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لك العـيـــد لك العـيـــد 
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جاللة  الوطن  قائد  ميالد  عيد  في 
الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل يكبر 
�شعاع  بداخلنا  ويتجدد  الفرح..  فينا 
الأم��ن��ي��ات  م���دارك  وتتو�شع  الأم����ل.. 
ال��ولء  ن��ج��دد  والأح�����الم.. وك��ل �شنة 
التي  والوفاء  الع�شق  وحكاية  والنتماء 
الوطن  بقائد  المخيمات  �شكان  تربط 

والوطن. 

في عيد ميالد عميد اآل ها�شم الغر 
القائد  لأن  ف��رح��ًا  ن���زداد  الميامين 
الها�شمي قد اأنعم علينا بف�شل جهوده 
الأم���ن والأم����ان وال��ت��ط��ور والإزده����ار 
واأمدنا بمقومات من �شاأنها اأن تقودنا 
والنجاز  العطاء  معادلة  �شياغة  اإلى 
م�شاحة  غطت  وم���ب���ادرات  وب��م��ك��ارم 

المخيمات. 

مواقفه  تجلت  الذي  القائد  هو  هذا 
اأبناء  جانب  اإل��ى  الأ�شيلة  الها�شمية 
المخيمات  التي �شهدت عبر ال�شنوات 

الإزدهار والتطور ...

ال��ك��ل��م��ات ع��ن و���ش��ف وري��ث  تعجز 
الثورة العريبة الكبرى  فهو خير داعم  

للق�شية الفل�شطينية فعاًل وقوًل. 

حفظه  البالد   �شيد  ميالد  عيد  في 
في  المخيمات   اأبناء  يقف جموع  اهلل 
العلي  اإل��ى  يبتهلون  مترا�شة  �شفوف 
ال��ق��دي��ر ب����اأن ي��ح��ف��ظ ال��ق��ائ��د  ويمد 

جاللته بموفور ال�شحة والعافية. 

م�شدر  ي��ا���ش��ي��دي   مواقفكم  ولأن 
فخر واإعتزاز لكل اأبناء الوطن.. هذه 
تعد  ل  للمخيمات   الداعمة   المواقف 
ول تح�شى هي را�شخة ر�شوخ الجبال 

في عقولنا. 

ف���ي ع��ي��د م���ي���الد ���ش��ي��دن��ا ت��غ��م��رن��ا 
باأن  العهد  ونجدد  والبهجة  ال�شعادة 
الغالي  للوطن  الأوفياء  الأوفياء  نبقى 
وقائد الوطن ونجدد الوعد باأن يوا�شل 
الإنجازات  م�شيرة  المخيمات   اأبناء 
دون توقف بف�شل اهتمامكم ودعمكم 
ف��اأن��ت��م ي��ا ���ش��ي��دن��ا الأغ���ل���ى والأق����رب 

لقلوبنا. 
وفي هذة المنا�شبة ال�شعيدة  اإ�شمحوا 
دائ��رة  واإ���ش��م  باإ�شمي  اأت��ق��دم  اأن  ل��ي 
الفل�شطينية ولجان الخدمات  ال�شوؤون 

والفعاليات  الإ�شت�شارية  والهيئات 
�شاحب  من  المخيمات  في  ال�شعبية 
عبداهلل  الملك  الها�شمية  ال��ج��الل��ة 
اهلل(،  )حفظه  الح�شين  اإب��ن  الثاني 
والأ�شرة الأردنية الواحدة باأ�شمى ايات 
التهنئة والتبريك بمنا�شبة عيد  ميالد 
اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائلين  جاللته 
يحفظ جاللته ويمتعه بموفور ال�شحة 
منيعًا  �شدًا  وقوفنا  موؤكدين  والعافية، 
خلف القائد �شد اأي محاولة تم�س اأمن 

واإ�شتقرار الوطن. 
ميالد  ع��ي��د  المنا�شبة  ه���ذة  وف���ي 
الأردن  ع��ل��ى  اهلل  اأع�����اده  ج��الل��ت��ه، 
واليمن  بالخير  و�شعبًا  واأر���ش��ًا  قيادًة 
العديد  الأردن  حقق  وقد  والبركات، 
في  بها  نفاخر  التي  الإن��ج��ازات  م��ن 
والإقت�شادية  ال�شيا�شية  ال��م��ج��الت 
والإج��ت��م��اع��ي��ة، وم�����ش��ي��رة الإ���ش��الح 
اقوى  واأردن  اأف�شل،  غد  نحو  والبناء 
اأبنائه وبناته، وما كان  ومزدهر بهمة 
والإلتقاء  التفاعل  لول  يكون  اأن  لذلك 

بين القائد و�شعبه الوفّي.

قدمه  م��ا  ن�شتذكر  اأن  يجب  وه��ن��ا 
اهلل(  )حفظه  الملك  جاللة  ويقدمه 
من مكارم ملكية لأبنائه في المخيمات، 
غطت جميع مناحي الحياة، و�شاهمت 

في تطوير مجالت عديدة.
على  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة  ال���و����ش���اي���ة  اإن 
ال��م��ق��د���ش��ات ه��ي اإم���ت���داد ل��ل��رواب��ط 
التي  والح�شارية  والتاريخية  الدينية 
ومقد�شاتها،  ال��ق��د���س  اإل���ى  ت�����ش��دن��ا 
ورعايٍة  عمرية،  لعهدٍة  اإم��ت��دادًا  وهي 
اإ�شالمية  عربية  وودي��ع��ٍة  ها�شمية، 
حملها الها�شميون كابرًا عن كابر بكل 
عنها  والذود  واقتدار  واخال�س  اأمانة 

