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المقدمة
•

•

•

•

تعددد امانددة ب ددداد الجهددة الحكوميددة المسددةولة عددن ادارة
وتقديم الخدمات البلدية لمدينة ب دداد التدي اكتسدب اهميدة
كبيرة كونها عاصمة الجهورية العراقية وموقعها المتميدز
في وسط العدرا وفدي قلدن منطقدة حيويدة مدن العدالم هدي
(الشددر االوسددط) فضددال عددن تركددز الفعاليددات السياس دية
واإلدارية واالقتصادية فيها.
يأتي االهتمام بمدينة ب داد وجماليتها بهدد للدا التنميدة
الحضرية المتوازنة التي من شأنها تدأمين البيئدة الصدحية
المناسددبة للمددوا نين وتسددهيب متطلبددات حيدداتهم وتددوفير
أفضددب الخدددمات لهددم مددن لددالل تاددافر جهددود المةسسددات
الرسمية ومنامات المجتمع المحلي والموا نين والقطداع
الخاص ألن تنمية وتطوير ب داد مسةولية مشتركة .
يبلدددد عددددد سدددكان مديندددة ب دددداد حدددوالي  9مليدددون نسدددمة
وت طددي مسدداحة تقدددر بحددوالي (( 883كددم 2والتددي تشددكب
نسددبة  %17.3مددن المسدداحة اإلجماليددة لمحافاددة ب ددداد
البال ة حوالي ( )5113كم . 2
تتددألف مدينددة ب ددداد حاليددا (وفددا مددا معمددول بددن فددي أمانددة
ب ددددددداد) مددددددن عدددددددد مددددددن الدددددددوا ر الفنيددددددة واالداريددددددة
والبلديدددة (14دا دددرة بلديدددة فضدددال عدددن بلديدددة المنطقدددة
الخضراء والمطار) .

محافظة بغداد

امانة بغداد

اهم االجراءات المتخذة من قبب امانة ب داد ومساهمتها في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19
لقد وضع (أمانة ب داد) بدوا رها المختلفة وبتوجين واشرا مباشر من قبب السيدة امين ب داد ومنذ االعالن عن
تسجيب اولى الحاالت المةكدة في العرا (نهاية شهر شبا من العام الحالي) عددا من السياسات حول اهمية التصدي
لهذا الفيروس و بيعة التدلالت التي تعبر عن احتياجات األفراد وشرا ح المجتمع المختلفة في مثب هذه الارو
ووفا المراحب المختلفة لتطور انتشار هذا المرض.

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الرابعة

مرحلة الحظر الكلي

مرحلة الحظر الجزئي

مرحلة الحظر الكلي

إجراءات إدارية
تمثل بعض اإلجراءات بـ
 غلا المتنزهات والمدن الما ية والمسابح وجميع فعاليات المدينة العامة (منع التجمعات). إعادة تنايم ساعات العمب وإضفاء الالمركزية على القرارات التي تتخذها اإلدارة لترتين عمب اإلدارات وحضورالموظفين.

إجراءات لدمية وتوعوية
 اعداد بوستات توعوية تم نشرها بمواقع التواصل االجتماعي وفي صفحة قسم الوعي البلدي والدوائر البلدية -التنسيق مع منظمة اليونيسف في طبع بوسترات عن البقاء في البيت .

إجراءات لدمية وتوعوية
استمرار اذاعة صوت العاصمة بالبث اليومي ولم تنقطع عن الدوام لالل بدء تطبيا حار التجوال لحد االن وابرز ما تم
انجازه لالل هذه الفترة االستثنا ية -:
 استمرار بث برنامج ستوديو االمانة المفتوح باستضافة مدراء البلديات والدوا ر
الفنية لتوضيح اليات عملهم لالل الحار
اهم النشا ات في قوا عهم البلدية واهمها حمالت التعفير والتعقيم اضافة الى االعمال الخدمية االساسية.
 انتاج اكثر من  ٢٥فاصب ومسمع توعوي يخص كيفية الوقاية من وباء كورونا وتضمينها لقاءات لموا نين وا باء
وفنانين.
 تم ا ال عدد من البرامج االجتماعية الجديدة التي تتضمن ابرز معطيات حار التجوال الوقا ي من تكافب اجتماعي.

المشاركة المجتمعية
• تشكيل مجموعة لخلية طوارئ بغداد (ضمت جميع الشخصيات المختصة من وزارة الصحة وجمعية
الهالل األحمر والدفاع المدني والقوات االمنية والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني وشعب
الوعي البلدي) وتم التنسيق من خالل هذه المجموعة للمشاركة بالنشاطات وللوقاية من وباء الفايروس
ومعالجة الشكاوى مباشرة.
• تشكيل مجموعات لخلية الطوارئ في جميع المناطق ضمن حدود الدوائر البلدية ويتم التنسيق من خاللها
( كل حسب منطقة عمله) .

القيام بحمالت توعية ألصحاب المحالت والمطاعم وغيرهم بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني
العاملة في العراق والفرق التطوعية والجهات ذات العالقة من مراكز صحية  ،شرطة مجتمعية كما شملت
الحمالت القيام بتعفير وتعقيم بعض المحالت والدور واالسواق والمرافق العامة .

إجراءات لدمية
االستمرار بتقديم الخدمات البلدية (نظافة  ،مجاري  ،ماء ،زراعة ) خالل فترة الحجر المنزلي الكامل والجزئي

حملة مكثفة للنظافة والتوعية من قبل أمانة بغداد ضمن المناطق المكتظة بالسكان بمشاركة الشرطة المجتمعية ووجهاء
العشائر ومنظمات المجتمع المدني

إجراءات لدمية
االستمرار بتقديم الخدمات البلدية (نظافة  ،مجاري  ،ماء ،زراعة ) خالل فترة الحجر المنزلي الكامل والجزئي

حملة (ازرع شتلة ) في العاصمة بغداد التي نظمتها امانة بغداد  /قسم الوعي البلدي بمشاركة الجامعات العراقية
ومنظمات المجتمع المدني بزرع األزهار بمناسبة الموسم الربيعي واختيار أفضل واجهة دار.

