
ي فإجراءات بلدية سحاب 
كوروناالوباءمكافحة 

:إعداد

رئيس وحدة التنمية/حنين حسونة .م

رئيس وحدة تشجيع اإلستثمار/ علي عساف .م



أهم المبادئ التي 
عزمت البلدية على 

تبنيها في ظل 
األزمة

سالمة المواطن أولوية قصوى

إطالق جرس الطوارئ بالسرعة القصوى الذي ساهم في احتواء المشكلة

–التوعية والتحديث االعالمي 

درهم وقاية خير من قنطار عالج

استشارة أهل االختصاص لضمان أن تكون التوعية االعالمية موافقة للمعلومات الطبية

إزالة جميع الخصومات عن الموظفين وتفقد احتياجاتهم

توزيع الخدمة بالتساوي على المواطنين

اعتبار كل شخص بما فيهم الالجئين السوريين جزء ال يتجزأ من المجتمع وأن ما يجري على 
أهل المنطقة يجري عليهم



امةالعالسالمةمستلزماتتوزيع-1

.المدارسعلىالعامةالسالمةمستلزماتتوزيع•

فيالمراجعينعلىالعامةالسالمةمستلزماتتوزيع•
.البنوك

يةبلدوموظفينآلياتقبلمنالشهريةاالدويةإيصال•
الصحيالمركزمعبالتعاونسحاب

لمسؤولينالبيولوجيةالمخاطرمنوقائيةخطةعمل•
.المدارسفيالصحةومرشدينالمؤسسات



النشرات التوعوية-2

.لحمايتهمالموظفينبينالتوعويةالنشراتنشرتم•

.تم نشر التوعية على الشاشات اإللكترونية•



وتعقيمرشحمالت-3

ملكاشملتدوريةوتعقيمرشحمالتبعملالبلديةقامت•
.المنطقةاجزاء

شمولمنللتأكداحياءعدةالىالخريطةبتقسيمالبلديةقامت•
.المنطقةكاملالتعقيمعمليات

.العامالنقللباصاتتعقيمحمالت•

.الغازنقللشاحناتتعقيمحمالت•

.اآلليةللصرافاتتعقيمحمالت•



تطبيق قواعد السالمة العامة -4
والوقاية  بين المواطنين

إيماناً بأن المواطنين أساس في نجاح هذه الخطة قامت •
ون بأخذ البلدية بنشر كوادرها للتأكد من أن المواطنين يقوم

.االحتياطات الالزمة خالل التسوق

بين تقوم الكوادر بوضع خطوط ارشادية لتحديد المسافة•
.المواطنين



مبادرة إقرأ-5

م وفي خطوة اخرى لحث المواطنين على البقاء في منازله•
وبرعايةكتاب٢٠٠بالبلدية تبرعت .وإشغالهم بما هو مفيد

تقوموالمدينةفيالمثقفوالشبابالثقافيسحابمنتدى
حسبالمواطنينعلىتعقيمهابعدالكتببتوزيعالبلدية
.الطلب



د ابتكار حساس للحفاظ على  التباع-6
بين الموظفين والمراجعين 

لتي ابتكر هذه الفكرة المهندسين علي عساف واحمد عساف وا•
:  تعنى بالتالي

على  Ultrasonic transducerوضع حساسات 1.
.  المكاتب

مجموعها مع )برمجتها على مسافة أمان نصف متر 2.
(.عرض المكتب يساوي متر 

يقوم الحساس بإصدار إنذار عند تخطي مسافة األمان 3.
.وذلك إلعالم المراجع بالعودة الى مسافة االمان

https://web.facebook.com/sahab.municipality/vi
deos/265200791332880/



التحديات والخطوات اإلرتجالية

:عدم توفر اآلليات والمعدات الالزمة-1

كان عدم توفر اآلليات والمعدات الالزمة من-خطوة ارتجالية 
فين أبرز التحديات التي واجهتها البلدية وقام فريق من الموظ