في وجه اأطماع المعتدين.
ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل  وق���د ورث ج��الل��ة 
ال��ث��ان��ي ب���ن ال��ح�����ش��ي��ن ه����ذا ال����دور 
عن  واإخ��ال���س  تفاني  بكل  المقد�س، 
الأب������اء  والأج�������داد  م��ن م��ل��وك بني 
ها�شم، ليعمل في مواجهة المخططات 
تحاك  التي  الإ�شرائيلية  والموؤاآمرات 
���ش��د ال���ح���رم ال��ق��د���ش��ي ال�����ش��ري��ف، 
والم�شيحية  ال�شالمية  والمقد�شات 

المعالم  طم�س  اإل��ى  الهادفة  الأخ��رى 
التاريخية والدينية والح�شارية العربية 
الإ���ش��الم��ي��ة وت��ه��وي��ده��ا، اإ���ش��اف��ة الى 
بالقد�س ومقد�شاتها  الملكي  الإهتمام 
الها�شمية  الإع����م����ارات  خ���الل  م���ن 
المتوا�شلة للم�شجد الق�شى المبارك 

وقبة ال�شخرة ال�شريفة.
ق�شية  ومعها  ومقد�شاتها  فالقد�س 
هي  ومعاناتها،  اآلمها  بكل  فل�شطين 
المفدى ق�شية  الملك  قال جاللة  كما 
الأردن الأولى، و�شيظل الأردن بقيادته 
ق�شايا  عن  الأول  المدافع  الها�شمية 
اأمته وعلى را�شها ق�شية فل�شطين اإلى 
اأن يحقق الأ�شقاء طموحاتهم الوطنية 
الم�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  باأقامة 

وعا�شمتها القد�س.
الملك  م��وق��ف ج��الل��ة  ك���ان  ول��ق��د 
وا�شحا  دائ��م��ا  �شريحا  وال��ح��ك��وم��ة 
وجريئا برف�س المحاولت الإ�شرائيلية 
والقانوني  التاريخي  الو�شع  تغيير  في 
ال�شريف،  القد�شي  الحرم  في  القائم 
للم�شجد  والمكاني  الزماني  والتق�شيم 

الأق�شى المبارك، والتم�شك بالو�شاية 
الها�شمية على المقد�شات في القد�س.
واعتزازنا  فخرنا  عن  نعبر  اإذ  واأننا 
الركب  لقائد  والبطولة  العز  بمواقف 
عبداهلل  الملك  الحمى جاللة  وحامي 
الثاني بن الح�شين، لنوؤكد على وقوفنا 
الها�شمية  قيادته  خلف  واح��د  �شفا 
في  الحكيمة  و���ش��ي��ا���ش��ت��ه  ال��ر���ش��ي��دة 
وعن  ومقد�شاتها  القد�س  عن  الدفاع 
فل�شطين،  الولى ق�شية  العرب  ق�شية 
���ش��ي��رو ي��ا���ش��ي��دي ت��رع��اك ع��ي��ن اهلل، 
وملكًا  قائدا  وقلوبنا  عيوننا  وترعاك 
عربيا ها�شميا ين�شج في �شجل ال�شرف 
الحكمة  من  �شفحة  يوم  كل  والبطولة 

والإقدام وال�شجاعة.
واأنتهز هذه المنا�شبة  لأتقدم بال�شكر 
المخيمات  اأبناء  كافة  من  والتقدير 
الحفاظ  ف��ي  الثابتة  مواقفهم  على 
والإلتفاف حول  الوطنية  الثوابت  على 
ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي اب��ن 

الح�شين )حفظه اهلل ورعاه(

يا�صاحب العيديا�صاحب العيد
بقلم المهند�س رفيق خرفان 	
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مكارم ملكية ومبادرات عمت المخيماتمكارم ملكية ومبادرات عمت المخيمات

مراكز البرامج الن�شائية

الحدائق العامة
الهدف  بمبادرات  العامة  الحدائق  وحظيت 
منها تح�شين هذه الحدائق لروادها بالتحديد 

في مخيم حطين ومخيم البقعة. 
الفل�شطينية  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  ن��ف��ذت  ف��ق��د 
مالعب  �شمنها  حطين  مخيم  حديقة  م�شروع 
 2020 عام  ونفذت  دينار  األ��ف   )100( بقيمة 

حتى عام 2021. 
م�شروع  الفل�شطينية  ال�شوؤون  دائ��رة  ونفذت 
بقيمة )213(  البقعة  في مخيم  عامة  حديقة 

األف دينار وذلك عام 2016. 

وحظيت العملية التربوية باإهتمام 
بهدف  ع��دي��دة  وم���ب���ادرات  ملكي 
الدرا�شية  والأج���واء  الراحة  توفير 

للطلبة في المخيمات. 
ون��ف��ذت ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ب��ادرات 
ال�شوؤون  دائ���رة  ب��اإ���ش��راف  الملكية 

الفل�شطينية وعلى النحو التالي: 
حكومية  م��دار���س  �شيانة  اوًل: 
 )4( وع��دده��ا  البقعة  مخيم  ف��ي 
والتعليم  التربية  وزارة  ونفذتها 
بقيمة )650( األف دينار وذلك عام 

 .2008
 ث��ان��ي��ًا: ت��م اإن�����ش��اء غ��رف �شفية 
ال�شاملة  الثانوية  الطالبية  لمدر�شة 
تم  حيث  الأط��ف��ال  وري��ا���س  للبنات 
لمدر�شة  �شفية  غ��رف  �شت  اإن�شاء 
لريا�س  وحطين  الثانوية  الطالبية 
الأ�شغال  وزارة  ونفذتها  الأط��ف��ال 
دينار  األ��ف   )218( بتكلفة  العامة 

وذلك عام 2018. 