إجراءات لدمية
المبادرات المجتمعية ومساهمة القطاع الخاص

حملة بيتي األجمل ومحلتي األفضل والتي تجسدت فيها المبادرات المجتمعية المتمثلة بصبغ األرصفة وتخطيط الشارع
وعمل مطبات منظمة وجميلة وزراعة المساحات الخارجية في الشقق والمنازل يمكن أن تساهم في تحسين الصحة
البدنية والعقلية للسكان أثناء الحجر الصحي ودعم االكتفاء الذاتي لألسر وكذلك خلق تأثير بيئي طويل المدى خاصة
في األحياء التي تعاني من نقص المساحات الخضراء .

إجراءات لدمية
المبادرات المجتمعية ومساهمة القطاع الخاص

ستاند التعقيم الجديد صناعه محلية وبديل
عن االستيراد وسعر مخفض التكلفة

انتاج الواقية الطبية باألسعار المخفضة والداعمة للكوادر
الطبية

إجراءات فنية
انجزت الدائرة اإلنتاجية ثالث منظومات تعفير جديدة تم تصنيعها من قبل المالكات الهندسية في األمانة للوقاية من
مرض كورونا وتم تركيبها على سيارات تخصصية حيث تم تعفير شوارع رئيسية والمدارس وبعض المرافق علما ان
اقطار المنظومات هو  ١٧٠٠ملم و ١٣٥٠ملم و ١٣٥٠ملم على التوالي كما تمكنت من إنتاج بوابات تعقيم توضع
عند مداخل الدوائر والمؤسسات وتستخدم لتعقيم األفراد ضد فايروس كورونا.

النهوض بواقع المرأة العراقية وتمكينها
• بأشراف ومتابعة مباشرة من رئيسة لجنة النهوض بواقع المرأة السيدة امين بغداد وألهمية وضرورة ادماج عنصر
تنمية المرأة ومقومات تمكينها تم افتتاح ورشة خياطة الكمامات في الدائرة اإلنتاجية وبمشاركة رؤساء واعضاء
لجان تمكين المرأة في الدوائر البلدية والفنية وتوزيعها على موظفي وعمال أمانة بغداد.
• المتطوعات لخياطة الكمامات ضمن الورشة المنزلية مجاهدات في ظل أزمة فايروس كورونا علما ان عملهن في
شهر رمضان يبدأ من الساعة الحادية عشر ليال لغاية الساعة الثالثة فجرا بعد إكمال واجباتهن المنزلية.

مساهمة المنامات غير الحكومية
كشفت ازمـة فـايروس كورونـا الدور المهم لبروز نشــــــاط المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعيـة التي عززت
انشــــــطتهـا بـالتعـاون مع الحكومات المحلية والجهود التي تبذل للحد من انتشــــــار الوباء ومحاولة التخفيف من
اثاره فقد انشــــــأت عدد من المنظمـات غير الحكومية منصات الكترونية كان لها اسهاما في التطوير الوظيفي
والتوعوي لشرائح المجتمع المتعددة

وفي اطار دعم العمل االنساني نظمت امانة بغداد مبادرة( بغداد الخير) خالل شهر رمضان المبارك لدعم العوائل الفقيرة
المتعففة وعمال امانة بغداد والالجئين.

تحديات التنمية في مدينة ب داد في ظب ازمة كورونا

بسبن ما تعانين مدينة ب داد من مشكالت جمة وهي ليس وليدة الحاضر وجزء كبير منها ال يتعلا بب داد
وحدها وإنما أيضا" بالارو العامة التي أحا بالعرا  ،وفي الوق الذي ندرك فين بيعة الارو
الحالية المحيطة بالبلد ولصوصا" ما يتعلا بالجوانن األمنية فضال" عن غياب االستقرار السياسي
واالقتصادي وعدم توفر المعلومات والبيانات الكافية وصعوبة الحصول عليها ،
فان امانة ب داد تدعم جميع هذه االفكار التي تصن في مصلحة الجميع ومستعدة لتوفير الجهد البلدي
وتزويد كب االشخاص اللي يقومون بهذا العمب الخدمي بالدعم والتعاون معا لجعب ب دادنا احلى .
وباإلمكان حب المشكالت الحالية لمدينة ب داد أو التي قد تنشأ مستقبال" عن ريا رفع كفاءة الفعاليات
المختلفة فيها والتأكيد على وظا ف المدينة المقترحة وإيجاد أفضب الترابطات الوظيفية بين مختلف
االستعماالت ولصوصا" التوزيع المكاني الستعماالت األرض وربطها بشبكات المواصالت المتنوعة .
والتأكد من أن لطط العمب اإلنساني تضع في اعتبارها ،وتعكس استجابة فيروس كورونا وتدافع عن
حقو الالجئين والمهاجرين والنازحين دالليا ،وفي جميع االستجابات الو نية.
تطبيا نهج التنمية اإلنسانية ودعم السالم من لالل الترابط التنايمي والتعاون والتآزر والشراكات
لمساعدة استجابة الحكومات؛ واالستفادة إلى أقصى حد من مزايا المقارنة للحكومات والمنامات غير
الحكومية ووكاالت المعونة األلرى التي تعمب على تحقيا أهدا متفا عليها بشكب مشترك.

