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التقرير السنوي ٢٠١٤

كلمة مدير األمن العام

لقــد كان للــرؤى الملكيــة الحكيمــة واالهتمــام بشــؤون البيئــة والــذي تجســد جليــًا من خالل كتــب التكليف 
الســامية للحكومــات المتعاقبــة وأفــردت لهــا فــي األجنــدة الوطنيــة قســمًا خاصــًا ضمــن محــور تطويــر 
البنيــة التحتيــة والمتضمــن وضــع أهــداف لحمايــة البيئــة واســتدامتها ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة،

حيــث شــملت األجنــدة الوطنيــة معظــم القضايــا التــي عانــى منهــا قطــاع البيئــة علــى المســتوى 
الوطنــي وعلــى رأســها اإلطــار التنظيمــي والمؤسســي، وإدارة النفايــات بأنواعهــا، وتلــوث الميــاه 
والهــواء، والمــوارد الطبيعيــة واســتخدامات األراضــي، وأشــارت فــي غيــر مــكان إلــى أهميــة تحقيــق 
التكامــل بيــن القطاعــات المختلفــة ودمــج األولويــات البيئيــة فــي سياســات وبرامــج القطاعــات التنمويــة 

ــر علــى البيئــة مثــل النقــل - الزراعــة والتنميــة الصناعيــة وغيرهــا. ــر األكب ذات األث

ــة األمــن العــام لألعــوام )2013 - 2016م ( ــث الخطــة اإلســتراتيجية لمديري ــر وتحدي وفــي مجــال تطوي
ــًا  ــام 2014م عام ــة وجعــل ع ــر الحطــط التدريبي ــث وتطوي ــى تحدي ــام إل ــة األمــن الع ــت مديري ــد دأب  فق
تدريبيــَا شــمل الناحيــة البيئيــة مــن خــالل تطويــر التدريــب ليعكــس الــدورات البيئيــة الفنيــة المتخصصــة 
ــاء قدراتهــم وترجمتهــا علــى ارض الواقــع  ــادة أعــداد المشــاركين إلكســابهم العلــم والمعرفــة وبن وزي
عمــاًل دؤوبــًا فــي الشــأن البيئــي مــن خــالل النهــج التشــاركي بالتنســيق مــع الــوزارات والمؤسســات 

المعنيــة لتحقيــق أهدافهــا وأولياتهــا فــي مجــال حمايــة البيئــة.

إن الشــأن البيئــي مســؤولية مشــتركة تحتــم علــى الجميــع النهــوض والرقــي فــي العمــل التشــاركي 
لحمايــة البيئــة مــن الجــور واالعتــداء لينعــم األردن بواجــه خضــراء نقيــة كمــا أرادهــا صاحــب الجاللــة الملــك 

عبــد الّلــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم - حفظــه الّلــه -.

الفريق أول الركن الدكتور
مـديــر األمن العـــــــــام

تـوفيق حامـد الطوالبــــــة  
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كلمة وزير البيئة 

خطــى األردن خطــوات كبيــرة فــي مجــال االهتمــام بالبيئــة والمحافظــة عليهــا لمــا لهــا مــن دور ايجابــي 
علــى صحــة االنســان باعتبارهــا محــط اهتمــام صاحــب الجاللــة الــذي تحــرص الحكومــة علــى تنفيــذ 

ــه. توجيهات

ــوزارة عــام 2003م أولــت الشــأن البيئــي عنايــة واهتمــام واضــح مــن خــالل مراجعــة  ــذ تأســيس ال ومن
وتطويــر التشــريعات الناظمــة لــه وكذلــك التوعيــة والحمــالت ذات الشــأن إضافــة إلــى اشــراك المجتمــع 
بذلــك. بإعتبارهــا مســؤولية مجتمعيــة وجميعنــا شــركاء  المدنــي  المجتمــع  المحلــي ومؤسســات 

كمــا كان للمنظمــات والمؤسســات الدوليــة دور فــي المســاهمة بالنهــوض بالشــأن البيئــي مــن خــالل 
المشــاريع البيئيــة التــي تدعمهــا والتــي تســهم فــي  تحقيــق التنميــة المســتدامة والتوعيــة والتخلــص 
ــوزارة فــي التواصــل  ــا ال ــي تبذله ــك مــن خــالل الجهــود الت ــة وذل ــة واضح ــات بطــرق علمي مــن النفاي
ــذي  ــوزارة االمــر ال ــل ال ــذ مــن قب ــة وحســن التنفي والتعــاون مــع المؤسســات إضافــة إلــى المصداقي

انعكــس ايجابــًا علــى اســتمرار الدعــم والتعــاون.

وتقــوم وزارة البيئــة بشــكل دائــم علــى وضــع الحلــول والخطــط االســتراتيجية لمواجهــة ومكافحــة 
المشــاكل والتهديــدات البيئيــة التــي تهــدد البيئــة فــي األردن.

وقــد أنشــأت اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة فــي عــام 2006م للمســاهمة ومســاعدة الــوزارة في تطبيق 
القوانيــن والتشــريعات ذات العالقــة بالبيئــة وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة، حيــث تــم اشــراكهم فــي 

دورات تدريبيــة لتســاعدهم علــى أداء مهامهــم بكفــاءة ومهنيــة عاليــة.

واشــير هنــا إلــى أن العمــل البيئــي يبــدأ بإدراكنــا كمجتمــع أردنــي ألهميــة البيئــة والحفــاظ عليهــا فــإذا 
اســتطعنا تقديــم جيــل يعــي أهميــة البيئــة فقــد يســاعد ذلــك علــى الوصــول ألردن خــاٍل مــن االخطــار 

والتهديــدات البيئيــة.

حفــظ اللــه أردننــا أكثــر أمانــًا واســتقرارًا فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــد الّلــه الثانــي ابــن 
الحســين المعظــم - حفظــه الّلــه -.

الـدكتور طاهر راضي الشخشير

 وزيـــــــــــــــــــر البـــــــــــــــيــــــــئــــــــة
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التقرير السنوي ٢٠١٤

مقدمة
إن الحــرص علــى حمايــة البيئــة فــي وطننــا الغالــي ليــس ترفــًا وال ممارســة ســلوكية مســتوردة, 
بــل هــو فــي صميــم الثقافــة الوطنيــة األردنيــة, وأن حمايــة المصــادر الطبيعيــة المختلفــة تســتند 
إلــى ممارســات قائمــة علــى العلــم والمعرفــة المدعمــة بســيادة القانــون فــي دولــة تفخــر بتقــدم 
واســتقاللية ونزاهــة ســلطتها القضائيــة, حيــث تطــورت منظومــة التشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة 
ــاءًا علــى توجيهــات  فــي األردن خــالل الســنوات األخيــرة وتوجــت هــذه الجهــود بإنشــاء وزارة البيئــة بن
ــذي  ــام2003م وال ــه -  ع ــن الحســين المعظــم - حفظــه الّل ــي اب ــه الثان ــد الّل ــك عب ــة المل صاحــب الجالل

