
	

	

 )2محضر اجتماع لجنة المنتفعين رقم (
  شركة تحدي األلفية

  
اجتمعـت لجنـة المنتفعـين لشـركة تحـدي األلفيـة برئاسـة  2013آذار  13ظهرا من يوم األربعاء الموافـق  12:00في تمام الساعة 

  رئيس لجنة المنتفعين وبحضور األعضاء المرفق أسمائهم في سجل الحضور حيث تم مناقشة ما يلي:  
  

 ل والعالقـات العامـة، الـذي شـكر أعضـاء لجنـة المنتفعـين علـى الحضـور ابتدأ االجتماع بترحيب من السيد سـفيان القرشـي، مـدير االتصـا
وأوضح أن شركة تحدي األلفية إذ تود أن تطرح آخر مستجدات المشاريع أمام األعضاء فـي هـذا االجتمـاع، إال أنهـا ترغـب بشـكل أكبـر 

 .جاح برنامج األلفية في محافظة الزرقاءأن تستمع لمقترحات وآراء األعضاء حول الشركة ومشاريعها لما في ذلك من أهمية في إن
  
  عقب ذلك، قام القرشي بدعوة الحضور إلى التعريـف بأنفسـهم والجهـات التـي يمثلوهـا حيـث شـمل الحضـور مـدراء ومـوظفي شـركة تحـدي

 جنة المنتفعين.األلفية وممثلي مؤسسة تحدي األلفية األمريكية والمستشار الهندسي للشركة وكذلك مقاولو الشركة إلى جانب أعضاء ل
 

  قام بعد ذلك المهندس كمال الزعبي، المـدير التنفيـذي لشـركة تحـدي األلفيـة،  بالترحيـب بالحضـور وشـكر لهـم جهـدهم داعيـا الجميـع إلـى
قـه إيالء هذه اللجنة اهتماما خاصا لما في ذلك من تحقيق لمصلحة أهالي الزرقاء، ومبينا أن كل ما يتم مناقشته في االجتماع سـيتم توثي

 في محاضر اجتماع لتطلع عليها الحكومتين األردنية واألمريكية والجهات الممثلة لها في هذا البرنامج. 
 

  مـــن جهتـــه شـــدد المهنـــدس معتصـــم الحيـــاري، رئـــيس لجنـــة المنتفعـــين، علـــى أهميـــة دور لجنـــة المنتفعـــين فـــي تـــوفير التغذيـــة الراجعـــة مـــن
 عنصر هام في البرامج التنموية وضروري لتحقيق النجاح. المجتمع المحلي وقال أن إشراك المجتمع المحلي

 
  مـــن جانبـــه تحـــدث الســـيد آلكـــس رســـن، المـــدير المقـــيم فـــي األردن لمؤسســـة تحـــدي األلفيـــة األمريكيـــة، عـــن كـــون لجنـــة المنتفعـــين صـــوت

المجتمــع المحلــي ومــا إلــى ذلــك مــن مســؤولية نقــل أفكــارهم ومقترحــاتهم وشــكواهم لتيســير تنفيــذ المشــاريع بمــا يــتالئم مــع المصــلحة العامــة، 
منظماتهم قد اختارتهم بعناية للمساهمة في هذا البرنامج اإلنمائي الذي يعـد مـن أهـم البـرامج فـي األردن، كمـا وذكر أعضاء اللجنة بأنهم 

 حثهم على االرتقاء بمهامهم بفاعلية واقتدار بما يتناسب مع توقعات أهالي المحافظة. 
 



	

	

 ت الصـرف الصـحي قدمـه المهنـدس نظيـر وابتدأ العرض التوضيحي (مرفق نسخة من العرض) باستعراض آخر مستجدات مشروع شـبكا
أبو عرقوب، نائب المدير التنفيذي للمشـاريع فـي شـركة تحـدي األلفيـة. ثـم قـام القرشـي باسـتعراض آليـات التواصـل مـع المجتمـع المحلـي. 

