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 صاحب السمو الملكي االمير حسين بن عبد اهلل الثاني
 ولي العهد



 قائمة المحتويات

 صفحة الموضوع

 كلمـــــــــــــــــــــات مضيئــــــــــــــــــــــــة

 كلمـــــــة معالــــي وزيــــر البيئــــــــــــــــة

 كلمـــــة عطوفــــة مديــــر االمـــن العــــام

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 لمحة تاريخية عن نشأة اإلدارة الملكية لحماية البيئـــــــــة

 التطــــــــــــــــــــــور التاريخــــــــــي لشعـــــــــــار االدارة

 القيم الجوهريــــــــــة.......... الرسالة ........... الرؤية 

 األهـــــداف اإلستراتيجيـــــــة... الوطنيـــة   األهــــــــداف

 الــــــــــــــــــــــواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 الهيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التنظيمـــــــــــــــــــــــــــي

 السند القانوني لإلدارة الملكيـــة لحمايـــــــة البيئـــــــــــــــة

 منظومة القوانين التي تعمل بها اإلدارة الملكية لحماية البيئة

  التي انضم إليها األردن ةـــــاالتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئ

 أعضاء الهيئة التوجيهيــــــــــة المشتركــــــــــــــــــــة لإلدارة

 اللجان المشتركـــــة مع الشركــــــــــاء االستراتيجييــــــــــــن

 مذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات التفاهـــــــــــــــــــــــــــــم

 2011 أهم انجازات ومساهمات االدارة في العام

 في مجال التفتيش وتطبيق التشريعات البيئية: أوالا 

ا   في مجال المشاركة ببرامج التوعية والتثقيف البيئي: ثانيا

 في مجال المشاركة بدراسات تقييم األثر البيئي: ثالثاا 

 في مجال المشاركة بحماية األنظمة البيئية واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية: رابعاا 

 المشاركة بتعزيز التعاون والتنسيق الوطني والدولي في المجاالت البيئية :خامساا 

 تعزيز األداء المؤسسي والفردي في االدارة: سادساا 

 صـــــورة وخبر

 إصدارات اإلدارة الملكية لحماية البيئة

 قضايا بيئية تم ضبطها

 كتب الشكر



 تفعيل تضمن خاصة عناية الى بحاجة وهي ، والاعتداء للجور  إلانسانية البيئة تتعرض ”     
 ، الجاد امليداني العمل على القادرة املتخصصة الكفاءات وتوفير  وتطويرها، التشريعات

 واملاء التربة حماية بهدف وألاهلية الرسمية والهيئات املؤسسات جميع مشاركة وتفعيل
 وانجراف التصحر   ومكافحة الاعتداء من الزراعية ألارض وحماية التلوث من والهواء
 وتطوير  للتحريج شامل وطني بجهد والقيام الطبيعية، املحميات وصيانة التربة،

 كتاب التكليف السامي األول  .“الغابات

 لدولة السيد عبد الرؤوف الروابدة
 1999آذار  4

  تشكل فإنها البيئة، اما”       
 
 من املستخرج الوقود اكتشف فعندما ..كاهلنا يثقل اخر  تحديا

 في نسمة بليون  حوالي من اكثر  هنالك يكن لم قرن، على يزيد ما قبل الارض باطن
  غدا املستخرج الوقود وهذا باليين، ستة على يزيد ما هناك وأالن .العالم

 
 عنصرا

 
 
 بموارد عليها هللا أنعم منطقة وباعتبارنا .القارات جميع في الحياة الستمرار  رئيسيا
 ادامة بواسطتها يمكن التي الكيفية الكتشاف املسيرة نقود أن فعلينا الوفيرة، الطاقة

 “.أنظف بصورة احتراقها على والعمل أطول  ملدة املوارد هذه

( البحر الميت -دافوس)المنتدى االقتصادي العالمي   
2007 أيار 18   

 ذلك وعلى والرعاية باالهتمام يحظى أن ينبغي وطني واجب البيئة بموضوع الاهتمام ان”     
 من به هللا حبانــــا  ما على للمحافظة الالزم الاهتمام حكومتكم تولي أن آمل فأنني