مخيم  مدر�شة  اإن�شاء  تم  ثالثًا: 
الم�شروع  ون��ف��ذ  الأ�شا�شية  م��ادب��ا 
بقيمة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
ع��ام  وذل����ك  دي��ن��ار  األ����ف   )500(

 .2007
اأطفال  رو�شة  اإن�شاء  تم  راب��ع��ًا: 
اأهالي  تخدم  غ��زال  عين  لمدر�شة 
الم�شروع  ون��ف��ذت  حطين  مخيم 
وزارة التربية والتعليم عام )2007( 

بكلفة )145( األف دينار. 
ت��م ف��ي ع��ام )2007(  خ��ام�����ش��ًا: 
طه  مدر�شة  �شيانة  م�شروع  تنفيذ 
ح�����ش��ي��ن ف���ي م��خ��ي��م ح��ط��ي��ن ون��ف��ذ 
والتعليم  التربية  وزارة  الم�شروع 
بكلفة )198( األف دينار وتم �شيانة 
والتي  الثانوية  غ��زال  عين  مدر�شة 
ونفذ  حطين  مخيم  اأه��ال��ي  تخدم 
والتعليم  التربية  وزارة  الم�شروع 
بقيمة )400( األف دينار وذلك عام 

 .)2007(

اإن�ساء و�سيانة المدار�صاإن�ساء و�سيانة المدار�ص

بتقديم  المخيمات وتقوم  المنت�شرة في  الن�شائية  البرامج  حظيت مراكز 
الخدمة للقطاع الن�شائي بمبادرات عديدة ومكرمات ملكية ي�شار لها بالبنان. 
عدة  في  المبادرات  من  العديد  الفل�شطينية  ال�شوؤون  دائ��رة  نفذت  فقد 

مخيمات اأبرزها: 
اأعمال  تمت  حيث  �شوف  مخيم  في  الن�شائية  البرامج  مقر  �شيانة  اأوًل: 
التو�شعة بم�شاحة )50 م( بقيمة اإجمالية )20( األف دينار وتم الإنتهاء من 

التنفيذ عام )2021(. 
ثانيًا: تم اإن�شاء مبنى الرو�شة لمركز البرامج الن�شائية في مخيم البقعة 

بم�شاحة )150 م( بكلفة )40( األف دينار عام )2021(. 
بم�شاحة )200  ال�شخنة  في مخيم  المحلي  المجتمع  مركز   اإن�شاء  ثالثًا: 

م2( بكلفة )70( األف دينار عام )2020(. 
م�شاريع  اإنتاج  في  ي�شاهم  هامًا  �شرحًا  كونه  في  المركز  اأهمية  وتاأتي 

لتمكين المراأة حيث يعمل المركز على تدريب �شيدات المخيم في مجالت 
الخياطة والتجميل مما يتيح لهن الم�شاهمة في رفع م�شتوى معي�شة اأ�شرهن 

والم�شتوى القت�شادي لعائالتهن. 
التابع  المراأة  اتحاد  لمركز  م2(   300( بم�شاحة  مبنى  اإن�شاء  تم  رابعًا: 
بكلفة  الم�شروع  هذا  العامة  الأ�شغال  وزارة  نفذت  حيث  الطالبية  لمخيم 

اإجمالية مقدارها )120( األف دينار عام )2008(. 
خام�شًا: �شيانة �شاملة  لمبنى  لجنة خدمات مخيم حطين القديم وتحويله 
اإتحاد المراأة وقد نفذ الم�شروع وزارة  اإلى مقر لجمعية ن�شاء حطين ومقر 

الأ�شغال العامة عام )2008(. 
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المراكز التنموية والمباني الإ�ستثماريةالمراكز التنموية والمباني الإ�ستثمارية
المب���ادرات الملكي���ة غط���ت م�ش���احات وا�ش���عة ومهم���ة تمثل���ت ف���ي اإيج���اد بني���ة تحتي���ة تو�ش���عية للمراك���ز التنموي���ة والمبان���ي الإ�ش���تثمارية به���دف م�ش���اعدة لج���ان المخيم���ات عل���ى اإقام���ة العدي���د م���ن 
الم�ش���اريع الإ�ش���تثمارية لتوظف ل�شالح الخدمات وتح�ش���ين معي�ش���ة �ش���كان المخيمات وفعاًل تعددت المبادرات و�ش���ملت كافة المخيمات بعد ر�شد موازنة كبيرة لتنفيذ هذه الم�ش���اريع الإ�ش���تثمارية

المركز التنموي التابع للجنة مخيم الزرقاء

عام  الزرقاء  مخيم  خدمات  للجنة  التابع  ال�شامل  التنموي  المركز  اإن�شاء 
متعددة  وقاعة  المخيم  اأهالي  تخدم  منا�شبات  �شالة  من  ويتكون   )2016(
بقيمة  الفل�شطينية  ال�شوؤون  لدائرة  ومكتب  للجنة  اإداري��ة  ومكاتب  الأغ��را���س 

)294( األف دينار. 
مبنى لجنة خدمات ونادي �سباب الح�سين

المباني  من  وه��و  الح�شين  �شباب  ون��ادي  خدمات  للجنة  تابع  مبنى  اإن�شاء 
الم�شتركة ونفذته وزارة الأ�شغال العامة عام )2016( بكلفة )528( األف دينار. 

عام )2016( بقيمة )247( األف دينار. 

قاعة تابعة للجنة خدمات مخيم ال�سهيد عزمي المفتي

اإن�شاء قاعة تابعة للجنة خدمات مخيم ال�شهيد عزمي المفتي تتكون من �شالة 
الفل�شطينية  ال�شوؤون  الأغرا�س وخدمات ومرافق �شحية نفذتها دائرة  متعددة 

عام )2016( بقيمة )247( األف دينار. 
المركز التنموي في مخيم �سوف

اإن�شاء المركز التنموي ال�شامل التابع للجنة خدمات مخيم �شوف ويتكون من 
�شالة متعددة الأغرا�س ومكاتب وخدمات ومخازن تجارية و�شيانة الملعب في 
دينار  األف   )400( بقيمة  الفل�شطينية  ال�شوؤون  دائرة  ونفذته  المخيم  حديقة 

خالل ثالث �شنوات )2021-2019(.