أكبر مساحة باجراء تعديالت على آليات الرش بحيث تكفي لتعقيم
.ممكنة

.)الحاجة الى تركتور وتنك مياه(.قلة العمالة واآلليات-2

.الحاجة الى مضخات خاصة-3

ألف الجئ 45ألف من بينهم 168عدد سكان المدينة البالغ -4
.سوري

ث العدد الكبير لالجئين السوريين كما تم ذكره أعاله حي-5
ك والحاجة الى دعمهم وذل–يشكلون جزء ال يتجزأ من المجتمع 

.لعملهم بنظام المياومات وتوقف رواتبهم



شراكة بلدية سحاب مع القطاع 
الخاص



مشروع مجمع سحاب : اوال
التجاري

راجات تم بناء المجمع على مرحلتين المرحلة االولى طابق الك•
.والطابق االرضي من منحة كويتية( التسوية)

وصندوق بتمويل مشترك من البنك الدولي: بناء الطابق الثاني•
بلدية سحاب

مح مول سا: بعد اتمام عملية البناء تم طرح المجمع لالستثمار •
قة تأجر الموقع بالكامل مقابل شروط منها تشغيل اهل المنط

.فقط ومشاركة بلدية سحاب في اختيار الموظفين



مشروع مصنع الخياطة: ثانيا

ير قامت بلدية سحاب بالتقدم لمنحة من مشروع دعم الالمركزية لتوف•
.خطوط انتاج4االت خياطة متكاملة بعدد 

قامت بلدية سحاب باستئجار مصنع خياطة من منطقة التجمعات •
.متر مربع بسعر تفضيلي1300الصناعية بمساحة 

بس في وقعت بلدية سحاب اتفاقية شراكة وتعاون مع اكبر مصانع المال•
بلدية منطقة التجمعات الصناعية مصنع جرش الدارة المصنع التابع لل

.وتدريب الموظفين والعمال وتوفير طلبات انتاج

لتمويل المشروع بعد انتهاء TDhوقعت بلدية سحاب اتفاقية مع منظمة•
عن اتفاقية الشراكة مع مصنع جرش وعمل براند خاص ببلدية سحاب

ة طريق تدريب من مصمم ازياء ايطالي وتوأمة بلدية سحاب مع بلدي
.ميالن

استفادت بلدية سحاب من االعفاء الجمركي في منطقة التجمعات •
.الصناعية







اقة اتفاقية مع مشروع مسرع كفاءة الط: ثالثا  
معهد الموارد العالمية–

WRI – BEA – JORDAN GREEN 
BUILDING COUNCIL

الخضراء قامت البلدية بتوقيع اتفاقية مع المجلس األردني لألبنية•
ل للمشاركة في مشروع مسرع كفاءة الطاقة والذي يعنى بتقلي

إنبعاثات غاز ثاني ألكسيد الكربون



Polycarack Technology: رابعا  

.تم عقد مذكرة تفاهم بين البلدية وشركة القمر •

.تم ابتكار التكنولوجيا بالهند•

فطية ومواد تقوم هذه التكنولوجيا بتحويل النفايات الصلبة الى مواد ن•
.صالحة لالستخدام

.حاصلة على كثير من االعتمادات مثل اعتماد االيزو•

.ةتنتظر البلدية الرد من الوزارة للمباشرة باعمال هذه االتفاقي•

أرباح المشروع عالية جدا ومجدية اقتصاديا مقارنة بالمشاريع•
.االخرى

.من ارباح المشروع% 25ستحصل البلدية على •

لشركة تكلفة المشروع على شركة القمر وستقوم البلدية بتزويد ا•
.بارض ليتم البناء عليها فقط



:هنجر فرز النفايات: خامسا  

ع فرز بالتعاون مع الهالل والصليب األحمر الدولي تم البدء بمشرو•
النفايات وسيشارك في دعم المشروع منظمة

Acted Syctom ألف دينار140وتبلغ قيمة المشروع ما يقارب.