 وان التنموية واملشاريع الخطـط وضع عند البيئية العوامل تراعى وأن ومناخ طبيعة
 .“البيئة على الحفاظ من تمكن التي  وإلادارية القانونية إلاجراءات وضع الى تبادر

 كتاب التكليف السامي األول 

 لدولة المهندس علي ابو الراغب

 2000حزيران  19

 مضيئة كلمات

 من أقوال جاللة القائد ألاعلى



 -حفظه هللا ورعاه–جاللة امللك عبد هللا الثاني 

 خالل رعايته أحد الاحتفاالت بعيد الشجرة



 كلمة معالي وزير البيئة

 الدكتور ياسين الخياط





 عطوفة مدير األمن العام 

يقوم بزراعة األشجار في قسم ترخيص شمال عمان 

 بمناسبة عيد الشجرة



 مقدمـــــة

 تأسيس بداية منذ البيئة على باملحافظة الهاشمية ألاردنية اململكة في الاهتمام بدأ

  ذلك يبدو و  الدولة
 
  تضمنت التي الوطنية وألانظمة القوانين خالل من جليا

 
 تتعلق نصوصا

 العقدين في البيئي بالشأن الاهتمام وازداد مكوناتها، على واملحافظة ألاردنية البيئة بحماية

  ألاخيرين
 
 الذي ألامر  والصناعي، العمراني املجال في الدولة تهشهد الذي التطور  بعد وخصوصا

  البيئي بالشأن تعنى هيئة أو  جهة وجود تطلب
 
، محليا

 
 حماية دائرة استحدثت حيث وإقليما

 بالشأن مختصة كجهة ،1980 عام والبيئية والقروية البلدية الشؤون وزارة من كجزء البيئة

 .البيئي
 

سست الذي 12 رقم البيئة حماية قانون  صدر 1995 عام وفي 
ُ
 العامة املؤسسة بموجبه أ

  مستقلة كمؤسسة البيئة لحماية
 
  ماليا

 
 مع وبالتنسيق البيئية القضايا مع للتعامل وإداريا

 حدد كما القانون، بموجب املؤسسة هذه ومهام صالحية تحديد تم حيث العالقة، ذات الجهات

 على ونص .العامة والسياسات الخطط وضع خالل من بالنسبة البيئة حماية سبل القانون 

  .  تلوثها ومنع مكوناتها على املحافظة خالل من البيئة حماية
 

 قانون  وصدور  السابق البيئة حماية قانون  بإلغاء البيئة حماية منظومة تميزت وقد

ِقلت والذي ،2003 لسنة 1 رقم البيئة حماية
ُ
 لحماية العامة املؤسسة من الصالحيات بموجبه ن

 البيئية والشؤون القضايا بجميع املختصة الجهة الوزارة أصبحت حيث البيئة، لوزارة البيئة

   .والدولي وإلاقليمي الوطني املستوى  على
 



 املعظم الحسين بن الثاني هللا عبد امللك الجاللة صاحب وتوجيهات امللكي لالهتمام وكان      

 ومقدرات البيئية للقضايا الرسمي وغير  الرسمي الاهتمام توجيه في الكبير  الدور  ورعاه هللا حفظة

 تحث فقرات ألاردن في الوزراء لرؤساء السامية التكليف كتب تضمين خالل من الوطن ومكتسبات

 لدى البيئي الوعي مستوى  ورفع البيئية القوانين وتفعيل البيئة على واملحافظة الاهتمام على

 .البيئة على املحافظة في إستراتيجي شريك املواطن يكون  بحيث املواطنين
  

 ألامني، املجال في العاملي والتطور  ،قطاعاتها بكافة الدولة تشهده الذي التطور  مواكبة أجل منو 

 الجريمة لتشمل واملواطن للوطن الحماية دائرة توسيع على العام ألامن جهاز  عمل فقد

 وبما العام ألامن جهاز  أن وبما الاجتماعي، ألامن لتحقيق والسعي البيئية، والجريمة الالكترونية

