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على 19-يدكوفالتحديات الجديدة التي فرضتها أزمة : تشجيع التوظيف وريادة األعمال بين السكان المحليين والالجئين"

"2الجزء -السلطات المحلية المستضيفة 

شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية: للتقديم في

COVID-19فيروس كورونا المستجد  االستجابة لجائحة التأهب و

2020حزيران 17نداء حسين عبد عون. د



محافظة بغداد 

امانة بغداد 

تعددد امانددة ب ددداد الجهددة الحكوميددة المسددةولة عددن ادارة •

اهميدة وتقديم الخدمات البلدية لمدينة ب دداد التدي اكتسدب 

يدز كبيرة كونها عاصمة الجهورية العراقية وموقعها المتم

في وسط العدرا  وفدي قلدن منطقدة حيويدة مدن العدالم هدي

ية فضددال عددن تركددز الفعاليددات السياسدد( الشددر  االوسددط)

. واإلدارية واالقتصادية فيها

نميدة يأتي االهتمام بمدينة ب داد وجماليتها بهدد  للدا الت•

حية الحضرية المتوازنة التي من شأنها تدأمين البيئدة الصد

فير المناسددبة للمددوا نين وتسددهيب متطلبددات حيدداتهم وتددو

أفضددب الخدددمات لهددم مددن لددالل تاددافر جهددود المةسسددات 

ع الرسمية ومنامات المجتمع المحلي والموا نين والقطدا

.الخاص  ألن تنمية وتطوير ب داد مسةولية مشتركة 

مليدددون نسدددمة 9يبلدددد عددددد سدددكان مديندددة ب دددداد حدددوالي •

والتددي تشددكب 2كددم)883)تقدددر بحددوالي مسدداحةوت طددي

المسدداحة اإلجماليددة لمحافاددة ب ددداد مددن % 17.3نسددبة 

. 2كم ( 5113)البال ة حوالي 

وفددا مددا معمددول بددن فددي أمانددة )مدينددة ب ددداد حاليددا تتددألف•

مددددددن عدددددددد مددددددن الدددددددوا ر الفنيددددددة واالداريددددددة (ب ددددددداد

دا دددرة بلديدددة فضدددال عدددن بلديدددة المنطقدددة 14)البلديدددة  و

( . الخضراء والمطار

المقدمة



19كوفيداهم االجراءات المتخذة من قبب امانة ب داد ومساهمتها في الحد من انتشار فيروس 

عنناالعالومنذب دادامينالسيدةقببمنمباشرواشرا وبتوجينالمختلفةبدوا رها(ب دادأمانة)وضع لقد

صديالتاهميةحولالسياساتمنعددا(الحاليالعاممنشبا شهرنهاية)العرا فيالمةكدةالحاالتاولىتسجيب

لارو اهذهمثبفيالمختلفةالمجتمعوشرا حاألفراداحتياجاتعنتعبرالتيالتدلالتو بيعةالفيروسلهذا

.المرضهذاانتشارلتطورالمختلفةالمراحبووفا

المرحلة الرابعة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

مرحلة الحظر الكليمرحلة الحظر الكلي مرحلة الحظر الجزئي



إجراءات إدارية 

بـاإلجراءاتبعضتمثل 

.(التجمعاتمنع)العامةالمدينةفعالياتوجميعوالمسابحالما يةوالمدنالمتنزهاتغلا-

وروحضاإلداراتعمبلترتيناإلدارةتتخذهاالتيالقراراتعلىالالمركزيةوإضفاءالعمبساعاتتنايمإعادة-

.الموظفين



.البيتفيالبقاءعنبوستراتطبعفياليونيسفمنظمةمعالتنسيق-

لبلديةاعداد بوستات توعوية تم نشرها بمواقع التواصل االجتماعي وفي صفحة قسم الوعي البلدي والدوائر ا-

إجراءات لدمية وتوعوية 



ما تم االن وابرزلحدالتجوالحارتطبيابدءلاللالدوامعنتنقطعولماليوميبالبثالعاصمةصوتاستمرار اذاعة

