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زيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي األلفية
ضمن زيارتھا ل ألردن ف ي ش ھر تش رين األول
 2015زارت ال رئيس التنفي ذي لمؤسس ة
تح دي األلفي ة الس يدة دان ا ھاي د نق اط متع ددة
ض من مش اريع برن امج تح دي األلفي ة ف ي
األردن حيث اس تمعت إل ى ش روحات ع ن آخ ر
المس تجدات واالنج ازات المتحقق ة .وراف ق
السيدة ھايد وف د رفي ع المس توى م ن مؤسس ة
تحدي األلفية.
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زيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي األلفية
دش نت ال رئيس التنفي ذي لمؤسس ة
تح دي األلفي ة المبن ى اإلداري الجدي د
س ن عملي ات
لس لطة المي اه ال ذي سيح ّ
التش غيل والص يانة للس لطة وس يوفر
مس احة ل إلدارة وتخ زين قط ع الغي ار
والمع دات ومس احة للت دريب .وي تم
تمويل البناء م ن خ الل الوف ورات الت ي
حققتھ ا ش ركة تح دي األلفي ة نتيج ة
إدارتھ ا الفعال ة لبرن امج تح دي األلفي ة
الذي ال يھ دف فق ط إل ى تحس ين البني ة
التحتي ة لش بكات المي اه والص رف
الص حي ،ب ل وإل ى بن اء الق درات
المؤسس ية لص يانة خ دمات المي اه
والصرف الصحي والحفاظ عليھ ا حت ى
بعد انتھاء برنامج المنحة.

3

مشروع شبكــات الميــاه
العطاء

نسبة اإلنجاز

نسبة اعادة األوضاع

عطاء رقم 1
)ائتالف حيمور والعمرية(

98%

96%

عطـاء رقـم 2
)الشركة العمرية للمقاوالت(

78%

62%

عطاء رقم 3
)الشركة حسين عطية وأوالده(

100%

100%

عطاء رقم 4
)الشركة فرحان وفؤاد أبو حمدان(

95%

100%

)(31/2013عطـاء رقـم 5
)الشركة حسين عطية واوالده(

82%

66%
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حتى نھاية شھر يناير2016 ،

خدمة مناطق جديدة في محافظة الزرقاء
•
•

•

•

خدمة منطقة جبل فيصل بالرصيفة بقيمة 1.6
مليون دوالر أميركي.
تمدي د ش بكات مي اه فرعي ة م ع وص الت منزلي ة
وع دادات مي اه جدي دة ،بط ول تقريب ي  20ك م
ألغراض تحسين التزويد المائي في جبل فيصل،
نظ راً الھت راء ش بكات المي اه القائم ة ف ي تل ك
المنطقة ضمن إجراءات لتوس يع نط اق مش روع
المياه.
كما سيتم تمديد شبكات مياه جدي دة م ع اس تبدال
للع دادات القديم ة ألغ راض خدم ة م ا يق ارب
 150مش تركا ف ي منطق ة الخمي رة  /ي اجوز
وبقيمة  200ألف دوالر.
إل ى جان ب تمدي د خط وط رئيس ية لتعزي ز دخ ول
المياه في الوسط التج اري والغويري ة ف ي مدين ة
الزرقاء بقيمة  800ألف دوالر.
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مشروع إدارة المياه المنزلية

حملة التوعية

ال رئيس التنفي ذي لمؤسس ة تح دي األلفي ة التابع ة للحكوم ة
األمريكية تطلق المرحلة الثانية من حملة "بالماء نحيا".
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الجندر وبرنامج السيدات السباكات
• دراس ات دم ج الن وع االجتم اعي
إلش راك ودع م الجماع ات المھمش ة
كالنساء والشباب.
• وص لت نس بة التوظي ف للنس اء ف ي
مشاريع األلفية حوالي .%15

سيدة في البرنامج تمارس مھنة السباكة

• ت م ت دريب  30س يدة عل ى أعم ال
السباكة بالتعاون مع مؤسس ة الت دريب
المھن ي كم ا عمل ت تل ك الس يدات م ع
المقاولين كجزء من التدريب العملي.
8