مركز تنموي مخيم حطين

اإن�شاء المركز التنموي ال�شامل التابع للجنة خدمات 
الأغ��را���س  متعددة  �شالة  من  وتكون  حطين  مخيم 

ومكاتب اإدارية مقدارها )408( اآلف دينار. 
المبنى الإ�ستثماري للجنة مخيم حطين 

خدمات  للجنة  التابع  الإ�شتثماري  المبنى  اإن�شاء 
من  الم�شروع  وتكون  الأول(  )الطابق  حطين  مخيم 
وللجنة  للدائرة  ومكاتب  الأغ��را���س  متعددة  �شالة 
عام  الفل�شطينية  ال�شوؤون  دائ��رة  ونفذته  الخدمات 

)2007( بكلفة )150( األف دينار. 
المبنى الإ�ستثماري للجنة مخيم الأمير ح�سن

تم اإن�شاء المبنى الإ�شتثماري التابع للجنة خدمات 
وي�شمل  طابقين  م��ن  ويتكون  ح�شن  الأم��ي��ر  مخيم 

مخازن تجارية. 
الأ�شغال  وزارة  قامت  حيث   )2007( ع��ام  ونفذ 

العامة بذلك وبكلفة )290( األف دينار. 
المركز التنموي للجنة خدمات مخيم مادبا

للجنة  التابع  ال�شامل  التنموي  المركز  اإن�شاء  تم 
من  وي��ت��ك��ون   )2012( ع��ام  م��ادب��ا  مخيم  خ��دم��ات 
مخازن تجارية وقام بتنفيذه دائرة الأبنية الحكومية 

بكلفة )289( األف دينار. 
�سالة لجنة خدمات مخيم اإربد

اإربد وهي  اإن�شاء �شالة تابعة للجنة خدمات مخيم 
متعددة الأغرا�س والخدمات والمرافق ال�شحية. 

ع��ام  بتنفيذه  الحكومية  الأب��ن��ي��ة  دائ����رة  وق��ام��ت 
)2013( وبكلفة )207( اآلف دينار. 

المبنى الإ�ستثماري للجنة خدمات مخيم اإربد

تم اإن�شاء المبنى الإ�شتثماري للجنة خدمات مخيم 
اإربد عام )2021( ونفذه دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية 
بكلفة )250( األف دينار ويتكون الم�شروع من )18( 

محاًل تجاريًا. 
مبنى اإ�ستثماري للجنة خدمات مخيم الطالبية

مخيم  خدمات  للجنة  اإ�شتثماري  مبنى  اإن�شاء  تم 
الطالبية ويتكون من �شالة متعددة الأغرا�س وخدمات 
ومرافق �شحية ونفذته دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية عام 

)2013( بقيمة )223( األف دينار. 
المركز التنموي ال�سامل في مخيم البقعة

تم اإن�شاء المركز التنموي ال�شامل في مخيم البقعة 
للجنة  ومكاتب  الأغرا�س  متعددة  �شالة  من  ويتكون 
الأبنية  دائرة  ونفذته  البقعة ومرافق �شحية  خدمات 
اإجمالية  بكلفة   )2015-2013( ع��ام  الحكومية 

)522( األف دينار. 
لمكتب  ملحق  اإن�شاء  تم  حيث  المركز  وا�شتكمل 
اجتماعات  وقاعات  اإداري��ة  ومكاتب  الجمهور  خدمة 
اإجمالية  بكلفة   )2016( عام  وذلك  للدائرة  ومكتب 

)258( األف دينار. 
م�سروع اإ�ستثماري للجنة خدمات مخيم جر�س

مخيم  خدمات  لجنة  يتبع  اإ�شتثماري  مبنى  اإن�شاء 
جر�س وي�شمل �شالة متعددة الأغرا�س ومكاتب للجنة 

وخدمات ومرافق �شحية. 
ونفذ الم�شروع دائرة الأبنية الحكومية بقيمة مالية 

)340( األف دينار عام )2015-2013(. 
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الملك الإن�سانالملك الإن�سان
لك العـيـدلك العـيـد

 والـزغـاريد والـزغـاريد

 والأمانـي الح�سان والأمانـي الح�سان

مبادرات ملكية لدعم الأندية الريا�سيةمبادرات ملكية لدعم الأندية الريا�سية
الأردن  وب��وادي  والم��دن  الق��رى  م��ن  كمثله��ا  المخيم��ات  حظي��ت  فق��د  المب��ادرات  م��ن  العدي��د  نف��ذت  الثان��ي  عب��داهلل  المل��ك  جالل��ة  بتوجيه��ات 
اأحواله��م  وتح�ش��ين  المخيم��ات  اأبن��اء  معي�ش��ة  م�ش��توى  رف��ع  ف��ي  المبا�ش��ر  الأث��ر  ل��ه  كان  مم��ا  الها�ش��مية  الملكي��ة  والرعاي��ة  الهتم��ام  م��ن  مه��م  بحي��ز 

من  محدود  ل  بدعم  الريا�شية  الأندية  وحظيت 
وم��ب��ادرات  مكارم  خ��الل  وم��ن  الها�شمية  القيادة 

