطورة في العام  7102قبل أن تنطلق الجولة الثانية لدعم البلديات في إعداد خطتتها التنموية
بشكل رسمي نهاية العام .7102
ضمن برنامج تطوير البلديات واملقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات ،وبالتعاون مع وزارة الحكم املحلي تعمل بلدية رام هللا على إعداد
خطة تنموية استراتيجية للمدينة  .تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية وتطوير املجاالت التنموية املختلفة في سعيها لتطوير
خدماتها وتوفير بيئة جاذبة في مدينة رام هللا للمواطنين والزائرين واملستثمرين واملغتربين من أبناء املدينة وكافة مكونات املجتمع ،وقد سعت
البلدية إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من مكونات املجتمع املحلي في فعداد الخطة التنموية املحلية لتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والحكم
الرشيد.
مفهوم التخطيط على مستوى بليدنة رام هللا:
سعت بلدية رام هللا كبلدية رائدة ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمن إلى تكريس مفهوم التخطيط والعمل املنظم املبني على تحليل احتياجات
املجتمع وتلبيتها ،حيث أطلقت البلدية عملية إعداد أول خطة إستراتيجية لها في العام  7112كمبادرة ريادية من قبل البلدية ،وكانت تجربة فريدة
على املستوى الوطني إذ اعتبرت هذه الخطة هي املرجع الرئيس لعداد الخطط واملوازنات السنوية للبلدية ،وباشرت البلدية بتنفيذ ما ورد في تلك
الخطة بعد اعتمادها من املجلس البلدي األسبق ،إلى أن جاءت تجربة التخطيط التنموي املحلي على املستوى الوطني بمبادرة من وزارة الحكم
املحلي ،واعتامد منهجية واضحة ومحددة للتخطيط على هذا املستوى ،فقامت البلدية كغيرها من بلديات الوطن بإعداد خطتها لألعوام 7107
إلى  ،7102وتبناها املجلس البلدي السابق كوثيقة رئيسية ومرجع أساس ي ألعمال التطوير على مستوى املدينة .كما كانت بلدية رام هللا األولى في
فلسطين ومن البلديات املعدودة على املستوى القليمي في املنطقة العربية التي تنضم إلى مبادرة  011مدينة منيعة املدعومة من منظمة روكفيلر
االمريكية  ،وعملت مع تلك املبادرة ومن خاللها وبدعم فني منها على تطوير إستراتيجية رام هللا املنيعة ( 7101لقراءة استراتيجية رام هللا
منيعة 2050اضغط هنا)  ،والتي تعتبر التجربة الفريدة األخرى لبلدية رام هللا ،حيث شارك املجتمع املحلي بكافة مكوناته أفرادا ومؤسسات
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وبمشاركة رسمية واسعة على املستوى الوطني في عملية إعداد استراتيجية رام هللا املنيعة  ،7101وعلى مدار عام كامل من املناقشات وورشات
العمل والتحليل املكثف لعدد كبير ومتنوع من مجموعات العمل القطاعية املختلفة ،قامت البلدية بإنتاج واعتماد استراتيجية رام هللا املنيعة
 7101والتي تعتبر تجربة فريدة على املستويين الوطني والقليمي.
اتبعت بلدية رام هللا منهجية وزارة الحكم املحلي املعدلة واملعتمدة في العام  7102لعداد الخطة التنموية املحلية للمدينة ،والتي ال تختلف في
جوهرها ومضمونها عن منهجية التخطيط للمدن املنيعة ،فكالهما يعتمدان بشكل كبير على املشاركة الواسعة من قبل مكونات املجتمع املحلي،
وكلتاهما منهجيات تنموية في مضمونها تراعيان التطرق لكافة املجاالت التنموية على املستوى املحلي ،وإن اختلف ترتيب املجاالت التنموية في كل
من املنهجيتين ،إال أنهما متشابهتان على حد كبير ،وعليه فقد راعت بلدية رام هللا في عملية إعداد الخطة التنموية املحلية 7170 – 7102
االستفادة من مخرجات عملية التخطيط السابقة التي انطلقت في العام  7102وأنجزت سنة  ،7102حيث كانت مخرجات اللجان من نقاشات
وتحليالت وتوصيات مدخالت جيدة لعمل مجموعات العمل وكادر البلدية وإدارتها ومجلسها ،وخلصت هذه املرحلة إلى الخروج بإطار تنموي
إستراتيجي ملدينة رام هللا للسنوات الستة عشر القادمة وتحديد مجموعة من البرامج التنموية ومكوناتها للتنفيذ خالل السنوات األربع القادمة
والتي اعتمدت بشكل أساس ي على تشخيص الواقع الراهن واحتياجات وأولويات املجتمع املحلي بكافة مكوناته.
 .0أهيداف الخطة
تهدف عملية التخطيط التنموي املحلي إلى وضع خارطة طريق لعملية التنمية املحلية للبلدات الفلسطينية من خالل دراسة وتحليل الوضع
القائم لجميع املجاالت التنموية املذكورة حتى يتسنى تحديد القضايا ذات األولوية والرؤية واألهداف والبرامج واملشاريع التنموية .وتتمثل األهداف
العامة املرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي باآلتي:






ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساس ي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات.
بناء قدرات البلدية ومؤسسات املجتمع املحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي.
تعزيز مبدأ التعاون والعمل املشترك بين جميع مكونات املجتمع املحلي في سبيل تحقيق األهداف املشتركة.
إفساح املجال للكفاءات واملبادرات الريادية في دعم جهود التنمية املحلية.
تعزيز مبادىء الحكم الرشيد املتمثلة في الشفافية والنزاهة واملساءلة والعدالة االجتماعية.

كما يمكن تلخيص أهم األهداف املتوقعة من عملية إنجاز الخطة التنموية االستراتيجية للمدينة باآلتي:






تشخيص وتحليل املجاالت التنموية املختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف املرتبطة بهذه املجاالت.
تحديد القضايا التنموية ذات األولوية والرؤية.
تحديد األهداف التنموية املتربطة بالقضايا ذات األولوية ،وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األهداف.
تحديد وتوصيف البرامج واملشاريع املرتبطة بهذه األهداف.
وضع خطة التنفيذ وخطة املتابعة والتقييم ملتابعة تنفيذ مخرجات الخطة خالل املدة املحددة.
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 .8منهجية إعيداد الخطة
املرحلة األولى – التنظيم والتحليل
تم في هذه املرحلة العمل على التهيئة والعداد على املستوى الداخلي للبلدية واملجتمع من خالل عقد اللقاءات التحضيرية واللقاء املجتمعي األول،
ً
وتم أيضا تشكيل اللجان املرتبطة بعملية التخطيط وفريق التخطيط األساس ي .وتم كذلك تحليل وتحديد أصحاب العالقة وتشكيل لجنة ممثلي
أصحاب العالقة ،وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خالل اللجان املختصة للوقوف على نقاط القوة والضعف في مختلف
املجاالت التنموية في املدينة .وكما ذكر أعاله ،فقد تم االتسفادة من مخرجات عملية التخطيط للمدن املنيعة خالل السنة املاضية كمدخالت
أساسية لعملية التخطيط التنموي التي نتج عنها هذه الخطة.
املرحلة الثانية – اإلطارالتنموي االستراتيجي
تم في هذه املرحلة تحديد التوجهات الستراتيجية للمدينة من خالل تحديد القضايا التنموية ذات األولوية بناء على نتائج التشخيص والتحليل
التي تم الحصول عليها في املرحلة األولى ،وتم كذلك تحديد الرؤية والغايات واألهداف التنموية للمدينة ،ومؤشرات القياس املرتبطة بها.
املرحلة الثالثة – الخطة التنموية االستراتيجية
تم في هذه املرحلة تحديد وتوصيف املشروعات والبرامج التنموية املرتبطة بكل هدف من األهداف التنموية ،وتحضير مصفوفة التنفيذ
ومصفوفة املتابعة والتقييم ،وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية االستراتيجية واعتمادها واملصادقة عليها من قبل جميع الفعاليات
واملؤسسات واملجتمع.
منهجية عملية تطوير الخطة التنموية ومراحلها المختلفة
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ملحة عامة عن ميدننة رام هللا

 التسمية:
تضاربت األقوال عن تسمية رام هللا إال أن هناك تفسيرات أقرب إلى الصحة ،حيث تعني كلمة "رام" املنطقة املرتفعة ،وهي كلمة كنعانية
ً
منتشرة في أماكن مختلفة في فلسطين ،وأضاف إليها العرب كلمة هللا فأصبحت رام هللا ،ولكن الثابت تاريخيا أن قبيلة عربية جاءت في أواخر
القرن السادس عشر وسكنت في قرية أو غابة حرجية اسمها رام هللا.
 املوقع الجغرافي:
تقع مدينة رام هللا في الضفة الغربية إلى الشمال من القدس بحوالي  00كم ،وتالصق رام هللا مدينة البيرة حتى تتداخل مبانيهما وشوارعهما
ً
ً
لتبدو كمدينة واحدة ،وتبعد مدينة رام هللا عن البحر الذي يرى من تاللها حوالي  02كم هوائيا وكثيرا ما تشاهد منها أثناء النهار السفن
الراسية فيه.
 املناخ:
مناخ رام هللا هو مناخ حوض البحر األبيض املتوسط ففي الشتاء تتعرض املدينة للرياح الشمالية الغربية أو الجنوبية الشرقية القاسية
ً
ً
املاطرة وأحيانا إلى رياح شمالية شرقية جافة باردة نسبيا .أما معدل سقوط األمطار فهو بمعدل  201ملم في السنة ،كما أن معدل درجة
ً
قليال ما يصل إلى صفر مئوي ،وفي الصيف قلما تزيد عن  50درجة مئوية ،ويمكننا القول بأن معدل درجة الحرارة السنوي
الحرارة في الشتاء
يتراوح بين  70-0درجة مئوية .وعلى العموم فإن مناخ رام هللا لطيف منعش في الصيف بارد في الشتاء وهذا جعل الحياة فيها حياة نشاط
وعمل.
 املساحة:
تبلغ مساحة مدينة رام هللا الكلية حوالي  026287دونم ،منها  056854دونم مساحة ضمن حدود تنظيم بلدية رام هللا ،علما بأنه بالعام 7100
تمت املصادقة على تنظيم  76822دونم والباقي بمساحة  46202دونم مناطق خارج حدود التنظيم للمدينة.
 السكان ومعيدل النمو:
يالحظ من الحصاءات ومعدالت النمو السكاني ملدينة رام هللا املوضحة في الرسم البياني أدناه أن معدل النمو السكاني ارتفع من % 7.08
خالل الفترة  0840-0877إلى  %2.75في الفترة  .0820-0840ويعزى ذلك الى الهجرة التي حدثت بالعام  0842نتيجة النكبة.
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أما خالل الفترة  0822-0820فيالحظ انخفاض معدل النمو بشكل كبير ( )%7.18-ويعزى السبب في ذلك إلى نكسة عام  0822التي انعكست
ً
سلبا على حركة السكان وهجرتهم خارج الوطن .إال أن معدل النمو السكاني للمدينة بدأ يتعافى تدريجيا بشكل ملحوظ خالل الفترة 0882-0822
حيث وصل إلى .%0.57
ً
ً
وقد شهد معدل النمو السكاني ملدينة رام هللا ارتفاعا واضحا وصل إلى نسبة  %4.12بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حيث اعتبرت مدينة
ً
ً
رام هللا مركزا إداريا لها ،هذا بالضافة للهجرة الداخلية من املدن والقرى الفلسطينية باتجاه مدينة رام هللا ،حيث أصبحت محط جذب للقوى
العاملة في الضفة الغربية بسبب توفر فرص العمل فيها بشكل أكبر من غيرها نتيجة البدء بإنشاء مؤسسات السلطة الوطنية في املدينة وتطور
الحركة العمرانية ،وقد ازدادت حدة الهجرة املؤقتة بعد بدء انتفاضة األقص ى عام  7111وما نتج عنها من إغالق وحصار املدن والتجمعات
الفلسطينية ،والذي أدى إلى اضطرار الكثير من العائالت الفلسطينية للسكن في مدينة رام هللا.
ً
ومع التحسن النسبي في امكانيات الحركة والتنقل بعد العام  7112فقد بدأ معدل النمو بالتراجع ليصل ملعدله الطبيعي نسبيا (معدل النمو
ً
بالضفة الغربية يتراوح من  2.6 %إلى  3.1 %تقريبا) .وحسب تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام  ،7100يبلغ عدد سكان مدينة
رام هللا حوالي  526025نسمة ،وقد صدر خالل فترة إعداد هذه الخطة النتائج الرسمية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت التي قام به
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حيث بلغ عدد سكان مدينة رام هللا في نهاية عام  7102بلغ عدد السكان  526882نسمة حسب التعداد
األحدث للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
ً
ونظرا لعوامل الجذب السابقة للعمل بمدينة رام هللا من القطاعات الثالثة املختلفة (القطاع العام ،الخاص ،واألهلي) ،وحسب قاعدة بيانات
نظم املعلومات الجغرافية لبلدية رام هللا ويشمل ذلك عدد املساكن املشغولة وعدد اشتراكات عدادات املياه والكهرباء وغيرها من الخدمات
املقدمة من البلدية ،فقد تم االستدالل من خاللها على أن عدد السكان الفعلي ملدينة رام هللا يتجاوز األرقام الرسمية التي تم إصدارها من قبل
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حيث وبعد الرجوع إلى عدد الوحدات السكنية ضمن حدود بلدية رام هللا ،والتي وصل عددها إلى 076277
ً
وحدة سكنية في العام  7102حسب بيانات البلدية استنادا إلى لوحات ترقيم الوحدات السكنية ،وباحتساب معدل عدد أفراد األسرة على أساس
ً
ً
 4.2أشخاص لألسرة فيصبح تقدير عدد السكان  026820نسمة .كما تم تقدير عدد الذين يدخلون رام هللا يوميا بحوالي  011ألف شخص نهارا
سواء كانوا موظفين أو يبحثون عن خدمات أو زوار للمدينة ،هذا مع العلم أن عدد سكان محافظة رام هللا والبيرة للعام  7102حسب النتائج
الرسمية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني حوالي  577ألف نسمة.
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تشخيص املجاالت التنموية الرئيسية
 .0مجال البيئة والبنية التحتية
يشتمل مجال البيئة والبنية التحتية على املجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها ملدينة رام هللا على النحو اآلتي:

ً
 0.0الطاقة والكهرباء :الكهرباء من مصادر الطاقة التي جعلت الحياة أكثر سهولة حيث تعتبر هي عصب الحياة األساس ي كما تعد عنصرا
ً
أساسيا في مجاالت الحياة االقتصادية (املحرك األساس ي للصناعة والتجارة) واالجتماعية والخدماتية .إذ بدون الكهرباء تصبح الحياة
ً
اليومية للمواطنين ثقيلة ومرهقة .كما باتت الكهرباء اليوم تعتبر مقياسا للتقدم والتطور وهي عنوان الحضارة .تقع مدينة رام هللا ضمن
ً
حدود امتياز شركة كهرباء القدس ،حيث توفر شركة كهرباء القدس خدمات تزويد وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل جيد جدا لسكان
مدينة رام هللا وتغطي كافة املرافق السكنية ،والتعليمية ،والتجارية ،والصناعية والحكومية ويقع على عاتق بلدية رام هللا إنارة الشوارع
واألحياء في املدينة إضافة إلى الشارات الضوئية .ويتم تزويد الطاقة الكهربائية عبر نظام مكون من خطوط ضغط عالي ومتوسط 55-00
ألف كيلو واط ،وخطوط ضغط منخفض ،ومحطات توزيع وتحويل رئيسية وفرعية ،ومحوالت (تحويل وتقوية) .وتتمثل أهم القضايا
اليجابية في هذا املجال في التوجه نحو زيادة استخدام وحدات النارة املوفرة للطاقة والصديقة البيئة ،والتوجه نحو استخدام مصادر
الطاقة املتجددة في توليد الطاقة مما يساعد على تقليل من نسبة انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون .أما أبرز القضايا السلبية والتي يجب
العمل عليها فتتلخص في عدم وجود محطات توليد للطاقة ،وعدم كفاية (ضعف) البنية التحتية للشبكات املغذية للطاقة التابعة لشركة
كهرباء القدس.
 0.1الطرق واملواصالت :تقع مدينة رام هللا ،في وسط الضفة الغربية وتشكل حلقة وصل بين الشمال والجنوب كما أنها مركز إداري كمرحلة
انتقالية لالنتقال إلى عاصمة الدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشريف .لكن طول املرحلة االنتقالية أدى إلى تشكل واقع في هذه املدينة
مختلف عن باقي مدن الضفة الغربية حيث تحتوي منطقة الدراسة تجمعا للوزارات ،واملؤسسات غير الحكومية ،والشركات الكبرى،
والسفارات مما جعلها نقطة جذب ملختلف أبناء فلسطين .إن توفر فرص العمل وارتفاع معدل الدخل باملقارنة مع املدن الفلسطينية
األخرى أدى إلى زيادة القبال على السكن والعمل في هذه املنطقة ،كما أدى إلى وجود نمط من حياة الرفاهية مقارنة مع املناطق األخرى.
أدى نمط الحياة املوجود في املنطقة إلى انتقال العديد من أبناء املحافظات الشمالية والجنوبية إلى املدينة مما أدى إلى ازدياد أعداد السكان
وظهور حاجة لنشاء السكانات والضواحي السكنية والتجمعات التجارية التي لم تكن ضمن رؤية املدن الثالث (رام هللا ،والبيرة ،وبيتونيا)
ً
قبل عشرين عاما .إن هذا التطور واالزدهار أدى إلى زيادة نسبة االستثمارات واملنشآت الصناعية والتجارية بشكل مطرد ،هذا بالضافة
إلى السياسات الحكومية في استيراد املركبات في اآلونة األخيرة التي أدت إلى ازدياد أعداد املركبات بشكل واضح ،مما أدى إلى وجود ازدحامات
مرورية خانقة دعت املؤسسات الوطنية للتفكير في إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق تسهل حياة املواطنين في ظل املعاناة املستمرة ،بسبب
االحتالل السرائيلي وسياسة منع توسع املواطنين في مناطق "ج" .وعلى هذا الصعيد ،تتمثل أبرز القضايا اليجابية في وجود خطط مرورية
قابلة للتطبيق ،ووجود قرارات وتوجهات للمجلس البلدي لالستثمار في قطاع الطرق واملواصالت ،وجود مخططات هيكلية مصادق عليها.
وعلى صعيد آخر ،تتمثل أهم القضايا السلبية ملجال الطرق واملواصالت في غياب دراسة شاملة للنقل (املواصالت العامة) ،وزيادة حجم
الطلب على املواقف وخاصة في مركز املدينة ،وغياب السيطرة على حركة النقل التجاري داخل املدينة ،وزيادة عدد املركبات الخاصة
بشكل كبير.
 0.3البيئة :تتمتع مدينة رام هللا بمقومات بيئية وطبيعية هامة تتمثل بموقعها على سلسلة جبال القدس التي تطل على الساحل الفلسطيني
ً
للبحر املتوسط ،والذي يبعد عن املدينة حوالي  40كيلو مترا إلى الغرب .أما من جهة الشرق والجنوب فهي محاطة بالجبال ،وترتفع عن
ً
ً
سطح البحر بين  221-251متر ،مما يضفي عليها طقسا جميال ويجعلها املصيف األول في املنطقة .إضافة إلى الحزام األخضر الذي يلتف
ً
ً
ً
حول املدينة مما يشكل منظرا خالبا جاذبا كما يوجد في املدينة عدد من املواقع الطبيعية وأهمها عيون املاء.
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 مناطق حمانة البيئة
ً
ً
يوجد في مدينة رام هللا الكثير من العيون التي شكلت في املاض ي مصدرا للمياه ،إال أن معظمها جف حاليا وتم بناء منشآت عمرانية مكانها
كما أن هذه العيون مهددة باالختفاء وال يوجد حماية كافية لها ومنها:
 oعين البرج :تقع في حارة الشقرة.
 oعين البلد :تقع وسط البلدة القديمة في منطقة الحرجة ،وهي كانت مصدر مياه أساس ي للبلدة القديمة.
 oعين مصباح :إحدى أنقى وأعذب العيون في رام هللا ،وهي قديمة العهد وتعود إلى زمن الكنعانيين الذين استخدموا ماءها.
ً
ً ُ
 oعين منجد :تقع في الجهة الجنوبية لرام هللا ،وهي عين صافية ونقية أيضا ،تعتبر هذه العين متوسطة القوة مقارنة مع عين مصباح.
ً
 oعين الكرزم :تقع شمال شرق مدينة رام هللا ،وتبعد حوالي  71دقيقة سيرا على األقدام من عين مصباح ،وهي عين ماء قوية استخدمت
لتقوية عين مصباح.
 oعين سمعان :عين ماء حديثة العهد ،وجدت في األربعينيات فقط.
 oعين املاصيون :تقع جنوب رام هللا ،وتمتاز هذه العين بمكانة خاصة في األساطير الفلسطينية الشعبية.
ُ
ً
شفويا ّ
بأن مياهها كانت صافية ّ
ونقية ،ولكنها أهملت ،ولم يبق لها أثر اآلن.
 oعين ترفيديا :تقع غرب رام هللاُ ،ويقال
 oعين القصر :تقع غرب شمال مدينة رام هللا ،وهي عين مشهورة بنقاوة مائها وعذوبته ،تقلص حجمها مع الزمن بسبب إهمال سكان املدينة.
ً
 oعين ّ
املصاية :وهي عين صغيرة غرب رام هللا ،مياهها قليلة حتى أنها تجف أحيانا في الصيف.
 oعين اللوزة :وهي عين صغيرة تقع على الطريق املؤدي إلى عين قينيا من الغرب.
 oعين الدلبة :تقع بعد عين اللوزة مباشرة على الطريق الجبلي ذاته ،وتم الكشف عنها في أواخر القرن التاسع عشر.
 oمصاية عراق الخبيصة :تقع شمال غرب البلدة القديمة على الطريق الجبلي املؤدي إلى عين الجوز.
 oبركة الجهران :تقع على الطريق املؤدية إلى عين قينيا في الوادي الغربي لرام هللا.
 oعين أبو دنفورة (عين العصفورة) :تقع في الجهة الغربية للمدينة.
 oراس الواد :نبع مائي (غرب رام هللا) قرب عين قينيا.
ّ
ُ
 oبركة السرداح :تقع في الوادي الغربي ملدينة رام هللا .وتعتبر مياه عين راس الواد املغذي األساس ي لهذه العين.
 oعين الجوز :عين صغيرة تم إعمارها عام  0874من قبل مشروع قامت به بلدية رام هللا.
 oعين كدة :وهي عين ماء غزيرة تقع في منطقة العقدة على الطرف الغربي من املدينة.
 oعين الكفرية :تقع غرب رام هللا في الوديان التي تؤدي إلى قرية عين قينيا.
 مناطق التنوع البيئي واملحميات
وبحسب املخطط الوطني املكاني يوجد منطقتين تم تصنيفهما بمناطق تنوع بيئي بمساحة  251دونم ومحميات بمساحة  06220دونم وهي
امتداد ملوقع عين قينيا إلى الشمال الغربي من رام هللا.
 املوروث الطبيعي في ميدننة رام هللا
يتمثل املوروث الطبيعي في مدينة رام هللا في الجوانب التالية:
 oاملوقع واإلطاللة املتميزة:
أقيمت مدينة رام هللا فوق عدة تالل من مرتفعات رام هللا تتخللها أودية قليلة العمق .وترتفع املدينة نحو  221م عن سطح البحر ،وهي أعلى
ً
من القدس بنحو  21م .ومرتفعات رام هللا جزء من هضبة القدس والخليل التي تتألف من الصخور الكلسية أساسا والتي ارتفعت بفعل
ً
حركات تكتونية رافعة صاحبت عملية تكوين وادي األردن .وتنحدر هذه الهضبة تدريجيا نحو الغرب فتطل على السهل الساحلي األوسط
لفلسطين .في حين تنحدر بشدة نحو الشرق فتطل على وادي األردن األوسط.
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 oالعناصراملائية:
ً
تقع مدينة رام هللا فوق خط تقسيم املياه الذي يفصل بين السهل الساحلي غربا ووادي األردن شرقا .وتكثر املجاري العليا لألودية الجبلية
ً
ً
ً
حولها ويسلك بعضها اتجاه غربيا نحو البحر املتوسط وبعضها اآلخر اتجاها شرقيا ليرفد نهر األردن .وقد أدت أشكال سطح األرض إلى تيسير
سبل االنتقال بين مختلف الجهات في منطقة رام هللا .ويرجع الفضل في ذلك إلى وجود ممرات ومنافذ طبيعية وانبساط سطح الهضبة النسبي
بين رام هللا والقدس .ومن أشهر الوديان املوجودة في رام هللا :وادي الكلب ،وادي العقدة ،وادي شعب الضرش ،وادي الحضارة ،وادي
الشومر ،وادي الرينعة ،وادي قرنة البطة ،إضافة إلى العديد من الوديان األخرى.