-:االستثنا يةالفترةهذهلاللانجازه

والدوا ر البلدياتمدراءباستضافةالمفتوحاالمانةستوديوبرنامجبثاستمرار

الحار لاللعملهمالياتلتوضيحالفنية

.االساسيةاالعمال الخدميةالىاضافةوالتعقيمالتعفيرحمالتواهمهاالبلديةقوا عهمفيالنشا اتاهم

باءوا لموا نينلقاءاتوتضمينهاكوروناوباءمنالوقايةكيفيةيخصتوعويومسمعفاصب٢٥مناكثرانتاج

.  وفنانين

اعياجتمتكافبمنالوقا يالتجوالحارمعطياتابرزتتضمنالتيالجديدةاالجتماعيةالبرامجمنعددا ال تم.

إجراءات لدمية وتوعوية 



المشاركة المجتمعية

وجمعيةالصحةوزارةمنالمختصةالشخصياتجميعضمت)بغدادطوارئلخليةمجموعةتشكيل•

وشعبالمدنيالمجتمعومنظماتالتطوعيةوالفرقاالمنيةوالقواتالمدنيوالدفاعاألحمرالهالل

ايروسالفوباءمنوللوقايةبالنشاطاتللمشاركةالمجموعةهذهخاللمنالتنسيقوتم(البلديالوعي

.مباشرةالشكاوىومعالجة

خاللهانمالتنسيقويتمالبلديةالدوائرحدودضمنالمناطقجميعفيالطوارئلخليةمجموعاتتشكيل•

.(عملهمنطقةحسبكل)



المدنيالمجتمعمنظماتمنعددبمشاركةوغيرهموالمطاعمالمحالتألصحابتوعيةبحمالتالقيام

تشملكمامجتمعيةشرطة،صحيةمراكزمنالعالقةذاتوالجهاتالتطوعيةوالفرقالعراقفيالعاملة

.العامةوالمرافقواالسواقوالدورالمحالتبعضوتعقيمبتعفيرالقيامالحمالت



إجراءات لدمية 

ئي خالل فترة الحجر المنزلي الكامل والجز( نظافة ، مجاري ، ماء، زراعة )االستمرار بتقديم الخدمات البلدية 

ووجهاءةالمجتمعيالشرطةبمشاركةبالسكانالمكتظةالمناطقضمنبغدادأمانةقبلمنوالتوعيةللنظافةمكثفةحملة

المدنيالمجتمعومنظماتالعشائر



إجراءات لدمية 

ئي خالل فترة الحجر المنزلي الكامل والجز( نظافة ، مجاري ، ماء، زراعة )االستمرار بتقديم الخدمات البلدية 

عراقيةالالجامعاتبمشاركةالبلديالوعيقسم/بغدادامانةنظمتهاالتيبغدادالعاصمةفي(شتلةازرع)حملة

.دارواجهةأفضلواختيارالربيعيالموسمبمناسبةاألزهاربزرعالمدنيالمجتمعومنظمات



إجراءات لدمية 

المبادرات المجتمعية ومساهمة القطاع الخاص 

الشارعتخطيطواألرصفةبصبغالمتمثلةالمجتمعيةالمبادراتفيهاتجسدتوالتياألفضلومحلتياألجملبيتيحملة

حةالصتحسينفيتساهمأنيمكنوالمنازلالشققفيالخارجيةالمساحاتوزراعةوجميلةمنظمةمطباتوعمل

خاصةالمدىلطويبيئيتأثيرخلقوكذلكلألسرالذاتياالكتفاءودعمالصحيالحجرأثناءللسكانوالعقليةالبدنية

.الخضراءالمساحاتنقصمنتعانيالتياألحياءفي



إجراءات لدمية 

المبادرات المجتمعية ومساهمة القطاع الخاص 

ادرللكووالداعمةالمخفضةباألسعارالطبيةالواقيةانتاج

الطبية
وبديلمحليةصناعهالجديدالتعقيمستاند

التكلفةمخفضوسعراالستيرادعن



إجراءات فنية 

منوقايةللاألمانةفيالهندسيةالمالكاتقبلمنتصنيعهاتمجديدةتعفيرمنظوماتثالثاإلنتاجيةالدائرةانجزت

