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19-أزمة كوفيدتدابير بلدية رام هللا في مواجهة 

يفة المتوسطيةشبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستض: للتقديم في

2020مايو / أيار27: سلسلة الندوات االفتراضية التدريبية
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لمحة عامة
المرحلة الرابعة

أيار25

:  تخفيف االغالق•
:المرحلة الثانية

اعادة فتح جميع 
ع المنشأت في جمي
القطاعات ورفع 
ين تقييد الحركة ب
المحافظات

المرحلة الثالثة

أبريل/ نيسان23

:  تخفيف اإلغالق•
التنقل داخل المدن،
والسماح للشركات 
تح الصغيرة بإعادة ف
عمل أبوابها، والنقل لل
من بالحد األدنى 
القوة العاملة

المرحلة الثانية

مارس/ آذار23

فلسطين : الحجر•
الحجر تدخل حالة 

30واإلغالق لمدة 
يوما  

المرحلة األولى

مارس/ آذار5

أولى الحاالت •
:  ينالمؤكدة في فلسط

المناطق إغالق 
إغالق . المصابة

مؤسسات التعليم 
ةوالسياحة والضياف



الهيئة الوطنية

.يوما  أخرى30أبريل لمدة / نيسان3مارس، ويمددها في /آذار5يوما  في فلسطين في 30الرئيس يعلن حالة الطوارئ لمدة •

في إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا في فلسطين" خطة مطولة ومتعددة الجوانب"مكتب رئيس الوزراء، ممثال  مجلس وزراء فلسطين، يضع •

ابيرالعامة واالحتجاجات، وغيرها من التدات رئيس الوزراء يعلن إغالق المدارس والجامعات، إلغاء جميع حجوزات الفنادق والمؤتمرات، اغالق المواقع السياحية والدينية، وحظر التجمع•

حركة محدودة بين المحافظات وإغالق الحدود•

ن يوميا  من خالل وسائل ر جلستين موجزتيعبحكومة فلسطين تعين متحدث رسمي للحد من انتشار الشائعات، من أجل تزويد الجمهور بمصادر موثوقة للمعلومات عن الوضع، وتوفير التحديثات•
اإلعالم الوطنية

المعونات لدعم المستشفيات والخطط االحترازية/ توليد األموال•

توفير القروض والتسهيالت المصرفية، وفترات السماح األطول، والخدمات المصرفية اإللكترونية المالئمة•

يوما  على جميع المسافرين القادمين في مرافق الحجر الصحي الحكومية14فرض الحجر الصحي اإللزامي لمدة •

الحكم المحلي

الوزارات تقوم بالتواصل حول تنفيذ خطة الطوارئ التابعة لحكومة فلسطين واإلشراف عليها•

تشجيع التعلم اإللكتروني والتحول نحوه•

تحديد مرافق الحجر الصحي لكل محافظة•

، وتخصص رقم هاتف مجاني الستقبال (www.corona.ps)وزارة الصحة تطور موقع الكتروني ليتمكن أفراد المجتمع من الحصول على معلومات فورية وتحديثات حول فيروس كورونا •
اتصاالت المواطنين وطلباتهم

المحافظون يشرفون على القطاعات ويتواصلون معها•

المحافظات تغلق المحالت والمطاعم•

تلغي المؤتمرات أو أي فعالية عامة في المحافظات/ المحافظات تغلق الصاالت الرياضية وتأجل•

السيطرة على أسعار السلع األساسية•

.وسائط اإلعالم االجتماعية، واإلذاعة، والتلفزيون، والرسائل القصيرة للمواطنين، باإلضافة إلى المنشورات التوعوية: توزيع رسائل التوعية•

-السلطات المحلية 

رام هللا

المدنيبتعقيم المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع تبدأ بلدية رام هللا •

إغالق الحدائق العامة، والمرافق العامة، وإلغاء جميع فعاليات المدينة العامة•

إعادة تنظيم ساعات العمل، وإضفاء الالمركزية على القرارات التي تتخذها اإلدارة لترتيب عمل اإلدارات وحضور الموظفين•

في المدينةوالالفتات التواصل االجتماعي، عبر وسائل حول الفيروس ارفع الوعي •

نداء مفتوح على اإلنترنت للمتطوعين من سكان المدينة الشباب•

البلديات ومراقبة حركة الزوارتعقيم مباني •

تنفيذ األنشطة االجتماعية عبر اإلنترنت واألنشطة الثقافية المنزلية مع المواطنين•

القطاع الخاص

خيار العمل من المنزل، ال سيما بالنسبة لألمهات العامالت/ ساعات العمل المرنة•

تشجيع العمل المجتمعي•

التبرعات•

االلتزام بالمساعدة في أوقات الطوارئ، وأسعار السلع األساسية•



:اتدابير بلدية رام هللا في مواجهة ازمة كورون

للوباء من خالل اتباع استجابة استباقية •
تم استراتيجية المناعةالحضرية للمدينة التي