لفية، ثـم تبع ذلك عرض عن آخر مستجدات مشروع شبكات المياه قدمه المهندس لويس قاقيش، مدير شبكات المياه في شركة تحدي األ
 عاد أبو عرقوب ليعرض آخر تطورات مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة.

 
  بعــد انتهــاء العــرض، تــم فــتح المجــال لالستفســارات حيــث تســاءل د. زكريــا صــيام، نائــب رئــيس جامعــة الزرقــاء األهليــة، إذا كــان فــي نيــة

شركة تحدي األلفية تسريع وتيرة األعمال في فترة الصيف مع المحافظة على مستويات الدقة واالتقان ومراعاة المسائل البيئية واحتـرازات 
. رد عليه الزعبي أن الشركة ماضية بجد وبدون تأخير مع توقع أن تـزداد سـرعة االنجـاز فـي فصـل الصـيف علـى عكـس السالمة العامة

الشتاء الذي يكون في بعض األحيان عائقا امام التنفيذ. وأشار إلى إنه بالرغم من رغبة الشركة في اتمام العمـل بأسـرع مـا يمكـن، إال إن 
االجتماعيــة والبيئيــة، فســالمة المــواطن قبــل كــل شــيء والتواصــل الفعــال والكــافي مــع المجتمــع  ذلــك لــن يكــون علــى حســاب االحتــرازات

المحلي ضروري إلنجاح المشروع. وقال إن المواصفات الفنية العالية جدا في هذا المشاريع جديدة للمقاول األردني وبالتـالي يتطلـب وقتـا 
 منه حتى يعتاد ويتأقلم عليها. 

 
 ،ممثلــة اتحــاد المــرأة األردنيــة، أشــادت بــالجهود المبذولــة فــي تنفيــذ مشــروع شــبكات الصــرف الصــحي وبــاالجراءات  الســيدة غــادة حجــاوي

البئية واالجتماعية المطبقة حيث أوضحت أن المشروع غطى الحي الذي تقطنة وهو حي الفالح ما أتاح لها الفرصة لمراقبة التنفيـذ عـن 
 قرب. 

 
  متصرفية الهاشمية، والمهندس قاسم الصرايره، ممثل بلديـة الهاشـمية، مـن عـدم شـمول المشـروع بعـض وتساءل السيد أحمد الزيود، ممثل

المواقع بحسب المخططات مثل منطقة السخنة. بين الزعبي أن اختيار المواقع يأتي نتيجة لدراسات مكثفة أخـذت بعـين االعتبـار المـوارد 
نقيــذ المشــروع وقــال أنــه هنــاك ميزانيــه محــددة وٕان كانــت ليســت بالميزانيــة الكبيــرة ولكنهــا الماليــة المتاحــة وكثافــة الســكان والكلفــة الماليــة لت

وضـعت لتغطــي تلــك المنــاطق التــي لــم يشـملها المشــروع فــي دراســاته. فمــثال، وجــدت الشــركة عنـد بــدءها تنفيــذ المشــروع شــوارع جديــدة لــم 
 لك، ستقوم الشركة بدراسة هذه المستجدات إليجاد الحلول. كم. في ضوء ذ 15و  10تكن موجودة في السابق مجموع أطوالها بين 

 
  ،ونوه السيد عبد الرحمن الزواهره عن ضرورة معاملة محافظة الزرقاء كمنطقتين رئيسيتين الزرقاء والرصيفة لكبر تعداد سـكان المنطقتـين

مياها في مشروع إدارة الميـاه المنزليـه الـذي هـو وقال أن اختيار المنازل/العائالت التي هي من صندوق المعونة الوطني لصيانة شبكات 
جزء من مشروع شبكات المياه اليعني أن المشروع قد وصل إلـى العـائالت األكثـر فقـرا. واستسفسـر عـن عـدم شـمولية األزرق مشـيرا إلـى 

حا عــن نصــيب األيــدي أنــه ال يوجــد فيهــا صــرف صــحي مــا يهــدد الميــاه الجوفيــة وهــذا يــؤثر ســلبا علــى عمــان والزرقــاء. كمــا طلــب توضــي



	

	

