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مقدمة
 بــدأ االهتمــام فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية بالمحافظــة علــى البيئــة منــذ بدايــة تأســيس الدولــة 
ــة  ــق بحماي ــة التــي تضمنــت نصوصــًا تتعل ــن واألنظمــة الوطني ــًا مــن خــالل القواني ــك جلي ــدو ذل ويب
البيئــة األردنيــة والمحافظــة علــى مكوناتهــا، وازداد االهتمــام بالشــأن البيئــي فــي العقديــن األخيريــن 
وخصوصــًا بعــد التطــور الــذي شــهدته الدولــة فــي المجــال العمرانــي والصناعــي، األمــر الــذي تطلــب 
وجــود جهــة رقابيــة  تعنــى بالشــأن البيئــي,  ولظهــور الحاجــة الملحــة علــى المســتويين المحلــي 
والدولــي فــي القضايــا المتعلقــة بالشــأن البيئــي ومكافحــة الجرائــم البيئيــة العابــرة للحــدود , إرتــأت 
مديريــة األمــن العــام إنشــاء وحــدة متخصصــة تعنــى بالشــأن البيئــي يكــون هدفها الرئيســي مســاعدة 
ومســاندة األجهــزة الحكوميــة األخــرى للقيــام بمهامهــا علــى أكمــل وجــه ولتفعيــل عملهــا ولمســاندتها 
للقيــام بمهامهــا المناطــة بهــا بموجــب القوانيــن الخاصــة التــي تحــدد الواجبــات الموكلــة إليهــا بموجــب 
ــة العامــة لرجــل األمــن  ــة ,ولوجــود الوالي ــق العدال ــر العمــل الحكومــي وتحقي ــن ولتطوي تلــك القواني
العــام فــي تنفيــذ كافــة القوانيــن والتــي نــص عليهــا قانــون األمــن العــام فقــد بــارك ســيدي صاحــب 
ــادرة مديريــة األمــن العــام  ــة الهاشــمية الملــك عبداللــه الثانــي بــن الحســين - حفظــة اللــه- مب الجالل
بإســتحداث إدارة الشــرطة البيئيــة لتكــون الــذراع التنفيــذي لــوزارة البيئــة والــوزارات والدوائــر الحكوميــة 
علــى مواردنــا  البيئــي وصحــة اإلنســان والمحافظــة  بالشــأن  المعنيــة  الخاصــة  األخــرى والجهــات 

الطبيعيــة .
وعليــة وخــالل الســنين الماضيــة لــم تتوانــى اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة وبدعــم مــن جميــع الجهــات 
ــة , و ســعت دومــًا  ــكاب الجريمــة البيئي ــع إرت ــة ومن المختصــة بالشــأن البيئــي مــن الحفــاظ علــى البيئ
ــع  ــة لجمي ــة البيئي ــة والثقاف ــق نشــر التوعي ــن طري ــك ع ــا وذل ــل وقوعه ــكاب الجريمــة قب ــد مــن إرت للح

شــرائح المجتمــع .
عملــت االدارة علــى حمايــة البيئــة األردنيــة مــن خــالل الرقابــة وانفــاذ القانــون فــي إطــار مــن التعــاون 
والتكامــل مــع جميــع الشــركاء االســتراتيجيين فــي قطــاع العمــل البيئــي. ومواكبــًة مــن مديريــة االمــن 
العــام الفضــل الممارســات الدوليــة المتبعــة فــي مختلــف المجــاالت الُشــرطية، ومتابعــًة للتطــور 
الحاصــل فــي الجريمــة، ومــا يفرضــه ذلــك مــن ضــرورة اتبــاع افضــل االجــراءات األمنيــة والتكنولوجيــة 
لتعقبهــا ومالحقــة مرتكبيهــا، ولالرتقــاء بــاداء االدارات الخدميــة مــن خــالل تســهيل االجــراءات وادخــال 
التحســينات عليهــا، فقــد جــاء اهتمــام مديريــة االمــن العــام باعــداد خطــط اســتراتيجية تســاهم فــي 

تحقيــق االهــداف الوطنيــة ومــن ضمنهــا الخطــة االســتراتيجية لــالدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة.

وتطبيقــًا لمنهجيــة إعــداد التقاريــر لمتلقــي الخدمــة يأتــي هــذا التقريــر الســنوي موضحــًا انجــازات 
اإلدارة وأبــرز مجــاالت عملهــا والخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئيــة للمجتمــع  .  
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الملكيــة لحمايــة البيئــة  RANGERS والتــي عملــت منــذ تأسيســها علــى مواكبــة كافــة المتغيــرات العصريــة والتقنيــة لتحقيــق مفهــوم 

األمــن البيئــي المســتدام ضمــن إســتراتيجية أمنيــة تعتمــد علــى ســيادة القانــون وتطبيــق معاييــر التميــز فــي تطويــر األداء الفــردي 

والمؤسســي وذلــك لتحقيــق رؤيــة ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم -حفظــه اللــه- .

ــر مباشــر علــى  ــة لمــا لهــا مــن اث ــات الدولي ــك فــي التشــريعات واالتفاقي ــروز ذل ــة وب ــا البيئ ــي بقضاي ــه ونظــرًا لالهتمــام الدول وعلي

صحــة وحيــاة اإلنســان فــي الحاضــر والمســتقبل ، وانطالقــا مــن وعينــا العميــق بــان أهــم ســبل العيــش فــي أمــان هــو تحقيــق التنميــة 

ــًا ينبغــي أن  ــًا وطني ــة واجب ــة البيئ ــة هــي فــي تعاظــم مســتمر ، وأن حماي ــان المخاطــر التــي تهــدد البيئ ــا ب ــًا من المســتدامة ، وإيمان

يشــترك فــي تأديتــه الجميــع مــن خــالل المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ، وتعبيــرًا عــن رغبتنــا فــي تعزيــز وســائل 

ــة األمــن  ــت مديري ــات المســتهدفة فقــد أول ــدى الفئ ــة ل ــز الثقافــة البيئي ــون ، وتعزي ــال التشــريع وإنفــاذ القان ــة فــي مج ــة البيئ حماي

العــام اهتمامــًا خاصــًا لــإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة كونهــا الــذراع التنفيــذي لــوزارة البيئــة ومعظــم الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 

والخاصــة ذات العالقــة بالشــأن البيئــي لزيــادة الشــعور باألمــن البيئــي ومســاعدة الســلطات الحكوميــة األخــرى للقيــام بواجباتهــا تجــاه 

ــدور التوعــوي  ــام بال ــة والقي ــة علــى مــدار الســاعة للحــد مــن المخالفــات البيئي ــة الفاعل ــة ، إضافــة للرقاب ــة بكفــاءة وفاعلي ــة البيئ حماي

واإلرشــادي تجــاه القضايــا البيئيــة .

وإيمانــًا مــن مديريــة األمــن العــام بــأن المواطــن هــو الشــريك األول فــي العمليــة األمنيــة وتجســيدًا لمفهــوم ودور الشــرطة 

المجتمعيــة فــي تحقيــق األمــن البيئــي فإننــا عاقــدون العــزم بعــون اللــه تعالــى علــى المضــي قدمــًا لمنــع الجريمــة البيئيــة ومكافحتهــا 

مــن خــالل التفاعــل اإليجابــي مــع المواطنيــن وإشــراكهم فــي العمــل األمنــي لحــل مشــكالت البيئــة وخفــض نســبة الجريمــة البيئيــة ، 

وطموحنــا فــي هــذا المجــال كبيــر ليبقــى بلدنــا العزيــز واحــة أمــن واســتقرار وقلعــة منيعــة شــامخة قويــة بقيــادة حضــرة قائدنــا األعلــى 

ســيدي صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم – حفظــه اللــه-.

