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بتنسيق من وحدة التعاون المشترك للبلدديا  الدث ع عتدد  بلدديا  البيدرة ورام هللا  -معا  -رام هللا

االول ضمن سلسلة اللتاءا  الخاصة بمشروع مخطط االطدار التدوجي   وبيتونيا لتاءاً جماهيرياً يعد 

 .للتنمية المكانية والخطة المرورية الشاملة للمدن الث ع

عتد التاء ف  قصر رام هللا الثتاف  بحضدور عدعب  ورسدم  مدن المددن الدث عه واسدت د  التداء 

االع ن العام عن انط ق المشروعه ب د  اتاحة المجال للمشاركة الجماهيرية ف  مرحلدة مبكدرة 

للمشروع لذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين المدن الث ع عبر وحدة التعاون المشترك للمددن الدث ع 

عبدر  USAID وباعرا  من وزارة الحكم المحل  وبتمويل من الوكالدة االمريكيدة للمسداعدة الدوليدة

الدولية سابتا( وي د  الى وضد  اسدترتيجيا  للتنميدة المكانيدة  CHFمؤسسة مجتمعا  عالمية )

  للمدن الث ع وتوجيه مستويا  التخطيط االخرى خاصة التخطيط المروري وتحديد االمتداد العمران

ال زم لتنمية وتطوير المددن الدث ع وخلدق التكامليدة العمرانيدة بدين المددن الدث عظ والحفدا  علدى 

 .الموروع الثتاف  والبيئ  للمدن الث ع

 

وقال الدكتور توفيق البدديري الوكيدل المسداعد للشدؤون ال ندسدية عدن وزارة الحكدم االمحلد  ان 

ن ه كما سيساهم كاداة ف  مأسسة التخطديط المشروع يعد االول من نوعه على المستوى الوط

والتعاون المشترك بدين المددن الدث عه واضدا  البدديري ان تجربدة التعداون المشدترك الحاليدة بدين 

البلديا  وسع  البلديا  لمأسست ا عبر ايجاد وحدة التعاون المشترك وتطويرها ه  تجربة مميزة 

 .افظا  الوطن االخرىتسعى الوزارة لجعل ا نموذجا يمكن ان يطبق ف  مح

 

وأكد الم ندس موسى حديد رئيس بلدية رام هللا ان التعاون المشترك بدين رام هللا وجارات دا البيدرة 

وبيتونيا له انعكاساته الت  ستساهم ف  حسن استثمار الموارد المتاحة على مسدتوى المنطتدة 

ستوى المنطتةه واضدا  كما سيساهم هذا المشروع ف  ايجاد التنسيق المطلوب والتنوع على م

انه بالمتارنة م  مساحا  مدن عالمية تعتبر مدن رام هللا والبيرة وبيتونيا بتداخل ا الجغرافد  اصدغر 

مساحة من هذه المدن الت  يتم اداراة عمليا  التخطيط في ا وكثيدر مدن الخددما  علدى مسدتوى 

هو ادارة ميتروبوليتانية للمنطتدة تضدم ميتروبوليتان  وان النظام االداري واال ستثمار االمثل للموارد 

 .رام هللا والبيرة وبيتونيا وجارات م

 



واضا  جمال علطف رئيس بلدية البيرة باالنابة ان ادارا  البلديا  بالتعاون مد  مجتمع دا المحلد  

عكلت توافتا مبكرا منذ عتود الهمية التعداون المشدترك بدين البيدرة وجارات دا رام هللا وبيتونيدا فد  

ى مستوياته وتجلى ذلك ف  التعاون للتخطيط العمران  والمروري المشتركه وقدال عدلطف ان اعل

 .اللتاء اليوم يرسخ ايمان بلدية البيرة وجارات ا باهمية المشاركة الجماهيرية

 

وقال ربح  دولة رئيس بلدية بيتونيا ان بلديته تنظر الى التعاون المشترك بين بيتونيا وجارات ا على 

داة المثلى الت  ستحتق اعلى مستويا  الخدمة للمواطن سيما ان الحديث يدور عن ثد ع انه اال

مدن تعد منطتة متداخلة كثيرا من الناحية الجغرافية ومن حدق المدواطن ان يتلتدى الخددما  في دا 

 .بمستوى عال وموحد

 

يعدد مدن  وجاء ف  كلمة مؤسسة مجتمعا  عالمية ممثله بالم ندس اياد عناب ان هدذا المشدروع

اهم المشاري  الت  تشارك المؤسسدة فد  تنفيدذها مد  البلدديا  بتمويدل مدن الوكالدة االمريكيدة 

للمساعدة الدولية وقد سدبته عددد مدن المشداري  التد  تسدت د  بنداء قددرا  ال يئدا  المحليدة 

للمساهمة ف  ايجاد حكم رعيده كما اكد عناب على اهمية تعزيز مشداركة المدواطنين وتحفيزهدا 

ن اجددل ترجمددة احتياجددا  وتطلعددا  المددواطنين واخددذها بعددين االعتبددار فدد  مراحددل مبكددرة مددن مدد

 .المشروع

 

واستعرض فريق عمل االستشاري عن مؤسسة ارابتك جردانة الذي سديتم االسدتعانة بده لتتدديم 

الخدما  المطلوبة ضمن المشروع عن مكونا  المشروعه وقد اتيح المجال للمواطنين للتفاعدل مد  

رض المتدم وتتديم االستفسارا  والمداخ   الغناء المشروع ظ وقام كدل مدن الددكتور حسدن  الع

قرط رئديس فريدق التخطديط والددكتور خالدد السداحل  مستشدار المدرور والمواصد   عدن المكتد  

االستشاري باالجابة عن استفسارا  المواطنينظ وتم رف  توصيا  وم حظا  الجم ور ليتم اخدذها 

 .بار ف  المشروعبعين االعت