 oاملناخ املعتيدل:
ً
أكسبها موقعها الجبلي مميزات كبيرة من ناحية املناخ ،حيث أنها تقع ضمن منطقة مناخ البحر األبيض املتوسط ،نظرا لقربها منه .إذ أنها
ً
ً
تبعد عنه ما يقرب من خمسة وعشرين ميال هوائيا فقط ،لهذا اكتسبت املدينة صفة املصيف الذي يبتعد عن حر األغوار في الشرق ،وعن
ً
رطوبة البحر في الغرب ،وفي نفس الوقت بعيدة عن برد الجبال القارس .تتعرض رام هللا إلى تأثير امللطفات الغورية والساحلية عليها ،إضافة
إلى ّأن جبالها ليست ذات ارتفاع شاهق ،مما يؤدي إلى البرودة الشديدة ،فمعدل درجة الحرارة في املدينة يتراوح ما بين  4إلى  04درجة مئوية
في فصل الشتاء 70 ،إلى  50درجة مئوية في فصل الصيف.
 oاألراض ي الزراعية:
تعاني الزراعة من زحف املنشآت العمرانية السكنية والصناعية والتجارية ،وال سيما في منطقة أطراف املدينة (الضواحي) .وتزرع في أراض ي
رام هللا الحبوب والخضروات واألشجار املثمرة ،كما تنمو فيها بعضها األشجار الحرجية .وقد توسعت زراعة أشجار الزيتون حتى أصبحت
تشغل أكبر مساحة بين األشجار املثمرة .ويأتي التين والعنب واللوز واملشمش والتفاح بعد الزيتون.
ً
وبشكل عام ،إن التطور الحضري املتسارع في املدينة والزحف العمراني الذي شهدته املدينة في اآلونة األخيرة أضحى يمثل تهديدا لبيئتها التي
أصبحت تعاني من بعض مصادر التلوث للعناصر البيئية املختلفة كالتربة والهواء.
 0.1الصحة العامة :تعاني مدينة رام هللا من عدم وجود تناغم وتزامن بين تطوير البنية التحتية الصحية واالجتماعية وتزايد عدد سكان
املدينة .على الرغم من توفر عدد كبير من املراكز الصحية األولية ،واملراكز الصحية التخصصية إال أن خدمات الصحة العامة املتوفرة
غير كافية وليست في متناول الجميع ،ناهيك عن ضعف التكامل مع الخدمات الصحية الثانوية والعالجية التي تركز على الوقاية وتعزيز
أنماط الحياة الصحية.
من الجدير بالذكر أنه توجد فجوة ثقافية بين جيل الشباب حيث يفتقرون إلى برامج متكافئة حول قضايا مختلفة مثل الصحة النجابية
والجنسية والتغذية والتدخين وتعاطي املخدرات ،حيث أن الجهل في هذه القضايا يجعل السكان والزوار عرضة ملختلف تهديدات الصحة
ً ً
ً
ً
والسالمة .كما تواجه مدينة رام هللا كغيرها من املدن الفلسطينية تحديا صحيا كبيرا متمثال في ارتفاع نسبة الصابة باألمراض غير السارية
وال سيما االرتفاع املستمر بأعداد املصابين بالسرطان وأمراض القلب الوعائية ،والجلطات الدماغية والسكري والتي تشكل النسبة األكبر
من أسباب الوفيات ( %02إحصائيات عام  ،)7100وكذلك ارتفاع نسبة انتشار عوامل الخطورة املسببة لها مثل التدخين وزيادة الوزن
وعدم ممارسة النشاط البدني ،وانتهاج العادات الغذائية السيئة.
 0.5املياه والصرف الصحي :تقع مدينة رام هللا ضمن منطقة امتياز مصلحة مياه القدس ،حيث تقوم مصلحة املياه بتزويد مدينة رام هللا
باملياه من خالل شبكات تصل لكافة سكان املدينة إذ بلغت نسبة التغطية  ،%011وكما تمتاز مياه الشرب بمواصفات وجوده عالية.
يتوفر في مدينة رام هللا شبكات للصرف الصحي تم إنشاؤها في أوائل السبعينات ،وقد تم توسعة تلك الشبكات على فترات مختلفة وهي
ً
غالبا ما تتكون من أنابيب  UPVCوبعض من أنابيب الباطون .تغطي شبكة الصرف الصحي ما نسبته  %83من منازل املدينة ،وكما يوجد
ثالث محطات تنقية تغطي  %41من الشبكة وتعمل حسب املواصفات العاملية وهي؛ محطة تنقية الطيرة بطاقة استيعابية تصل إلى 7111
ً
ً
م 5يوميا وتستقبل املياه العادمة من منطقة الطيرة ،ومحطة الريحان وتعمل بطاقة استيعابية تصل إلى  011م 5يوميا وتستقبل املياه
العادمة من ضاحية الريحان ،ومحطة تنقية رام هللا الرئيسية _ املنطقة الصناعية التي أنشأت عام  0825وتمت إعادة تأهيلها عام 7111
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ً
لتعمل بطاقة استيعابية تصل إلى  0711م 5من املياه العادمة باليوم إال أن ما يصل للمحطة حاليا أكثر من  7111م 5في اليوم مما أدى إلى
ً
ظهور مشاكل في املحطة األمر الذي يستلزم إعادة تأهيلها مرة أخرى ،وحاليا يتم العمل على إعادة التأهيل حسب المكانيات ،كما يتوفر
في املدينة نظام لتصريف مياه األمطار في بعض الشوارع .وفي هذا الجانب تتمثل أبرز القضايا السلبية التي سيتم العمل عليها وجود العديد
من املشاكل في محطات ضخ املياه العادمة (مشاكل تشغيلية ومالية وصيانة) ،وعدم وجود معالجة لكافة املياه العادمة التي يتم تصريفها
من خالل شبكات الصرف الصحي ،ووجود عدد من املناطق غير مخدومة بشبكة صرف صحي إضافة إلى وجود مناطق غير مخدومة بشبكة
تصرف مياه األمطار.
أما أبرز القضايا اليجابية فتتمثل في وجود شبكة صرف صحي تخدم %83من املنازل ،ووجود شبكة مياه تخدم  %011من املناطق
السكنية في املدينة ،إضافة إلى إقرار مشاريع وتوجهات من املجلس البلدي لتوسيع وتحسين منظومة الصرف الصحي.
 .8مجال التنمية االجتماعية
يشتمل مجال التنمية االجتماعية على املجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها ملدينة رام هللا على النحو اآلتي:
 1.0الصحة :إن تحليل الواقع الصحي في مدينة رام هللا ومحيطها يظهر وجود مراكز صحية متنوعة سواء من حيث املستوى أو من حيث
التخصصات ،وتتمتع الطواقم العاملة في القطاع الصحي بمستوى معرفي جيد ،وتتمتع املراكز الصحية املتوفرة ببنية تحتية جيدة .مع
ً
ً
ً
ذلك ،ولكون مدينة رام هللا ومحيطها تشكل مركزا اقتصاديا وإداريا مهما ساهم في استقطاب السكان من مختلف املدن الفلسطينية
األخرى ،والذي نجم عنه ضغط واضح على البنية التحتية الصحية والحاجة الضرورية لهذه الخدمات ،حيث تعاني املراكز الصحية وال
سيما املستشفيات من ضغط كبير على الخدمات الصحية نتيجة العدد الكبير من املراجعين واملرض ى ،فاملستشفيات في املدينة ال تستقبل
أبناء املدينة فقط ،وإنما املرض ى من كافة املحافظة ،بل ومن املحافظات األخرى ،وهو ما يؤثر على نوعية الخدمات الصحية املقدمة .ومن
هنا ،فإن املدينة تعاني من نقص في املؤسسات الصحية مقارنة بالدول املجاورة (األردن) ،فتحليل الواقع الصحي في رام هللا يشير إلى نقص
في أعداد املراكز الصحية األولية وذلك مقارنة مع األردن ،وكذلك تعاني من نقص في بعض التخصصات الطبية أو املراكز املتخصصة في
مجاالت جراحة العيون ،والحروق ،والسرطان ،وإعادة التأهيل .إضافة إلى النقص في املختبرات التخصصية ومراكز األشعة والتصوير
التخصصية ،مثل التي تقوم بإجراء تخطيط الدماغ.
إضافة لذلك ،فإنه على الرغم من توفر أربعة مستشفيات في مدينة رام هللا وأربعة مستشفيات أخرى في مدينة البيرة ،إال أن مستشفى
ً
ً
واحدة فقط من ضمنها جميعا تابعة للحكومة ،وهو املستشفى الحكومي الوحيد على مستوى املحافظة .وبالنظر إلى أعداد املؤمنين صحيا
ً
والذين يتجاوز عددهم  75ألف مواطن في مدينة رام هللا لوحدها ،إضافة لكافة املؤمنين صحيا في املحافظة برمتها ،فإن مستشفى حكومي
ً
واحد في املحافظة ال يكفي لخدمة هذا العدد الكبير من املؤمنين صحيا ،وهو ما ينعكس على وجود اكتظاظ وضغط كبير على املستشفى
الحكومي ،وهو ما يؤثر بالتالي على نوعية الخدمات املقدمة للمرض ى.
وفي ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية التي توفرها املستشفيات الخاصة بنظر معظم الناس ،وفي ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة،
فإن فئة كبيرة من الناس ال تستطيع شراء هذه الخدمات .وبالتالي فإن معدل عدد األسرة للمواطنين في رام هللا البالغ  0.5سرير لكل ألف
مواطن ،وعلى الرغم من أنه معادل للمعدل الوطني ،إال أنه يرجع إلى وجود  2مستشفيات خاصة في مدينتي رام هللا والبيرة ،لكن األسرة
ً
الطبية املتوفرة لدى املستشفى الحكومي غير كافية لخدمة املواطنين املؤمنين صحيا ،ليس على مستوى املدينة فحسب ،بل على مستوى
املحافظة.
كذلك يالحظ أن بعض األحياء الجديدة في املدينة تخلو من أية مراكز صحية حكومية ،وهو ما يزيد من الضغط على املراكز املتوفرة في
املدينة ،كما أنه يزيد من املدة الالزمة لوصول املواطنين لتلقي الخدمات الطبية وأن وجود املستشفى الحكومي في وسط املدينة يجعل
الوقت الالزم لسيارة السعاف للوصول للمستشفى وإيصال حاالت الطوارئ طويال ًمما يشكل خطورة على حياة املرض ى لذلك يجب توفير
ً
مراكز طوارئ في الضواحي .ويالحظ أيضا أن بعض أنواع األدوية املشمولة في التأمين الصحي الحكومي ال تتوفر باستمرار رغم أنها ضمن
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"قائمة األدوية األساسية" املعتمدة من وزارة الصحة ،وهو ما يلقي بأعباء مالية على املواطنين وال سيما الفقراء الذي يضطرون لشراء هذه
األدوية من الصيدليات الخاصة.