ــة  ــة األردني ــة البيئ ــة األمــن العــام لالهتمــام الملكــي بحماي ــة مــن مديري مواكب

ــام بهــذا الشــأن مــن خــالل  ــة األمــن الع ــاء اهتمــام مديري واســتدامتها فقــد ج

تأســيس إدارة شــرطية متخصصــة بالعمــل البيئــي بمســمى إدارة الشــرطة 

باعتبــاره  البيئــي  األمــن  بتحقيــق  ُتعنــى  والتــي  العــام 2006 م  فــي  البيئيــة 

احــد محــاور األمــن الشــامل الــذي تســعى مديريــة األمــن لتحقيقــه ، وعليــه 

واســتمرارًا لالهتمــام الملكــي بالبيئــة بكافــة مكوناتهــا  فقــد جــاءت التوجيهــات 

ــح اإلدارة ــل مســمى اإلدارة لتصب ــة الســامية فــي 2008/12/15م  لتعدي الملكي

كلمة عطوفة مدير األمن العام
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ــة  ــد تطبيــق القانــون وإحــكام الرقاب ــرة علــى صعي ــازات كبيـ ــق أنجـ وقــد اســتطاعت هــذه اإلدارة أن تحقـ
علــى المنشــآت الصناعيــة والحرفيــة والخدميــة والزراعيــة والمســاهمة فــي الحــد مــن االعتــداءات علــى 
الغابــات, لتحقيــق معادلــة )تشــجيع االســتثمار المتصالــح مــع البيئــة( دافعهــا الوصــول إلــى بيئــة نظيفــة 

وخاليــة مــن التلــوث والمحافظــة علــى المقــدرات الوطنيــة لتبقــى مصانــة لإلجيــال القادمــة .

إن وزارة البيئــة وإنطالقـــا مــن ســعيها الــدؤوب لتحســين الواقــع البيئــي فــي المملكــة مــن خــالل 
ســن التشــريعات والقوانيــن لتواكــب كل مــا يســتجد فــي قطــاع البيئــة بالشــكل الــذي يضمــن ســالمة 
وشــمولية اإلجــراءات وإحــكام الرقابــة علــى المنشــآت تعمــل بالتعــاون مــع شــركائها وفــي مقدمتهــم 
فرســان هــذه اإلدارة علــى مأسســة وتوحيــد الجهــود المبذولــة لإلرتقــاء بالواقــع البيئــي الــى مصــاف 

ــدان المتقدمــة. البل

ــة  ــزم لهــذه اإلدارة لتمكينهــا مــن أداء دورهــا بكفــاءة ومهني ــم كل مــا يل ــة فــي تقدي ــوزارة ماضي وإن ال
وإقتــدار , مقدمــا الشــكر الجزيــل وعظيــم اإلمتنــان الــى مديــر اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة وكوادرهــا 
ضباطــا وضبــاط صــف وأفــرادا , متطلعــا إلــى مزيــد مــن اإلنجــازات الراميــة الــى تحســين الواقــع البيئــي 

وصــون البيئــة بكافــة عناصرهــا.

كلمة معالي وزير البيئة والزراعة
يعــد اســتحداث اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة الــذي جــاء 
بتوجيــه مباشــر مــن جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي بــن 
اللــه ورعــاه ليؤســس إلنطالقــة فريــدة  الحســين حفظــه 
ــل علــى مســتوى المنطقــة  وليــس فــي األردن وحســب بـ
العربيــة لتكــون الــذراع التنفيــذي لــوزارة البيئــة فــي الرقابــة 
علــى المنشــآت , والحفــاظ على البيئة , وتعزيز الســلوكيات 

الحضاريــة وضبــط المخالفــات البيئيــة والحــد منهــا.
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الرؤيا:

 إدارة أمنية رائدة متميزة في حماية البيئة وإستدامتها.

الرسالة:
القانون وتنفيذ  الرقابة وانفاذ  تعزيز  البيئي من خالل  تحقيق األمن 
الثقافة  ونشر  بالبيئة  العالقة  ذات  الوطنية  والخطط  االستراتيجيات 
يلبي  داعم  مؤسسي  بناء  على  يرتكز  تشاركي  نهج  وفق  البيئية 

تطلعات ذوي العالقة حفاظا على البيئة لالجيال القادمة .

القيم  الجوهرية:
الوالء واإلنتماء.	 
سيادة القانون.	 
العمل بروح الفريق الواحد.	 
التشاركية.	 
المبادرة واالبداع.	 
الشفافية والمصداقية.	 
النزاهه وااللتزام المجتمعي	 
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التشكيـل
• بتاريــخ 10 أيــار  2006م بــارك صاحــب الجاللــة الملــك عبــد الّلــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم - حفظــه الّلــه - جهــود مديريــة األمــن 

العــام الراميــة إلســتحداث إدارة الشــرطة البيئية.

• بتاريخ 15حزيران 2006م  تم إستحداث إدارة الشرطة البيئية على أرض الواقع .

• بتاريــخ 11 تمــوز 2006م تــم تشــكيل الهيئــة التوجيهيــة المشــتركة للشــرطة البيئيــة برئاســة معالــي وزيــر البيئــة وعضويــة  كل 

مــن:

عطوفة مدير األمن العام.	 

األمناء العامين لوزارات ) البيئة , المياه والري، الشؤون البلدية, الزراعة(.	 

مدير اإلدارة الملكية لحماية البيئة.	 

مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.	 

مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة )مقررًا للهيئة التوجيهية(.	 

بتاريـــخ 15 كانــون أول 2008م  تــم اعتمـــاد اســم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة RANGERS  وشــعار الوحــدة الجديــد ولبــاس 	 

العمــل مــن قبــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــد الّلــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم - حفظــه الّلــه - 
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التطور المؤسسي لإلدارة الملكية لحماية البيئة خالل األعوام 2006- 2018 م
خــالل عامــي 2006م و 2007م باشــرت اإلدارة العمــل الميدانــي مــن خــالل تفعيــل أقســام حمايــة 	 

البيئــة فــي األقاليــم األمنيــة الخمســة )الشــمال , العاصمــة , الوســط , الجنــوب , العقبــة( 
باإلضافــة إلــى إختصــاص قــوات الباديــة الملكيــة )بمســتوى فــرع( باالضافــة الــى فــروع ) شــمال 
عمــان , جنــوب عمــان , اربــد , غــرب اربــد , جــرش , عجلــون , الزرقــاء , العقبــة , الكــرك , الطفيلــة , 

البلقــاء , المفــرق , غــرب اربــد(
خالل الفترة من 2008 ولغاية 2018 م تم إستحداث مايلي:	 

إستحداث مفرزة المباحث البيئية عام 2010م .. 1
إستحداث قسم متابعة القضايا البيئية عام 2011م.. 2
إستحداث قسم حمايــــة البيئة - البادية عام 2012م.. 3
رفع مفرزة المباحث البيئية الى قسم عام 2014م.. 4
إستحداث فرع حمايــــة البيئة - وسط عمان عام 2014م.. 5
إستحداث مفرزة حمايــــة البيئة - الضليل عام 2014م.. 6
إستحداث فرع حماية البيئة - الشاطئ الجنوبي - العقبة عام 2015م.. 7
إستحداث فرع حماية البيئة - معان عام 2015 م.. 8
إستحداث مفرزة للمباحث البيئية في إقليم الشمال عام 2018. . 9

تــم إعــادة هيكلــة االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بموجــب قــرار مديريــة االمــن العــام- ادارة . 10
الدولــي  والتعــاون  التخطيــط 
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واجبات / مهام اإلدارة الملكية لحماية البيئة
المســاهمة فــي تنفيــذ اإلســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة ذات العالقــة بالبيئــة فــي المملكــة بالتعــاون . 1

والتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة بذلــك.