سند فقد والقضائي، إلاداري  الضبط هيئات من كهيئة صالحيات من أفراده يتمتع
ُ
 مهام إليه أ

 باستحداث الاهتمام ذلك تجلى حيث الوطنية، والثروة البيئة حماية في العامة السلطات معاونة

 أقسام رؤساء) ارتباط ضباط وتعيين العمليات إدارة / العام ألامن مديرية في للبيئة قسم

 ألاردن في البيئي بالشأن املعنية واملؤسسات الوزارات مع للتنسيق (الشرطة مديريات في العمليات

 .ألاردنية البيئة حماية مجال في
 

 تنفيذ في البيئة وزارة ودعم اململكة، في البيئة القضايا جميع على السيطرة إحكام اجل ومن      

 شرطية إدارة بإنشاء السامية امللكية التوجيهات كانت البيئة حماية في الوطنية إلاستراتيجية

 في التنموية للجهود الرئيسية املحددات من تعتبر  املياه أن وحيث .البيئي الشأن في متخصصة

 للعوامل باإلضافة آلامن املخزون كمية الطويل املدى على املستخرجة املياه كمية وتجاوز  ,ألاردن

 السكاني والنمو  الهجرات عن الناتجة السكانية والتغيرات الجاف شبه باملناخ املتمثلة الطبيعية

 للتنمية صعوبات خلق إلى  كله ذلك أدى  املروية الزراعة كثافة وزيادة والاقتصادي والاجتماعي

 بشكل املائية املصادر  وحماية وكافية جيدة نوعية ذات شرب مياه لضمان املياه ملوارد املستدامة

 .فعال



 حفظه الثاني هللا عبد امللك الجاللة صاحب حضرة من وبتوجيهات 2006  حزيران 15 بتاريخ •

 .البيئية الشرطة إدارة تأسيس تم هورعا هللا
 

 أنحاء في فروع (6) وبواقع امليداني العمل البيئية الشرطة إدارة شرتبا 2006 أيلول  20 بتاريخ •

 .(العقبة /عجلون  /اربد غرب /عمان جنوب /عمان شمال /الزرقاء) وهي اململكة
 

 البادية /الطفيلة /كالكر  /البلقاء وهي أخرى  فروع (5) إنشاء تم 2007 أول  كانون 14 بتاريخ •

 .(املفرق  /الوسطى

  إقليم الشمال، إقليم) خارجية أقسام خمسة تفعيل تم 2007 أول  تشرين 27 بتاريخ  •

 .(العقبة إقليم الجنوب، إقليم ,العاصمة إقليم الوسط،
 

 ادارة من بدال  البيئة لحماية امللكية الادارة اسم اعتماد تم 2008  أول  كانون  15 بتاريخ•

 الثاني هللا عبد امللك الجاللة صاحب حضرة قبل من لإلدارة الجديد والشعار  البيئية الشرطة

 .ورعاه هللا حفظه
 

 العام ألامن ومديرية البيئة وزارة بين تفاهم مذكرة توقيع تم 2008 نيسان 23  بتاريخ•

 واملهمات واللباس الواجبات لبيان (RANGERS) البيئة لحماية امللكية الادارة بخصوص

 .والتسليح
 

 مبنى داخل استحداث تم للتنمية الاملانية الوكالة مع وبالتعاون  2009 ثاني تشرين 12 بتاريخ•

 .التلوث من املياه مصادر  حماية مجال في قدرات لبناء الفني املكتب الادارة

 

 ملحة تاريخية عن نشأة إلادارة امللكية لحماية البيئة



  املدني وباللباس البيئية املباحث مفرزة استحداث تم 2009 ثاني تشرين 15 بتاريخ•
 
 تحقيقا

 أشكالها بكافة عليها والسيطرة البيئية املخالفات من والحد الشامل البيئي ألامن ملفهوم

 من كل ومحاسبة مراقبة إلى باإلضافة وأمنه نظيفة بيئة ألاردنية البيئة تكون  الن والسعي