ــة. ــة آمن ــة نظيفــة صحي ــى بيئ ــع إل ــق مأسســة العمــل والتطل ــة عــن طري ــة نوعي احــدث نقل

لــم يعــد مفهــوم  األمــن يقتصــر علــى الــدور التقليــدي فــي أدائــه لواجباتــه، بــل أخــذت مديريــة األمــن 
العــام علــى عاتقهــا الســعي إلــى توفيــر األمــن بمفهومــه الشــامل للمواطنيــن وأصبحــت المنظومــة 
، والجنائــي  الشــامل االجتماعــي  ، أي األمــن بمفهومــه  كافــة  الحيــاة  األمنيــة تســتوعب مجــاالت 

ــم0 واالقتصــادي والسياســي والثقافــي والبيئــي وغيرهــا مــن هــذه المفاهي

وتنفيــذًا للتوجيهــات الملكيــة الســامية الداعيــة إلــى تنســيق الجهــود مــن اجــل المحافظــة علــى مقــدرات 
الوطــن ومكتســباته والتــي مــن ركائزهــا األساســية البيئــة بمكوناتهــا ومــن أجــل تحقيــق دور فاعل لألمن 
العــام فــي حمايــة البيئــة فقــد تــم إســتحداث إدارة الشــرطة البيئيــة وباركهــا جاللــة القائــد األعلــى خــالل 
زيارتــه لمديريــة األمــن العــام فــي 15 حزيــران 2006م ، وتأتــي أهميــة إســتحداث هــذه الوحــدة كتوجيــه 
وطنــي لحمايــة الوضــع البيئــي بجميــع مكوناتــه )الهــواء ، المــاء، التربــة والتنــوع الحيــوي( إضافــة إلــى 
الحــّد مــن ملوثــات البيئــة التــي أصبحــت آثارهــا تؤثــر وبشــكل مباشــر علــى الوضــع الصّحــي للمواطنيــن 
بشــكل عــام, وبمباركــة  أيضــَا مــن صاحــب الجاللــة تــم فــي عــام 2008م إعــادة تســمية اإلدارة لتصبــح 

اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة.

تســعى اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة إلــى تحســين نوعيــة البيئــة األردنيــة والمحافظــة علــى المصــادر 
الطبيعيــة مــن خــالل تعزيــز جهودهــا فــي التوعيــة البيئيــة ســواء كان ذلــك عــن طريــق المحاضــرات وورش 
العمــل والنــدوات والوســائل اإلعالميــة األخــرى أو عــن طريــق مواكبــة التطــور فــي مــا يتعلــق بتدريــب 
العامليــن فــي اإلدارة وبنــاء قدراتهــم واســتخدام كافــة الوســائل الحديثــة لصقــل مهاراتهــم وتوظيفهــا 
ــق  ــق  تطبي ــن طري ــا أيضــًا ع ــق أهدافه ــى تحقي ــا تســعى اإلدارة للوصــول إل ــي كم فــي العمــل البيئ
واضــح وفعــال للتشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بالبيئــة وتدعيــم التعــاون بيــن مؤسســات الوطــن 
المعنيــة بالشــأن البيئــي, وزيــادة الدعــم والتأييــد الوطنــي للقضايــا البيئيــة لتكــون البيئــة األردنيــة 

نظيفــة وأمنــة مــن خطــر التلــوث.
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التشكيـل
• بتاريخ 10 أيار 2006م بارك صاحب الجاللة الملك عبد الّله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الّله - جهود

مديرية األمن العام الرامية إلستحداث إدارة الشرطة البيئية.
• بتاريخ 15حزيران 2006م  تم إستحداث إدارة الشرطة البيئية على أرض الواقع .

• بتاريــخ 11 تمــوز 2006م تــم تشــكيل الهيئــة التوجيهيــة المشــتركة للشــرطة البيئيــة برئاســة معالي وزير
البيئة وعضوية  كل من:

• معالي أمين عمان الكبرى. 
• عطوفة مدير األمن العام.

• األمناء العامين لوزارات ) البيئة، المياه والري، الزراعة، الشؤون البلدية، الصحة، المالية(.
• مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

• مفوض البيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
• مدير عام سلطة المصادر الطبيعية.
• مدير اإلدارة الملكية لحماية البيئة. 

• مدير مديرية التفتيش وتطبيق القانون في وزارة البيئة )مقرر الهيئة التوجيهية المشتركة(.

توسع اإلدارة الملكية لحماية البيئة خالل األعوام 2006-2014 م
• بتاريـــخ 15 كانون أول 2008م  تم اعتمـــاد اســم اإلدارة الملكية لحماية البيئة Rangers  وشــعار الوحدة
الجديــد ولبــاس العمــل مــن قبــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــد الّله الثانــي ابن الحســين المعظم

- حفظه الّله - 
• خالل عامي 2006م  و  200٧م باشــرت اإلدارة العمل الميداني من خالل تفعيل أقســام حماية البيئة
فــي األقاليــم األمنيــة الخمســة باإلضافــة إلــى إختصــاص قــوات الباديــة الملكيــة )بمســتوى فــرع(.

• خالل الفترة من 2009م ولغاية 2012م تم إستحداث وتفعيل ما يلي:
• مفرزة المباحث البيئية عام 2010م .

• قسم متابعة القضايا البيئية عام 2011م.
• قسم حمايــــة البيئة والطبيعة - البادية عام 2012م. 

• خالل عام 2014 م تم إستحداث وتفعيل ما يلي:
• قسم المباحث البيئية عام 2014م.

• تفعيل فرع حمايــــة البيئة والطبيعة - وسط عمان 2014م.
• مفرزة حمايــــة البيئة والطبيعة - الضليل 2014م.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

الرؤية
ــرارًا وحفاظــًا علــى الحقــوق  ــًا واستقــ ــر أمن ــاهم فــي أردن أكث نحــو مؤسســة أمنيــة عصريــة كفــؤة تســ

والحريات. 

الرسالة
القيــام بالواجبــات والمهــام النبيلــة المتمثلــة فــي المحافظــة علــى األرواح واألعــراض والممتلــكات مــن

خالل خدمة أمنيـة متميزة لكل من يعيش على أرض المملكة األردنية الهاشمية.