تطبيق قانون حماية البيئة وكافة التشريعات ذات العالقة بالبيئة واالشتراك بتطوير هذه التشريعات.. 2

إبراز مفهوم األمن البيئي وتطبيق معايير التطوير المؤسسي في العمل الشرطي البيئي.. 3

البيئــة . 4 لعناصــر  انتهــاكا  تشــكل  التــي  المخالفــات  وضبــط  مراقبــة  فــي  المختصــة  الســلطات  معاونــة 

الحكوميــة  الــوزارات والدوائــر  الالزمــة لموظفــي  الحمايــة  الحيــوي( وتوفيــر  التربة،التنــوع  )المياه،الهــواء، 

لواجباتهــم. تأديتهــم  أثنــاء  والطبيعــة  البيئــة  بحمايــة  المختصــة 

ــة . 5 ــة أو فــي الحــاالت الطارئ ــى البيئ ــي تشــكل خطــرا عل ــوزارات المختصــة فــي األحــوال الت ــذ قــرارات ال تنفي

بإزالــة المخالفــات البيئيــة أو اإلغــالق التحفظــي لألماكــن المحــددة بتلــك القــرارات وبمــا ينســجم مــع القوانيــن 

واألنظمــة مرعيــة التطبيــق.

إعــداد برامــج التوعيــة البيئيــة والمشــاركة بتنفيذهــا لتعزيــز مســتوى الوعــي البيئــي لفئــات المجتمــع وبالتعــاون . 6

مــع الشــركاء ووســائل اإلعــالم.

المســاعدة فــي مراقبــة تصنيــع وتخزيــن وتــداول المــواد الكيماويــة غيــر المرخصــة ومتابعتهــا وضبطهــا إلجــراء . 7

المقتضــى القانونــي.

تعزيز منظومة المعرفة واالتصال واإلبداع واالبتكار في العمل المؤسسي.. 8

ضمان االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.. 9

تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق مع شركاء الخدمة.. 10

تنفيــذ قانــون األمــن العــام وكافــة األوامــر والتعليمــات الصــادرة عــن مديــر األمــن العــام وأي واجبــات تطلــب . 11

فــي حينــه.
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الخدمات التي تقدمها اإلدارة:

استقبال الشكاوي المتعلقة باالنتهاكات والمخالفات البيئية .	 
المرافقة األمنية لموظفي الشركاء أثناء تأديتهم لواجباتهم )الكشوفات والتفتيشات المشتركة(.	 
تنفيذ برامج التوعية البيئية )محاضرات , حمالت, رسائل وفالشات إعالمية(.	 
تنظيم وعقد دورات أصدقاء البيئة ودورات بيئية متخصصة.	 
فحص عوادم المركبات والتأكد من مطابقتها للشروط البيئية.	 
ــة الســاخنة 	  ــؤر البيئي ــات والب ــات والمحمي ــة ومشــتركة فــي المتنزهــات والغاب ــة وراجل ــات الي تســيير دوري

والشــوارع الرئيســية.
قياس مستوى الضجيج.	 
تزويد الباحثين والطالب وأي جهات رسمية بإحصائيات ومعلومات ودراسات بيئية.	 
استقبال الشكاوي على تصرفات وسلوكيات العاملين في اإلدارة.	 
االشتراك بتنفيذ الواجبات األمنية غير البيئية.	 
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األهداف اإلستراتيجية لإلدارة الملكية لحماية البيئة:
بنــاًء علــى دراســة وتحليــل جميــع المراجــع واالســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة والقطاعيــة والمؤسســية ذات 
العالقــة، قامــت االدارة وبالتشــاور مــع شــركائها بمراجعــة هــذه المبــادرات وقامــت بتحديــد األهــداف االربعــة 
التاليــة كأهــداف مؤسســية تســعى االدارة لتحقيقهــا فــي الســنوات الثــالث القادمــة، وتســاهم مــن خاللهــا 

االدارة فــي تحقيــق االهــداف الوطنيــة والقطاعيــة فــي قطــاع البيئــة:

ــا  ــة غايته ــة: يشــكل هــذا الهــدف أســاس عمــل االدارة كجهــة أمني ــة النظــم البيئي ــي وحماي ــز االمــن البيئ 	 تعزي
ــز  تحقيــق االمــن البيئــي ومكافحــة الجريمــة البيئيــة، ويصــب مباشــرة فــي تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها مــن خــالل تعزي

ــال القادمــة . ــة واســتدامتها حفاظــًا عليهــا لالجي ــة البيئ ــون لحماي ــة وانفــاذ القان الرقاب

	 نشــر الثقافــة البيئيــة ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي: جــاء هــذا الهــدف مكمــاًل لجهــود وزارة البيئة وجميع الشــركاء 
فــي مواجهــة الضعــف العــام فــي مجــال الوعــي المجتمعــي والفــردي بأهميــة قضايــا البيئــة، وضــرورة المحافظــة علــى 

البيئــة وحمايتهــا مــن خــالل نشــر الثقافــة البيئيــة ورفــع الوعــي البيئــي وتعديــل الســلوك فــي هــذا المجــال. 

	 تجذيــر ثقافــة التميــز وتطويــر االداء المؤسســي: برهنــت االدارة علــى إيمانهــا بأهميــة الريــادة والتميــز بحصولهــا 
علــى المركــز االول فــي جائــزة الملــك عبداللــه الثانــي لتميــز االداء الحكومــي والشــفافية ضمــن فئــة المؤسســات 

المشــاركة الول مــرة خــالل الــدورة الســابعة 2015/2014، واليمــان االدارة بــان التميــز والتطويــر رحلــة مســتمرة، جــاء 

ــم  ــة وتحســين مســتوى الخدمــات والســعي الدائ ــز اإلدارة الحكومي ــة بتعزي ــة الوطني هــذا الهــدف منســجمًا مــع الغاي

ــا، ورفــع قــدرات منتســبيها،  ــالدارة، وتحســين خدماته ــر المؤسســي ل ــى التطوي ــز عل ــز، مــن خــالل التركي ــو التمي نح

واالســتفادة المثلــى مــن الشــراكات، ضمــن تطبيــق متكامــل وشــامل لنمــوذج التميــز.