 1.1الثقافة والتراث :مدينة رام هللا كغيرها من املدن الفلسطينية تعاني منذ ما يقارب املائة عام من تتالي استعمارها .فبعد انتهاء الحكم
العثماني لفلسطين خضعت لإلحتالل البريطاني ،ومن ثم الحكم األردني وتاله االحتالل السرائيلي لفلسطين .خالل هذا التاريخ غير الطويل
جابهت املدينة تغيرات دراماتيكية وسريعة غيرت في بنيتها االجتماعية واالقتصادية ،ففي ثالثينات القرن املاض ي بدأ جزء من أهالي املدينة
بالهجرة لألمريكيتين مدفوعين باحتالل املدينة وفلسطين من قبل البريطانيين ،في العام  0842وبسبب النكبة الفلسطينية تدفق آالف من
الفلسطينيين املهجرين إلى مدينة رام هللا ،تاله ارتفاع في عدد السكان ،بحيث أصبحت نسبة عالية منهم من مهجري نكبة العام ،0842
إضافة إلى بدء تشكيل مخيمات لالجئين تحيط باملدينة ،منها مخيم يوسف قدورة ،مخيم األمعري ،ومخيم الجلزون .وفي العام  0822حدث
تغير جديد في بنية الس كان بسبب الحرب وهجرة جزء من سكان املدينة لخارج فلسطين بعد احتالل ما تبقى منها على يد الحتالل
االسرائيلي.
تتميز مدينة رام هللا بأنها مركز جذب ثقافي على مستوى فلسطين ،وهو ما يميزها عن باقي املدن الفلسطينية ،ويشكل أحد هويات املدينة
األساسية ،ويعود ذلك إلى ع دة أسباب ،أهمها انفتاح املدينة وتكريسها للتعددية على كافة املستويات ،وتنوع النسيج الثقافي االجتماعي في
املدينة واتساع هامش الحرية ،ووجود مؤسسات في املدينة تدعم هذا التوجه ،إضافة إلى تمركز عدد كبير من املؤسسات الناشطة في
املجال الثقافي في مدينة رام هللا ،األمر الذي شجع عشرات من املبدعين الفلسطينيين ألن يتخذوا من مدينة رام هللا مكانا لعيشهم ،إضافة
إلى وجود عشرات املؤسسات التعليمية منذ القدم والتي ساهمت في نهضة املدينة وسيادة الفكر التنويري فيها ،وال نستطيع إغفال وجود
عشرات الجمعيات األهلية والخيرية الفاعلة في العمل األهلي املدني األكثر فعالية على الصعيد الوطني والتي تغطي قطاعات كثيرة من أهمها
ً
ً
ً
القطاع الحقوقي والنسوي وذوي االحتياجات الخاصة ،وهي مرشحة للزيادة مع الزمن نظرا لتبوأ رام هللا موقعا مميزا في توسطها للضفة
ً
ً
ً
الغربية وتوافر واسع للمؤسسات العامة فيها .بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام  0885أصبحت رام هللا تدريجيا مركزا إداريا
ً
ً
ً
للسلطة الوطنية الفلسطينية ومقرا مؤقتا ملؤسسات الدولة العتيدة ،لقربها من مدينة القدس وتوسطها جغرافيا الضفة الغربية .إضافة
إلى أنها مقر للحكومة واملجلس التشريعي الفلسطيني ومعظم مقار األجهزة األمنية الفلسطينية ،اتخذت شركات ومؤسسات القطاع الخاص
من مدينة رام هللا مركزا ألعمالها ،كشركات االتصاالت ،وفروع البنوك الرئيسية ،وشركات التأمين وغيرها .في ذات السياق اتخذت ممثليات
الدول لدى السلطة الوطنية من رام هللا ومحيطها مقرات لها ،وهو ذات األمر للمؤسسات الدولية وبعض املؤسسات املانحة ،إضافة إلى
أنها شكلت املدينة الجاذبة ملعظم الفنانين واملثقفين الذي عادوا من املنافي والشتات مع مأسسة السلطة الوطنية.
تقوم على الحركة الثقافية النشطة في مدينة رام هللا ومحيطها مجموعة واسعة من املؤسسات املختصة في حقول ثقافية وفنية متنوعة
(فنون بصرية ،فنون أدائية ،أدب ،دور نشر ،مؤسسات بحثية ،مؤتمرات وغيرها) ويبلغ عددها حوالي  82جمعية خيرية ومؤسسة ثقافية،
وهي إلى جانب نشاطاتها اليومية ،ينظم بعضها مهرجانات سنوية دولية ومحلية هي األهم على مستوى فلسطين ،مثل مهرجان رام هللا
للرقص املعاصر ،ومهرجان "وين ع رام هللا" ،ومهرجان أيام سينمائية ،ومهرجان فلسطين الدولي للرقص واملوسيقى ،ومهرجان مسرح
الشباب ،ومهرجان قلنديا الدولي (بينالي فنون بصرية) ،ومهرجان املوسيقى الصوفية ،ومهرجان الياسمين ،ومهرجان الباروك ،ومهرجان
سينما املرأة ،ونوار نيسان وغيرها  .إضافة إلى النوادي الشبابية والرياضية الفاعلة في املدينة والتي يبلغ عددها في مدينة رام هللا أربعة هي:
نادي أرثوذكس ي رام هللا ،وسرية رام هللا األولى ،والنادي السالمي ،ونادي شباب رام هللا.
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توزيع املؤسسات الثقافية واالجتماعية والرياضية في ميدن رام هللا ،والبيرة ،وبيتونيا
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إن املدينة الفتية الناشطة النابضة بالحياة ما زالت تعاني مؤسساتها وفنانيها من مجموعة واسعة من املعيقات أهمها االحتالل االسرائيلي
الذي يحيطها بمستوطناته السرطانية وبجدار الفصل العنصري وبحواجزه العسكرية ونقاط تفتيشه مما يجعل من الصعب بشكل عام
ً
ً
أن تتواصل املؤسسات الثقافية مع نظيراتها في مدن مجاورة أهمها القدس ،كما يشكل ذلك عائقا أساسيا أمام حركة وتنقل الفنانين،
يرافقه صعوبة وصول فنانين وفرق إلى فلسطين من الخارج بسبب عدم سيطرة الفلسطينيين على الحدود واملعابر في خطوة لفصل
فلسطين عن العالم ،وبالتأكيد يسبب إعاقة في حركة الجمهور بين املدن الفلسطينية ويؤثر على تطوير جمهور واسع للثقافة.
إن البعد الثقافي الواضح ملدينة رام هللا جعل منها محط أنظار املثقفين والناشطين ليس من سكانها فحسب بل من باقي مناطق الضفة
ً
ً
الغربية لتصبح مركزا ثقافيا ،وال بد من أخذ ذلك بعين االعتبار في أي تخطيط مستقبلي يتناول املرافق الثقافية واملجتمعية.
املوروث الثقافي في ميدننة رام هللا:
ً
يعد املوروث الثقافي ألي بلد تعبيرا جليا عن هويته الوطنية والنسانية في مراحل زمنية وتاريخية مختلفة ،وهو يشمل املوروث املادي وغير
املادي .املوروث املادي يشمل املباني واألماكن التاريخية واآلثار والتحف وغيرها ،التي تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ عليها بشكل أمثل ألجيال
املستقبل .أما املوروث غير املادي فيشمل على سبيل املثال ال الحصر املهرجانات التقليدية والتقاليد الشفهية واملالحم ،والعادات ،وأساليب
املعيشة ،والحرف التقليدية ،وما إلى ذلك (منظمة اليونسكو).
وبحسب منظمة اليونسكو فإن املوروث الثقافي هو كل ما شيده النسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية
ً
أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية ،ويتم تحديدها وتصنيفها وفقا ملا يلي:
املباني التراثية ،وتشمل املباني ذات األهمية التاريخية واألثرية والفنية والعلمية واالجتماعية بما فيها الزخارف واألثاث الثابت املرتبط بها
والبيئة املرتبطة بها.
مناطق املوروث الثقافي ،وتشمل املدن والقرى واألحياء ذات األهمية التاريخية واألثرية والفنية والعلمية واالجتماعية بكل مكوناتها من
نسيج عمراني وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها.
مواقع املوروث الثقافي ،وتشمل املباني املرتبطة ببيئة طبيعية متميزة على طبيعتها أو من صنع النسان.
يتمثل املوروث الثقافي في مدينة رام هللا باملركز التاريخي أو البلدة القديمة التي تعتبر النواة التي نشأت حولها املدينة الحالية .يحتوي هذا
ً
ً
ً
املركز نسيجا تاريخيا محليا يعود القسم األكبر املتبقي منه إلى الفترة العثمانية املتأخرة وفترة االنتداب البريطاني .ويتكون النسيج من مباني
تاريخية متصلة على شكل تكتالت تفصل بينها أو تحيطها فراغات تاريخية كاألحواش والساحات واألزقة ،إضافة إلى مباني تاريخية منفردة،
وعناصر معمارية وطبيعية وفراغية أخرى.
ً
تبلغ مساحة املركز التاريخي (البلدة القديمة) لرام هللا حوالي  020دونما ،تشكل املباني التاريخية منها حوالي  046111م 7واملباني الجديدة
حوالي  206111م .7ويبلغ عدد املباني التاريخية القائمة في املركز  780مبنى واملباني التاريخية التي تم هدمها  720مبنى.
وتشتمل البلدة القديمة على اآلثار التالية:

ً
ً
 oالبرج اإلفرنجي :يقع البرج في حارة الشقرة ،الذي هدم مؤخرا لتداعي بنائه ،وقد أجمع الدارسون أن وظيفة البناء األساسية كانت برجا
لالستكشاف واملراقبة لألراض ي الزراعية وتحذير املزارعين من العدو القادم.
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o
o
o
o

املعصرة أو البيد :تعود إلى العصر الفرنجي ،وقد استخدمها راشد الحدادين ومن معه.
مقام إبراهيم الخليل :يقع في وسط البلدة القديمة تحيط به الحارات من جميع الجهات ،كان أهل رام هللا يعتقدون أن إبراهيم الخليل هو
ً
ً
حاجهم وحامي بلدتهم وأن رام هللا لن تتعرض ألذى مادامت في جواره وحمايته وقد تأثرت عادات أهل البلدة تأثرا شديدا بالخليل.
ً
املحكمة العثمانية :عندما اعتبرت رام هللا مركزا لناحية سنة  0817م ،قامت الحكومة العثمانية بتعيين مدير للناحية وهو أحمد مراد من
ً
وقاض شرعي.
القدس ،وقامت بفتح بعض املراكز التي تعتبرها رموزا هامة للسلطة العثمانية وهي مركز للشرطة ومحكمة فيها حاكم صلح
ِ
محط امليدافع :نسبة إلى تلك املدافع التي قصفت منطقة رأس الطاحونة ،وبقيت مصوبة عليها لعدة سنين .أما املدافع فهي تعود إلى إبراهيم
باشا بن محمد علي باشا عندما دخل إلى مدينة رام هللا بتاريخ  ،0254/4/07ضمن حملة عسكرية كبيرة ،فقد أراد أن يستعرض القوة أمام
الباب العالي من جهة والقوى الغربية من جهة ثانية ،وأمام الشعوب العربية من جهة ثالثة.
كذلك يوجد في املدينة عدد من الخرب األثرية ،أهمها :خربة الطيرة (كفر غمال) ،خلة العدس ،الكفرية ،القرينعة أو الكرينعة ،خربة
السويكة ،خان اللبن ،تل سيلون.
ً
تسعى بلدية رام هللا منذ زمن إلى جعل املوروث الثقافي العمراني في املدينة في جوهر اهتماماتها التطويرية .وانطالقا من هذا االهتمام ،كلفت
بلدية رام هللا وحدة التخطيط في مركز املعمار الشعبي "رواق" ،بإعداد مخطط الحفاظ على التراث الثقافي للبلدة القديمة في رام هللا ،حيث
تم تعيين حدود وجميع فئات التراث الثقافي في املنطقة التاريخية (من مباني تاريخية ،وأحواش ،وأزقة وغيرها) ،وذلك ً
بناء على الدراسة
امليدانية التي قام بها فريق العمل في املوقع.
نتيجة ذلك تم تقسيم البلدة القديمة إلى منطقتين" :منطقة تاريخية أ" والتي تتميز بنسيج معماري تقليدي وعدد كبير من املباني التاريخية،
و"منطقة تاريخية ب “والتي لم تعد تحتفظ بنسيج معماري تقليدي بالرغم من وجود عدد ال بأس به من املباني التاريخية فيها .وتم تعيين
كل املباني التاريخية املنفردة خارج هاتين املنطقتين .كما وتم وضع مسودة أحكام خاصة لتنظيم أعمال البناء في تلك املناطق ،والتي تم
ً
نقاشها مطوال مع لجنة أحياء البلدة القديمة املكونة من أعضاء في مجلس بلدية رام هللا ،هذا وتم إقرار جزء من هذه األحكام من قبل لجنة
التنظيم في البلدية ،وذلك في إطار سعيها للحفاظ على املوروث الثقافي والحضاري للمدينة.
كذلك قامت البلدية بالتعاون مع مركز املعمار الشعبي "رواق" بإعداد دليل "الحفاظ على مركز املدينة التاريخي في رام هللا" كخطوة نحو
مأسسة التطوير والحفاظ على املوروث الثقافي واملعماري في املدينة منذ عام  .0884يرسم هذا الدليل املبادئ العامة للحفاظ والترميم
والبناء في املركز التاريخي ،كخطوة تسبق تجهيز الطار القانوني لنظام أحكام الحفاظ على التراث املعماري في مدينة رام هللا .ويهدف الدليل
إلى توثيق وتحليل وتقييم النسيج التاريخي والحالي للمركز التاريخي في رام هللا كمرجعية ألي تدخالت تخطيطية وتصميمية على املستويين
الحضري واملعماري داخل املركز التاريخي وخارجه.
ويذكر أن بلدية رام هللا عملت على دراسة شاملة لترميم البلدة القديمة وإعادة تأهيل للبنى التحتية فيها بهدف الشروع بتوفير مقومات
حياة بمواصفات حديثة لسكان البلدة القديمة كما يهدف إلى جذب املؤسسات املحلية والدولية التخاذ مقرات لها وتحويلها إلى مزار سياحي
بامتياز عالوة على تحويلها ملركز فعاليات ،في هذا السياق قامت البلدية بتخصيص حوش في البلدة القديمة للمشروع الذي يتلخص
بتخصيص موقع لقامة فنية لفنانين ومثقفين محليين وعامليين من خالل الدائرة الثقافية مع دول العالم املختلفة بغرض إنتاج مشاريع
فنية وعرضها.
منذ عامين حدثت بلدية رام هللا املسح التفصيلي للمباني املنفردة في مدينة رام هللا من خالل مركز حفظ التراث – بيت لحم ،الذي نتج عنه
جدول تصنيف املباني التاريخية املنفردة ومسودة نظام أحكام املباني املنفردة .التي من املتوقع اعتمادها بعد إنهاء التعديالت فيها من قبل
مجلس بلدي مدينة رام هللا.

 1.3الشباب والرياضة :يشـ ـ ــكل الشـ ـ ــباب نسـ ـ ــبة عالية من سـ ـ ــكان مدينة رام هللا ،وتشـ ـ ــكل تنمية القطاع الشـ ـ ــبابي ركيزة أسـ ـ ــاسـ ـ ــية في التنمية
البشــرية ،حيث يشــكل الشــباب نســبة عالية من التركيبة الســكانية بســبب التركيبة العمرية الفتية في املجتمع الفلســطيني .ويتمتع الشــباب
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بقدرات إنتاجية وفكرية وعلمية يمكن اسـتثمارها إذا أحسـن تدريبها وصـقل مهاراتها وهذا يتطلب إعطاء اهتمام أكبر للمؤسـسـات الشبابية
في عمليــة التــدريــب ورفع مس ـ ـ ـ ــتوى املهــارة لبراز الطــاقــات البــداعيــة في مختلف املجــاالت والحــد من املش ـ ـ ـ ــاكــل التي تواجههم مثــل البطــالــة
والفراغ ،وبــالتــالي فــإن عمليــة تفعيــل وتوجيــه الطــاقــات الش ـ ـ ـ ـبــابيــة في اتجــاهــات إيجــابيــة هو هــدف تنموي للتقليــل والحــد من املش ـ ـ ـ ــكالت
االجتماعية في املجتمع ،وخاصة طاقات الشابات بإفساح املجال للمرأة للمشاركة الفاعلة في جميع مناحي التنمية.
ّ
تعتبر مدينة رام هللا مركز جذب س ــكاني ملعظم الش ــباب ،إال أن املؤسـ ـس ــات التي تهتم بالش ــباب ليس ــت بالعدد الكافي كما أن البيئة التحتية
الرياضية في املدينة ضئيلة.
يعد انفتاح املدينة النس ـ ــبي والتعليم والبحث عن فرص عمل العمل أهم عناص ـ ــر جذب املدينة ،وهو ما يجب أن يبنى عليه من خالل توفير
املؤس ـ ـس ـ ــات التي تفجر الطاقات البداعية للش ـ ــباب وإش ـ ـراكهم في العملية التنموية برمتها وبخاص ـ ــة في مجاالت املش ـ ــاركة في الحياة العامة
وصنع القرار.
يتوفر في مدينة رام هللا عدد من األندية الشبابية كسرية رام هللا األولى ،نادي أرثوذكس ي رام هللا ،نادي إسالمي رام هللا ،نادي شباب رام هللا
ونادي الالتين ،والتي تقوم بعمل برامج مجتمعية وتطوعية وتقدم خدمات رياضية أهمها كرة السلة ،الكرة الطائرة ،وبشكل أقل كرة القدم،
إضافة إلى قلة من املؤسسات األهلية التي توجه برامجها بشكل مباشر للشباب كمؤسسة شارك.
ً
ً
ويتوفر في املدينة صاالت رياضة للقطاع الخاص والتي تتزايد أعدادها تدريجيا وتوفر خدماتها لكافة قطاعات املجتمع ومنها الشباب أيضا،
لكن املدينة تفتقر ملالعب كرة قدم أو صاالت رياضية متعددة االستخدامات لرياضات مختلفة باستثناء مجمع رام هللا الترويحي الذي أنشأ
من قبل بلدية رام هللا ،في حين يوجد في مدينة البيرة املجاورة أكاديمية مؤسسة شباب البيرة ،وأكاديمية بلتر الرياضيتين واللتان تتخصصان
في رياضة كرة القدم ،كما ويوجد ملعب كرة قدم تابع ملدرسة الفرندز وآخر تابع ملخيم األمعري في املحيط.
في السنوات األخيرة نشطت الرياضة الكروية النسائية في فلسطين وبشكل خاص في مدينة رام هللا ،مما خلق حاجة لتوفير ملعب كرة قدم
ً
تفتقده املدينة ،إضافة لذلك ونظرا مرة أخرى ملركزية رام هللا التي تنظم فيها عشرات البطوالت في رياضات مختلفة بات الحديث عن استاد
ً
ً
للمدينة أمرا واقعا وضعته بلدية رام هللا على خطتها االستراتيجية.
ً
تشكل رام هللا مقرا لبعض املؤسسات السيادة كاملجلس األعلى للشباب والرياضة ،وزارة الشباب والرياضة ومع أخذ الخصوصية النسبية
ً
للخدمات واملؤسسات في رام هللا ،حيث أن عددا منها يجمع بين مقر إدارة مؤسسة تعمل على املستوى الوطني وتقديم الخدمات املحلية.
ً
 1.1الحمانة االجتماعية والتمكين :عند النظر إلى قطاع الخدمات االجتماعية الخاصة بمساعدة ورعاية الفئات "األقل حظا" في املجتمع من
ً
ً
حاالت الفقر والعاقة وكبار السن وضحايا العنف (النساء واألطفال) ،فإن املالحظ أن هذه املجاالت دون املستوى املطلوب كما وكيفا،
خاصة الحكومية منها .فبالنظر إلى العدد الكبير من الجمعيات واملؤسسات األهلية العاملة في قطاع الحماية االجتماعية والتمكين في
محافظة رام هللا والبيرة والبالغة  080مؤسسة 1فإنه يبدو للوهلة األولى أنه عدد كافي  ،لكن التدقيق في نسبة املؤسسات الفاعلة منها من
جهة ومهماتها ودائرة تأثير العاملة منها من حيث ا ملستفيدين ومن حيث املشاركين في تقديم هذه الخدمات وفي بعض األحيان جودتها يالحظ
أن هذه الدائرة ما زالت بعيدة عن الوفاء باالحتياجات الواسعة لهذه الفئات ،وأن العدد الكبير منها لم يطور أدوات عمله باتجاه املهنية
ً
واملشاركة التطوعية الفاعلة .مع ضرورة األخذ بعين االعتبار الخصوصية النسبية للخدمات واملؤسسات في رام هللا ،حيث أن عددا منها
يجمع بين مقر إدارة مؤسسة تعمل على املستوى الوطني وتقديم الخدمات املحلية.
ً
من ناحية أخرى ينبغي القول أن هذه القاعدة من املؤسسات املوجودة وأعداد املهنيين الخريجين في املجاالت ذات الصلة تشكل أساسا
ً
ً
صالحا للبناء باتجاه توفير خدمات تتسم بالكفاية ،ولو النسبية ،وتفتح الباب واسعا ملشاركة تطوعية فاعلة تستند إلى تراث متأصل من
ّ
التعاون والتكافل املجتمعي وتنقله إلى مستوى منظم يعظم ثماره.
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ً
عند الحديث بعمق عن الفئات األقل حظا فإن الحديث هنا ال يتناول بالضرورة الحاجة املادية للفئات ،بل يشمل االهتمام بفئات ال
تستطيع أوضاعهم الذاتية ،حتى وإن توفرت القدرات املادية ،الوفاء باحتياجاتهم ألن ذلك مرتبط ببنى تحتية ضرورية وبنية تنظيمية
تستطيع التخطيط لهذه املتطلبات وإدارتها.
فمثال ال يوجد غير بيت واحد للمسنين (ملجأ) في مدينة رام هللا الذي يدار من قبل االتحاد النسائي العربي ،وتبلغ طاقته االستيعابية حوالي
ً
ً
ً
 41مسن/ة ،وهو أحد مؤسسات املدينة األساسية والتي تتلقى دعما سنويا مباشرا من بلدية رام هللا ،إضافة إلى بيت آخر للمسنين (ملجأ)
ً
ً
في مدينة البيرة متاح للحاالت األقل حظا .لكن بلدية رام هللا أطلقت مؤخرا مشروع ريادي هو "بيت الخبرات" الذي يستهدف كبار السن
املتقاعدين لالستفادة من خبراتهم مع املجتمع املحلي وفق آلية محددة.
أما ذوي العاقة فتجدر الشارة إلى بدايات جيدة لالهتمام بهم من خالل عدد الجمعيات التي تقدم خدمات لهم رغم محدودية هذه
الخدمات وضعف مستواها املنهي وينطبق الوضع ذاته على املؤسسات املعنية بخدمات الطفولة.2
ً ً
وفي سياق الحديث عن مواءمة املدينة لذوي العاقة فإن بلدية رام هللا قطعت شوطا كبيرا في العمل هذا املوضوع لتصبح مدينة صديقة
ً
ً
لذوي العاقة تدريجيا ،بحيث قامت بمواءمة مركز املدينة والشوارع املتفرعة من مركز املدينة ،ووفرت  47موقفا لسيارات األشخاص ذوي
العاقة ،وقامت بتحديدها بدهان باللون األزرق وإشارات خاصة لذوي العاقة ،كما تعمل على إيجاد أفضل الحلول ملواءمة األرصفة
والشوارع ومداخل األبنية العامة واملنشآت لتسهيل حركة املواطنين من ذوي العاقة ،وتعمل على تنفيذ ذلك من خالل مفتش األبنية وهو
ً
ً
موظف من ذوي العاقة لإلشراف على تطبيق ذلك في املباني في مدينة رام هللا .كما أصدرت نظاما أساسيا لألبنية يشكل أحد أساسيات
املوافقة على املخططات الهندسية للمباني وهو عمل مداخلها مواءمة لذوي العاقة.
كما قامت البلدية بوضع نظام صوت خاص على الشارات الضوئية الجديدة الستخدامات األشخاص ذوي العاقة البصرية لتمكنهم من
عبور الشارع بأمان ،حيث أن التركيز على فئة ذوي العاقة يؤكد على رسالة البلدية في تحسين جودة الخدمات ودمجهم بنشاطات البلدية
املختلفة كما بدأت بلدية رام هللا بطباعة البطاقات التعريفية ومنشورات البلدية بنظام بريل لإلعاقات البصرية.
بالرجوع لوزارة التنمية الجتماعية يتبين لنا بأن عدد الحاالت من مدينة رام هللا التي تتلقى مساعدات من مديرية التنمية االجتماعية هي
 042حالة بشكل ثابت.3
أما األطفال في خالف مع القانون فقد كانوا  511حالة في العام  ،7102بينما أصبحوا  510حاالت في العام  ،7102ويحتضنهم بيت إيواء
واحد في مدينة رام هللا هو دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية ،أما عدد النساء املعنفات في العام  7102فكانت  42حالة منها  2حاالت
احتاجت ليواء ،أما في العام  7102فهن  40حالة ،منها  5حاالت احتاجت ليواء ،علما بأنه ال يوجد مركز إيواء في مدينة رام هللا ،بل يوجد
مركز إيواء غير حكومي في مدينة نابلس يحمل اسم " البيت اآلمن" ،وآخر حكومي 4في مدينة بيت ساحور.