انعلماقالمرافوبعضوالمدارسرئيسيةشوارعتعفيرتمحيثتخصصيةسياراتعلىتركيبهاوتمكورونامرض

توضعتعقيمبواباتإنتاجمنتمكنتكماالتواليعلىملم١٣٥٠وملم١٣٥٠وملم١٧٠٠هوالمنظوماتاقطار

.كورونافايروسضداألفرادلتعقيموتستخدموالمؤسساتالدوائرمداخلعند



النهوض بواقع المرأة العراقية وتمكينها 

عنصرادماجوضرورةوألهميةبغدادامينالسيدةالمرأةبواقعالنهوضلجنةرئيسةمنمباشرةومتابعةبأشراف•

واعضاءرؤساءوبمشاركةاإلنتاجيةالدائرةفيالكماماتخياطةورشةافتتاحتمتمكينهاومقوماتالمرأةتنمية

.بغدادأمانةوعمالموظفيعلىوتوزيعهاوالفنيةالبلديةالدوائرفيالمرأةتمكينلجان

فيعملهنانعلماكورونافايروسأزمةظلفيمجاهداتالمنزليةالورشةضمنالكماماتلخياطةالمتطوعات•

.المنزليةواجباتهنإكمالبعدفجراالثالثةالساعةلغايةليالعشرالحاديةالساعةمنيبدأرمضانشهر



مساهمة المنامات غير الحكومية 

عززتالتيالتطوعيـةوالفرقالحكوميةغيرالمنظماتنشــــــاطلبروزالمهمالدوركورونـافـايروسازمـةكشفت

منيفالتخفومحاولةالوباءانتشــــــارمنللحدتبذلالتيوالجهودالمحليةالحكوماتمعبـالتعـاونانشــــــطتهـا

يالوظيفالتطويرفياسهامالهاكانالكترونيةمنصاتالحكوميةغيرالمنظمـاتمنعددانشــــــأتفقداثاره

المتعددةالمجتمعلشرائحوالتوعوي



فقيرةالالعوائللدعمالمباركرمضانشهرخالل(الخيربغداد)مبادرةبغدادامانةنظمتاالنسانيالعملدعماطاروفي

.والالجئينبغدادامانةوعمالالمتعففة





تحديات التنمية في مدينة ب داد في ظب ازمة كورونا 

بب دادلايتعالمنهاكبيروجزءالحاضروليدةليس وهيجمةمشكالتمنب دادمدينةتعانينمابسبن

و الار بيعةفينندركالذيالوق وفي،بالعرا أحا  التيالعامةبالارو "أيضاوإنماوحدها

سياسيالاالستقرارغيابعن"فضالاألمنيةبالجواننيتعلاما"ولصوصابالبلدالمحيطةالحالية

،عليهاالحصولوصعوبةالكافيةوالبياناتالمعلوماتتوفروعدمواالقتصادي

لبلدياالجهدلتوفيرومستعدةالجميعمصلحةفيتصنالتياالفكارهذهجميعتدعمب دادامانةفان

.احلىب دادنالجعبمعاوالتعاونبالدعمالخدميالعمببهذايقوموناللياالشخاصكبوتزويد

الفعالياتكفاءةرفع رياعن"مستقبالتنشأقدالتيأوب دادلمدينةالحاليةالمشكالتحبوباإلمكان

مختلفنبيالوظيفيةالترابطاتأفضبوإيجادالمقترحةالمدينةوظا فعلىوالتأكيدفيهاالمختلفة

.وعةالمتنالمواصالتبشبكاتوربطهااألرضالستعماالتالمكانيالتوزيع"ولصوصااالستعماالت

عنعوتدافكورونافيروساستجابةوتعكساعتبارها،فيتضعاإلنسانيالعمبلططأنمنوالتأكد

.الو نيةاالستجاباتجميعوفيدالليا،والنازحينوالمهاجرينالالجئينحقو 

راكاتوالشوالتآزروالتعاونالتنايميالترابطلاللمنالسالمودعماإلنسانيةالتنميةنهجتطبيا

رغيوالمناماتللحكوماتالمقارنةمزايامنحدأقصىإلىواالستفادةالحكومات؛استجابةلمساعدة

.مشتركبشكبعليهامتفاأهدا تحقياعلىتعمبالتياأللرىالمعونةووكاالتالحكومية