	 تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع الشــركاء وذوي العالقــة: جــاء هــذا الهــدف متوافقــًا مــع النهــج التشــاركي الــذي 
ركــزت عليــه االدارة ضمــن رســالتها وعملــت منــذ تأسيســها علــى تعزيــزه وااللتــزام بــه، مــن خــالل التركيــز علــى ضــرورة 

تعزيــز التعــاون والشــراكة مــا بيــن جميــع العامليــن فــي قطــاع حمايــة البيئــة فــي ســبيل ضمــان التكامــل والتعــاون 

المــرن لتحقيــق االمــن البيئــي وحمايــة البيئــة.
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

الحمالت البيئية المستمرة:	 
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بحمــالت متنوعــة ودائمــة فــي كافــة أنحــاء المملكــة مــن أجــل 
تســليط الضــوء علــى أهميــة البيئــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة مــن التلــوث و إســتدامتها, وتحــاول 
مــن خــالل هــذه الحمــالت تثقيــف المواطــن وتوعيتــه بأهميــة تظافــر كافــة الجهــود مــن أجــل وقــف 
اإلعتــداءات واإلنتهــاكات بحــق البيئــة المحيطــة بــه ومــا لهــا مــن ســلبيات علــى صحتــه ومســتقبل 

أوالدة , وعليــة تقــوم اإلدارة بالحمــالت التاليــة:

حملة فحص العوادم:
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بشــكل مســتمر ودائــم ويومــي حيــث يتــم مراقبــة كافــة اآلليــات 

مــن خــالل الدوريــات العاملــة بكافــة أنحــاء المملكــة ويتــم حجــز رخصــة المركبــة وتحويلهــا إلــى إدارة 

الســير المركزيــة لحيــن إصــالح المركبــة والكشــف عليهــا مــن قبــل إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات. 

عدد المركبات التي تم منحها إشعار عدد المركبات التي تم 
فحصها العام

49065 119308 2016
96697 208781 2017
124568 251965 2018

حملة السماد العضوي غير المعالج :
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بشــكل مســتمر بمراقبــة المركبــات المحملــة بالســماد العضــوي 

غيــر المعالــج وتقــوم دورياتنــا العاملــة علــى مــدار اليــوم بتســليم الكميــات المضبوطــة الــى مديريــات 

الزراعــة لتقــوم المديريــة بتســليم الكميــة الــى مصانــع معالجــة الســماد.

الكميات المضبوطة )طن( عدد المركبات المضبوطة  العام

9737 523 2016
26538 1310 2017
25963 1251 2018
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

حملة صهاريج مياه الشرب وصهاريج المياه العادمة:
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بشــكل مســتمر بمراقبــة صهاريــج ميــاه الشــرب المخالفــة لشــروط 
الصحــة والســالمة العامــة وصهاريــج الميــاه العادمــة التــي تقــوم بتفريــغ حموالتهــا فــي غيــر االماكــن 
المخصصــة وتقــوم دورياتنــا العاملــة علــى مــدار اليــوم بتســليم الصهاريــج المخالفــة الــى المراكــز 

االمنيــة المختصــة الجــراء المقتضــى القانونــي.

عدد صهاريج المياه العادمة 
المضبوطة

عدد صهاريج المياه الصالحة للشرب 
المضبوطة 

العام

55 8 2016
47 2 2017
101 11 2018

حملة المتنزهات والرمي العشوائي من المركبات :
 تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بمراقبــة رمــي النفايــات مــن المركبــات أثنــاء مســيرها باإلضافــة 
إلــى إلقــاء النفايــات فــي أماكــن التنــزة العامــة حيــث تركــز اإلدارة مــن خــالل محاضــرات أصدقــاء البيئــة 
علــى ضــرورة تكاتــف الجهــود وعــدم إلقــاء النفايــات فــي األماكــن العامــة لمــا لهمــا مــن أضــرار بيئيــة 

كبيــرة علــى التربــة والثــروة الحيوانيــة وتعكــس صــورة غيــر حضاريــة للســائحين .

القاء المخلفات وحرقها القاء النفايات من المركبات العام
1443 33667 2016
1648 14678 2017
1576 17110 2018

حملة التحطيب الجائر :
  إن مســاحة الغابــات فــي األردن محــدودة وهنــاك إعتــداءات كبيــرة تقــع عليهــا ويتــم مراقبــة هــذه 
الغابــات مــن قبــل دورياتنــا وبالتعــاون مــع وزارة الزراعــة ومديريــات الحــراج ويتــم تكثيفهــا فــي موســم 
الشــتاء لمحاولــة الحــد منهــا وتقليــل اإلعتــداءات علــى األشــجار  وعليــه تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة 
البيئــة بالتواصــل  مــع األهالــي المجاوريــن  مــن مناطــق الغابــات  وتوعيتهــم بأهميــة المحافظــة علــى 
الثــروة الحرجيــة وتعاونهــم مــع الجهــات المختصــة والتبليــغ عــن أيــة إعتــداءات قــد تقــع بالقــرب منهــم.

عدد 
المركبات

عدد 
المناشير

عدد 
االشخاص

عدد االشجار 
المضبوطه

االوزان 
المضبوطة

عدد القضايا 
المضبوطه   

العام

53 24 85 137 199520 كغم 177 2016
59 20 89 2571 226948 كغم 173 2017
27 15 48 160 115564 كغم 91 2018
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 
 

الحمالت البيئية الموسمية:	 

حملة العوده الى المدارس :
فــي بدايــة كل عــام تشــترك اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بكافــة لجــان الصحــة والســالمة العامــة فــي 
محافظــات المملكــة بالقيــام بجــوالت تفتيشــية علــى كافــة مــدارس المملكــة للتأكــد مــن مســتوى 
نظافــة خزانــات الميــاه والمقاصــف المدرســية والبيئــة المحيطــة بالمدرســة باإلضافــة عقــد دورات 

ــة حفظــة .   ــة ســالمته وكيفي ــة للعامليــن فــي مجــال الغــذاء المقــدم للطــالب وأهمي تثقيفي

حملة معاصر الزيتون :
فــي بدايــة موســم عصــر الزيتــون تشــترك اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بلجــان الصحــة والســالمة 
العامــة بكافــة محافظــات المملكــة بالقيــام بجــوالت تفتيشــية علــى كافــة معاصــر الزيتــون للتأكــد مــن 
حصولــه علــى كافــة اإلشــتراطات البيئيــة وخاصــًة فــي موضــوع مخلفــات عصــر الزيتــون ) الجفــت ( 
والتأكــد مــن وجــود حفــر مصمطــة لتجميــع ميــاه الزيبــار, ويتــم خــالل هــذا الموســم مراقبــة صهاريــج نقــل 
ميــاه الزيبــار والتأكــد بعــدم تفريــغ حمولتهــم فــي األماكــن غيــر المخصصــة لهــا, كذلــك يتــم اإللتقــاء مــع 
أصحــاب المعاصــر وتثقيفهــم بيئيــًا  بأضــرار ميــاه الزيبــار علــى التربــة والميــاه الجوفيــة والتنــوع الحيــوي , 
وضــرورة تعاونهــم معنــا فــي الحفــاظ علــى البيئــة وتأكيدهــم علــى ســائقي الصهاريــج بإتبــاع تعليمــات 

الســالمة العامــة.
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

الدوريات البيئية: 
يتــم تســيير دوريــات آليــة مــن مركــز اإلدارة واألقســام والفــروع  الميدانيــة بشــكل يومــي كذلــك يتــم 
تســيير دوريــات راجلــة مــن قبــل األقســام والفــروع الميدانيــة التــي توجــد ضمــن منطقــة اختصاصهــا 

)متنزهــات وغابــات( فــي نهايــة األســبوع والعطــل الرســمية.

دوريات عن 
بعد *1 

دورية مشتركة مع 
الشركاء في العمل  دورية راجلة دورية آلية ثابتة 

ومتحركة 
العام

214869 734 24860 2016
عدد الطائرات 1 46816 1694 52797 2017

529 3474 2196 25986 2018

آلية استقبال الشكاوي:

يتم إستقبال الشكاوي واقتراحات متلقي الخدمة من خالل:
غرفــة العمليــات المربوطــة بمركــز القيــادة والســيطرة  بمديريــة األمــن العــام علــى الرقــم 	 

المجانــي 911 وعلــى مــدار الســاعة حيــث يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل أقســام وفــروع اإلدارة 
الميدانيــة.

