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 ,2020) لسنة 1أمر الدفاع رقم(منذ إعالن  /األردن  برنامج عمل بلدیة الفحیص
 مع احتیاجات المواطنین بشكل عام "واألسر العفیفة" بشكل خاص.البلدیة تعامل والخاص ب

 

وفي ضوء توقف عمل البلدیة , #وباء_كوروناإدراكا منا لمھامنا ودورنا المجتمعي والوطني كبلدیة منذ بدایة أزمة 
ة والسالمة البیئة والصح, النظافة(قسم الحركة, الطواريء  برنامجب تلك المعنیةباستثناء  -في كافة الدوائر واألقسام, 

بتعریف  2020) لسنة 1رار أمر الدفاع رقم(في مرحلة مبكرة منذ إعالن ققمنا كبلدیة  , - ), الرش والتعقیمالعامة
 ريء وحظر التجول والبرنامج الوطنيحالة الطواوالبرامج المطلوب من البلدیة اعدادھا وتنفیذھا في ظل األعمال 
اآلثار اإلجتماعیة واإلقتصادیة التي تنشأ في مثل ھذه الظروف بسبب , وكیفیة اإلستجابة الى #وباء_كورونالمواجھة 

والحاالت المرضیة  مال المیاومة,آت المحتاجة, وعُ الفئ وخاصة أثرھا المباشر على ,توقف قطاعات العمل المختلفة
  الُمزمنة.

 اإلداریةدوائر وأقسام البلدیة: عمل  فوتوقُ عالن حظر التجول إ وفور ,2020آذار  18اجتمع  بتاریخ المجلس البلدي  
ابة بشكل أولي العناوین الرئیسیة لخطة استجالمجلس وبحث  .ھندسیةالمشاریع والخدمات ال التنظیم واألبنیة, ,والمالیة

الموافقة المتضمن  2020آذار  18تاریخ  ) 1/12( بلدي رقمقرار مجلس حالة الطواريء. وتم اتخاذ البلدیة للتعامل مع 
 دعماً لبرامج وزارة الصحة" ھمة وطن"من بلدیة الفحیص لصندوق  )دینارا  50000( بقیمةمالیة تقدیم مساھمة على 

على س البلدي لالمجموافقة كذلك . و31/3/2020بتاریخ  2020) لسنة 4أمر الدفاع رقم(بشأنھ الحقا الذي صدر 
 .الستجابة لظروف الطواريء والوضع اإلنساني المتوقع نشؤه خالل ھذه المرحلةلأضافیة )  دینارا 50000( تخصیص

 .وتم رفع القرار الى معالي وزیر اإلدارة المحلیة حسب النظام

إصابة حاالت رصد عن من المركزالوطني لألمن وإدارة األزمات تصریح الرسمي والوعلى ضوء تسارع األحداث 
ى ملنا علالذي عَ  تم اإلعالن عن برنامج الطواريء لبلدیة الفحیص , من الوطن مناطق محدودةبفیروس كورونا في 

 لمیدانيا الذي أجاز معالي وزیر اإلدارة المحلیة لھم بالعملصف عدد العاملین تنفیذه بأقصى الجھود الممكنة وبأقل من نُ 
 . الصحة والسالمة العامة فقطأولویات الخاص بو ,داخل المدینة

اصة قرارات الحكومة الخمع والمرافق التجاریة أطلقنا منذ الیوم األول حملة للتوعیة واإلرشاد بكیفیة تعامل األفراد و
ظ على عملنا دون توقف للحفا وواصلنا وتعلیمات الوقایة الصحیة الشخصیة.توجیھات وزارة الصحة ببأوامر الدفاع, و

 البیئة والنظافة والصحة والسالمة العامة كونھا تمثل العنصراألساسي في مواجھة انتشار الوباء. 