القيم  الجوهرية
1. سيادة القانون

2. العدالة واألنصاف
3. النزاهة والشفافية

4.احترام الحقوق والحريات العامة
5. استمــرار التغيـــر والتطــوير لألفضل

6. العمل بالمشاركة
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السند القانوني لعمل اإلدارة

أواًل: قانون اصول المحاكمات الجزائية
تســتمد اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة صالحيتهــا بتنفيذ الواجبات المناطة بهــا بموجب المادتين الثأمنة
والتاسعة والمادة واحد وعشرون من قانون اصول المحاكمات الجزائية األردني على اعتبار أن منتسبيها
ضباطــًا وأفــرادًا هــم مــن موظفي الضابطة العدلية ويســاعدوا المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة 
العدليــة ولهــم واليــة عامــة كضابطــة عدليــة فــي تعقــب الجرائــم وإنفــاذ القوانيــن المختلفــة فــي 
خاصــة  واليــة  اصحــاب  هــم  الحكوميــة  الدوائــر  موظفــي  باقــي  أن  حيــن  فــي  األردنيــة  المملكــة 
كضابطــة عدليــة فــي تعقــب بعــض أنــواع الجرائــم التــي نصــت عليهــا القوانيــن الخاصــة المنظمــة 
لوظائفهــم او المتعلقــة بدوائرهــم فــي حــدود مســؤوليتهم المبينــة حصــرًا فــي تلــك القوانيــن.

ثانيــًا: قانــون األمــن العــام رقــم )38( لســنة 1965م وتعديالتــه حيــث نصــت المــادة الرابعــة على
الواجبات الرئيسية لقوة األمن العام

• المحافظة على األمن والنظام وحماية االرواح واألعراض واألموال.
• منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

• إدارة السجون وحراسة السجناء.
• تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة لتأدية وظائفها

وفق احكام القانون.
• استالم اللقطات واألموال الغير المطالب والتصرف بها وفق احكام القوانين واألنظمة.

• مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
• االشراف على االجتماعات والمواكب العامة في الطرق واألماكن العامة .

• القيام بأية واجبات تفرضها التشريعات المرعية االجراء.

منظومة القوانين التي تعمل اإلدارة مع الشركاء بموجبها
• قانون األمن العام 

• قانون أصول المحاكمات الجزائية 
• قانون حماية البيئة 

• قانون الصحة العامة
• قانون البلديات

• قانون الزراعة المؤقت
• قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

• قانون العقوبات األردني

• قانون الرقابة على الغذاء
• قانون حماية األصناف النباتية الجديدة

• قانون سلطة المياه
• قانون الحرف والصناعات

• قانون السير
• قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية

• قانون الدواء والصيدلة
• قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء
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التقرير السنوي ٢٠١٤

الواجبات
• معاونــة الســلطات فــي مراقبــة وضبــط المخالفــات التــي تشــكل انتهــاكًا للبيئة )المياه, الهــواء, التربة,
المراعــي, التحطيــب, الصيــد الجائــر والتعــدي علــى األحيــاء البريــة والبحريــة والثــروة الحرجية واســتنزاف

المياه وقضايا األغذية الفاسدة وتداولها ومتابعتها(.
• توفيــر الحمايــة الالزمــة لموظفــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة المختصة بحماية البيئــة والطبيعة أثناء

تأديتهم لواجباتهم. 
• مساعدة الوزرات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في كافة أنحاء المملكة

وبالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة.
• تنفيــذ قــرارات الــوزارات المختصــة فــي األحــوال التي تشــكل خطرًا على البيئــة أو في الحاالت الطارئة
بإزالــة المخالفــات البيئيــة أو اإلغــالق التحفظــي لألماكــن المحــددة بتلــك القــرارات و بمــا ينســجم مــع

القوانين واألنظمة مرعية التطبيق. 
• معاونــة ومســاندة الدوائــر المختصــة فــي الكشــف علــى اآلليــات المخالفــة لشــروط البيئــة وضبطهــا.
• إجــراء التحريــات وجمــع المعلومات ومســاعدة الســلطات لضبط األشــخاص الذين يتاجــرون في األحياء
ــر  ــد الجائ ــن يقومــون بالصي ــط األشــخاص الذي ــة وضب ــات الدولي ــة لإلتفاقي ــة الخاضع ــة والبحري البري

واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحقهــم.
• المســاعدة فــي مراقبــة تــداول المــواد الكيماويــة وتخزينهــا وتصنيعهــا دون الحصــول علــى التراخيــص

الالزمة. 
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األهداف المؤسسية لإلدارة
• تعزيز إجراءات الرقابة وتطبيق التشريعات البيئية.

• تعزيز برامج التوعية والتثقيف البيئي.
• بناء قدرات العاملين وزيادة فعالية الموارد البشرية.

• دعم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بحماية البيئة واستدامتها.
• تطوير إجراءات العمل الفنية واإلدارية.

• تفعيل دور اإلدارة في مجال المسؤولية المجتمعية.

الخدمات التي تقدمها اإلدارة
• خدمة استقبال الشكاوي و مراقبة وضبط األفعال التي تشكل انتهاكًا للبيئة بمختلف أنواعها )الثروة

الحيوانيــة, الثــروة النباتيــة والبحريــة, مصــادر الميــاه, المؤسســات الصناعيــة والتجاريــة, الصحــة 
المركبــات(. العامــة, 

• خدمة المرافقة األمنية لموظفي الشركاء أثناء تأديتهم لواجباتهم.
• خدمة تنفيذ برامج التوعية البيئية )محاضرات , حمالت, رسائل وفالشات إعالمية(.

• خدمة تنظيم وعقد دورات أصدقاء البيئة ودورات بيئية متخصصة للقطاعين العام والخاص.
• خدمة الكشف على اآلليات والتأكد من مطابقتها للشروط البيئية )فحص عوادم(.

• خدمة قياس مستوى الضجيج.
• خدمة تزويد الباحثين والطالب وأي جهات رسمية بإحصائيات ومعلومات بيئية.

• خدمة استقبال الشكاوي على تصرفات وسلوكيات العاملين في اإلدارة.
• خدمة االشتراك بتنفيذ الواجبات األمنية غير البيئية.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

الهيكل التنظيمي
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التخطيط االستراتيجي في اإلدارة ) الخطة التشغيلية  2014  - 2016 م(
قامــت اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة بإعــداد خطتهــا التشــغيلية  لألعــوام )2014-2016م( علــى ضــوء

ــة حيــث  ــوزارة البيئ الخطــة االســتراتيجية لمديريــة األمــن العــام و اعتمــادًا علــى الخطــة االســتراتيجية ل
ــوازن ذات  ــة سلســلة مــن اإلجــراءات المنظمــة باعتمــاد أســلوب بطاقــات األداء المت ــت العملي تضمن
تــم  الخدمة,المجتمع,المالية,التعلــم والنمو(حيــث  )البيئة,العمليات,متلقــي  الســت وهــي  المحــاور 
مراعــاة أن تلبــي تلــك المحــاور واألهــداف المؤسســية لــإلدارة وفــق مؤشــرات األداء التــي تــم وضعهــا 

لــكل هــدف حيــث طبقــت اإلجــراءات التاليــة:

1.مراجعــة وتقييــم الخطــط الســابقة: حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل )لجنــة تطويــر األداء المؤسســي(
لتقييم الخطط لألعوام السابقة )2012 -2014م( واعتبارها كمدخل إلعداد الخطة التشغيلية لألعوام 

)2014-2016م(.