من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة.	 
مراجعة المواطنين لإلدارة الرئيسية بشكل مباشر وجميع األقسام والفروع الميدانية.	 
 	.)Rangers.dept@Psd.gov.jo( البريد اإللكتروني الخاص باإلدارة
الشركاء بالعمل وذلك من خالل ضباط االرتباط والمخاطبات الرسمية .	 
قسم المباحث البيئية من خالل إستخدام إسلوب إستخباري لكشف المخالفات البيئية.	 
أصدقــاء البيئــة حيــث تــم تفعيــل دور المواطــن كشــريك أساســي فــي رصــد ومتابعــة المخالفــات 	 

البيئيــة مــن خــالل دورة أصدقــاء البيئــة.
 	 rangers.rdep   )صفحة اإلدارة على مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك

النسبة المئوية عدد الشكاوي المسددة عدد الشكاوي العام

%100 9093 9093 2016

%100 10936 10936 2017

%100 11015 11015 2018

*)1( أدخلت الطائرات المسيرة عن بعد )Drones( الى الخدمه عام 2017 م.
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

اإلنجازات العملياتية 

تحــرص اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة وبالتنســيق والتعــاون مــع شــركائها بتنفيــذ القوانيــن ذات العالقــة 
بحمايــة البيئــة وذلــك مــن خــالل الدوريــات المشــتركة والمســتقلة التــي تنفذهــا اإلدارة برفقــة مندوبــي 

الشــركاء فــي العمل:
القضايا الخاصة بالثروة الحيوانية:

مجموع المخالفات
القضية

2018 2017 2016
526 146 229 صيد األحياء البرية

764 281 505 تربية الحيوانات والطيور داخل االحياء السكنية

 )1( - 862 18 الحيوانات النافقة الضالة
)1( - 1819 993 الذبح خارج المسلخ

1260 1310 523 السماد العضوي غير المعالج

*)1( تم التعديل على االختصاص النوعي الخاص باالدارة الملكية لحماية البيئة اعتبارا من تاريخ 15 شباط 2018.م.
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

القضايا الخاصة بالثروة النباتية:
مجموع المخالفات

القضية
2018 2017 2016
104 414 25 المحميات والمتنزهات 

144 85 22 حرائق الغابات

28 61 52 حيازة مواد حرجيه بدون ترخيص

62 112 119 تقطيع األشجار الحرجيه

6 0 0 ري المزروعات بالمياه العادمه

القضايا الخاصة بالبيئة البحرية :

مجموع المخالفات
القضايا

2018 2017 2016
- - 1 إلقاء النفايات على السواحل

16 31 15 صيد األحياء البحرية أو االتجار بها

4 1 1 سكب أو تفريغ الملوثات في البحر
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

القضايا الخاصة بمصادر المياه: 

مجموع المخالفات
القضايا

2018 2017 2016
386 989 1324 صرف صحي

15 7 4 تلوث مصادر 
المياه

القضايا الخاصة بالمصانع والورش الصناعية والمحالت التجارية :

مجموع المخالفات
القضايا

2018 2017 2016
384 41 1 الضجيج

- 1256 5624 إغالقات/ إيقاف عن العمل
3853 5791 10717 كشف ميداني
 )1( - 1 101 مخالفة ساعات العمل
 )1( - 1592 16239 العمل دون ترخيص قانوني
23 1 1 حرق اإلطارات

1576 1648 1443 القاء المخلفات وحرقها
11 5 4 انبعاث الملوثات )غازات وأبخرة(
83 23 19 انبعاث الملوثات )قذف رملي(
 )1( - 22 78 مخالفة شروط المواصفات والمقاييس
292 0 0 المقالع

*)1( تم التعديل على االختصاص النوعي الخاص باالدارة الملكية لحماية البيئة اعتبارا من تاريخ 15 شباط 2018.م.
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

القضايا الخاصة بالمواد والنفايات الطبية والخطرة :

مجموع المخالفات
القضايا

2018 2017 2016
50 36 89 مواد كيمياويه )حيازة / تجارة (
285 35 26 نفايات طبية
 )1( - 3180 8961 االغذية الفاسدة
 )1( - 146 111 األدوية الفاسدة
 )1( - 2 159 نقل مواد غذائية دون ترخيص

*)1( تم التعديل على االختصاص النوعي الخاص باالدارة الملكية لحماية البيئة اعتبارًا من تاريخ 15 شباط 2018.م.
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

القضايا الخاصة بالمركبات :

مجموع المخالفات
القضايا

2018 2017 2016
680 885 945 ضجيج المركبات

124568 96697 49065 انبعاث الدخان من عودام المركبات
18 60 88 عدم نظافة المركبة

17110 14678 33667 إلقاء النفايات من المركبة
27 38 68 التدخين داخل المركبة
422 447 1077 عدم تثبيت أو تشدير الحمولة
329 11 20 طرح الطعم من المركبات
6 5 11 سكب المواد من المركبات

101 47 55 طرح المياه العادمة
صهاريج  نقل المياه

11 2 8 مياه صالحه للشرب

القضايا المتفرقة :

مجموع المخالفات
القضايا

2018 2017 2016
2312 293 209 قضايا متفرقة

156862 133060 132623 مجموع القضايا البيئية
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الهدف االستراتيجي االول: تعزيز االمن البيئي وحماية النظم البيئية:	 

القضايا األمنية
       القضية

العام

 أشخاص
حيازةمخدراتوافدينمطلوبين

 اعتداء علىمتفرقةأسلحة صيد
رجال األمن

 قضايا
تحقيقية

 مركبات

 مطلوبة
ومسروقه

 مخالفات
 المجموع السير

20162054520483227539121295513883

20173684322512135504203548336547

201842128271331817621292555026844
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الهدف االستراتيجي الثاني : نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي:	 
تؤمــن اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بالحكمــة )درهــم وقايــة خيــرٌّ مــن قنطــار عــالج ( إلن الوقايــة مــن 
المخالفــة البيئيــة أفضــل مــن ضبطهــا لتقليــل المخاطــر الناجمــة مــن تلــك المخالفــات علــى صحــة 
ــك  ــق راعــت اإلدارة ذل ــا ومــن هــذا المنطل ــف مكوناته ــة بمختل ــى البيئ ــل مخاطرهــا عل اإلنســان وتقلي
فــي خطتهــا االســتراتيجية وبالتنســيق مــع شــركائها لتحديــد الفئــات المســتهدفة مــن تلــك الخطــة حرصــًا 
علــى االســتغالل األمثــل للجهــود المبذولــة فــي نشــر الثقافــة البيئيــة وذلــك لزيــادة درجــة الوعــي 

ــة:  ــدى كافــة أطيــاف وشــرائح المجتمــع وذلــك مــن خــالل تنفيذهــا للنشــاطات التالي البيئــي ل
محاضرات التوعية البيئية وتعديل السلوك:

تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بتغطيــة محاضــرات التوعيــة البيئيــة فــي كافــة المــدارس والجامعــات 
الرســمية والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المحلــي: 

عدد المشاركين في المحاضرات العام عدد المحاضرات والندوات التي تم تغطيتها
9620 481 2016