كثيرة. 
المجال  واإتاحة  ال�شبابية  الطاقات  كافة  لإطالق 
تحقيق  في  وتتاألق  المناف�شة  تع�شق  اأجيال  لإع��داد 
الأردن��ي��ة  ال��راي��ة  رفعت خاللها  ع��دي��دة  اإن��ج��ازات 
العالمية  والم�شابقات  التظاهرات  من  العديد  في 

وبانجازات غير م�شبوقة. 
جر�س  مخيم  لنادي  ريا�شية  �شالة  اإن�شاء  اأوًل: 

بكلفة )125( األف دينار عام 2021.
في  الوحدة  لنادي  ريا�شية  �شالة  اإن�شاء  ثانيًا: 

مخيم مادبا بكلفة )31( األف دينار عام 2020.
 )30( وبكلفة  �شوف  مخيم  ملعب  �شيانة  ثالثًا: 

األف دينار عام 2020. 
الأق�شى  لنادي  الريا�شية  ال�شالة  �شيانة  رابعًا: 
- مخيم �شوف بكلفة )30( األف دينار عام 2019. 

خام�شًا: �شيانة �شالة نادي �شباب الح�شين بكلفة 
)35( األف دينار عام 2019. 

�شاد�شًا: اإن�شاء الطابق الثاني  لمبنى نادي �شباب 
حطين بمكاتب اإدارية و�شالة تدريب ومرافق �شحية 

بكلفة )111( األف دينار عام 2016. 
�شابعًا: اإقامة ملعب لنادي �شباب الح�شين بقيمة 

)698( األف دينار عام 2014. 
ثامنًا: �شالة ريا�شية لنادي الكرمل وتاأهيل ملعب 

كرة القدم بكلفة )958( األف دينار عام 2014. 
تا�شعًا: ملعب خما�شي لنادي العودة بكلفة )120( 

األف دينار عام 2011. 
عا�شرًا: ملعب نادي �شباب ال�شخنة بكلفة )198( 

األف دينار عام 2012. 
الثالث  ال��ط��اب��ق  وتجهيز  ب��ن��اء  ع�شر:  ال��ح��ادي 
لمنتدى البقعة الثقافي بكلفة )80( األف دينار عام 

 .2012
الثاني ع�شر:  اإن�شاء مقر نادي البقعة عام 2011. 
نادي مخيم  تاأهيل ملعب خما�شي   : الثالث ع�شر 

الطالبية بكلفة )43( األف دينار عام 2008. 
م�شروع  الم�شتقبل:  ن��ادي  تو�شعة  ع�شر:  الرابع 
التو�شعة لنادي الم�شتقبل في مخيم الح�شين بقيمة 

اإجمالية )20( األف دينار عام 2021.
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الملك الإن�سانالملك الإن�سان
لك العـيـدلك العـيـد

 والـزغـاريد والـزغـاريد

 والأمانـي الح�سان والأمانـي الح�سان

مبادرات عديدة ل�سيانة م�ساكن الأ�سر الفقيرةمبادرات عديدة ل�سيانة م�ساكن الأ�سر الفقيرة

مراكز التاأهيل المجتمعي مراكز التاأهيل المجتمعي 

وف���ق  انج���زت  عدي���دة  وم�ش���اريع  �ش���نوية  برام���ج  وف���ق  للفق���راء  الم�ش���اكن  �شيان���ة  عل���ى  ترك���زت  عدي���دة  ومب���ادرات  ملك���ي  باهتم���ام  المخيم���ات  ف���ي  الفقي���رة  الأ�ش���ر  حظي���ت 
الفقي���رة الأ�ش���ر  م�ش���اكن  ل�شيان���ة  عدي���دة  ببرام���ج  المخيم���ات  حظي���ت  الما�شي���ة  ال�ش���نوات  وعب���ر  مراح���ل   ع���دة  وعل���ى  الفل�ش���طينية  ال�ش���وؤون  دائ���رة  وباإ�ش���راف  الط���رق  اأح���دث 

وف���ق  انج���زت  عدي���دة  وم�ش���اريع  �ش���نوية  برام���ج  وف���ق  للفق���راء  الم�ش���اكن  �شيان���ة  عل���ى  ترك���زت  عدي���دة  ومب���ادرات  ملك���ي  باهتم���ام  المخيم���ات  ف���ي  الفقي���رة  الأ�ش���ر  حظي���ت 
الفقي���رة الأ�ش���ر  م�ش���اكن  ل�شيان���ة  عدي���دة  ببرام���ج  المخيم���ات  حظي���ت  الما�شي���ة  ال�ش���نوات  وعب���ر  مراح���ل   ع���دة  وعل���ى  الفل�ش���طينية  ال�ش���وؤون  دائ���رة  وباإ�ش���راف  الط���رق  اأح���دث 
وف���ق  انج���زت  عدي���دة  وم�ش���اريع  �ش���نوية  برام���ج  وف���ق  للفق���راء  الم�ش���اكن  �شيان���ة  عل���ى  ترك���زت  عدي���دة  ومب���ادرات  ملك���ي  باهتم���ام  المخيم���ات  ف���ي  الفقي���رة  الأ�ش���ر  حظي���ت 
الفقي���رة الأ�ش���ر  م�ش���اكن  ل�شيان���ة  عدي���دة  ببرام���ج  المخيم���ات  حظي���ت  الما�شي���ة  ال�ش���نوات  وعب���ر  مراح���ل   ع���دة  وعل���ى  الفل�ش���طينية  ال�ش���وؤون  دائ���رة  وباإ�ش���راف  الط���رق  اأح���دث 

�سيانة م�ساكن مخيم حطين

عبر ثالث مراحل تم تاأهيل م�شاكن الفقراء 
في مخيم حطين بداأت عام )2014( من خالل 
)21( وحدة بقيمة )139( األف دينار وفي عام 
بكلفة  �شكنية  تاأهيل )11( وحدة  تم   )2016(
)143( األف دينار وفي عام )2019( تم تاأهيل 