2. التخطيــط: قامــت اللجنــة بعقــد لقــاءات وجلســات عصف ذهنــي ومراجعة المنهجيــة المعتمدة إلعداد 
الخطــة التشــغيلية بعــد إعتمــاد مديريــة األمــن العــام )الرؤيــة والرســالة والقيــم الجوهريــة( وتعميمهــا 
علــى كافــة وحــدات األمــن العــام  كمــا قامــت اللجنــة بتحديــد عناصــر البيئــة الداخليــة )نقــاط القــوة 
والضعــف( وعناصــر البيئــة الخارجيــة )الفــرص والتهديــدات( حيــث تــم إعطــاء أوزان لــكل مــن األثــر 
واألهميــة لــكل نقطــة مــن نقــاط التحليــل التــي تــم اســتخالصها وغــض النظــر عــن النقــاط  ذات 
ــد األهــداف  ــم تحدي ــا ت ــة, كم ــة والخارجي ــة الداخلي ــل البيئ ــة تحلي ــل مصفوف ــي وتعدي ــر المتدن التأثي
والفرعيــة  والتشــغيلية  االســتراتيجية  واألهــداف  بتحقيقهــا  اإلدارة  تســاهم  التــي  الوطنيــة 
التــي تحقــق األهــداف  البرامــج والمشــاريع واألنشــطة  تــم تحديــد  )المؤسســية( إلدارتنــا, كمــا 
ــق  ــة للتطبي ــاس وقابل ــة للقي ــددة وقابل ــون مح ــي روعــي أن تك ــا والت ــة )المؤسســية( إلدارتن الفرعي
وواقعيــة وضمــن أطــر زمنيــة )SMART( وبعــد اعتمــاد مســودة الخطــة مــن قبــل لجنــة تطويــر األداء 
المؤسســي تــم تعميمهــا علــى الموظفيــن والشــركاء وطلــب أراءهــم ومالحظاتهــم بخصوصهــا 
وبالفعــل تــم تلقــي التغذيــة الراجعــة منهــم وعكســها علــى الخطــة بعــد دراســة المالحظــات الــواردة 
وتقييمهــا واألخــذ بالمناســب منهــا وتــم أخيــرا ًعــرض المســودة النهائيــة للخطــة علــى لجنــة برئاســة 
عطوفــة مديــر اإلدارة العتمــاد الخطــة وبالفعــل تــم اعتمــاد هــذه المســودة النهائيــة وإرســالها لمركــز 
الدراســات االســتراتيجية األمنيــة فــي مديريــة األمــن العــام وتــم اعتمــاد الخطــة وإقرارهــا وإشــهارها.

3. التنفيــذ: لضمــان تحقيــق الخطــة ألهدافهــا تــم تعميــم الخطــة علــى أقســام اإلدارة الملكيــة لحمايــة
البيئــة والشــركاء ليقــوم كل ضمــن اختصاصــه بالعمــل علــى تنفيــذ مــا جاء فيها وضمان التنســيق بين 
كافــة المعنييــن وذوي العالقــة إلنجــاز األنشــطة والمشــاريع حســب الجــداول الزمنيــة الموضوعــة لها.

مؤشــرات حســب  الخطــة  بإنجــاز  التقــدم  مــدى  بتقييــم  اإلدارة  تقــوم  التقييــم:  و  المراجعــة   .4
أالداء الموضوعة لكل هدف, كما تشــمل تقييم ســنوي لقياس تحقيق األهداف الفرعية )المؤسســية(
وتقييــم ربــع ســنوي لقيــاس التقــدم بإنجاز هذه األهداف وعمــل التصحيحات الالزمة بناًء عليها كما يتم
تقييــم انجــاز الخطــة مــن خــالل إدارة التخطيــط والتنظيــم / مديريــة األمن العام حيث يتــم عقد اجتماعات

دورية لتقييم انجاز اإلدارات لخططها وفق مؤشرات األداء المعتمدة لكل إدارة.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

التعاون المحلي والدولي
تتعاون اإلدارة في انفاذ محاور عملها مع الوزارات والمؤسسات المحلية المبينة أدناه:

الشركــــاء في العمل ومذكرات التفاهم
إســتنادًا للواجبــات المناطــة بــاإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة، وتوضيحــًا للــدور الــذي يقــوم بــه الشــركاء 
مــع اإلدارة ، فقــد حــرص كال الطرفيــن علــى توقيــع مذكــرات تفاهــم  يتــم مــن خاللهــا بيــان أوجــه التعاون 
والتنســيق المشــتركة وآليــات العمــل التــي تخــدم مصلحــة البيئــة األردنيــة، حيــث قامــت اإلدارة ومنــذ 
ــرات مــع باقــي الشــركاء  ــع مذك ــع لتوقي ــرات التفاهــم مــع الشــركاء وتتطل ــرام مذك ــى إب تأسيســها عل

وحســب الجــدول التالــي:

الوزارات والمؤسسات التي تم توقيع مذكرات 
تفاهم معها

الوزارات والمؤسسات المتوقع توقيع مذكرات 
تفاهم معها

أمانة عمان الكبرىوزارة البيئة
وزارة الزراعةوزارة المياه والري

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
مؤسسة المواصفات والمقاييسمؤسسة األميرة عالية - المأوى للطبيعة والبرية

وزارة الشؤون البلدية مركز بحوث وتطوير البادية األردنية
وزارة الصحةالمؤسسة العامة للغذاء والدواء

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بيت الخبرة العربي 
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التعاون األردني الدولي
)BGR( والمعهد الفيدرالي لعلوم األرض ومصادرها)GIZ( بدعم من وكالة التعاون الدولي األلماني •
ــر ألمانــي  ــل خبي ــه مــن قب ــم اإلشــراف علي ــب الفنــي فــي عــام 2009م وت ــم تأســيس المكت ــث ت حي

ــة. ــة البيئي ــاه والتوعي ــة مصــادر المي ــال حماي ــرة والقــدرات فــي مج ــر الخب لتطوي
• بتاريخ 14 تشــرين ثاني 2013م تم توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون االلماني )GIZ( حول تنفيذ
مشــروع ”حمايــة البيئــة والتنــوع الحيــوي فــي األردن ” لبنــاء قــدرات اإلدارة فــي مجــال التوعيــة 

وتعديــل الســلوك فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة.
• بدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة )GIZ( و خــالل شــهر تشــرين الثانــي 2014 حضــر وفــد مــن اإلدارة الملكيــة

لحمايــة البيئــة وضابــط ارتبــاط الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة االجتمــاع  الســنوي الــذي نظمتــه 
األمانــة العامــة لإلنتربــول ) وحــدة الجرائــم البيئيــة ( والــذي يهــدف إلــى مناقشــة أهــم الخطــط التــي 
تقــوم بهــا الــدول األعضــاء فــي الحــد مــن االنتهــاكات الواقعــة علــى البيئــة و زيــادة التنســيق فــي 