حسب الصعبة اصة (إلنسانیة الخوابالتعامل مع الظروف الصحیة والمعیشیة (كبلدیة) باإلستجابة الفوریة أیضا  بادرناو
) الناتجة عن قرار حظر التجول وإغالق المرافق من العائالت والحاالت في مدینة الفحیصغیر قلیل د لعدتقدیرنا 

ن رص العمل للعدید مفُ ل تعطُ من  )لمواجھة الوباء اإلستباقیة(ات حكومتنا قرارما ترتب على العامة لعدة أسابیع, و
لین بنظام التأمین الصحي الوطني من ن المرضى المشموعدم تمكُ كذلك و أیراداتھم الشھریة.ف أرباب األسر وتوقُ 

المركز  ,الحكومیة والجامعة األردنیة المستشفیاتمدینة الحسین الطبیة, اجعة/ المراكز الصحیة, مرالتنقل بحریة و
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وغیر ذلك من الحاالت التي كنا قد أطلعنا  ویتھم الشخصیة المقررة (الدوریة).للحصول على أد, /.... لوطني للسكريا
 طوال الفترة الماضیة.شبھ الیومي معكم والتعاون التواصل التنسیق وعطوفتكم بشأنھا من خالل 

أمر الدفاع  عالنإمنذ وفي ھذا السیاق أرجو بیان مختلف برامج بلدیة الفحیص التي تم تنفیذھا خالل الفترة الماضیة 
 : , للداللة على منھجیة العمل الذي اعتمدتھ بلدیة الفحیصتاریخھوحتى  2020) لسنة 1رقم (

 برنامج التوعیة واإلرشاد حول #مواجھة_فیروس_كورونا: .1
بحملة توعیة وإرشاد ألھالي وقبل إعالن حظر التجول, ) 2020آذار  14(بتاریخ قامت بلدیة الفحیص مبكرا  -

تماعي (الفحیص نت, ھوا الفحیص ومواقع التواصل اإلجمن خالل موقع بلدیة والمرافق التجاریة المدینة 
وزارة الصحة وجھات مختصة بلدیة الفحیص و, وذلك بنشر توجیھات وتعلیمات صادرة عن )الفحیص...

بكیفیة الوقایة الصحیة ومواجھة فیروس كورونا,  - أفرادا وجماعات - محلیة وعالمیة, خاصة بتوعیة األھالي
 تركزت على تأكید أھمیة:

 ,لتباعد اإلجتماعي وعدم المخالطةا •
  ,والتعقیم المستمربشكل دوري یومیا غسل األیدي  •
 ,ارتداء كمامات الوجھ بشكل متواصل خاصة باألماكن العامة •
 ,ارتداء كفوف األیدي بشكل متواصل خاصة باألماكن العامة •
 ,ءلألحیا وبرنامج جمع النفایات اإلسبوعي یةر العضوتعامل مع النفایات العضویة وغیتعلیمات ال •
رار قتم توزیعھا على كافة المحالت التجاریة قبل من قبل البلدیة, نشرة إرشادیة وقائمة تعلیمات إعداد  •

 الى المواطنین,المباشر إجازة فتح أبوابھا لخدمة البیع الحكومة ب
 

العامة  ةجاریة, بالتعاون والشراكة مع لجنة السالمتفعیل العمل الرقابي المیداني المستمر على كافة المصالح الت -
, بھدف التأكد وضمان التزام كافة األطراف بشروط الوقایة الصحیة والسالمة الُمشكلة من قبل متصرف اللواء

 العامة الُمعلنة.
 