)5( وحدات �شكنية بقيمة )45( األف دينار. 
تاأهيل م�ساكن مخيم الزرقاء

وحدة   )14( تاأهيل  تم  الزرقاء  مخيم  وفي 
الأول��ى  مرحلتين  على  الفقيرة  لالأ�شر  �شكنية 
دينار  األ��ف   )68( بكلفة  �شكنية  وح��دات   )9(
وحدات   )5( تاأهيل  وتم   )2016( عام  نفذت 

بكلفة )43( األف دينار عام )2019(. 
تاأهيل م�شاكن الفقراء في الوحدات

م�شاكن   )9( تاأهيل  تم  الوحدات  مخيم  في 
لالأ�شر الفقيرة منها )4( وحدات في المرحلة 
دينار  األ��ف   )38( بقيمة   2016 ع��ام  الأول���ى 
 )2019( ع��ام  �شكنية  وح���دات   )5( وتاأهيل 

بقيمة )43( األف دينار. 
تاأهيل م�ساكن مخيم مادبا

ومن المبادرات الملكية تم تاأهيل )11( 
في  نفذت  الفقيرة  لالأ�شر  �شكنية  وح��دة 
بكلفة مالية  مرحلة واحدة عام )2016( 

اإجمالية )106( اآلف دينار. 

م�شاكن الفقراء في مخيم الح�شين
تم تاأهيل )5( وحدات �شكنية في مخيم 
الح�شين لعائالت م�شتورة بقيمة اإجمالية 

)45( األف دينار ونفذت عام 2019. 
م�سروع ترميم م�ساكن مخيم �سوف 

م�شروع  تنفيذ  ت��م  ���ش��وف  مخيم  ف��ي 
ترميم وحدات �شكنية وعددها )15( على 
بكلفة   )10( وع��دده��ا  الأول���ى  مرحلتين 
 2016 ع��ام  دي��ن��ار  األ��ف   )88( اإجمالية 
�شكنية  وح���دات   )5( الثانية  والمرحلة 
نفذت  دينار  األ��ف   )45( اإجمالية  بقيمة 

عام )2019(. 
ترميم م�ساكن مخيم اإربد

اإربد تم ترميم )5( م�شاكن  في مخيم 
ونفذت  دينار  األف   )44( اإجمالية  بقيمة 

عام )2016(. 
ترميم م�ساكن مخيم البقعة

الأكبر  بالن�شيب  البقعة  مخيم  حظي 
الم�شاكن  تاأهيل  م��ب��ادرات  م��ن  والأك��ث��ر 
 )21( الأول��ى  مراحل   )3( عبر  للفقراء 
دينار  األ��ف   )138( بكلفة  �شكنية  وح��دة 

عام 2014. 
عام  �شكنية  وح��دة   )25( تاأهيل  وت��م 
األ��ف   )183( اإجمالية  بكلفة   )2016(
ال��ث��ال��ث��ة )25( وح��دة  وال��م��رح��ل��ة  دي��ن��ار 
األف  بقيمة )222(  �شكنية عام )2019( 

دينار. 
العا�سفة الثلجية في �سوف 

العا�شفة  وخ���الل   )2014( ع��ام  وف��ي 
وحدة   )70( وتاأهيل  �شيانة  تم  الثلجية 
دينار  األف   )52( اإجمالية  بكلفة  �شكنية 

باإ�شراف دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية. 
تاأهيل م�ساكن مخيم ال�سهيد

قامت دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية بتنفيذ 
تاأهيل وحدة �شكنية بقيمة )10(  م�شروع 

اآلف دينار لعائلة فقيرة عام 2019. 
م�ساكن فقراء مخيم الأمير ح�سن

عبر ثالث مراحل تم تاأهيل ما مجموعه 
مخيم  في  للفقراء  �شكنية  وح��دة   )16(

الأمير ح�شن. 
 )6( ت��اأه��ي��ل  ت��م   )2016( ع���ام  ف��ف��ي 

وحدات �شكنية بقيمة )45( األف دينار.

في  المجتمعي  التاأهيل  مراكز  حظيت 
المخيمات بالعديد من المبادرات الملكية 
المراكز  بهذه  الهتمام  عمق  اأكدت  التي 
من  للعديد  جليلة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
المواطنين وت�شاعدهم في التعلم والتغلب 
على �شعوبات الحياة وفق برامج وخطط 

ي�شرف عليها خيرة الخيرة. 
فقد تم اإن�شاء مركز التاأهيل المجتمعي 
ون��ف��ذ ذل���ك وزارة  ف���ي م��خ��ي��م ح��ط��ي��ن 
األف دينار  بكلفة )680(  العامة  الأ�شغال 

وذلك عام )2007(. 
طابق  اإ�شافة  الطالبية  مخيم  في  وتم 
ال��خ��ا���ش��ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل��م��رك��ز 
بم�شاحة )300 م( وقامت وزارة الأ�شغال 
بتنفيذ الم�شروع بكلفة )122( األف دينار 
عام  الم�شروع  تنفيذ  م��ن  الن��ت��ه��اء  وت��م 

 .)2008(
الطابق  اإن�شاء  تم  الوحدات  وفي مخيم 
ونفذ  المجتمعي  التاأهيل  لمركز  الثاني 
الم�شروع دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية بكلفة 
عام  وذل��ك  دي��ن��ار  األ��ف   )56( اإجمالية 

 .)2012(
المبنى  اإن�شاء  تم   )2014( ع��ام  وف��ي 

عام  �شوف  مخيم  لم�شروع  ال�شتثماري 
)2014( على قطعة الأر�س التابعة لمركز 
م(   400( بم�شاحة  المجتمعي  التاأهيل 