14080 640 2017

15341 667 2018

 دورات أصدقاء البيئة :
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بتغطيــة دورات خاصــة الصدقــاء البيئــة تهــدف الــى جعــل المواطــن 
كشــريك اســتراتيجي فــي المحافظــة علــى البيئــة مــن خــالل تعديــل الســلوك بحيــث يصبــح صديقــا للبيئــة 
والمحافظــة علــى ثــروات ومقــدرات الوطــن البيئيــة واالبــالغ عــن المخالفــات والتجــاوزات واالنتهــاكات 

البيئيــة للجهــات المختصــة ليتــم اتخــاذ االجــراء القانونيــة واالداريــة الالزمــة: 

عدد المشاركين في الدورات عدد الدورات التي تم تغطيتها العام
1050 35 2016
2536 86 2017
3520 160 2018
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الهدف االستراتيجي الثاني : نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي:	 

المنشورات والمواد التوعوية :
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بطباعــة البروشــورات والمــواد التوعويــة بهــدف اطــالع المواطــن علــى 
التجــاوزات لعناصــر البيئــة كمــا تســتهدف االدارة اطفالنــا مــن خــالل عــدد مــن المــواد التوعويــة حيــث قامــت 
االدارة بطباعــة عــدد مــن البروشــورات )عــوادم المركبــات وخطرهــا علــى البيئــة , معاصــر الزيتــون وخطــر ميــاه 
الزيبــار , عناصــر البيئــة , التحطيــب الجائــر , النفايــات واعــاده التدويــر ( ومــن المــواد التوعويــة لالطفــال )دفتــر 

تلويــن , دفتــر مدرســي يحتــوي علــى برنامــج مدرســي وفالشــات بيئيــة , لعبــة الســلم والثعبــان(:

عدد المواد التوعوية لالطفال  عدد البروشورات التي تم
العام طباعتها

6000 116550 2016

9000 212357 2017

14500 119150 2018

المجالس األمنية المحلية / المراكز االمنية :
تشــترك  اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة باجتماعــات المحالــس المحليــة التــي تعقــد ضمــن اختصــاص المراكــز 
االمنيــة بحضــور عــدد مــن وجهــاء المنطقــة ورئيــس المركــز االمنــي ومنــدوب االدارة ومؤسســات المجتمــع 

المحلــي بهــدف مأسســه العالقــة بيــن االمــن العــام والمواطــن :

العام   عدد االجتماعات الخاصة بالمجالس االمنية
140   2016

147 2017

198 2018

النشاطات االعالمية ووسائل التوعية اإللكترونية:
ــر كافــة وســائل االعــالم )المســموعه  ــة عب ــة البيئ ــى نشــر التوعي ــة ال ــة البيئ ــة لحماي تهــدف االدارة الملكي
والمقــروءة والمرئيــة( مــن خــالل اخبــار ونشــاطات االدارة المختلفــة وابــرز القضايــا البيئيــة باالضافــة الــى 

 : )SMS( ــة ارســال رســائل نصي

 SMS رسائل  أخبار على
الفيسبوك

 أخبار الموقع
االلكتروني

 الفالشات
االذاعية

 الفالشات
التلفزيونية

 المالحظات
الصحفية

 اللقاءات
العام االعالمية

700.300  )1( - 503 630 1395 671 162 2016
700.000  )1( - 525 660 3600 735 188 2017
762.684 797 230 726 3605 789 110 2018

*)1( تم أستحداث الصفحة الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( خالل عام 2018 .
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الهدف االستراتيجي الثاني : نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي:	 

الحمالت البيئية باالشتراك مع الشركاء اإلستراتيجيين: 
تشترك اإلدارة الملكية لحماية البيئة مع الشركاء االستراتيجيين بحمالت النظافة وزراعة االشجار  :

العام  عدد الحمالت البيئية بالتعاون مع الشركاء
58 2016

75 2017

53 2018

ورش العمل والحلقات التشاورية واالحتفاالت البيئية:
تقــوم اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بالمشــاركة مــع الشــركاء االســتراتيجيين فــي كافــة ورش العمــل 
ــي  ــاكات الت ــة مــن االنته ــة االردني ــى ارض الواقــع للنهــوض بالبيئ ــا عل ــن تطبيقه ــات يمك ــروج بتوصي للخ

ــا: تتعــرض له
االحتفاالت البيئية ورش العمل والحلقات التشاورية العام

20 211 2016
48 266 2017
63 142 2018
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الهدف االستراتيجي الثالث :تجذير ثقافة التميز وتطوير االداء المؤسسي	 

التدريب والتأهيل وبناء القدرات: 
تــم تطويــر الخطــة التدريبيــة مــن حيــث زيــادة عــدد الــدورات وأعــداد المشــاركين و إســتحداث دورات أكثــر 

تنوعــًا وتخصصية.

اسماء  الدورات
عدد المشاركينالعدد

201620172018201620172018
100130131175214156مدارس ومعاهد األمن العام

مدارس ومعاهد القوات المسلحة 
882882وقوات الدرك

دورات محلية

271925352270332حسب الخطة
6561677879استثنائية

استثنائي مع 
461860105214الشركاء

157918910دورات خارجية )إيفاد(
160175191780684793المجموع

 

تطوير التشريعات وإعداد نظام جديد لإلدارة: 
مــن مقــررات الهيئــة التوجيهيــة المشــتركة لــالدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة إعــداد نظــام خــاص بــاالدارة 
ــي النظــام رقــم )37( لســنة 2018 والصــادر بمقتضــى المــاده )30( مــن  ــث تمــت المصادقــة عل , حي
ــك المعظــم صاحــب الســمو  ــة المل ــب جالل ــل نائ ــة رقــم )6( لســنه 2017 مــن قب ــة البيئ ــون حماي قان

الملكــي األميــر فيصــل بــن الحســين المعظــم.
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المسؤولية المجتمعية
حرصــت اإلدارة علــى تلمــس احتياجــات المجتمــع المحلــي ضمــن اطــار منظــم يتفــق مــع اهدافهــا حيــث اصبحــت 
المســؤولية المجتمعيــة مــن المجــاالت المهمــة التــي تنتهجهــا معظــم المؤسســات الحكوميــة والخاصــة, ويبــرز 
اهتمــام اإلدارة بهــذا المجــال مــن خــالل اشــتراكها بالمواصفــة الدوليــة )ISO 26000( للمســؤولية المجتمعيــة 
والتــي تعــد المشــاركة األولــى علــى صعيــد األجهــزة العســكرية فــي منطقــة الشــرق األوســط, وفيمــا يتعلــق 

بالنشــاطات المشــتركة مــع المجتمــع المحلــي نفــذت اإلدارة  عــدة نشــاطات كان مــن أبرزهــا:

توزيع الماء والتمر على سائقي المركبات خالل شهر رمضان المبارك.	 

توزيع الحلوى على سائقي المركبات خالل عيد الفطر السعيد , عيد األضحى المبارك 	 

نظمت اإلدارة  عدد من حمالت التبرع بالدم لمدينة الحسين الطبية ومرضى أطفال السرطان.	 

ساهم نشامى اإلدارة الملكية لحماية البيئة / فرع حماية البيئة زارة البحر الميت في إنقاذ عدد من 	 

األشخاص واألطفال من حادث السيول في البحر الميت.

ساهم أحد نشامى اإلدارة الملكية لحماية البيئة في مساعده أحد األشخاص سقط أبنه وقام بإسعافه 	 

إلى المدينة الطبية.

