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:مقدمة 
والذي ينضم عمل البلديات في تقديم الخدمات المطلوبة 2015لسنة 41تعمل البلدية ضمن قانون البلديات رقم 

عارا من للمواطنين وفي هذه الحالة المستجدة على العالم واالنسانية جمعاء وفي اللحظة االولى تلقت البلدية اش
والتي ر استراتيجية ادارة المخاطالمركز الوطني لالمن وادارة االزمات التابع للحكومة االردنية حيث فعلت البلدية 

لصحة فعلت لها عالقة مباشرة مع التنمية االقتصادية المحلية للبلدية وبالتنسيق مع وزارة االدارة المحلية ووزارة ا
.غرف العمليات والطوارئ في البلدية حيث شغلت جميع اجهزة البلدية المتعلقة في الصحة والبيئة 

ء وكان هذا قرررت الحكومة تفعيل قانون الدفاع واتباع اسلوب الحظر وعدم التجوال للمواطنين للسيطرة على الوبا
. ات الناس القرار تحدي للبلدية نفسها وللمواطنين حيث تعاملت البلدية بكل حرفية في هذه الفترة لتلبية جميع احتياج

وحت االن مع عدة مواضيع مهمة في مكافحة انتشار الوباء حيث تم 2020تعاملت البلدية منذ شهر اذار 
حيث ال يوجد اي حالة مسجلة من هذا الوباء في خط الدفاع الثاني اطالق مصطلح جديد عن البلديات وهو 

: وتلخصت مهام البلدية على النحو التالي مدينة مادبا 

البيئة والصحة والسالمة العامة -1

المسؤولية االجتماعية والتماسك االجتماعي ودعم االسر العفيفة والالجئين  -2

الحفاظ على االقتصاد المحلي  -3



البيئة والصحة والسالمة العامة: اوال 
: ادارة النفايات الصلبة -1

ايات الى فعلت البلدية خطة ادارة النفايات المحلية لتنشيط حركة اليات جمع النفايات وتنظيم العمال وتوريد كميات النف
.  مكب النفايات لضمان استمرار عملية جمع النفايات دون انقطاع 



: السالمة والصحة العامة -2

عملت على غسل الشوارع الرئيسية بشكل مكثف بمواد معقمة ومطهرة -

تعقيم المحالت بشكل مستمر قبل وبعد مباشرة نشاطها -

رش وتطهير جميع االحياء عبر شراء اجهزة متطورة تعمل على التعقيم بشكل رذاذ -

حمالت توعية للمواطنين للسالمة من هذا الوباء-

حمالت تفتيش على المنشأت التجارية لضمان االلتزام بالشروط والسالمة العامة -

وهي صناعة محلية مبتكرة على مدخل البلدية " غرف تعقيم " تركيب ممرات -

.  والمسشتفى والمرافق العامة من اجل ضمان تعقييم االشخاص من هذا الفايروس 



المسؤولية االجتماعية والتماسك االجتماعي ودعم االسر العفيفة والالجئين : ثانيا

من اهم المهام في هذه الظروف هو تحسين ظروف معيشة المواطنين والتي 
تعاونت البلدية مع المجتمع المحلي في تجاوز تحديات الحالة نفسها حيث 
مة تواصلت البلدية مع جميع شرائح المجتمع والالجئين لتخفيف من اثار از

: انتشار وباء كورونا وكانت على النحو التالي 

تواصل مع جميع شرائح المجتمع والالجئين والمقيمين -

اسرة في مواد غذائية وادوية وطلبات 3500دعم البلدية حوالي -
وحاجات هذه االسر 

دعم الالجئين بمواد تموينية وعالجات وادوية للمرضى -

وليس توصيل بعض االشخاص الذين كانوا بحاجة ماسة لقضاء حاجاتهم-
لديهم وسيلة نقل 

.ية تزويد المواطنين في الماء وتقديم خدمة سحب الحفر االمتصاص-

حمالت توعية عن هذا الوباء -

حمالت توزيع مواد السالمة العامة مثل كفوف وكمامات ومواد تعقيم-

قمن امام البنوك والمخابز وغيرها من المرافالتباعد الجسدي مبادرة -

م من اجل حماية المواطنين   2بوضع عالمات باللون االصفر بمسافة 



الحفاظ على االقتصاد المحلي: ثالثا 

قبل عملت البلدية على حمالت رش وتعقيم جميع المنشأت التجارية
:وبعد فترة الحظر للحفاظ على المواطنين 

ة حمالت توعية الصحاب المحالت في استخدام مواد السالمة العام-

حمالت تفتيش لضمان سير الحركة االقتصادية بكل سهولة-

متابعة توريد جميع المواد من المصدر دون انقطاع -

عافي تأجيل الرسوم والضرائب المستحقة على التجار الى حين ت-
.االقتصاد بشكل عام او جزئي 

ارة استمرار مشاريع البلدية االقتصادية عن طريق اتباع خطة اد-
المخاطر 

تشجيع االستثمار في ظل ظروف الركود بطرح تسهيالت -
للمستثمرين 

اعادة رصد ومتابعة خطة التنمية االقتصادية المحلية للبلدية في-
.توجيهات حسب حالة فايروس كورونا واثاره 