بكلفة اإجمالية )146( األف دينار.
مركز  تو�شعة  ت��م  البقعة  مخيم  وف��ي 
 400( ب��م�����ش��اح��ة  المجتمعي  ال��ت��اأه��ي��ل 
الفل�شطينية  ال�شوؤون  دائ��رة  وقامت  م( 
ب���ال����ش���راف ع��ل��ى ه���ذا ال��م�����ش��روع ع��ام 

)2015( بكلفة )98( األف دينار. 
تم  المفتي  عزمي  ال�شهيد  مخيم  وفي 
الفل�شطينية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  وب��اإ���ش��راف 
يتكون  المجتمعي  التاأهيل  مركز  اإن�شاء 
من غرفة �شفية خا�شة لالإعاقة ال�شمعية 
 )103( بكلفة  الطبيعي  والعالج  والنطق 

اآلف دينار عام )2016(. 
وف���ي م��خ��ي��م اإرب����د ت��م ت��و���ش��ع��ة مركز 
لخدمة  متكامل  طابق  باإن�شاء  التاأهيل 
اأ���ش��ح��اب الإع���اق���ة ال�����ش��م��ع��ي��ة وال��ن��ط��ق 
م(   400( بم�شاحة  الطبيعي  وال��ع��الج 
عام  دينار  األف   )131( اإجمالية  وبكلفة 
دائ��رة  الم�شروع  على  واأ���ش��رف   )2016(

ال�شوؤون الفل�شطينية. 
وتجهيز  تو�شعة  تم  ال�شخنة  مخيم  وفي 

الحتياجات  باليتام وذوي  العناية  مركز 
الخا�شة بكلفة اإجمالية )63( األف دينار 
وذلك عام 2016 باإ�شراف دائرة ال�شوؤون 

الفل�شطينية.  
م�شروع  تنفيذ  تم  ال�شخنة  مخيم  وفي 
مظالت خارجية معدنية لجمعية ال�شخنة 
للتربية الخا�شة وباإ�شراف دائرة ال�شوؤون 
الفل�شطينية عام )2021( وبكلفة اإجمالية 

)10( اآلف دينار. 
مركز  تو�شعة  تم  الح�شين  مخيم  وف��ي 
)نادي  الخا�شة  الحتياجات  ذوي  تاأهيل 
باإ�شراف  الحركية(  لالإعاقة  الم�شتقبل 
الفل�شطينية عام )2021(  ال�شوؤون  دائرة 

بكلفة اإجمالية )20( األف دينار. 
وفي مخيم جر�س تم اإ�شافة طابق كامل 
الحتياجات  ذوي  تاأهيل  م��رك��ز  لمبنى 
باإ�شراف  لتجهيزه  بالإ�شافة  الخا�شة 
الفل�شطينية عام )2021(  ال�شوؤون  دائرة 

بكلفة اإجمالية )75( األف دينار. 
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الملك الإن�سانالملك الإن�سان
لك العـيـدلك العـيـد

 والـزغـاريد والـزغـاريد

 والأمانـي الح�سان والأمانـي الح�سان

م�ساريع حزمة الأمان الإجتماعيم�ساريع حزمة الأمان الإجتماعي

نبذة عن الم�سروع

    ���ش��م��ن اإط�����ار اإ���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
مكافحة الفقر والبطالة التي تبنتها 
الحكومة فقد بداأ عام 1999 تنفيذ 
الإجتماعي  الأم���ان  حزمة  م�شروع 
والتي ت�شعى من خالله الى تح�شين 
وال�شكنية  المعي�شية  الأو�����ش����اع 

للمناطق الفقيرة من خالل :-
والمادية  التحتية  البنية  تح�شين 

والإجتماعية
هذه  ل�شكان  عمل  ف��ر���س  اإي��ج��اد 
التعليم  م�شتوى  وتح�شين  المناطق 
والمهارات و اإن�شاء مراكز اإجتماعية 

وتدريبية .
تح�سين الظروف البيئية 

وال�سحية .

اأن المخيمات في المملكة  وحيث 
فقد  الفقيرة  التجمعات  من  تعتبر 
تم ال�شير في تنفيذ برنامج تطوير 
ما  والمت�شمن  بها  التحتية  البنية 

يلي :-
البنية التحتية الفيزيائية

قررت الجهات المخت�شة التركيز 
الفيزيائية  التحتية  البنية  على 
من  الأولى  المرحلة  في  للمخيمات 
لتنفيذ  المجال  ترك  مع  الم�شروع 
توفر  ���ش��وء  ع��ل��ى  العنا�شر  ب��اق��ي 
وتنق�شم  ل��ذل��ك،  ال���الزم  التمويل 
اإل��ى  الفيزيائية  التحتية  البنية 

ق�شمين رئي�شين هما:-
)داخل  الفيزيائية  التحتية  البنية 
 25 ب���   كلفتها  وتقدر   ) المخيمات 

مليون دينار .
الفيزيائية )خارج  التحتية  البنية 
 22 ب���  كلفتها  وت��ق��در  المخيمات( 
اأربع  اإن�شاء  مليون دينار وتتركز في 
مخيمات  لخدمة  تنقية  محطات 
وال�شهيد  جر�س  ال�شخنة  الطالبية 
الأخ��رى  والمناطق  المفتي  عزمي 

المجاورة لهذه المخيمات .
البنية  م�����ش��اري��ع  ت�شمنت  وق���د 
التحتية في المخيمات  هذه العمال

ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  اأعمال 
للمخيمات التي ل تتوفر فيها .

اأو  جزئيا  المياه  �شبكات  اأع��م��ال 
كليا ح�شب الحاجة .

مياه  ت�شريف  �شبكات  اأع��م��ال 
الأمطار الالزمة .