 ). نیة العشائریة (قبل إعالن الحظررؤساء الجمعیات التعاومع في بدایة األزمة  مبكراً  لقاءً  قدَ عَ  رئیس البلدیة -
 :ا یليماإلتفاق على تضمن ألھالي الفحیص ومؤسساتھا األھلیة والدینیة وتم اإلتفاق على أصدار إعالن عام 

 اللقاءات العامة واإلجتماعیة بشكل كامل,الفعالیات واألنشطة ووقف التجمعات و   -ا
 ,حتى إشعار آخرأمام أي فعالیات معیات العشائریة ودواوین الج )بیت الفحیصقاعة المدینة (إغالق  -ب

 ووضع كامل مرافقھا تحت تصرف بلدیة الفحیص والمتصرفیة والقوات المسلحة واألمن العام, 
درجة على ذوي الفقید من الالجنائزیة فقط اإللتزام بعدم إقامة التعازي في حاالت الوفاة واقتصار المراسم   -ج

الوقایة والمباعدة اإلجتماعیة / تعزیزا لمبدأ  من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي,األولى, وتقدیم التعازي 
 , عدم اإلختالط

, كافة الكنائس في الفحیصمة الصلوات بوعدم إقا اعاإللتزام بقرار مجلس الكنائس في األردن وأوامر الدف  -د
 ,أعیاد الفصح المجید وحتى إشعار آخرالصیام وفترة  التي تزامنت مع

الطلب من كل جمعیة تعاونیة عشائریة تفعیل صندوق الطواريء وفق نظام الجمعیات التعاونیة, بھدف  -ه
 سانیة طارئة تستوجب تدخل الجمعیة,التعامل مع أي حاالت إنوالذاتیة اإلستجابة 
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لدیة حیث قامت الب .بتوجیھات رسمیة اإلسبوع األول من حظر التجولمطلع انطلق  يالذ نامج توزیع الخبزبر .2
 شملت كافة أحیاء المدینة كغم خبز)3ربطة تحوي كل منھا  5760من الخبز (بواقع  طن) 17.280( بتوزیع

 .توجیھات عطوفة محافظ البلقاءحسب و بالتنسیق مع المتصرفیة ,فقط خالل ثالثة أیام
 

لبلدیة وتقوم ا الدائمة على مدار العام.ویندرج ضمن مھام البلدیة برنامج الرقابة الصحیة على المھن المختلفة,  .3
بتكثیف وتشدید الرقایة الى أقصى مستوى ممكن على كافة المھن, وخاصة تلك  #كورونامنذ بدایة أزمة 

(السوبر ماركت, المطاعم, المالحم, محالت  واإلتصال المباشر مع الزبائن الخاصة بتوفیر المواد الغذائیة
المتجولین...  صالونات السیدات والرجال والعنایة الشخصیة, اللیاقة البدنیة...),  .... البائعین البقالة, المقاھي

 وباقي المھن األخرى وحسب اإلختصاص,
 

المنتفعین على برنامج التأمین الصحي الوطني (وزارة الصحة, الخدمات  برنامج "توصیل األدویة" للمرضى .4
ة فَ لَ كالطبیة الملكیة, مستشفى الجامعة األردنیة, المركز الوطني للسكري...), والذي تطلب قیام كوادر البلدیة المُ 

 بالتالي:
غلف بم لخاص),(من منزلھ الكل مریض والوثائق الثبوتیة األخرى الشخصیة استالم الوصفة الطبیة  -

 یومي شامل,وتبویبھا بجدول شخصي لكل مریض 
مع كامل مغلفات المرضى الشخصیة الى كادر المركز  الجدول الیومي باألسماءیتم تسلیم  الیوم التالي: -

ھا لمراجعت ,لوصفات األمراض المزمنة  السلط –الصحي الشامل في الفحیص / أو مستشفى الحسین 
 ,بطریقة منظمة مریض ُمنتفع لوتدقیقھا وإعداد األدویة المقررة لك

وي أدویتھم المصروفة , تحاستالم جداول المرضى مع أدویتھم المقررة في مغلفات خاصة بكل منھم -
ق فوتسلیمھا لكل مریض حسب األصول الى منزلھ وِ مین الصحي التي تم استالمھا منھم ..., ووثائق التأ

 ل الُمعد.الجدو
 وأأي منھم للمراجعة شخصیا  حاجةدون  مریض )1150( وقد تم على ھذا البرنامج خدمة أكثر من 