2017تطويرها في عام 



طوارئ لبدء اإلجراءات، البلدي  فريق المجلس أنشأ 

االفتراضيةوواصل العمل عن طريق االجتماعات 

مارس / في الخامس من آذارالمجلس البلدي قرارا  اتخذ 

البلديةومرافق جميع الحدائق العامة باغالق 
مة مختلفةوالمرافق العايقوم بتعقيم األماكن الفريق البلدي 

مدينة للمتطوعين الشباب من الفتح نداء عبراإلنترنت 

700قدم أكثر من . لدعم األحياء خالل األوقات الحرجة

متطوع

غيل محطات ركز تقديم الخدمات البلدية على جمع النفايات الصلبة، وتش

لخدماتأيضا ، دعم المدن المجاورة في تقديم ا. المستخدمةمعالجة المياه 

تم . خدماتحي لتسهيل تقديم 19تم تقسيم المدينة إلى 

رافية استخدام التطبيقات التفاعلية لنظام المعلومات الجغ

ات والتحليل المكاني لتوثيق الحاالت ودعم اتخاذ القرار

وإدارة الطلبات الواردة



الرقمنة

انات، إجراء مسح على اإلنترنت لجمع البي

ات، وتنظيم الفعاليودعم اتخاذ القرارات، 

وتبادل البيانات مع الشركاء

ية لدعم المشتريات عبر التطبيقات االلكترون

عمل البلدية خالل حاالت الطوارئ، ولدعم 

الموظفين عن بعد

حمالت االتصال والتوعية عبر المنابر 

:االجتماعية

قنوات االتصال مع المواطنين إلدارة أي 

شكاوى أو استفسارات

منشور توعوي400



األنشطة الثقافية واالجتماعية عبر اإلنترنت

جلسات غناء على اإلنترنت لألطفال

خالل وسائل التواصل االجتماعيفقرات رياضية من 

رواية قصص افتراضياً لألطفال من خالل
وسائل التواصل االجتماعي



الفعاليات الثقافية واالجتماعية

80,000تم توزيع •

نبتة

منزل 2500تلقى •

نباتات

متطوعاً 150شارك •

من المدينة في توزيع

النباتات

-" م هللاربيع را"تنظم البلدية سنويا  

اعة وهي فعالية تدعو الجميع إلى زر

نظرا  للظروف الراهنة، . المدينة

طلبت البلدية من المواطنين أن 

.يزرعوا في بيوتهم

حتفاال  عائليا  كيّفت البلدية الفعالية لتكون ا

ألسر في المنزل، حيث طلبت بداية  من ا

واألطفال إعداد لوحات ورسومات عن 

يوم األرض، ومشاركتها على وسائل 

ضا  وقامت البلدية أي. االعالم االجتماعية

لمدينة بترتيب مسار لزيارة األحياء في ا

والغناء معا  من شرفات المنازل أغان  

رفع علم وطنية فلسطينية مختلفة بينما ي

.فلسطين

يوم األرض
مارس/ آذار30



التهاني الموسمية

ى جميع تم ترتيب التهنئة بعيد الفصح لتصل إل

يات المرضى في مرافق الحجر الصحي والمستشف

ة الذين في المحافظة، وألفراد األمن في نقاط المراقب

يعملون بشكل متواصل

اءة تحتفل المدينة بشهر رمضان الكريم بإض

.سيةفانوس رمضان في أحد معالم المدينة الرئي

لقيامة وقد تلقت رام هللا الضوء المقدس القادم من كنيسة ا

بة إلى تم تسليم الشعلة من خالل نقاط المراق. في القدس

مدن وقرى أخرى في الضفة الغربية



:التعافي

الشراكة من أجل تحقيق األهداف•

البدنية والعقلية-التركيز على الصحة العامة •

توسيع البنية التحتية الرقمية في المدينة•

الصغيرة والمتوسطةالمعرضة للخطر واألعمال لدعم المجموعات تطويرالموارد •

فرصالناتجة عن االزمة إلى دعم المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة لتحويل تحديات •

تطويرسياسات ثقافية وسياسات ادماج اجتماعي للمدينة•

المؤسسيمؤسسات المدينة حول تضمين ممارسات المناعة الحضرية في عملية التخطيطبين رفع الوعي •