الهدف االستراتيجي الثالث :تجذير ثقافة التميز وتطوير االداء المؤسسي	 

جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية:
حصلــت اإلدارة وخــالل حفــل توزيــع الجوائــز الــذي أقيــم تحــت الرعايــة الملكيــة الســامية علــى ختــم التميــز 
للــدورة الثامنــة )2017/2016( ضمــن فئــة المؤسســات األمنيــة الخدميــة والــذي يعنــي حصــول اإلدارة 
علــى المرتبــة الثانيــة ضمــن فئتهــا وذلــك بعــد المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي ممــا يعنــي حصولهــا 
ــزة مــن إدارات األمــن العــام المشــاركة بهــذه  علــى الترتيــب األول بيــن كافــة اإلدارات المشــاركة بالجائ
الجائــزة وعددهــا )12( إدارة وحصولهــا علــى عالمــة فــوق 50% وذلــك حســب مــا تــم اإلعــالن عنــه خــالل 

حفــل توزيــع جوائــز مركــز الملــك عبداللــه الثانــي للتميــز.
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التعاون مع الشركاء
اشتراكت اإلدارة بعضوية عدد من اللجان:	 
اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي برئاسة سمو االميرة بسمة بنت علي	 

تعمــل اللجنــة علــى مراعــاة إدمــاج قضايــا التنــوع الحيــوي فــي االســتراتيجيات وخطــط العمــل القطاعيــة والبرامــج والمشــاريع المختلفــة بمــا 
ينســجم مــع متطلبــات االتفاقيــات الدوليــة واألولويــات الوطنيــة باالضافــة إلــى تبــادل المعلومــات بشــأن البرامــج والمشــاريع والمبــادرات 
المتعلقــة بالتنــوع الحيــوي وتنفيــذ برامــج نشــر الوعــي البيئــي بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع حــول المحافظــة علــى التنــوع الحيــوي واســتخدام 
مكوناتــه بشــكل مســتدام وضمــان التقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع الناتجــة عــن اســتعمال المــوارد الجينيــة ومراجعــة واقــرار التقاريــر 
ــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال اجتماعــات  ــع الفني ــوي, ومراجعــة المواضي ــوع الحي ــة األمــم المتحــدة للتن ــذ اتفاقي ــة المتعلقــة بتنفي الوطني

الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع الحيــوي وتحديــد موقــف وطنــي بشــأنها.

لجنة عمان خضراء 2020  برئاسة سمو  األميرة رحمة بنت الحسن	 
تشــكلت لجنــة عمــان خضــراء بهــدف زيــادة المســاحات الخضــراء فــي العاصمــة عمــان والحفــاظ عليهــا مــن االعتــداء مــن خــالل مشــاركة كافــة 

اطيــاف المجتمــع المحلــي أفــرادًا ومؤسســات مــن خــالل وضــع تعليمــات وشــروط بيئيــة للحــد مــن التلــوث البيئــي فــي المنطقــة.

اللجنة العليا الدائمة لتطوير قطاع المسالخ برئاسة صاحبة السمو الملكي االميرة عالية بنت الحسين المعظمة	 
حيــث تهــدف هــذه اللجنــة الــى المشــاركة مــع اللجــان المختصــة بالتفتيــش علــى المســالخ والتفتيــش علــى محــالت بيــع اللحــوم بالتنســيق 
مــع الجهــات المختصــة وضبــط المخالفــات المتعلقــة بالذبــح خــارج المســالخ باالضافــة الــى التوعيــة إلهميــة الذبــح فــي المســالخ مــن الناحيــة 
ــة  ــة والبيئي ــان االضــرار الصحي ــة , وبي ــة والعالمي ــات الديني ــي المتطلب ــات بشــكل يلب ــح طــرق التعامــل مــع الحيوان ــة وتوضي ــة والبيئي الصحي
للذبــح خــارج المســالخ والممارســات الســلبية فــي التعامــل مــع الحيــوان واللحــوم ورفــد الكــوادر الفنيــة المؤهلــة مــن االطبــاء البيطرييــن فــي 
المحافظــات  التابعيــن لــوزارة الزراعــة للرقابــة علــى المســالخ وتأهيــل المســالخ للحفــاظ علــى صحــة االنســان وضمــان ســالمه عمليــات الذبــح.

التعاون المحلي

تتعاون اإلدارة في انفاذ محاور عملها مع عدد من الوزارات والمؤسسات المحلية التالية :
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وزارة الزراعة وزارة البيئة
مؤسسة المواصفات والمقاييس أمانه عمان الكبرى وزارة الصحة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة وزارة الشؤون البلدية
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة مؤسسة االميرة عالية / المأوى للطبيعة والبرية

التعاون الدولي
الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ  - هــي مؤسســة خدميــة تعمــل علــى المســتوى العالمــي فــي مجــال التعاون 
الدولــي ألجــل التنميــة المســتدامة. تتميــز الوكالــة االلمانيــة بأكثــر مــن 50 عامــا مــن الخبــرة فــي شــتى المجــاالت، 
بدايــة مــن دعــم االقتصــاد والتوظيــف ومــرورا بمعالجــة قضايــا البيئيــة والطاقــة ووصــوال الــى دعــم الســالم واألمــن. 
تعمــل الوكالــة االلمانيــة للتعــاون الدولــي فــي األردن منــذ أكثــر مــن 40 عامــا ويركــز التعــاون األلمانــي األردنــي علــى 
قطاعــات الميــاه، العمــل والتعليــم والتدريــب المهنــي، البيئــة وتغيــر المنــاخ وإدارة النفايــات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــغ  ــل بال ــال، علــى قطــاع التموي ــز، علــى ســبيل المث ــة مختلفــة مــن األردن ترك ــة برامــج إقليمي ــة األلماني تنفــذ الوكال

الصغــر، والتكامــل االقتصــادي وتمكيــن المــرأة، ودعــم الالجئيــن، ومشــاريع مشــتركة مــع الشــركاء العــرب.
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قامــت االدارة وباالشــتراك مــع وزارة البيئــة بإعــداد عــدد مــن التشــريعات البيئيــة منهــا مشــروع قانــون إدارة 	 
النفايــات ومشــروع نظــام صنــدوق حمايــة البيئــة وقانــون حمايــة البيئــة رقــم )6( لســنة 2017 ونظــام تصنيــع 
واســتيراد وتــداول األكيــاس البالســتيكية القابلــة للتحلــل وتعليمــات اختيــار مواقــع النشــاطات التنمويــة 
وتعليمــات التتبــع اإللكترونــي للمركبــات الناقلــة للميــاه العادمــة والزيــوت المعدنيــة العادمــة والنفايــات 
الخطــرة وتعليمــات النفايــات الخطــرة التــي يحظــر ادخالهــا للمملكــة وتعليمــات معدلــة لتعليمــات ادارة الزيــوت 
المســتهلكة وتداولهــا وتعليمــات ضبــط اســتخدام واســتيراد واعــادة تصديــر المــواد الخاضعــة للرقابــة بموجــب 

بروتوكــول مونتريــال واالجهــزة والمعــدات التــي تحتــوي عليهــا.

التنســيق مــع وزارة البيئــة لتنفيــذ مشــروع إنتــاج )1000( حاويــه ليتــم توزيعهــا علــى الغابــات والمتنزهــات فــي 	 
المملكة.