توقف العمل بالبرنامج حال فتح المراكز الصحیة قد و لخطر عدم توفیر الدواء في وقتھ المقرر. تعریضھم
 الستقبال المرضى مباشرة قبل اسبوعین, 

ة بالتعامل مع حاالت إنسانیة فردیوبالتنسیق مع الدفاع المدني أحیانا, حیثما تطلب األمر, قامت البلدیة  -
ق , أو بتمكین أفراد من اإللتحاكغسیل الكلى والقلب والسرطان والسكري حاالت مرضیةمساعدة مرتبطة ب
 الفحیص بالتنسیق مع عطوفتكم, -من أو إلى  -بأسرھم 

  
 العامة / جمع النفایات المنزلیة:برنامج النظافة  .5

وزیع ت , التي سببھا الرئیسيوالحشرات ب الضالة والقطط والقوارضمنعاً للمكاره الصحیة وتجمع الكال -
 ة, نظرا لكونھا عنصرا بنشر األوبئ ,منذ سنوات طویلة على الطرق الرئیسیةالتقلیدي الحاویات المعدنیة 

 تم المباشرة بعمل التالي:
 ,الحاویات المعدنیة من الطرق الرئیسیةنقل كامل  •
خاصة بكل مرفق تجاري أو محكمة اإلغالق الزام المحالت التجاریة باقتناء حاویات بالستیكیة  •

حددة یومیا عند جمع مھنة, وعدم السماح بطرح أكیاس النفایات على الطریق العام إال بساعة مُ 
 النفایات من قبل كابسات البلدیة,
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رق طمع نشرة إرشادیة لكافة األسر المقیمة في شقق سكنیة على المجانا ات توزیع أكیاس نفای •
 , وطلب التزامھم بنفس المعاییر المطبقة على المحالت التجاریة,النافذة الرئیسیة

التعمیم من خالل نشرة إرشادیة على المنازل السكنیة بكافة مناطق وأحیاء الفحیص بعدم طرح  •
ج ( لتمكینھم من عدم الخروالسكنیة األحیاء المعدنیة الموزعة في ت حاویاالالنفایات المنزلیة في 

, والمباشرة بجمع أكیاس النفایات مباشرة من كل منزل من منازلھم واإللتزام بقرار حظر التجول)
ھوا  & وفق برنامج زمني تم تعمیمھ على صفحة بلدیة الفحیص اإللكترونیة وموقع (الفحیص نت

 ,البلدیة عملبھدف تعمیم خطة وبرنامج ) أخرى اجتماعيتواصل ومواقع  الفحیص...
فور انتھاء موسم  وساحات منازلھموواجھات أراضیھم دعوة األھالي الى إزالة األعشاب من مزارعھم  -

 ونقلھا من قبل كوادر البلدیة. وذلك , والمباشرة بحملة جمع األعشاب ومخلفات األشجار(قنابة)األمطار
 قد تنشأ حال جفاف األعشاب, منعا للحرائق التي

 
 حمالت الرش والتعقیم: .6

لغت (ب مواد تعقیم متخصصةوتوفیر , بادرت البلدیة الى شراء كورونامواجھة_وباء_حملة #منذ بدایة  -
م ومواد تطھیر أرضیات ومكاتب وكمامات وكفوف أیدي ومالبس واقیة قِ عَ من الكلور المُ  لترا 7500> 

ومباشرة حمالت یومیة للطرق والمحالت التجاریة القائمة على  وعمال الوطن ),لكوادر البلدیة العاملة 
ما  في الفحیص األحیاءالمناطق ومختلف رش وتعقیم دوریة لحمالت تنفیذ الشوارع الرئیسیة, وكذلك 
 ,زالت مستمرة حتى تاریخھ