 . بيئية مخالفة بأي يقوم
 

 .ضانا محمية ضمن  الطفيلة / والطبيعة البيئة حماية فرع تفعيل تم 2010 آذار 7  بتاريخ•

 0 الخاصة واملرافقات الواجبات قسم تفعيل تم 2010 ثاني تشرين 22 بتاريخ•

 .البيئية القضايا متابعة قسم استحداث تم 2011 عام في•

 .البادية /والطبيعة البيئة حماية قسم تفعيل تم 2011 عام في•

 .الرمثا /والطبيعة البيئة حماية فرع تفعيل تم 2011 عام في•

 .اربد غرب /والطبيعة البيئة حماية فرع تفعيل تم 2011 عام في•



 التطور التاريخي لشعار الادارة

2006 

2007 

2009 



 الرؤيــة

 للوصول لبيئة اردنية آمنه صحية 
 
ان تكون إلادارة امللكية لحماية البيئة شريكا أساسيا

 .ومستدامة

 الرسـالـة

 واملحافظة واستدامتها الاردنية البيئة عناصر حماية ىال البيئة لحماية امللكية إلادارة تهدف
 وتعزيز  البيئية الثقافة ونشر  العالقة ذات التشريعات تطبيق خالل من الطبيعية املوارد على

 . املعنية املؤسسات بين والتنسيق التعاون 

 القيـم الجوهرية

 .الوالء والانتماء1.

 سيادة القانون 2.

 .العدالة3.

 .التشاركية والعمل بروح الفريق4.

 .الشفافية واملساءلة5.

 .النزاهة والسرية6.

 .  املسؤولية البيئية7.

 .املؤسسة املتعلمة8.

 .التحفيز والتمكين9.

 .املبادرة وإلابداع والاحتراف املنهي10.



 ألاهداف الوطنية التي تساهم إلادارة بتحقيقها 

 
 
 :التالية الوثائق مراجعة على بناءا

 . -واستدامتها البيئة حماية قطاع - التحتية البنية مستوى  رفع محور  / الوطنية ألاجندة•

 .الاردن كلنا وثيقة•

 . البيئة لحماية الوطنية إلاستراتيجية•

 ثالثة تحديد تم فقد البيئة لحماية امللكية إلادارة وواجبات وأهداف ورسالة رؤية مع يتوافق وبما

    :وهي تحقيقها في إلادارة تساهم وطنية أهداف

 املؤسسية/ ألاهداف إلاستراتيجية

 وتطبيق واستدامتها البيئة لحماية واملؤسس ي التشريعي إلاطار  تعزيز  في املساهمة 1.

 .بالبيئة العالقة ذات والتعليمات وألانظمة القوانين

 الهواء، املاء، ) البيئة عناصر  وحماية واحتوائه لخفضه التلوث مراقبة آليات تعزيز  2.

 . (الحيوي  التنوع التربة،

 .التصحر ومكافحة  الطبيعة حماية في املساهمة  3.

 .البيئية الثقافة ونشر  البيئي الوعي مستوى  رفع في املساهمة  4.

 . البيئة املعلومات إدارة بأنظمة املساهمة  5.

املحافظة على البيئة ألاردنية والارتقاء بها كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال 1.

 .املستقبل

 .املساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية  والاجتماعية املستدامة2.

 .تحسين الوضع البيئي والصحي3.



 الواجبات

  تشكل التي ألافعال مراقبة1.
 
 والتنوع التربة، املاء، الهواء،) بمكوناتها البيئة لألنظمة انتهاكا

 .(الحيوي 

، تشكل التي ألاحوال في املختصة الوزارات قرارات تنفيذ2.
 
 بإزالة الطارئة الحاالت في و  خطرا

 .القرارات بتلك املحددة لألماكن التحفظي إلاغالق أو  البيئية، املخالفات

 أثناء البيئة بحماية املختصة الحكومية والدوائر  الوزارات ملوظفي الالزمة الحماية توفير 3.

 .لواجباتهم تأديتهم

 على والتعدي الجائرين، والصيد والتحطيب بالرعي، املتعلقة املخالفات وضبط مراقبة4.