العاملـــة فـــي محافظـــة الزرقـــاء خاصـــة فئـــة الشـــباب مـــن جـــراء مشـــروع األلفيـــة. ورد الزعبـــي أن االعتمـــاد علـــى صـــندوق المعونـــه الـــوطني 
للوصول إلى الشرائح األكثر فقرا في ظل وجود طرق أخرى للوصول إليهم مثـل الجمعيـات هـو لتـوفر معلومـات موثقـة تتجـدد سـنويا لـدي 

عونــة الــوطني. وبــين أن األزرق ينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى المنــاطق األخــرى فــي محافظــة الزرقــاء اذ يجــب مراعــاة الكلفــة صــندوق الم
والكثافة السكانية عن اختيار المناطق ولهذا لم تأت المنطقة ضمن األولويات حسب الدراسات. أما بالنسبة لأليدي العاملة، فقال الزعبـي 

علـى توظيـف الكفـاءات األردنيـة وتناشـد مستشـاريها ومقاوليهـا دومـا بـأن تكـون العمالـة أردنيـة وبالتحديـد  أن شركة تحدي األلفيـة حرصـت
 من محافظة الزرقاء، وضرب مثال محطة خربة السمرا حيث وظفت عدد كبير من لواء الهاشمية كما وفرت فرص عمل للنساء. 

 
 في االجتماع القادم ليتم االطالع على مواقع العمل عن كثب.  دعا الزعبي لترتيب زيارة ميدانية ألعضاء لجنة المنتفعين 

 
  .من جهته شكر النائب قصي الدميسي الحكومة األمريكية والشـعب األمريكـي علـى الـدعم، كـم شـيد بالسـالمة العامـة فـي مشـاريع األلفيـة

ع سيسـتثني أبنــاء المخيمـات ممـن ال يحملــون وطـرح النائـب ســؤاال عـن آليـة الشــكاوي وكيفيـة معالجتهـا، كمــا تسـاءل عمـا إذا كــان المشـرو 
األرقــام الوطنيــة، مشــيرا إلــى أن جميــع المنتفعــين مــن صــندوق المعونــة الوطنيــة مــن حملــة األرقــام الوطنيــة. وأجــاب الزعبــي أن الشــركة 

وزع الشـركة نشـرات عليهـا توضح في لقاءاتها وتواصلها مع المواطنين آلية االتصال بالشركة لتقديم اإلقتراحات والشـكاوي وغيرهـا حيـث تـ
معلومــات لإلتصــال علـــى الشــركة أو المشــرف الهندســـي أو المقــاول مشــيرا إلـــى أنــه وبحمــد اهللا لـــم تتلــق الشــركة أيـــة شــكوى جديــة لهـــذه 
اللحظــة. وقــال أن اختيــار العينــة مــن صــندوق المعونــة الــوطني كــان نتيجــة لدراســات مكثفــة قامــت بهــا مؤسســة تحــدي األلفيــة األمريكيــة 

لحكومــة األردنيــة حيــث وجــدت فــي الصــندوق معلومــات موثقــة عــن األســر الفقيــرة والمســتقيدة مــن المعونــة وبالتــالي جــاءت شــركة تحــدي وا
األلفية لتبني على هذا الطريق، مؤكدا للنائـب أن سـؤاله سـيتم طرحـه أمـام مجلـس اإلدارة, وقـال الزعبـي أن الخطـوات القادمـة فـي مشـروع 

ستشــمل تنفيــذ مســح استقصــائي بالتعــاون مــع دائــرة االحصــاءات العامــة لتحديــد األســر مــن ضــمن الصــندوق األكثــر إدارة الميــاه المنزليــة 
 حاجة للدعم بناء على محددات معينة تشمل الوضع االجتماعي واحتياجات البيت للصيانة المائية. 

 
  في حين شكر السيد سلطان حسان، ممثل محافظة الزرقاء، الشركة على اجراءات السالمة العامة. وتساءل إذا تـم األخـذ بعـين االعتبـار

  توصيل محطة البساتين مع مشروع مياه الديسي حيث أكد له الزعبي أن ذلك سيحصل.   

	