المطلوبة  العامة  الإن���ارة  اأع��م��ال 
والأعمال   �شيانة  اإلى  بحاجة  والتي 
التي بحاجة اإلى معالجة حفاظا على 
ال�شالمة العامة وذلك بالتن�شيق مع 
الإمتياز  �شاحبة  الكهرباء  �شركات 

لكل مخيم 
اأع���م���ال  ال���ج���دران الإ���ش��ت��ن��ادي��ة 

الالزمة في المناطق ذات الخطورة 
على ال�شالمة العامة .

 اأعمال �شيانة ال�شوارع الإ�شفلتية 
والدخالت الخر�شانية

التن�شيق  بتقديم  ال��دائ��رة  قامت 
لالإ�شكان  العامة  للموؤ�ش�شة  ال��الزم 
لتنفيذ م�شاريع  الح�شري  والتطوير 
وقد  المخيمات،  في  التحتية  البنية 
في  الم�شاريع  ه��ذه  بتنفيذ  بو�شر 
بداية  منذ  المختلفة  المخيمات 
للم�شاريع  و�شف  واأدن��اه   1999 عام 
مجموع  بلغ  والتي  اإنجازها  تم  التي 

قيمتها حوالي )20( مليون دينار

�شنة التنفيذقيمة امل�شروع  )دينار(ا�شم امل�شروعالرقم
2001-11040002000م�شروع البنية التحتية يف خميم اإربد1
2001-18870001999م�شروع البنية التحتية يف خميم �شوف2
2001-52670002000م�شروع البنية التحتية يف خميم البقعة 3
2001-1680002000م�شروع البنية التحتية يف خميم ماأدبا4
2001-1270002000م�شروع البنية التحتية يف خميم الأمري ح�شن5
2001-28400002000م�شروع البنية التحتية يف خميم حطني6
2001-36900002000م�شروع البنية التحتية يف خميم الوحدات7
2001-1760002000م�شروع البنية التحتية يف خميم احل�شني8
2001-3650002000م�شروع البنية التحتية يف خميم الزرقاء9

2002-30220002001م�شروع البنية التحتية / خميم ال�شهيد10
2007-11680002006م�شروع البنية التحتية يف خميم الطالبية11

19800000املجموع

الملك الإن�صانالملك الإن�صان
بقلم اأ�سامة علقم 	

بعيد  الواحدة  الأردنية  الأ�شرة  تحتفل 
ميالد قائد الوطن جاللة الملك عبداهلل 
بثقة  تتطلع  وه��ي  الح�شين  اإب��ن  الثاني 
كبيرة اإلى الم�شتقبل لأن الإنجازات فاقت 
الأق���رب  ه��و  ال��ق��دوة  وال��ق��ائ��د  التوقعات 

لنب�س وب�شر عيون اأبناء الوطن الغالي.
الدوحة  �شليل  ميالد  يوم  اإ�شراقة  ومع 
الوطن  المخيمات  ت�����ش��ارك  الها�شمية 
فرحته بهذه المنا�شبة الغالية  وتنثر ورود 
المحبة وتردد : يا عميد بني ها�شم هنيئا 
الذي  اليوم  هو  ميالدكم  بك...عيد  لنا 
نفاخر به الدنيا وهو عنوان �شموخ وفخر 
والكرامة  للعز  عنوانا  قائدنا  يا  و�شتبقى 

وال�شيد وال�شند للوطن الغالي.
الغالية  المنا�شبة  ه��ذه  نعي�س  ون��ح��ن 
نلهج  المفدى  مليكنا  منا�شبة عيد ميالد 
يا  وتوفيقه  بعونه  يمدكم  اأن  ب��ال��دع��اء 
كانت  األتي  والمبادرات  المكارم  �شاحب 
اأبناء  وج��وه  على  ال��دائ��م  ال��ف��رح  تر�شم 
و�شملت  كريمة  حياة  للعي�س  المخيمات 
والمحتاجة  الفقيرة  ال��ع��ائ��الت  مباني 
والأندية الريا�شية وال�شبابية والمنتديات 
وم���ق���رات ل��ج��ان ال��خ��دم��ات وال��م��راك��ز 
ال��ن�����ش��وي��ة وح���زم���ة الأم������ان وال��م��راك��ز 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��م��الع��ب وال�����ش��الت 
الحتياجات  ذوي  وم��راك��ز  الريا�شية 

الخا�شة.
الميمون  ميالدكم  عيد  في  �شيدنا  يا 
نجدد الإنتماء والولء لقائد اأعطى ور�شم 
دائما  و�شيبقى  ووق��ف  اأبدية  حب  عالقة 
وو�شيا  الفل�شطينية  الق�شية  جانب  اإل��ى 
على المقد�شات وهي اأمانة حافظ عليها 

بني ها�شم الغر الميامين.
وكل  كله  بالخير  الوطن  وقائد  عام  كل 
والعافية  بال�شحة  الإن�شان  والملك  عام 
لتبقى راية الوطن الحبيب خفاقة عالية.



المهند�ص رفيق خرفان 
مدير عام دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية 

ومدراء وموظفوا الدائرة وروؤ�ساء واأع�ساء لجان 

الخدمات والهيئات الإ�ست�سارية وموؤ�س�سات المجتمع 

المدني في مخيمات المملكة 

يرفعون اأ�سمى اآيات التهاني والتبريكات اإلى مقام 

ح�سرة �ساحب  الجاللة الها�سمية 

بمنا�سبة عيد ميالده الميمون

 �سارعين اإلى اهلل ان يحفظ جاللتكم وال�سرة الها�سمية وال�سعب الأردني  بعين حفظه

 ورعايته ليظل الأردن بقيادته الها�سمية المظفرة موئاًل للعز والفخار والأمن والإ�ستقرار

كل عام و�سيد البالد باألف خير