حیص والمحالت التجاریة شوارع وأحیاء مدینة الفكافة ل 14/4/2020بتاریخ تنفیذ حملة رش وتعقیم شاملة  -
ودعم لوجستي باآللیات المتخصصة ومواد التعقیم والعمالة من  , بتنسیق مع وزارة اإلدارة المحلیةفیھا

 شركة میاھنا. مشتركة بمحافظة إربد, وبلدیة الرصیفة ومجلس الخدمات ال
 وشملت الحملة أیضا شوارع جارتنا العزیزة مدینة ماحص,

ین مساجد, ومراكز المسنیالكنائس والدور العبادة /المدارس الحكومیة والخاصة ورش وتعقیم تنفیذ حمالت  -
یة, ومراكز جمعیة كاریتاس األردن ,ومستشفى األمراض النفسیة ,/وبیت الزیارة ,/ بیت العنایة اإلنسانیة

ومتصرفیة لواء ماحص والفحیص, والمركز األمني  ,والمجمعات العامة الحكومیةومراكز الجمعیات, 
 الدفاع المدني,و

 تنفیذ حمالت رش للمركبات بأنواعھا على مداخل مدینة الفحیص, -
التعقیم بتأھیل تنك رش متخصص, وتوفیر ماتورات رش الرش وعززت البلدیة من مستلزمات برنامج  -

ممكنة في ال ) إضافیة, والتي مكنت البلدیة من القیام بمھام التعقیم وفق أفضل اإلجراءات والمعاییر2عدد(
 حدود أمكانیات البلدیة,

مواد و في الفحیص بشكل دوري بمستلزمات التعقیم الداخلي بیت العنایة اإلنسانیة  /تزوید مركز المسنین -
 وكمامات صحیة وكفوف أیدي للعاملین طوال فترة األزمة وحتى تاریخھ, التطھیر

ستمُر بشكل دوري حتى تاریخھ برنامج الرش والتعقیم للمحالت التجاریة والطرق والمرافق العامة مُ  -
 وحیثما یلزم,
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 :حمالت رش ومكافحة الحشرات الطائرة .7
لمكافحة الحشرات الطائرة التي تنتشر متتالیة رش  یة منذ مطلع اإلسبوع الماضي بحمالتباشرت البلد -

ا ظاحة, وذلك حفعادة في مثل ھذه الفترة من كل سنة باستخدام مبیدات متخصصة معتمدة لدى وزارة الص
 على الصحة العامة. 

 تستمر دوریا خالل فصلي الربیع والصیف, الحملة -
 

 توزیع الطرود الغذائیة الخیریة:المساعدات اإلجتماعیة / برنامج   .8
تقدیرا من بلدیة الفحیص للظروف المعیشة التي طالت العدید من األسر العفیفة, بادرت البلدیة باستقبال الطرود 

الى البلدیة من مؤسسات خیریة وطنیة ومن متبرعین من أھل الخیر بجھود وتنسیق الخیریة التي تم توریدھا 
 وسعي وتعاون من أعضاء في المجلس البلدي, وجاءت على النحو التالي:

 غذائي, طرد 300.... المتبرع / باسم حمد -
 طرد غذائي, 200الھیئة الخیریة الھاشمیة  -
 طرد غذائي, 100تكیة أم علي  -
 طرد (معقمات صحیة) لعمال الوطن, 50جمعیة الكاریتاس األردنیة  -
 ) طرد غذائي,250تبرعات فردیة بواقع ( -
 تم توزیعھا بمناسبة عید الفصح المجید ألطفال أسر عفیفة, طرد )90حلویات أطفال ( -

ق معاییر محددة طردا غذائیا, تم توزیعھا وف )1100(وبلغت أجمالي الطرود الموزعة على البرنامج حتى تاریخھ 
 استھدفت الفئات األكثر حاجة للمساعدة في المجتمع, 

............................... 

أن الفحیص تجدر اإلشارة , ) أعاله8المبینة في البند( توزیع المساعدات (طرود غذائیة) على األسر العفیفة بما یخصو
تأسیس أول جمعیة تعاونیة في  الذي شھد  1936عي المؤسسي یعود الى عام تملك إرثا وتجربة طویلة بالعمل اإلجتما

 المدینة. 