 .اململكة في املياه واستنزاف الحرجية، والثروة والبحرية، البرية وألاحياء الطبيعية، املحميات

 التعليمات حسب ومرافقتها الحدودية، املراكز  عبر  بالبيئة املضرة املواد حموالت دخول  مراقبة5.

 .والحدود إلاقامة إدارة مع بالتنسيق

 البيئة لشروط املخالفة املركبات وضبط البيئية، الناحية من املركبات ترخيص إجازة6.

 املرورية وإلادارات املركزية السير  وإدارة واملركبات السواقين ترخيص إدارة مع بالتنسيق

 .املعنية

 .الرعوية املحميات ومراقبة حماية7.

 خالل من عنها الصادرة ألاحكام وتنفيذ للمحاكم البيئية باملخالفات املتعلقة القضايا توديع8.

 .القضائي التنفيذ وأقسام ألامنية املراكز 

 اململكة أنحاء كافة في املواطنيين بين البيئي الوعي نشر  في املختصة والدوائر  الوزارات مساعدة9.

 .املختلفة إلاعالم وسائل مع وبالتعاون 



 شعبة حماية البيئة
 والطبيعة

 الديوان

االدارة  شعبة العمليات والتدريبشعبة 
 والقوى البشرية

قسم حماية البيئة 
 والطبيعة

 إقليم الشمال

قسم حماية البيئة 
 والطبيعة

 إقليم الوسط

قسم حماية 
 البيئة والطبيعة

 إقليم العاصمة

قسم حماية 
البيئة 

 والطبيعة

إقليم 
 الجنوب

قسم حماية 
 والطبيعةالبيئة 

 إقليم العقبة

قسم حماية البيئة 
  والطبيعة

 والمحميات الرعوية

 البادية االردنية

 نائب املدير

قسم القوى 

 قسم االدارة البشرية
قسم 

 التدريب

قسم 

 العمليات

قسم حماية 

 الطبيعة

قسم حماية 

 البيئة
قسم التنسيق 

 والمتابعه

فروع حماية البيئة 
 والطبيعة

 عجلون
 اربـد

 جرش 

غرب   

 اربـد

 المفرق

فروع حماية البيئة 
 والطبيعة

 البلقاء

 الرصيفة مادبا  الزرقاء

فروع حماية البيئة 
 والطبيعة

فروع حماية 
 البيئة والطبيعة

 معان  الكرك الطفيله

 البتراء

فروع حماية 
 البيئة والطبيعة

وسط  

 عمان
شمال  

 عمان

جنوب  

 عمان

ترخيص المركبات 

 والسوقين

االقامة 

 والحدود

 السير

فروع حماية البيئة 
 والطبيعة

البادية 

 الوسطى

البادية 

 الشمالية

البادية 

 الجنوبية

المحميات 

 الرعوية

فرع حماية المياه 
 والهواء والتربة

فرع حماية 

الحدائق 

 والمتنزهات

فرع حماية االحياء 
 المائية والبرية

فرع حماية النباتات 

 والمحميات الرعوية 

فرع التنسيق مع 
 الدوائر الرسمية

فرع العالقات العامة 
 والتعاون الدولي

 قسم الواجبات 

 والمرافقات الخاصة

 فرع التدريب فرع العمليات
فرع الواجبات 

 فرع االدارة والمرافقات

 فرع المحاسبة

فرع شؤون 

 الضباط

فرع شؤون 

 االفراد

 الرمثا
 البحر الميت

 رم وادي العقبة

مفرزة المباحث 
 البيئية

فرع التفتيش 

والتحقيق 

 البيئي

قسم متابعة 

القضايا 

 البيئية

فرع القيود 

 والمتابعة

 األقسام الميدانيـــة

 المديــــــر

مكتب ارتباط وزارة 
 البيئة

 املستشار القانوني

 الهيكل التنظيمي



 الجزائية المحاكمات اصول قانون :اوال

 املادتين بموجب بها املناطة الواجبات بتنفيذ صالحيتها البيئة لحماية امللكية الادارة تستمد       