2
3
4

بلدية رام هللا
و ازرة التنمية االجتماعية8102 ،
و ازرة التنمية االجتماعية8102 ،
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 .3مجال التنمية االقتصادنة
ً
نظرا لتميز مدينة رام هللا بالعديد من العوامل كاملوقع الجغرافي والدور املركزي والخطط والرؤى االستراتيجية املعدة للمدينة (رام هللا ،)7101
بالضافة إلى الدور الذي تلعبه بشكل رئيس في املجال السياحي والتجاري والخدماتي والثقافي ،واملتميز بالتنوع واالنفتاح االجتماعي والثقافي ،فقد
امتاز االقتصاد املحلي للمدينة بتنوعه في عدة قطاعات.
ً
ً
ً
ً
ً
تمتاز املدينة بموقعها الجغرافي املتوسط ملحافظات الضفة الغربية -وبالقرب من مدينة القدس ،-وبكونها مركزا إداريا تجاريا وخدماتيا وسياحيا
ً
ً
ً
وماليا جاذبا في فلسطين .فنتيجة لجراءات االحتالل وبعد أن تم عزل مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية ،أصبحت املدينة مركزا
ً
ً
إداريا يحتضن معظم مقار ومؤسسات ووزارات دولة فلسطين ،فهي مقرا ملعظم املصارف الفلسطينية والعربية "سلطة النقد ،وهيئة سوق رأس
املال ،وشركات التأمين" ،ومركزا للمؤسسات األجنبية واملمثليات الدبلوماسية ،ولشركات االتصال ومؤسسات االقتصاد الفلسطيني مثل غرفة
تجارة وصناعة محافظة رام هللا والبيرة ،واتحاد رجال األعمال والصناعة ،بال تريد وغيرها ،ولديها العديد من التوأمات مع املدن الشقيقة .ومن
ً
ً
ناحية أخرى ،تشهد املدينة تزايدا سكانيا ناجم عن انتقال الكثيرين إليها للسكن والعمل نتيجة الفرص املختلفة املتوفرة فيها "املؤسسات
الحكومية ،والخدمات التعليمية ،والصحة ،والخدمة املصرفية واالستثمارية" ،والتي تشكل تحدي للمدينة ،وذلك ملواكبة احتياجات الناس التي
تشكل قدرة شرائية كبيرة وعامل دفع نحو القطاع الخاص.
ً
نوجيد في امليدننة بعض الصناعات والحرف الييدوية والتقلييدنة ،ويوجد فيها أيضا نسبة عالية من العمالة املؤهلة في مختلف املجاالت .وتتركز
ً
معظم املصانع والورش في املنطقة الصناعية الواقعة في جنوب غرب املدينة على مساحة  06445دونم تقريبا .يوجد في املنطقة الصناعية 251
ً
مشروع وورشة تقريبا ،تتركز معظمها في الصناعات الورقية ومنتجات الكرتون ،والخشب واملفروشات وصناعة زيت الزيتون والصابون
واملنظفات ،واألملنيوم واملنتجات الكيميائية والدوائية والعديد من املنتجات الحرفية وورش تصليح املركبات ومستلزماتها .كما توجد بعض
ً
الصناعات الحرفية في الشوارع الطولية املتوزعة في عدة مواقع مثل شارع الحدادين .وتشكل هذه املناطق الصناعية والحرفية مصدرا مهما
ً
للدخل ورافدا من روافد االقتصاد املحلي إال أنها بحاجة إلى تنظيم وإجراءات إدارية ودراسة موقعها وذلك للتقليل من آثارها السلبية على البيئة
واملشهد الحضاري للمدينة.
تعتبرالزراعة قطاعا هامشيا ،سواء من حيث عدد املنشآت ،أو عدد العاملين أو حتى النتاج ،وتبلغ مساحة األراض ي الزراعية  550دونم في رام
ً
ً
هللا ،وتتركز معظم الزراعات في الفواكه والزيتون وبعض الحيازات التي يتم زراعتها بالخضروات .أما الثروة الحيوانية فتعتبر أيضا قطاعا هامشيا
في املدينة.
ً
يعتبرقطاع التجارة واإلنشاءات من القطاعات املهمة في امليدننة ،حيث يساهم هذا القطاع أيضا في توفير فرص العمل ،وزيادة إجمالي الدخل
العام للمدينة ،حيث أنه يوفر احتياجات سكان املنطقة واملناطق املجاورة من املواد والسلع .تمتاز املدينة بحركة اقتصادية نشطة ونمو عمراني
كبير ،وتتمثل أنماط املناطق التجارية على النحو التالي :املركز التجاري الرئيس في مركز املدينة والبلدة القديمة ،وأسواق الخضار املركزية،
واملجمعات التجارية ،واملحال التجارية املنتشرة على جانبي الطرق الرئيسية مثل شارع النهضة وفي نطاق األحياء واملناطق السكنية .وتشكل هذه
املراكز التجارية نقاط جذب للسكان من داخل وخارج املنطقة وباملقابل لها تأثيراتها السلبية باالزدحامات في مراكز املدن.
لقد أظهرت خطة التنمية االقتصادية التي تم إعدادها للمدينة لألعوام  7171-7102بأن رام هللا تمتلك من امليزات السياحية ما يؤهلها لتكون
ً
ً
ً
ً
ً
وتبقى مركزا سياحيا وتجاريا وماليا متميزا ،فوجود املراكز الرئيسية للبنوك العاملة في فلسطين ،إضافة إلى املراكز الرئيسية لشركات التأمين
وكذلك وجود الفنادق واملطاعم يظهر التركيز الواضح للمنشآت السياحية فيها ،إضافة إلى املهرجانات السنوية املنتظمة وغير املنتظمة والتي
تقام على أراضيها ،وهذا بدوره يدعم التوجه العام نحو تميز رام هللا بهذا القطاع.
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وتتمثل السهامات املختلفة للبلدية ولشركائها املحليين -مثل الوزارات الحكومية والقطاع الخاص "الشركات املحلية واملؤسسات الخدماتية،
البنوك ،الغرفة التجارية" ،ومؤسسات املجتمع املدني ،والنقابات -في توفيرالبيئة االقتصادنة اليداعمة واملشجعة لالستثمارفي امليدننة ،بهدف
ً
ً
خلق فرص عمل وتحسين مستوى املعيشة للسكان .علما بأنه تم حديثا إضافة منطقة توسعة جديدة للمدينة بمساحة  5111دونم وإنشاء مركز
خدمة جمهور موحد في البلدية.
وملأسسة أعمال التنمية االقتصادنة في البليدنة ،فقد قامت البلدية بتأسيس وحدة تنمية االقتصاد املحلي وتشكيل املجلس االستشاري للتنمية
االقتصادية ،وتتركز أعمال هذه الوحدة في عده مجاالت تهدف بشكل رئيس إلى تحسين البيئة الجاذبة واملحفزة لالستثمار في املدينة وذلك من
خالل :تطوير األنظمة والسياسات الجاذبة لالستثمار واملحفزة للمستثمرين ،بالضافة إلى بناء قاعدة معلومات اقتصادية ،وإعداد دراسات
السوق والجدوى االقتصادية للمشاريع ،وتطوير رزم املشاريع األكثر جدوى ،والتنسيق مع الشركاء للمساهمة في توفير الخدمات املناسبة لجذب
املستثمرين ،وبناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لدعم إنشاء مشاريع استثمارية تنموية.
ً
وبناء على ذلك ،تتمثل أهم القضايا اليجابية ملدينة رام هللا في مجال التنمية االقتصادية فيما يلي:
ً
 .0املركز املتميز الذي تحتله املدينة والذي يحتضن معظم مؤسسات ووزارات دولة فلسطين ،فهي مقرا للمصارف الفلسطينية والعربية،
ً
ومركزا للثقافة وللمؤسسات األجنبية واملمثليات الدبلوماسية ،ولشركات االتصال ومؤسسات االقتصاد الفلسطيني.
 .7توفر الفرص املختلفة لالستثمار وفي مجاالت عدة في املدينة.
 .5املكانة املتميزة للمدينة على املستوى الثقافي والفني والسياحي واالنفتاح االجتماعي والتعددية الدينية.
وفي الوقت ذاته ،تتمثل أهم القضايا السلبية في هذا املجال والتي يجب العمل عليها خالل الفترة القادمة فيما يلي:
 .0ضعف حجم االستثمارات التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة في املدينة.
 .7عدم مواكبة البيئة العامة للتنمية االقتصادية املحلية للتطور املأمول في املدينة.
 .5ضعف دعم املبادرات الريادية والبداعية االقتصادية بين النساء والشباب.
ً
 .4محدودية الشراكات مع القطاعات الرئيسية وخصوصا القطاع الخاص.
 .0عدم توفر مراكز تجارية جاذبة ومتعددة في مناطق مختلفة.
 .2ضعف القدرة على استقطاب استثمارات محلية ودولية.
 .2محدودية املنطقة الصناعية في املدينة.
 .2ضعف التسويق التجاري والصناعي.
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 .4مجال اإلدارة والحكم الرشييد
يشتمل مجال الدارة والحكم الرشيد على املجاالت الفرعية التالية والتي تم تشخيصها ملدينة رام هللا على النحو اآلتي:
 1.0األمن وإدارة الكوارث :تطورت املدينة في القرنين السابع عشر والثامن عشر كقرية زراعية .ومع حلول منتصف القرن التاسع عشر،
تعرضت مدينة رام هللا إلى حقب متوالية من االحتالل األجنبي والهجرات الجماعية والتي شكلت تحديات كبيرة أمام ازدهارها وديمومتها
وهويتها حتى اآلن بسبب االحتالل ،وهذا يحد من سيطرتها الكاملة على مواردها املتمثلة في قطاعات التنقل واألرض واملياه وغيرها والتي
تعتبر ضرورية وحاسمة في صمود املدينة وقدرتها على مواجهة الكوارث ورفع مستوى األمان.
ً
ولكون مدينة رام هللا مركزا ملختلف مؤسسات دولة فلسطين ،فذلك يمنح املدينة القوة للتنسيق والتعاون مع مختلف املؤسسات لوضع
خطط تساهم في جاهزية املدينة للتصدي للكوارث .فمن جانب ،تواجه مدينة رام هللا محدودية املوارد املالية وعدم تخصيص بند خاص
للكوارث في املوازنات العامة ،إضافة إلى عدم كفاية املوارد البشرية املتخصصة في مجال إدارة الكوارث ،ومن جانب آخر فإن مدينة رام هللا
ً
تحرص من خالل قوانين البناء على رفع جاهزية املباني ومتابعة الصيانة الدورية ملباني البلدية واملدارس للتقليل من أثر الكوارث .أيضا،
تعمل رام هللا من خالل بلديتها على تهيئة جميع شوارعها وتسميتها وترقيمها ومواءمتها ملستوى األمان والتصدي في حاالت الكوارث .من
الجانب البيئي ،تعمل مدينة رام هللا مع ذوي العالقة ليجاد حلول تقلل من األثر البيئي والصحي على املدينة وهو األمر الذي يضاعف من
أثر الكوارث.
تهدف استراتيجية رام هللا املنيعة  7101الى وضع نهج وتوجيهات متكاملة لدارة الكوارث وعليه تم وضع تدخالت استراتيجية تساهم برفع
جاهزية املدينة لتصدي لالزمات و الكوارث وادارة مخاطر الكوارث ،ومنها:
 تشكيل مجلس استشاري للمناعة في البلدية لتعزيز املشاركة املجتمعية والشفافية.
 إنشاء لجان األحياء في املدينة للمساهمة في بناء مناعة املدينة.
 مسح مخاطر الكوارث وتحديد املناطق املعرضة االكثر عرضة للخطر في املدينة ومحيطها.
 تنفيذ تدريبات مشتركة بين املؤسسات باستخدام سيناريوهات لحاالت الطوارئ املحتملة لتحسين الجاهزية والتنسيق.