16

مشروع إدارة المياه المنزلية

حملة التوعية
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مشروع إدارة المياه المنزلية
عدد المنازل المخدومه

اعمال المشروع

رقم العطاء

 1301منزل

رفع السعه التخزينيه للمياه و
صيانة واعادة تاھيل المرافق
الصحيه وشبكات المياه داخل
منازل منتفعي المعونه الوطنيه
في الرصيفه

شركة (249‐2014)‐MCC
عامر الضمور والفلوجه
للمقاوالت

 1272منزل

رفع السعه التخزينيه للمياه و
صيانة واعادة تاھيل المرافق
الشركه (250‐2014)‐MCC
الصحيه وشبكات المياه داخل
العمريه للمقاوالت
منازل منتفعي المعونه الوطنيه
في الزرقاء الرصيفه

 1382منزل

رفع السعه التخزينيه للمياه و
صيانة واعادة تاھيل المرافق
الشركه (251‐2014)‐MCC
الصحيه وشبكات المياه داخل
العمريه للمقاوالت
منازل منتفعي المعونه الوطنيه
في الزرقاء

حملة الصيانة
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مشروع شبكات الصرف الصحـي
العطاء

الكمية الكلية
كم

عطاء رقم 83
)مؤسسة بوشة للمقاوالت(

77.07

عطاء رقم 84
)ائتالف حيمور والعمرية(

120.92

عطاء رقم 85
)مؤسسة بوشة للمقاوالت(

67.89

عطاء 192
المرحلة ثانية ضاحية األميرة ھيا
المجموع

30
295.88

الكميات المنجزة
كم

نسبة االنجاز
%

76.2

98.9%

115.57

95.6%

66.9

98.5%

16.77

55.9%

275.44

93.1%
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حتى نھاية كانون ثاني 2016

استالم االعمال
تاريخ االستالم
عدد الوصالت المنزلية
المتوقع للخطوط الخطوط المتبقية
المستلمة لغاية
المتبقية من
)(kmلالستالم
تاريخه
العطاء

اطوال الخطوط
المستلمة لغاية
تاريخه

العطاء

نيسان 2016

22

1097

55.5

C83

نيسان 2016

45

1552

45.7

العطاء االصلي C84

اب 2016

800

0

30

ضاحية االميرة ھيا

26

1246

42.4

C85

700

0

30

C192

باستثناء ( 93
ضاحية االميرة
)ھيا

3895

نيسان 2016
اب 2016

143.6

المجموع Total
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مشروع توسعة محطة الخربة السمرا
لتنقية المياه العادمة
الوضع الراھن
• تم افتت اح توس عة المش روع ف ي
 19تش رين األول 2015
حي ث كان ت بدايت ه ف ي 11
تشرين األول .2012
• القط اع الخ اص ووزارة المي اه
وال ري لمعالج ة  %70م ن
المي اه العادم ة ف ي األردن بم ا
فيھا مدين ة عم ان وت وفير 133
ملي ون مت ر مكع ب م ن المي اه
المعالج ة س نويا %10 :م ن
المياه السنوية في األردن.
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الصحـة والسالمـة في محافظة
الزرقـــاء
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الصحـة والسالمـة في محافظة
الزرقـــاء
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نظــام الشكـــاوي

معـتـــز الصويتـي
ضابط الصحـة والسالمـة والبيئــة
ھاتف+962 5 3937599 :
بريد اإللكترونيmal‐suwifty@mca‐Jordan.gov.jo:

www.mca‐Jordan.gov.jo
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تحديات وصعوبات بسبب الممارسات الخاطئة
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نحن بحاجة لتعاونكـم لجعل محافظة الزرقـــاء مكان افضل!

العمالة

• عدد األردنيين الذين تم توظيفھم بدوام
كام ل ف ي برن امج تح دي األلفي ة ف ي
المش اريع الثالث ة )مي اه وص رف
صحي وتوسعة السمرا(:
 oذكور 1985
 oإناث 94
 oمجموع 2079
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شكـــراً لتعــاونكم !
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