ــى 	  ــداءات عل ــط االعت ــاه وضب ــى مصــادر المي ــكام الســيطرة عل ــة اح ــري بحمل ــاه وال ــع وزارة المي االشــتراك م
ــاه. خطــوط نقــل المي

اشــراك عــدد مــن موظفــي الشــركاء بالــدورات التــي تعقــد داخــل االدارة واشــراك مرتبــات االدارة بالــدورات 	 
لــدى الشــركاء.

االشــتراك باللجــان البيئيــة الوطنيــة )التغيــر المناخــي ،االقتصــاد االخضــر ،التصحــر، عمــان خضــراء 2020 	 
،المــدارس الخضــراء والعلــم االزرق ،..( واالشــتراك مــع وزارة البيئــة بمشــروع تقييــم االحتياجــات الفنيــة 
الالزمــة للتخفيــف والتكيــف فــي مجــال التغيــر المناخــي واالشــتراك مــع وزارة البيئــة باطــالق التقريــر االول 
للمشــروع الوطنــي لمراقبــة الميــاه عــن ُبعــد وباطــالق التقريــر الثانــي لحالــة البيئــة فــي االردن 2014-2007.

ــات المتحــدة 	  ــن األردن والوالي ــي مــا بي ــدى المشــترك للتعــاون البيئ ــة بعقــد المنت االشــتراك مــع وزارة البيئ
األمريكيــة لألعــوام 2021-2018

االشــتراك مــع وزارة البيئــة بتنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة للتخلــص مــن المــواد المســتنزفة لطبقــة األوزون    	 
/المرحلــة الثانيــة )2017 -2021 (، فــي قطــاع العــزل فــي الصناعــة والمبانــي وقطــاع التبريــد التجــاري والصيانــة 

والســخانات الشمســية وبنــاء القــدرات الوطنيــة.

االشــتراك مــع وزارة البيئــة بإعــداد تقريــر البالغــات الوطنيــة المحــدث لــكل ســنتين والــذي يتضمــن تحديــد حجــم 	 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي القطاعــات المختلفة.

االشــتراك مــع وزارة البيئــة بإعــداد النظــام الوطنــي للمعلومــات ومراقبــة النفايــات الصلبــة، إضافــة لوضــع 	 
آليــة للتعامــل مــع النفايــات الطبيــة علــى المســتوى الوطنــي وفقــًا للمعاييــر الدوليــة. 

التعــاون مــع وحــدة الجرائــم البيئيــة – اإلنتربــول مــن خــالل إدارة الشــرطة العربيــة والدوليــة لتبــادل الخبــرات فــي 	 
مجــال القضايــا البيئيــة مــن خــالل تبــادل األســاليب الجرميــة وكيفيــة االعتــداء علــى المكونــات البيئيــة وتطبيــق 

 .CITES االتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة

انضمــام اإلدارة لللجنــة الوطنيــة للتنــوع الحيــوي ولمشــروع غــرف تبــادل البيانــات ولمشــروع  خدمــات النظــم 	 
.UNDP البيئيــة ولمشــروع اتفاقيــات ريــو المدعــوم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي

عقــد اجتماعــات تنســيقية مــع برنامــج البيئــة التابــع للســفارة األمريكيــة ومندوبيــن مــن وزارة الزراعــة األمريكيــة 	 
وعقــد مؤتمــر وطنــي بالتعــاون مــع وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة EPA ووزارة البيئــة لتطبيــق مشــاريع فــي 

األردن تتعلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة وانفــاذ القوانيــن البيئيــة. 

التعاون مع الشركاء
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الموظف المساند الموظف اإلداري الفني  الموظف القيادي/
اإلشرافي

الشهر

الرقيب عاصم الحياصات  المالزم /1 فادي النسور  المقدم محمد الشرعة كانون ثاني
الرقيب محمد الحنيطي  المالزم /1 فؤاد العموش المقدم سامر العدوان  شباط

الوكيل فادي العمري  النقيب فاديا الكساسبة  المقدم وليد الرفاعي  آذار
الشرطي عمار أبو صبيح  المالزم /2 أحمد الشوابكة الرائد أيمن الزناتي  نيسان

الوكيل حازم العرمان  النقيب تيسير الزعبي الرائد رائد الدباس  أيار
الشرطي مالك الخريسات  المالزم /1 علي الغريزات الرائد رياض العجرمي حزيران
الرقيب سيف المستريحي النقيب محمد الجرادات  الرائد عمر ارميثان تموز

الوكيل علي العموش  المالزم /2 محمود محمد احمد الرائد عاهد الحياري  آب
الوكيل محمد ذوقان  المالزم /1 عالء فرغل  أيلول المقدم عصام معتوق 

الوكيل سيف القرارعة  المالزم /2 محمد زيدان  المقدم خليل المعاني  تشرين أول
العقيد وليد الرفاعي  المالزم /1 حسام الحسامي الوكيل خالد الخرابشة تشرين ثاني

الوكيل عدي العزام
المالزم/1 أبراهيم أبو زيد النقيب أيمن العجرمي كانون أول

الوكيل فاتن الخشمان

الموظف المتميز لعام 2018 م
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عناوين أقسام وفروع ومكاتب اإلدارة الملكية لحماية البيئة
الموقعالقسم/الفرع/المكتب

أبو نصير، خلف السوق التجاريقسم العاصمة

داخل مديرية شرطة جنوب عمانفرع جنوب عمان

أبو نصير، خلف السوق التجاريفرع شمال عمان

داخل مركز أمن جبل التاجفرع وسط عمان

اربد، بجانب المجمع الشمالي- مبنى منطقة النصرقسم الشمال

اربد، بجانب المجمع الشمالي- مبنى منطقة النصرفرع اربد

عين جنا، بالقرب من سكن عيش كريمفرع عجلون

داخل مديرية شرطة غرب اربدفرع غرب اربد

داخل مديرية شرطة الرمثافرع الرمثا

جرش - منطقة عصفورفرع جرش

داخل مركز أمن ارحابفرع المفرق

داخل مديرية بيئة الزرقاء / خلف محافظة الزرقاءفرع الوسط

داخل مديرية شرطة مأدبامكتب مادبا

داخل مركز أمن ماحص والفحيصمكتب البلقاء

الزاره، المياه الساخنةمكتب البحر الميت/الزاره

مديرية بيئة الزرقاء/ خلف محافظة الزرقاءمكتب الزرقاء

داخل مركز أمن الضليلمفرزة الضليل

داخل مديرية شرطة الرصيفةمكتب الرصيفة

داخل مقاطعة بادية األزرقمكتب األزرق

الحسا، بجانب بلديه الحساقسم الجنوب

الحسا، بجانب بلديه الحسافرع الطفيلة

الكرك، اللجون - داخل المدينة الصناعيةفرع الكرك

داخل مديرية شرطة غرب معانفرع  معان

داخل محمية ضانامفرزة ضانا

ساحة الثورة بجانب مبنى البحرية الملكيةفرع العقبة

العقبة - الشاطئ الجنوبيمفرزة الشاطئ الجنوبي

قسم الدوريات والحمالت 
داخل مبنى اإلدارة الملكية لحماية البيئة - عمانالمشتركة

داخل مبنى اإلدارة الملكية لحماية البيئة - عمانفرع المباحث البيئية
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إقتراحاتكم

يسعدنا استقبال مالحظاتكم واقتراحاتكم على المواضيع الواردة في الكتاب السنوي على الفاكس أو 
البريد اإللكتروني ونأمل منكم تعبئة البيانات التالية لنتمكن من التواصل معكم حول اقتراحاتكم. 

االسم

المهنــــــــــــــة

المستوى التعليمي

الهاتــــــــــــف

البريد اإللكتروني