دمج إدارة مخاطر الكوارث في أنظمة وممارسات املؤسسات في املدينة.

 دعم الشركات و املؤسسات لتمكينها من وضع الخطط الضرورية لستمرار عملها عند حدوث الكوارث.
 تطوير نظام فعال لإلنذار املبكر للتعامل مع حاالت متنوعة من املخاطر
 1.1الحوكمة الذكية :الحوكمة الذكية هي نظام قيادة وإدارة رشيدة تساهم في إدارة املدينة بشكل أكثر كفاءة وتحسين نوعية وظروف املعيشة
ً
فيها ،مستثمرة في تمكين الكادر واألفراد واملجتمع من خالل التكنولوجيا ،ومعتمدة على النترنت والحوسبة السحابية وأجهزة االستشعار.
املجاالت الرئيسية لهذا القطاع هي:
 )0البنية التحتية الذكية
 )7الدارة الذكية
 )5التعليم الذكي
 )4البيئة الذكية
 )0النقل الذكي
 )2االقتصاد الذكي
وفي هذا القطاع ،أنجزت البلدية العديد من املشاريع في املجاالت الثالث األولى ،وأبرزها:
 )0البنية التحتية الذكية
 الحفرية املوحدة
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•
•
•
•
•

خدمات النفاذية واالنترنت:
توفير خدمات النفاذية واالنترنت في كافة مرافق البلدية
توفير خدمات الواي فاي ( )Wi-Fiاملجاني في شوارع املدينة الرئيسية من خالل شبكة «»Ramallah Smart City
البث املباشر من التقاطعات الرئيسية:
فعاليات املدينة
الطوارئ
البث املباشر على صفحات التواصل االجتماعي لفعاليات البلدية واملدينة
تطوير البنية التحتية ألمن املعلومات

 تهيأة موقع للتعافي من الكوارث DR site

•
•
•

•
•
•
)7

العنونة والترميز البريدي:
التسمية والترقيم
ً
ً
ً
تطوير نظام العنونة والترميز ،ومنح كل فراغ مكاني سواء شقة أو منشأة عنوانا كامال خاصا به
ربط بيانات العنونة بتطبيقات نظم املعلومات الجغرافية وملفات املكلفين وتوفير تطبيقات عامة لالستعالم واالستدالل
تحديث البيانات الوصفية واملكانية:
تحديث بيانات املكلفين
تصوير مباني ومعالم املدينة
ً
تصوير املدينة افتراضيا بتقنية  Street Viewونشرها على جوجل للتجول االفتراض ي
الدارة الذكية

 البلدية اللكترونية:
• تطوير وتفعيل النظام املحوسب الشامل
ً
• تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين
 نظم املعلومات الجغرافية:
ً
• تطوير تطبيقات تفاعلية شاملة خاصة باستخدام دوائر البلدية ،ومثاال عليها:
 متصفح خرائط املدينة مع املالكين تطبيق دائرة األبنية والتخطيط الحضري تطبيق مباني املدينة التاريخية تطبيق شبكة الصرف الصحي تطبيق الحاويات تطبيق الطوارئ تطبيق إشارات املرور واللوحات الرشادية تطبيق عددات الدفع املسبق تطبيق مقبرة رام هللا تطبيق لجمع البيانات من امليدان GIS Collector• تطوير تطبيقات خاصة باالستخدام العام
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 متصفح خرائط املدينة تطبيق دليل األماكن السياحية تطبيق الطوارئ تطبيق العالقات الدولية للمدينة تطبيق زوايا حديقة األمم تطبيق الفعاليات الثقافية• تطوير نظام املالحة البرية )(Navigation System
• دراسات تحليلية وخرائط
 توفير وسائل حديثة للوصول وللتواصل:
• إدارة موقع إلكتروني خاص بالدائرة www.ramallah.ps/gis
• تطوير تطبيق خاص باألجهزة الذكية يتوفر على App Storeو Google Play
• تفعيل قنوات جديدة لالتصال التواصل (البريد االلكتروني ،SMS ،رسائل صوتية ،مواقع التواصل االجتماعي ،الشاشات
االلكترونية)...
 )5التعليم الذكي
 توفير خدمات النفاذية واالنترنت لكافة مدارس املدينة الحكومية.
 توفير وسائل تعليمية ذكية وأدوات تكنولوجية شاملة في مدرستنين حكوميتين.
 دعم برنامج رقمنة التعليم التابع لوزارة التربية بتزويد مدرستين بالحواسيب اللوحية لطلبة الصفوف الخامس والسادس.
 1.3التخطيط والتنظيم :تأسست بلدية رام هللا عام  ،0812وتم إعداد أول مخطط هيكلي لها أيام االنتداب البريطاني وذلك في عام ،0872
وساهم هذا املخطط في تطوير املدينة ووضع أسس التطور العمراني فيها.
ً
وفي عام  ،0825تمت املصادقة على مخطط هيكلي جديد إبان فترة الحكم األردني ،وبلغت مساحة هذا املخطط  56022دونما ،ومن ثم
ً
ً
تمت إضافة حوالي  00دونما لهذا املخطط في العام  ،0822وكان هذا املخطط يشمل البلدة القديمة واملنطقة املحيطة بها والتي تشكل معا
مركز املدينة الحالي.
وفي عام  ،0820قامت سلطات االحتالل االسرائيلي ،وأثناء إدارتها للمدينة عقب حل املجلس البلدي املنتخب ،بإعداد مخطط جزئي
اسرائيلي لم تتم املصادقة عليه في ذلك الوقت .ورغم ذلك تم االعتماد على هذا املخطط فيما يتعلق باستخدامات األراض ي وشبكة الطرق،
ً
وبالتالي فقد كان له تأثيره امللموس على تطور املدينة وتكوينها العمراني ،وبلغت مساحة هذا املخطط  006784دونما.
وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وزيادة الطلب على قطاع السكان في املدينة كنتيجة لدورها السياس ي واالقتصادي والداري الذي
ً
بدأت تتحمل تبعاته ،تم عمل مخطط هيكلي جديد في عام  0888ملدينة رام هللا ،حيث تمت إضافة  06704دونما في املنطقة الشمالية من
ً
املدينة ،وبذلك بلغت مساحة املنطقة املنظمة في املدينة  076042دونما .تلى ذلك املباشرة بالعمل على إعداد دراسة لتوسعة حدود املدينة
في عام  ،7110إال أن هذه الدراسة لم تستكمل بسبب األوضاع السياسية ولقرب مدينة رام هللا من العاصمة (القدس) وتمركز معظم
الوزارات واملؤسسات الحكومية ف ي املدينة ،وألن املدينة لم تكن مؤسسة لتحمل الحركة العمرانية التي حدثت فيها ،وعليه بدأ العمل على
إعادة دراسة املخطط الهيكلي للمدينة بحيث يتالءم مع متطلبات املواطنين والحكومة حيث تم السير بإجراءات تعديل استعمال بعض
املناطق في املدينة إلى مناطق مكاتب ومناطق تجارية جديدة في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية من املدينة على مداخل املدينة الرئيسية
وكذلك توسيع عدد من الشوارع الرئيسية في املدينة.

23

ً
ً
ولكن ونظرا للحاجة امللحة لتوسعة حدود املدينة ،تمت املصادقة على توسعة هذه الحدود في عام  7100حيث تمت إضافة  5111دونما
ً
إضافية شملت الحي الدبلوماس ي وإسكان الشرطة وإسكان  ،UNDPكما تم مؤخرا في عام  ،7104املصادقة على إضافة حي سكني في
ً
املنطقة الشمالية هو ضاحية الريحان بمساحة بلغت  710دونما.
وفي الفترة الحالية ،تقوم البلدية بتحضير مخططات لعادة تقسيم املناطق داخل حدود املشروع الهيكلي وتطبيق ذلك على قطع األراض ي
غير الصالحة للبناء وغير املتالئمة مع االستعماالت املخصصة لها ،مستندة في ذلك إلى صالحية الهيئات املحلية حسب أحكام املادة رقم
( )51من قانون تنظيم املدن والقرى .ويتوقع أن تعود هذه املمارسة بعدة فوائد على مجمل عملية التخطيط والتنظيم ،منها:
 زيادة املرافق والساحات العامة للمدينة،
 تقليل االقتطاعات من األراض ي وتوزيع اقتطاعات الشوارع والساحات العامة على جميع القطع،
 تقليل التعويضات املترتبة على الهيئات املحلية بسبب ارتفاع أسعار األراض ي،
 تقسيم األراض ي بحيث تكون صالحة لالستعمال املحدد لها حسب املشروع الهيكلي،
 إفراز قطع األراض ي الكبيرة وغير املنظمة،
 التخلص من فضالت القطع غير الصالحة للبناء.
ً
حاليا ومع بدء أعمال التخطيط الحديثة ،فقد بدأ بعض املستثمرين بإقامة مشاريع منفصلة وبأحكام خاصة خارج حدود املدن املنظمة
وذلك بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع أسعار األراض ي داخل حدود املدن .وعليه ،وجب على الهيئات املحلية العمل على تخطيط كامل
أراض ي املدينة داخل حدود التنظيم وخارجها وعدم التقيد بالتقسيم السياس ي (أ+ب+ج) ،وذلك حتى تكون الهيئات املحلية مستعدة
لتحمل العبء الناتج عن إقامة مثل هذه املشاريع ألنها (وبشكل عام) سوف تتحمل مسؤولية تقديم كافة الخدمات لسكان هذه املناطق
الحديثة حال االنتهاء من إنشائها (مثل إسكان الريحان القائم على أراض ي مدينة رام هللا ولكن خارج حدود املدينة).
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اإلطارالتنموي املحلي
 .0الرؤية التنموية

"مدينة متفائلة ومستدامة ،وشاملة ،فخورة بثقافتها ،وتتحكم في مصيرها"
وتعكس هذه الرؤية الصورة املرغوب أن تصل إليها رام هللا بحلول عام  ،8101حيث تساهم في توحيد الجهود والبرامج واملوارد وتوجيهها لتحقيق الرؤية
املنشودة.
 .8األهيداف التنموية
تعتبر األهداف التنموية بمثابة العمود الفقري ألي خطة تنموية محلية ،حيث أنها ترسم الطار العام للعمل التنموي في املدينة خالل فترة تنفيذ
الخطةً .
وبناء عليه قد تم تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية ملدينة رام هللا لفترة  7170-7102استنادا للرؤية و التوجهات االستراتيجية
طويلة االجل للمدينة ضمن استراتيجية رام هللا املنيعة  7101واملرتبطة باهداف اجندة االمم املتحدة للتنمية املستدامة  7151على النحو التالي:

التوجه االستراتيجي 8101

األهيداف التنموية )8180-8102 (Objectives

الغانات )8180-8102 (Goals
•

تعزيز التعاون والتكاملية مع املدن والبلدات املجاورة في
مجاالت التخطيط والبنية التحتية والعناية بالبيئة
تطوير موارد املدينة وتعزيز استدامتها
العناية واالهتمام بعناصر بيئية آمنة وصحية مستدامة
تعزيز مناعة املدينة في مواجهة التحديات

•

تعزيز التعددية الثقافية واالجتماعية ونشر القيم النسانية
والترابط املجتمعي
تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بما يلبي احتياجات
فئات ومكونات املجتمع املختلفة
تعزيز بيئة فرض سيادة القانون واألنظمة املحلية ملا فيه
مصلحة املواطن واملجتمع

•

خلق بيئة تنموية واقتصادية جاذبة ومستجيبة للنمو
االقتصادي
ترويج املدينة عامليا وإقليميا ومحليا كمدينة سياحية
وحاضنة ثقافية متنوعة

•

االستثمار في التطوير والبناء املؤسس ي لبلدية رام هللا –
(بلدية رائدة ومتميزة محليا وإقليميا).
دعم ومساندة املؤسسات املحلية في املدينة وتعزيز دورها في
خدمة املجتمع املحلي.
تحسين مستوى الخدمات العامة املقدمة للمجتمع

مدينة ذكية متكاملة ومتصلة
تحقيق اإلستفادة من اإلمكانيات
بمحيطها تتميز ببيئة صحية •
ى
(تحقيق الزدهار من خالل الستفادة القصو من وآمنة
•
املزيج الفريد والغني من األصول الطبيعية والفيزيائية
•
والفكرية والثقافية املوجودة في املدينة).

رام هللا تعتز بثقافتها ،صديقة •
وراعية ملواطنيها وزائريها
•

استعادة السيطرة على مقيدرات امليدننة

(في هذا الطار سنعمل على تعزيز ثقافة تقرير املصير مدينة تتمتع بمقومات وعوامل
والكتفاء الذاتي ملدينتنا وملواطنيها).
•
تنموية موثوقة واقتصاد منيع
الحوكمة املستجيبة للمواطن

(من خالل تجديد أنظمة الحوكمة في املدينة لتعزيز مدينة ذات بنية مؤسساتية رائدة
الشفافية ،والتعاون ،واتخاذ القرارات املبنيةعلى ومتميزة على املستوى الوطني •
والقليمي
األدلة ،واملشاركة املجتمعية الهادفة).
•
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 .3البرامج التنموية
بناء على الغايات واألهداف التنموية املحددة ،تم تحديد البرامج التنموية التي سيتم العمل على تنفيذها في سبيل تحقيق هذه األهداف وكانت
على النحو التالي:
اهيداف اجنيدة التنمية
البرامج التنموية
األهيداف التنموية
الغانات التنموية
املستيدامة 8131
الرقم
8180
8102
8180
8102
8180
8102
ذات العالقة
.0
.7
.0

0

مدينة ذكية متكاملة
ومتصلة بمحيطها تتميز .7
ببيئة صحية وآمنة
.5
.4

تعزيز التعاون والتكاملية مع .5
املدن والبلدات املجاورة في .4
مجاالت التخطيط والبنية .0
.2
التحتية والعناية بالبيئة
تطوير موارد املدينة وتعزيز
.2
استدامتها
العناية واالهتمام بعناصر بيئية
.2
آمنة وصحية مستدامة
تعزيز مناعة املدينة في مواجهة .8
.01
التحديات

برنامج تطوير إدارة املرور والطرق
برنامج التخطيط الحضري والتنظيم
العمراني
برنامج املدينة الذكية
برنامج الكهرباء والطاقة املتجددة
برنامج إدارة املياه والصرف الصحي
برنامج إدارة املخاطر والكوارث
واألزمات
برنامج إدارة النفايات الصلبة
والخطرة
برنامج التطوير البيئي
برنامج رام هللا الخضراء
برنامج تطوير العالقات املحلية
والدولية

3 , 6 , 7 , 9, 11, 12, 13, 17

1 , 3, 4 , 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17

7

 .0تعزيز التعددية الثقافية .0
واالجتماعية ونشر القيم
النسانية والترابط املجتمعي
.7
رام هللا تعتز بثقافتها .7 ،تطوير الخدمات الصحية .5
وراعية
صديقة
والتعليمية بما يلبي احتياجات .4
فئات ومكونات املجتمع املختلفة
ملواطنيها وزائريها
 .5تعزيز بيئة فرض سيادة القانون .0
واألنظمة املحلية ملا فيه مصلحة .2
املواطن واملجتمع
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برنامج تطوير مرافق وخدمات
البلدية
برنامج التنمية الثقافية
برنامج تحسين جودة التعليم
برنامج تحسين جودة الخدمات
الصحية
برنامج تطوير قطاع الشباب
برنامج العناية والتكافل االجتماعي

الرقم

الغانات التنموية
8180-8102

األهيداف التنموية
8180-8102

اهيداف اجنيدة التنمية
املستيدامة 8131
ذات العالقة

البرامج التنموية
8180-8102

5

 .0خلق بيئة تنموية واقتصادية .0
جاذبة ومستجيبة للنمو .7
مدينة تتمتع بمقومات
االقتصادي
.5
وعوامل تنموية موثوقة
وإقليميا
عامليا
املدينة
ترويج
.
7
.4
واقتصاد منيع
ومحليا كمدينة سياحية
وحاضنة ثقافية متنوعة

برنامج التنمية السياحية
برنامج البيئة االقتصادية
برنامج االستثمار املحلي
تعزيز الشراكات مع القطاعين العام
والخاص

4

 .0االستثمار في التطوير والبناء
املؤسس ي لبلدية رام هللا – (بلدية
مدينة ذات بنية
رائدة ومتميزة محليا وإقليميا).
مؤسساتية
رائدة  .7دعم ومساندة املؤسسات
ومتميزة على املستوى
املحلية في املدينة وتعزيز دورها
الوطني والقليمي
في خدمة املجتمع املحلي.
 .5تحسين مستوى الخدمات
العامة املقدمة للمجتمع

برنامج التطوير املؤسس ي للبلدية
برنامج دعم مؤسسات املدينة
برنامج الخدمات اللكترونية
الرقابة والنظام العام

1 , 2, 8, 9, 10, 11, 16, 17

4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17
.0
.7
.5
.4

مفتاح  -أهيداف التنمية املستيدامة :8131
الهدف  –0القضاء على الفقر
"القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"
الهدف  – 7القضاء التام على الجوع
ّ
" القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة"
الهدف  – 5الصحة الجيدة والرفاه
"ضمان ّ
تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار".
الهدف  – 4التعليم الجيد
ّ
"ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"
الهدف  – 0املساواة بين الجنسين
"تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"
الهدف  – 2املياه النظيفة والنظافة الصحية
"ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع".
الهدف  –2طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
"ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة"
الهدف  –2العمل الالئق ونمو االقتصاد
"تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل لل جميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع"
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الهدف  –8الصناعة واالبتكار والبنية التحتية
"إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وتشجيع االبتكار"
الهدف  –01الحد من أوجه عدم املساواة
"الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها
الهدف  –00مدن ومجتمعات محلية مستدامة
" جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
الهدف  –07االستهالك والنتاج املسؤوالن
" ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة".
الهدف  –05العمل املناخي
" اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغير املناخ وآثاره من خالل تنظيم االنبعاثات وتعزيز التطورات في مجال الطاقة املتجددة".
الهدف  –04الحياة تحت املاء
"حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة".
الهدف  –00الحياة في ّ
البر
"حماية النظم اليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األراض ي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي".
الهدف  –02السالم والعدالة واملؤسسات القوية
"تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات".
الهدف  –02عقد الشراكة لتحقيق األهداف
"إحياء الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة".
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املالحق
 .0فريق التخطيط األساس ي ولجان املجاالت التنموية

فرق عمل مجاالت الخطة التنموية 7170-7102

 -0البيئة والبنى التحتية:
 0-0البيئة و الصحة العامة( :منسقة املجموعة :م .ملفينا الجمل )
الرقم
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21

االسم
بسمة أبو صوي
ريم مصلح
حنان خلف
امل داوود
باسمة بشير
اوليفيا قندح
حنين خليل
خليل رنتيس ي
جمانه عباس
ياسر أبو شنب
زغلول سمحان
عبير البطمة
فاديان عودة
م .يسرية رمضان
د .زياد امليمي
م .ثائر الرابي
أميل عشراوي

 0-7البنية التحتية( :منسق املجموعة :م.عدي الهندي)
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم
سالم ذوابه
عبد الرحمن التميمي
م .علي زيادة
حنا بسام حنا رباح
عودة جورج عودة برو
اياد سمير صالح خلف
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7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

زياد عبد املجيد عبد هللا جانم
نزار فهد ظريف خلف
ستيف عيس ى فرح خواجا
مها فايز زكي عيس ى
خالد محمد خالد بطراوي
م جميل حمادنه
د محمد الطيراوي
م اميل عبده
م مازن ذيب
م عادل خفاجه
د فيصل عوض هللا
عادل عودة
م محمد يحيى
م محمد زيدان

 -7تنمية القتصاد املحلي:
 2-1التنمية االقتصادية املحلية( :منسقة املجموعة :م .نهى غنيم)
الرقم

االسم

0
7
5
4
0
2

سام بحور
فراس الزغل
نضال أبو الوي
سيمون داوود
جمال حداد
نخلة جبران

2
2
8

يعقوب رباح
صالح هنية
مهدي املصري
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 2-2التنمية السياحية( :منسقة املجموعة  :مها شحادة)
الرقم

االسم

1

وليد العفيفي

2
3
4
5
6
7

سني ميو
جورج رشماوي
وليد الشريف
غادة رباح
مريان ميكيل
ابراهيم الحافي

 -5التنمية االجتماعية :
 5-0التنمية االجتماعية ( :منسقة املجموعة  :سالي أبو بكر)
االسم

الرقم

1
2
3
4

امينة زهران
جاكلين برو
حنين منصور
غسان طو باس ي

5
6
7
8
9
10

اوليفيا قندح
حنين خليل
ريم عبوش ي
حازم أبو هالل
جنين مرعي
ليزا تراكي

 5-2التنمية الثقافية( :منسقة املجموعة :سالي أبو بكر)
الرقم
1
2
3
4

االسم
يزيد عناني
خالد حوراني
خالد عليان
اميل عشراوي

 5-5التعليم ( :منسقة املجموعة :سالي أبو بكر)
الرقم
1
2
3

االسم
نائلة حنا أيوب رباح
جورجيت شمشوم
اياد رفيدي
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4

ديانا صايج

 -4الدارة و الحكم الرشيد
 4-0الحوكمة الذكية( :منسقة املجموعة :د .صفاء الدويك)
الرقم
1
2

االسم
فوريد زوربا
عادل عبد املجيد عبد القادر الدويك

 7-4التخطيط الحضري و التنظيم العمراني( :منسق املجموعة :م .أسامة حامدة)
الرقم
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15

االسم
خلدون بشارة
خليل نجم
سهيل أبو شوشه
مازن كرم
نادر عقال
ستيف خواجا
ناديا حبش
احمد صالح
تشارلي قديس
نجوى حصري
د يزيد الرفاعي
م جهاد ربايعة
م جمال زيتاوي
د راسم خمايسة
د علي عبد الحميد

 4-5إدارة الكوارث( :منسقة املجموعة :ندين بربار)
الرقم
1
2
3
4

االسم
بسام الصوالحي
طاهر غريب
رامي علول
د.محمد شاهين
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