مجــال تبــادل األســاليب الجرميــة للقضايــا البيئيــة واألشــخاص المطلوبيــن دوليــًا.
• المشــاركة فــي نشــاطات األســبوع األلمانــي الــذي تنظمــه الوكالــة األلمانية )GIZ ( بالتعــاون مع وزارة 

البيئة من خالل تخصيص يوم لإلدارة الملكية لحماية البيئة خالل األسبوع. 
ــق  ــال التحقي ــل اإلدارة  فــي مج ــد دورة متخصصــة داخ ــم عق ــة ) JICA ( ت ــة الياباني ــن الوكال ــم م • بدع
و التفتيــش البيئــي لعــدد مــن الضبــاط مــن الــدول العربيــة الشــقيقة  تضمنــت أيضــَا تعريفهــم 

بمحــاور عمــل اإلدارة و أهــم المواضيــع البيئيــة ذات الصلــة.  
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التقرير السنوي ٢٠١٤

محاور عمل اإلدارة و إنجازاتها  
اإلنجازات العملياتية 

المحور األول: إنفاذ القوانين البيئية والقضايا األمنية

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 العمــل:
إنجازات القضايا البيئية

مجموع المخالفاتالمجموعنوع المخالفة التصنيف

الثروة الحيوانية 

48صيد األحياء البرية 

363

144تربية المواشي والطيور داخل األحياء السكنية 

7الحيوانات النافقة الضالة 

19الذبح خارج المسلخ 

145السماد العضوي غير المعالج

الثروة النباتية 

3المحميات والمتنزهات 

195

49حرائق الغابات

42حيازة مواد حرجيه بدون ترخيص

100تقطيع األشجار الحرجيه

1ري المزروعات بالمياه العادمه

البيئة البحرية
0إلقاء النفايات على السواحل

8 3صيد األحياء البحرية واالتجار بها

5سكب أو تفريغ الملوثات في البحر

349صرف صحيمصادر المياه
351

2تلوث مصادر المياه

المصانع / الورش 
الصناعية / 

المحالت التجارية

0الضجيج

4303

804تنفيذ اغالقات

549كشف ميداني

12مخالفة ساعات العمل

2673العمل دون ترخيص قانوني

5حرق اإلطارات

137القاء المخلفات وحرقها

انبعاث الملوثات
6غازات وأبخره الملوثات

17قذف رملي
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الصحة العامة

95مواد كيمياويه )حيازة / اتجار (

21980

6378االغذية الفاسدة

97األدوية الفاسدة

27286عدم نظافة المحالت والعاملين فيها

96نقل مواد غذائية بدون ترخيص

724ضجيج المركباتالمركبات

19686انبعاث الدخان من عودام المركبات

23عدم نظافة المركبة

53إلقاء النفايات من المركبة

46التدخين داخل المركبة

686عدم تثبيت أو تشدير الحمولة

83طرح الطعم من المركبات

19سكب المواد من المركبات

67طرح المياه العادمةصهاريج  نقل المياه

93مياه صالحه للشرب

145متفرقة

60697مجموع المخالفات البيئية
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التقرير السنوي ٢٠١٤

إنجازات القضايا األمنية 
القضايا األمنية

أشخاص 
حيازةمخدراتوافدينمطلوبين

أسلحة صيد
تحرش
 بفتاة

اعتداء على 
رجال األمن

تناول 
الكحول

مركبة 
مطلوبة 

مخالفات 
المجموع السير 

3553610681943161076621

الدوريات

دورية مشتركة مع الشركاء في العمل  دورية راجلةدورية آلية ثابتة ومتحركة 

1505862525608

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.

• تــم االشــتراك بالجلســات العموميــة )Scope  sessions( ومراجعــة )18( دراســة لتقييــم األثر البيئي
لعدة مشاريع. 
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آلية استقبال الشكاوي
يتم إستقبال شكاوي و اقتراحات متلقي الخدمة من خالل:

• غرفــة العمليــات المربوطــة بمركــز القيــادة والســيطرة  بمديريــة األمــن العــام علــى الرقــم المجانــي
911 وعلى مدار الساعة حيث يتم التعامل معها من قبل أقسام وفروع اإلدارة الميدانية.

• 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 •
• الشــركاء بالعمل وذلك من خالل ضباط االرتباط و المخاطبات الرســمية بخصوص الشــكاوي البيئية.  

• قسم المباحث البيئية من خالل إستخدام إسلوب إستخباري لكشف المخالفات البيئية.
• أصدقــاء البيئــة حيــث تــم تفعيل دور المواطن كشــريك أساســي في رصد ومتابعــة المخالفات البيئية

من خالل دورة أصدقاء البيئة. 

الشكاوي البيئية

النسبة المئويةعدد الشكاوي المسددةعدد الشكاوي

26422642٪100

المحور الثاني: التوعية البيئية
ــر اإلدارة أن  ــرٌّ مــن قنطــار عــالج ( َتعتب ــة بالحكمــة )درهــم وقايــة خي ــة لحمايــة البيئ تؤمــن اإلدارة الملكي
الوقايــة مــن المخالفــة البيئيــة أفضــل مــن ضبطهــا لتقليــل المخاطــر الناجمــة مــن تلــك المخالفــات علــى 
صحــة اإلنســان وتقليــل مخاطرهــا علــى البيئــة بمختلــف مكوناتهــا ومــن هــذا المنطلــق راعــت اإلدارة 
ذلــك فــي خطتهــا التشــغيلية وبالتنســيق مــع شــركائها لتحديــد الفئــات المســتهدفة مــن تلــك الخطــة 
حرصــًا علــى االســتغالل األمثــل للجهــود المبذولــة فــي هــذا المحــور وذلــك لزيــادة درجــة الوعــي البيئــي 

لــدى كافــة أطيــاف وشــرائح المجتمــع وذلــك مــن خــالل تنفيذهــا للنشــاطات التاليــة: 

العددالنشاط
204المحاضرات والندوات

130المشاركات )حلقات تشاوريه, ورش عمل ,احتفاالت بيئية , دورات(

FM   458لقاءات إعالمية, أخبار ونشاطات اإلدارة اإلعالمية, فقرات توعويه عبر اثير أمن

)SMS( 150000خدمة الرسائل القصيرة

38دورة أصدقاء البيئة

9الحمالت البيئية

45770اإلصدارات البيئية
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التقرير السنوي ٢٠١٤

المحور الثالث : بناء القدرات
• انطالقــًا مــن توجيهــات مديريــة األمــن العــام بــأن يكــون عــام 2014م عامــًا للتدريــب, تــم تطويــر الخطــة
التدريبيــة مــن حيــث زيــادة عدد الدورات وأعداد المشــاركين و إســتحداث دورات أكثــر تنوعًا وتخصصية.