جمعیة تعاونیة ومدنیة,  مؤسسة إجتماعیة )20(أكثر من أن مدینة الفحیص لدیھا ومن الضروري ھنا بیان وتأكید 
ر وتوفیر الدعم الممكن لغی, تعمل في مجال العمل اإلجتماعي وتمكین األفراد وتأھیلھم عشائریة للمنفعة المتبادلة
ھیئة عامة ولجان رقابیة تتابع عملھا وبرامجھا وقیودھا  ولكل من ھذه الجمعیات/المؤسسات المقتدرین من أبناء المدینة.

, وتعمل وفق برامج واضحة موثقة أو المؤسسة التعاونیة عاملة ومسجلة لدى الوزارات المختصةھا عجمیو .وسجالتھا
 تحت إشراف مباشر من المؤسسات وفق أنظمة وقوانین محددة رْ وتُقَ ض على ھیئاتھا العامة تُعرَ  بتقاریر سنویة دوریة

 .على عملھا وأنشطتھابانتظام المشرفة و ,التي أجازت ترخیصھاالرسمیة 

لمنع انتشار وباء كورونا في نُقدرھا جدا ة صارمجریئة وحكومیة  فقھا من قراراتابسبب الظروف الطارئة وما رو
لحاجة الفئات من المجتمع المحلي األكثر تاثراً بسبب  قرارات الوقایة وحظرالتجول (الى  استجابت البلدیة ,األردن

من  - #فیروس_كوروناالضروریة لمواجھة  -أعاله), وما نتج عن ھذه القرارات ى المذكورة جانب برامجھا األخر
ع توزیوذلك من خالل برنامج " . على مستوى الوطن لعمالةلة لوقف عمل كافة المھن والفعالیات اإلنتاجیة الٌمشغِ 

 " المشار الیھ. الطرود الخیریة
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 على المعاییر واألسس التالیة:) توزیع الطرود الغذائیةالمساعدات (برنامج لتنفیذھا  اعتمدت البلدیة فيوقد 

جة واعتماد كشوفات األسر المحتا, اإلجتماعیة في لواء ماحص والفحیصمع مدیریة التنمیة  التنسیق المباشر .1
 لدى التنمیة اإلجتماعیة,

لتي لھا تاریخ االحصول على كشوفات األسر المحتاجة المعتمدة والمسجلة بقیود كنائس الفحیص كافة التنسیق و .2
, وذلك لضمان عدم لة لدى جمعیة الكاریتاس األردنیةوأیضا المسجطویل بالعمل اإلجتماعي داخل البلدة, 

اعتماد بیانات وأدوات قیاس , وانساني ربرٍ دون مُ / عامل وطن/ الجيء/  عونة ألكثر من أسرة تقدیم المتكرار 
 ,لذلك محددة

  وتدقیقھا ومراجعتھا وتقییم كل حالةاستقبال اإلتصاالت على ھاتف طواريء بلدیة الفحیص من أسر محتاجة  .3
 ي منھا,من قبل التنمیة اإلجتماعیة قبل القرار بتقدیم المساعدة أل

منھا  قییم حالة كلتو ,ومن عمالة وافدة من جنسیات أخرى مقیمة في الفحیص استقبال اتصاالت من الجئیین .4
 باطالع التنمیة اإلجتماعیة قبل القرار بمساعدتھا, ووفق معاییر تضمن وصول المساعدة لمستحقیھا.