 من منتسبيها ان اعتبار  على الاردني الجزائية املحاكمات اصول  قانون  من والتاسعة الثامنة

 عامة والية ولهم العام املدعي مساعدي ومن العدلية الضابطة من هم وأفراد ضباط

 ان حين في الاردنية اململكة في املختلفة القوانين وإنفاذ الجرائم تعقب في عدلية كضابطة

 بعض تعقب في عدلية كضابطة خاصة والية اصحاب هم الحكومية الدوائر  موظفي باقي

 بدوائرهم املتعلقة او  لوظائفهم املنظمة الخاصة القوانين عليها نصت التي الجرائم انواع

 .القوانين تلك في حصرا املبينة مسؤوليتهم حدود في

 على منه الرابعة المادة نصت حيث م1965 لسنة (38) رقم العام االمن قانون :ثانيا
 : العام االمن لقوة الرئيسية الواجبات

 السند القانوني لعمل إلادارة امللكية لحماية البيئة

 .املحافظة على النظام وألامن وحماية الارواح وألاعراض وألاموال1.

 .منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة2.

 .مراقبة وتنظيم النقل على الطرق 3.

 .القيام بأية واجبات تفرضها التشريعات املرعية الاجراء4.

 .ادارة السجون وحراسة السجناء5.

تنفيذ القوانين وألانظمة وألاوامر الرسمية املشروعة ومعاونة السلطات العامة لتأدية 6.

 .وظائفها وفق احكام القانون 

 .استالم اللقطات وألاموال الغير املطالب والتصرف بها وفق احكام  القوانين وألانظمة7.

 .الاشراف على الاجتماعات واملواكب العامة في الطرق وألاماكن العامة 8.



 منظومة القوانين التي تعمل إلادارة بموجبها

 حماية البيئةقانون 1.

 الصحة العامةقانون 2.

 البلدياتقانون 3.

 الزراعة املؤقتقانون 4.

 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصةقانون 5.

 صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتهاقانون 6.

 الرقابة على الغذاءقانون 7.

 حماية ألاصناف النباتية الجديدةقانون 8.

 سلطة املياهقانون 9.

 قانون الحرف والصناعات10.

 قانون السير11.

 تنظيم شؤون املصادر الطبيعيةقانون 12.

 الدواء والصيدلةقانون 13.

 املؤسسة العامة للغذاء والدواءقانون 14.

 :القوانين ذات العالقة بالبيئة: اوال



 املقلقة وأعمال واملحالت والصناعات والحرف العامة ألاسواق وتنظيم مراقبة نظام1.
 .امانة حدود ضمن بالصحة واملضرة العامة للراحة

 الكبرى  عمان امانة حدود ضمن عليها وإلاشراف الكالب ترخيص نظام2.

 حدود ضمن وألاكشاك واملظالت والبسطات املتجولين الباعة وتنظيم مراقبة نظام3.
 البلدية مناطق

 الكبرى  عمان امانة حدود داخل النفايات جمع ورسوم املكاره منع نظام4.

 البلدية مناطق حدود ضمن املسالخ نظام5.

 الكبرى  عمان امانة في املسالخ نظام6.

 البحري  العقبة متنزه نظام7.

 الخاصة الاقتصادية العقبة منطقة في البيئة حماية نظام8.

 صيدها وتنظيم البرية والحيوانات الطيور  حماية نظام9.

 حمايتها لدرجة تبعا صيدها املحظور  البرية والحيوانات البرية الطيور  تصنيف نظام10.

 الوطنية واملتنزهات الطبيعية املحميات نظام11.

 البيئة حماية صندوق  نظام12.

 الصلبة النفايات ادارة نظام13.

 الهواء حماية نظام14.

 التربة حماية نظام15.

 والتعدين املقالع رسوم نظام16.