أنواع الدورات التي تعقد على مدار العام ومكان انعقادها

عدد المشاركينالعددتصنيف الدورات
217245مدارس ومعاهد األمن العام

1010مدارس ومعاهد القوات المسلحة والدرك

دورات محلية
23303   حسب الخطة

22243استثنائية

1117دورات خارجية )إيفاد(

معاهد ومدارس القوات المسلحة و قوات الدرك 

مكان اإلنعقادعدد المشاركينعدد الدوراتالدورة
القوات المسلحة11مدربي اللياقة البدنية

القوات المسلحة11اللغة العبرية - تأسيسية للضباط 
قوات الدرك11مكافحة االرهاب

قوات الدرك11الصاعقة التأسيسية
قوات الدرك11الرماية التأسيسية

قوات الدرك11الصيادين

قوات الدرك11حفظ النظام ومكافحة الشغب رقم 3

قوات الدرك11الكتابات العسكرية رقم 2

قوات الدرك11حفظ النظام ومكافحة الشغب رقم 4

قوات الدرك11الكتابات العسكرية رقم 4

1010المجموع
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دورات محلية

عدد المشاركينعدد الدوراتالدورة

476دورة البيئة التأسيسية

448دورة فحص العوادم

447القياس على أجهزة الضجيج

446دورة  إنفاذ القانون

335دورة العالقات العامة والتعامل مع الجمهور

GPS 450دورة نظام تحديد المواقع العالمي

23302المجموع

دورات محلية إستثنائية

عدد عدد الدوراتالدورة
المالحظاتالمشاركين

دورة البيئة التأسيسية لمرتب 
عقدت لدى قياده الفرسان467الفرسان 

عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة220التفتيش البيئي
عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة218التحقيق البيئي

TOT  عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة110تدريب المدربين
)GIS( عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة26أنظمة المعلومات الجغرافية

دورة البيئة التأسيسية المكثفة 
عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة223الخاصة بالضباط

االستخدام اآلمن للسالح وخطورة 
عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة134العبث به

عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة440أصول وقواعد المخابرة الالسلكية 
عقدت لدى القوة البحرية الملكية – العقبة 28السباحة 
عقدت لدى محطة العلوم البحرية – العقبة 15الغطس 

الكشف والتحقيق على عوامل 
عقدت لدى اإلدارة الملكية لحماية البيئة 112التلوث في أعمال الشرطة 

         243   22المجموع
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دورات وورش عمل خارج المملكة )إيفاد(

عدد جهة الدعمجهة اإليفادالدورة
المشاركين 

حفل توزيع واستالم جائزة المملكة العربية 
1صندوق الجائزة - السعودية المغربالسعودية

1وزارة البيئة المغرببطولة الجودو لألندية الثأمنة

ورشة العمل الدولية التوجيهية الخاصة 
1سلطة منطقة العقبة االقتصادية فرنسابمشروع حوكمة وإدارة نوعية المياه

الندوة اإلقليمية حول الطرق المتطورة 
1وزارة البيئة هولنداللتخلص من الفضالت البشرية

ورشة العمل اإلقليمية حول دعم خطة 
1وزارة البيئة اليونانالعمل اإلقليمية بشان النفايات البحرية

ورشة عمل دولية حول التغيرات البيئية 
1وزارة البيئة لبناناإلقليمية 2020م 

معالجة المياه العادمة في المناطق 
1وزارة البيئة هولنداالحضارية

هورايزون  2020 )كيفية تدوير النفايات 
1وزارة البيئةاليونانالصلبة وتكاليفها (

مبادئ وممارسات البيئة المستدامة في 
1وزارة البيئةالمغربالمغرب

GIZ 4المانياحماية البيئة البحرية

االجتماع السنوي الخاص بالفريق العامل 
GIZ 4فرنسافي الصيد والتلوث

       17 المجموع

اإلنجازات اإلدارية والتطوير المؤسسي 

المحور األول: الموازنات 
•  فــي عــام 2014م تــم اعتمــاد موارنــة جديــدة لــإلدارة تضمنــت التعديــالت واإلســتحداثات التاليــة: 
1- رفــع مفــرزة المباحــث البيئيــة إلــى قســم يرتبــط برئيــس شــعبة حمايــة البيئــة والطبيعــة بــاإلدارة.
2- إســتحداث فــرع حمايــة البيئــة و الطبيعــة – البحــر الميت يرتبط برئيس قســم حمايــة البيئة والطبيعة

– إقليم الوسط.
3- إلغــاء فــرع ومفــرزة المحميــات الرعويــة التابعيــن لقســم حمايــة البيئــة والطبيعــة – قســم الباديــة.
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المحور الثاني: المباني 
•  تخصيــص مبنــى عــن طريــق بلديــة إربــد الكبــرى إلشــغاله مــن قبــل قســم وفــرع حمايــة البيئــة والطبيعــة

– إقليم الشمال.
• إفتتــاح المبنــى الجديــد لفــرع حمايــة البيئــة والطبيعــة - الرمثــا داخــل مدينــة الحســن الصناعيــة.
•  تفعيــل فــرع حمايــة البيئــة والطبيعــة – وســط عمــان داخــل مركــز أمــن التــاج فــي محافظــة العاصمــة.

•  إنشاء عدد من المكاتب على السطح العلوي لمبنى اإلدارة .
•  تجهيــز الطابــق الثالــث وإســتحداث بركــة ســباحة وعمــل صيانــة كاملــة لمرافــق فــرع حمايــة البيئــة

والطبيعة – الزارة.
•  عمــل صيانــة وإنشــاء مرافــق صحيــة داخــل فــرع حمايــة البيئــة والطبيعــة – الباديــة الوســطى. 
•  العمــل جــاري علــى تفعيــل فــرع حمايــة البيئــة والطبيعــة – البتــراء وبالتنســيق مــع مديريــة األمــن العام

وسلطة إقليم البتراء. 
•  تركيــب وحــدات إنــارة ذات جــودة عاليــة فــي توفيــر الطاقــة وكذلــك قطــع ترشــيد اســتهالك الميــاه

تماشــيَا مع خطة مديرية األمن العام في ترشــيد اســتهالك الطاقة والمياه وتلبيًة لخطة اإلدارة في 
مجال المسؤولية المجتمعية. 

•  عمل صيانة لمركز أمن بصيرا  لغايات تفعيل فرع حماية البيئة والطبيعة – الطفيلة.
•  ترحيل قسم حماية البيئة والطبيعة - قسم الوسط إلى مبنى مديرية بيئة محافظة الزرقاء.

•  إستحداث مفرزة حماية البيئة والطبيعة – الضليل داخل مركز أمن الضليل.
•  تخصيــص  300000 الــف دينــار أردنــي لشــراء مبنــى لــكل مــن فــرع حمايــة البيئــة والطبيعــة - مادبــا

وقسم حماية البيئة والطبيعة – إقليم الشمال والعمل جاري في مراحله األخيرة.
•  تخصيص قطعة أرض من أراضي األمن العام إلنشاء مبنى بيئي أخضر لإلدارة.