یقة مدیریة التنمیة اإلجتماعیة, وبطرو للبلدیةكافة طرود الخیر الى مستحقیھا تحت اإلشراف المباشر  توزیع .5
 خصوصیة كل أسرة وكرامتھا اإلنسانیة,أحقیة وتضمن 

معاییر  وفقمن قبل بلدیة الفحیص وتغلیفھا وإعدادھا من الجھات المتبرعة كامل الطرود الخیریة تم استالمھا  .6
 دي واحدوتكلیف عضو مجلس بلوتوزیعھا باستخدام سیارة (بك اب) نقل تعود لبلدیة الفحیص, , صحیة سلیمة

 .كلفةبمرافقة مدیر التنمیة اإلجتماعیة خالل كامل مراحل التوزیع وبمرافقة أمنیة مُ 
میة عنصر ألھ ادراكا من البلدیة وذلك .متابعة عملیة التوزیع وضمان تطبیق المعاییر واألسس السلیمة بالعمل .7

  ,وشروط العمل اإلنساني اإلجتماعي وعدم استغالل حاجة أي شخص بما یتنافى مع أسسالخصوصیة 
ل أي حالة تجاوز أو محاولة الستغالل الظروف الصعبة التي یمر بھا جً سَ لم یُ , البلدیة برنامجطوال فترة تنفیذ  .8

المعیار األساسي للعمل اإلنساني الذي بادرنا القیام بھ كبلدیة  ألن ي سبب كان.جزء من أبناء المجتمع أل
د اإلنساني والعائلي الذي دفع بأرباب ھذه عالبُ ومؤسسة أھلیة, ھو احترام خصوصیة كل انسان/ أسرة, وتقدیر 

 . الصعبة التي تواجھھا عائالت كل منھم المعیشیة طلب المساعدة بسبب الظروفالى  األسر
ألن , لدیةللب التي تحترم خصوصیة المنتفعین من برنامج المعونة اإلجتماعیةجاء تطبیق ھذه األسس  أیضاو

عوبة أن محتاج وصُ انسان ج لدى كل رَ ونُقدر عالیا درجة الحَ  ,وعشائري الى حد ما مجتمع صغیر الفحیص
 طلبا للمساعدة من أناس یعرفھم.  ویبادر باإلتصال دهد یَ مُ یَ 

یة توفر الرقابة الذاتقائمة على أساس ال, الثقة" بالعمل الخیري, ھو سرْ الجِ قیام البلدیة بمھمة "  وما یشجع
أن  یدفعنا الذيتلقي للمساعدة) والمُ  ,تبرع بالدعمالمُ و ,البلدیةمع أبناء المجتمع (اإلحترام المتبادل والرسمیة, و

 .وخصوصیتھم الناس لظروف كلأمانة واحترام مصداقیة ومثل ھذا العمل بتنفیذ ب نبادر

بتنسیق بشكل مباشر ولنا في بلدیة الفحیص مَ , عَ األزمة وقبلھامر األسابیع الماضیة من عُ  التأكید, أننا طوال ومن المھم
یة مع مدیریة التنم الفریق الواحد والتعاون المستمربروح و ,مستمر وشفاف مع متصرفیة لواء ماحص والفحیص
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ة, وتنمیة اجتماعی ,ومتصرفیة ,بلدیة – ناطة بنا جمیعاالمسؤولیة الوطنیة الكبیرة المُ  بابمن وذلك  .اإلجتماعیة
 مسؤولیة وفي كل وقت. و وضوح  بكل عملناوآلیة كافة برامج  وقمنا بعرض .-ومجتمع

انونیة الوطنیة والقبمسؤولیاتنا  بكل مھنیةأال وھو اإللتزام  واحدا، اإال عنوان ال یحملُ كبلدیة بھ  نقومُ منا وقُ أن أي عمل 
 واجبٌ  على أساس أنھو تمییز،دون أي وتقدیم كل خدمة ممكنة ألي انسان (مواطن أو الجيء أو وافد)  كمؤسسة،

  ة.حبَ ھ بأمانة وتواضع ومَ لُ انساني نحمِ  وعملٌ وطني 

 رئیس بلدیة الفحیص / المھندس جمال حتر                                                                      

                                                                                      
      

 