 :االنظمة ذات العالقة بالبيئة: ثانيا  

 انشاء وشروط وأسس الوطنية واملتنزهات الطبيعية املحميات نظام تنفيذ تعليمات1.
 بها املتعلقة الشؤون وسائر  ومراقبتها وإدارتها الوطنية واملتنزهات الطبيعية املحميات

 به والاتجار  العضوي  السماد واستخدام وتصنيع وتخزين نقل تنظيم تعليمات2.
   الضجيج من والوقاية الحد تعليمات

 الرملي القذف في العمل تعليمات3.

 الاوزون  لطبقة املستنزفة املواد استخدام ضبط تعليمات4.

 وتداولها املستهلكة الزيوت ادارة تعليمات5.

  الخطرة النفايات وتداول  ادارة تعليمات6.

 :التعليمات ذات العالقة بالبيئة: ثالثا  



 املناخي التغيير  باتفاقية امللحق كيوتو  بروتوكول 1.

 إلاحيائية للسالمة كرتهيتة بروتوكول 2.

 واملبيدات الكيماويات بعض على العلم املسبقة املوافقة بإجراء الخاصة روتردام اتفاقية3.

 (UNCCD) التصحر ملكافحة املتحدة الامم اتفاقية4.

 املناخ تغير  بشأن الاطارية املتحدة الامم اتفاقية5.

 الحيوي  التنوع على الحفاظ الاتفاقية6.

 ألاوزون  طبقة لحماية فيينا اتفاقية7.

 الحدود عبر  منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل  اتفاقية8.

   الاحمر البحر  بيئة على للمحافظة إلاقليمية الاتفاقية9.

 ألاوزون  لطبقة املستنفذة املواد بشان مونتريال برتوكول 10.

  أسيوية الاورو  – الافريقية املهاجرة املاء طيور  على الحفاظ بشأن اتفاقية11.

 (POPS) الثابتة العضوية امللوثات بشأن استكهولم اتفاقية12.

 السفن تسببه الذي التلوث ملنع الدولية الاتفاقية13.

 باالنقراض واملهددة البــــرية والنبــاتات الحيوانات انواع في الدولي الاتجار  منع اتفاقية14.

(CITES) 

   النباتات لحماية الدولية الاتفاقية15.

  التي انضم إليها ألاردن الاتفاقيات الدولية املتعلقة بالبيئة



 أعضاء الهيئة التوجيهية املشتركة لإلدارة

  رقم الوزراء رئيس دولة كتاب بموجب البيئية للشرطة مشتركة توجيهية هيئة تشكيل تم        

 ,البيئة وزير  معالي الهيئة يترأس الوزراء رئيس دولة قرار  وبموجب 1/7/2006 تاريخ25/11/1/9796

 نشاطاتها ومراجعة وإستراتيجيتها عملها برامج وإقرار  البيئية بالشرطة يتعلق ما كل بمتابعة تقوم والتي

 الى الاستراتيجيين الشركاء من اعضاء إضافة الوزراء رئاسة من قرار  صدر  وقد ,واملستقبلية الحالية

 .الهيئة
   البيئة وزير  معالي•

 العام ألامن مدير  عطوفة•

 البيئة وزارة عام أمين  عطوفة•

 الزراعة وزارة عام أمين عطوفة•

 . الصحة وزارة عام امين عطوفة•

 . البلديات وزارة عام أمين عطوفة•

   . الكبرى  عمان امين عطوفة•

 .الطبيعية املصادر  سلطة عام مدير  عطوفة•

 .والري  املياه وزارة عام امين عطوفة•

 الطبيعة لحماية امللكية الجمعية عام مدير  عطوفة•

 .البيئة لحماية امللكية الادارة مدير  عطوفة•

  ( املشتركة التوجيهية الهيئة مقرر  ) البيئة وزارة – القانون  وتطبيق التفتيش مديرية مدير •



 الشركاء إلاستراتيجيون 



 اللجان املشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين

 املناخي للتغير  الوطنية اللجنة1.

 القانون  وتطبيق الفني الدعم مشروع2.

 دبين غابات ملحمية الاستشارية اللجنة3.

 البيئي الاثر  تقييم دراسات بمراجعة الخاصة اللجنة4.