المحور الثالث: اآلليات والمعدات 
•  شراء خمس اآلت تصوير ديجيتال.

•  تخصيــص أربــع ســيارات صديقــة للبيئــة Hybrid وذلــك بالتنســيق مــع إدارة التخطيــط والتنظيــم.
•  شراء ثمانية أجهزة لفحص عوادم السيارات )أربعة ديزل +أربعة بنزين(.

•  شراء جهاز البصمة اإللكتروني الخاص بتنظيم دوام العاملين في اإلدارة.
•  رفد اإلدارة بـ )10( مركبات نوع سوزوكي فيتارا وبكب عدد )2( نوع ميتسوبيشي.

المحور الرابع: القوى البشرية
•  يتــم رفــد اإلدارة مــن قبــل مديريــة األمــن العــام بضبــاط وأفــراد مؤهليــن بمــا يضمــن تنفيــذ واجباتهــا

على أكمل وجه.
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المحور الخامس: اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وتطويــر البيئــة  لحمايــة  الملكيــة  بــاإلدارة  الخاصــة  والمطبوعــات  التصاميــم  توحيــد  و  تطويــر   •

التصميم الخاص بالموقع اإللكتروني . 
•  إلحــاق مركبتيــن مزودتيــن بكاميــرات خاصــة بضبــط المخالفــات البيئيــة وبدعــم مــن أمانــة عمــان الكبــرى. 
•  تفعيــل نظــام تتبــع األليــات GPS لضبــط حركــة ومســار وســرعة المركبــات المســتخدمة فــي اإلدارة.  
•  اســتخدام الرســائل اإللكترونيــة القصيــرة  SMS وذلــك بالتعــاون مــع شــركات االتصــال مــن أجــل التواصــل
مــع المواطــن فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والمســتجدات البيئية التي من شــأنها رفع درجــة الوعي البيئي.

•  تفعيل نظام البصمة اإللكترونية الخاصة بتنظيم دوام العاملين في اإلدارة.

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 
 )ISO 26000( والخاصــة, ويبــرز اهتمــام اإلدارة بهــذا المجــال مــن خــالل اشــتراكها بالمواصفــة الدوليــة
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:
• حملة تبرع بالدم وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية – بنك الدم.

• حفل افطار في شهر رمضان لدار المسنين. 
• توزيع حقائب مدرسية على طالب مدارس ضمن مناطق نائية.

اإلدارة في سطور 
حرصــت اإلدارة علــى تنفيــذ العديــد من االجتماعات و النشــاطات مع كافة المؤسســات والجهات المعنية
بحمايــة البيئــة ســواء كانــت محليــة أو دوليــة رغبًة منها في نشــر تجربة اإلدارة فــي مجال الحفاظ على البيئة
ــا مــن  ــذي يمكنه ــم ال ــى الدع ــى العمــل التشــاركي والحصــول عل ــك المؤسســات وصــواًل إل ــى تل إل

أدائهــا لواجباتهــا وكان مــن ابرزهــا:
•  بتاريــخ 9 كانــون ثانــي تــم تكريــم اإلدارة لحصولهــا على المركــز األول في افضل التطبيقات الحكومية

فــي مجــال البيئــة المســتدامة والــذي تــم المشــاركة فيــه مــن خالل جائــزة المملكــة العربية الســعودية 
حيــث اقيــم التكريــم فــي المملكــة المغربية.

•  بتاريــخ 14 كانــون ثانــي قــام وفــد مــن طالب جامعة العلوم االســالمية بزيــارة إلى مبنى اإلدارة لالطالع
على الخدمات التي تقدمها.

•  بتاريــخ 5 شــباط تــم عقــد اجتمــاع للجنــة التوجيهيــة العليــا لــإلدارة الســادس برئاســة معالي وزيــر البيئة.
•  بتاريــخ 26 شــباط قــام وفــد مــن وزارة البيئــة العراقيــة بزيــارة إلــى مبنى اإلدارة لالســتفادة من التجربة

األردنية في هذا المجال.

27



•  بتاريــخ 24 آذار تــم تكريــم اإلدارة بمناســبة يــوم الميــاه العالمــي وذلــك فــي مبنــى ســلطة الميــاه.
•  بتاريــخ 2٧ آذار قــام وفــد مــن  جامعــة أريزونــا بزيــارة إلــى اإلدارة لالطــالع علــى تجربتهــا وعــرض

تجربتهم فيما يتعلق بالمعالجة الميكانيكية للسماد  العضوي غير المعالج.
•  بتاريخ 24 نيســان قام مســؤول اإلدارة البيئية المحلية في جزيرة ســوكاترا – الجمهورية اليمنية بزيارة

إلى اإلدارة واستمع إليجاز يبين واجباتها ومحاور عملها.
•  بتاريخ 28 نيسان تقرر إشراك اإلدارة بجائزة الملك عبد الله لتميز األداء الحكومي والشفافية.  

•  تحت الرعاية الملكية السامية تمت المشاركة بمعرض سوفكس الدولي وذلك خالل الفترة ما بين 5
وحتى 8 أيار. 

•  بتاريخ 21 أيار تم توقيع مذكرة تفاهم مع بيت الخبرة العربي.
• بتاريخ 2 حزيران زار وفد من بيت الخبرة الفلسطيني مقر اإلدارة واطلع على محاور عملها.

•  بتاريخ 19 حزيران تم االجتماع مع مدير الجمارك لوضع آلية للتعامل مع بيع الوقود المهرب.
•  بتاريخ 1٧ تموز تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

•  بتاريــخ 8 تمــوز تــم إطــالق حملــة بيئيــة وتوعويــة لعوادم المركبات وتبعها في 8 آب حملة إلنفاذ القانون
تتعلق بالتشديد على المركبات المخالفة للقانون.

•  بتاريــخ 4 آب قــام وفــد مــن جامعــة ويسكونســن األمريكية بزيارة لإلدارة لالطالع على تجربتها ومحاور
عملها. 

•  بتاريــخ 8 أيلــول قامــت ســمو األميــرة عاليــة بنــت الحســين بتكريــم عدد من مرتبــات اإلدارة داخل مبنى
اإلدارة وبحضور عطوفة مدير األمن العام .
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•  بتاريــخ 10 أيلــول تــم عقــد اجتمــاع داخــل اإلدارة ألعضــاء لجنــة البيئــة والرياضــة التابعــة للجنــة
 األولمبية األردنية.

•  بتاريخ 25 أيلول تم اســتقبال الســيد ديفيد هيجنز رئيس قســم حماية البيئة في االنتربول لبحث اوجه
التعاون المشترك ودعم اإلدارة في مجال بناء القدرات.

•  بتاريــخ 29ايلــول شــاركت اإلدارة فــي اعمــال القمــة الثالثــة لألمــن الداخلــي لــدول الشــرق االوســط.
•  بتاريــخ 29 ايلــول تــم إفتتــاح البرنامــج التدريبــي الــذي يقدمه الخبير االمريكي في مجال المدرســة البيئية

المستدامة.
•  بتاريخ 12 تشرين اول تم استقبال فريق من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وذلك لغايات التقييم

االولي واالطالع على سير العمل لتلبية متطلبات الجائزة.
•  بتاريــخ 2 تشــرين ثانــي تــم اســتقبال وفــد مــن شــركة INFA االلمانيــة واالطــالع علــى تجربتهــم فــي
التطبيقات المثلى للتعامل مع النفايات االلكترونية وكيفية دعمهم لبرنامج بناء القدرات في اإلدارة.
•  بتاريخ 6 تشرين ثاني تم االجتماع مع ممثل االمانة العامة للشرطة الدولية االنتربول/ وحدة مكافحة

الجريمــة البيئيــة فــي وزارة الداخليــة الفرنســية بهــدف تبــادل الخبــرات وتلقــي الدعــم فيمــا يتعلــق 
ببنــاء القــدرات وضبــط الجرائــم البيئيــة وعلــى مســتوى دولــي.

•  برعاية ســمو األمير رعد بن زيد تم المشــاركة بالمؤتمر البيئي األول الذي عقد في المدارس األمريكية
الرقمية بتاريخ 4 كانون اول.

•  بتاريخ ٧ كانون اول عقد اجتماع لضباط ارتباط الشركاء في العمل لمناقشة أهم المستجدات التي
تطرأ على واقع العمل ومعالجة التحديات والصعوبات.

•  بتاريخ 31 كانون األول تم زيارة اإلدارة من قبل مجلس محلي لواء القويسمة.
•  نتيجة التعاون والتنسيق مع مديرية األمن العام ومؤسسة عبدالحميد شومان تمت الموافقة على
إســتحداث مكتبــة داخــل مبنــى اإلدارة وكذلــك الموافقــة علــى عرض المســرحيات البيئيــة التي تعدها

اإلدارة وذلك على مسرح المؤسسة.
•  حرصــت اإلدارة ومــن خــالل ســعيها لتطبيــق  مفهــوم التنميــة المســتدامة وبلــورة دورهــا أيضــا فــي
المســاهمة بترشــيد اســتهالك الميــاه والطاقــة والوقــود فقــد تــم عقــد نــدوات خالل شــهري تشــرين 
أول وثانــي مــن قبــل متخصصيــن يمثلــون الــوزارات المعنيــة بتلــك المواضيــع حيــث حضرهــا عــدد 
مــن العامليــن فــي اإلدارة يمثــل كافــة أقســام وفــروع اإلدارة لزيــادة وعيهــم فــي تبنــي الممارســات 

المثلــى لتحقيــق تلــك األهــداف وتمكينهــم مــن نقــل تلــك المفاهيــم إلــى باقــي العامليــن.
•  تم استضافة متخصصين من وزارة القطاع العام -معهد اإلدارة العامة- لتثقيف المرتبات حول مدونة

السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة العامة.
•  عقد ورشــة عمل لموظفي اإلدارة حول إدارة الموارد البشــرية وذلك لتطوير معارف العاملين لمواكبة

متطلبات التنمية وبناء القدرات.
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التطلعـــــات
•  اســتكمال التنســيق مــع مديريــة األمــن العــام ووزارة البيئــة إلنشــاء مبنــى بيئــي أخضــر ومركــز تدريــب
بيئي إقليمي وذلك من خالل الحصول على الدعم الالزم و بالتعاون مع الجهات اإلقليمية والدولية.
•  العمــل علــى بنــاء وتطويــر قــدرات العامليــن فــي اإلدارة مــن النواحي العمليــة واألكاديمية من خالل

إشراكهم بدورات محلية وخارجية. 
•  تبــادل البيانــات الخاصــة بالجرائــم البيئيــة واألشــخاص المطلوبين بتلك الجرائــم  من خالل التعاون مع

الجهات ذات العالقة.
•  شراء مباني خاصة لألقسام والفروع الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة من المخصصات

المالية السنوية المحولة لإلدارة. 
•  مســاهمة الشــركاء في العمل لدعم اإلدارة لتنفيذ مهامها من خالل تزويد اإلدارة باآلليات واألجهزة 

والمعدات الفنية.
•  تطوير غرفة العمليات الرئيسية في اإلدارة. 

•  التنســيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالصيادين ومخالفات
الصيد.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

عناوين وأرقام أقسام وفروع اإلدارة

رقم الهاتفالموقعالقسم/الفرع

1649 019 079أبو نصير، خلف السوق التجاريقسم العاصمة

1652 019 079داخل مديرية شرطة جنوب عمانفرع جنوب عمان

1650 019 079أبو نصير، خلف السوق التجاريفرع شمال عمان

8533 671 079داخل مركز أمن جبل التاجفرع وسط عمان

1686 019 079اربد، بجانب المجمع الشمالي- مبنى منطقة النصرقسم الشمال

1731 019 079اربد، بجانب المجمع الشمالي- مبنى منطقة النصرفرع اربد

1733 019 079عين جنا، بالقرب من سكن عيش كريمفرع عجلون

1740 019 079داخل مديرية شرطة غرب اربدفرع غرب اربد

1743 019 079داخل مدينة الحسن الصناعيةفرع الرمثا

1735 019 079قرب مركز أمن المدينةفرع جرش

1738 019 079داخل مركز أمن ارحابفرع المفرق

1764 019 079داخل مديرية بيئة الزرقاءقسم الوسط

1760 019 079الفيصلية، المخيطفرع مادبا

1681 019 079داخل مركز أمن ماحص والفحيصفرع البلقاء

1762 019 079الزاره، المياه الساخنةفرع الزاره

1751 019 079مديرية بيئة الزرقاء/ خلف محافظة الزرقاءفرع الزرقاء

8311 607 079داخل مركز أمن رحابمفرزة ضليل

1753 019 079داخل مديرية شرطة الرصيفةفرع الرصيفة

1646 019 079الموقر، المبنى القديم لمتصرفية الموقر- مقابل مقاطعة الباديةقسم البادية

1647 019 079داخل مقاطعة بادية األزرقفرع البادية الوسطى

1680 019 079الحسا، بجانب المركز الصحيقسم الجنوب

1636 019 079الكرك، اللجون - داخل المدينة الصناعيةفرع الكرك

2575 513 079داخل محمية ضانامفرزة ضانا

8988 586 079ساحة الثورة بجانب مبنى البحرية الملكيةقسم العقبة

1643 019 079داخل اإلدارة الملكية لحماية البيئة-عمانقسم المباحث البيئية

1618 019 079 وزارة البيئةمكتب ارتباط وزارة البيئة 
06/556 0113-178
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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
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