 عجلون  غابات ملحمية الاستشارية اللجنة5.

 عجلون  محمية في الغابات حرائق من الوقاية لجنة 6.

 اململكة في املسالخ على التفتيش لجنة7.

   القانون  وتطبيق الفني الدعم مشروع 8.

 الزرقاء لسيل الالكتروني مراقبة نظام أنشاء لجنة9.

 الاردن نهر  بمحاذاة الحرائق اندالع تكرار  لجنة10.

 عجلون  محمية في الغابات حرائق من الوقاية لجنة11.

 الاغوار في الحشرية املبيدات رش لعمليات تنفيذية خطة لوضع لجنة12.

 البيئية التعويضات برنامج لجنة13.

   عجلون  محافظة في الحرجية الثروة عل الاعتداء لجنة14.

 املحلقة الطيور  بمشروع الخاصة الوطنية اللجنة15.

 املرتفعة املناطق في املياه منتدى16.

 (البيئية التوعية محور  ، التدريب محور )الريادي املشروع لجنة17.



 مذكرة التفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة : أوال  

 املختصة والدوائر  الوزارات بين الجهود تنسيق الى الداعية السامية امللكية للتوجيهات تنفيذا

 البرية الاحياء حماية مجال في الجهود ولتوحيد ، الغالي وطننا بيئة على املحافظة اجل من

 بحماية مكلفة وطنية مؤسسة هي الطبيعة لحماية امللكية الجمعية وكون  الصيد وتنظيم

 تحديد تم حيث عالية بكفاءة التنسيق وضمان الادوار  ولتوضيح اململكة في الحيوي  التنوع

 ملرتبات القدرات بناء برنامج وكذلك الطرفين بين فيما والتوعوية وامليدانية الادارية الاجراءات

 . البيئة لحماية امللكية الادارة

  بتاريخ الطبيعة لحماية امللكية والجمعية العام الامن مديرية بين تفاهم مذكرة توقيع تم فقد
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 مذكرات التفاهم

 مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة : ثانيا  

 املرجع وهي اململكة في البيئة بحماية املختصة الجهة هي قانونها وبموجب البيئة وزارة تعتبر 

 وذلك البيئية القضايا بجميع يتعلق فيما والدولي وإلاقليمي الوطني املستوى  على املختص

 تنفيذ وألاهلية الرسمية الجهات على ويترتب الاختصاص ذات الجهات مع والتنسيق بالتعاون 

 .البيئة قانون  أحكام بموجب تصدر  التي والقرارات التعليمات
 

 تطوير  و  البيئة قانون  وتطبيق البيئة حماية مجال في التعاون  بتطوير  العام الامن مديرية ترغب

 من البيئة حماية إلى تهدفو  عام، بشكل التلوث من والحد عليها، واملحافظة البيئة حماية سبل

 ملصلحة واستدامتها الطبيعية املوارد لحماية الحاجة أهمية وتدرك املواطنين، ورفاه صحة أجل

  واملستقبل الحاضر  أجيال
 
 الصادرة والتعليمات وألانظمة البيئة حماية قانون  لنصوص وفقا

 البيئة ووزارة العام الامن مديرية بين فبما تفاهم مذكرة توقيع تم فقد ذلك ضوء وعلى.بمقتضاه

 .23/4/2008 بتاريخ



 القوانين ولتفعيل عليها، الاعتداءات من والحد املياه مصادر  حماية مجال في الجهود لتوحيد

 إدارات إحدى هي البيئة لحماية امللكية إلادارة أن وحيث ,ألاردن في املياه بقطاع الخاصة

 والتنوع التربة، الهواء، املاء،) بعناصرها البيئة حماية مجال في املختصة العام ألامن مديرية

 فعال تطبيق وإلى وآمنة نظيفة بيئة ألاردنية البيئة تكون  أن إلى تسعى والتي (الحيوي 

 والتأييد الدعم وزيادة املعنية، املؤسسات بين التعاون  وتحفيز  العالقة ذات للتشريعات

   .البيئية للقضايا الوطني
 

 جميع عن املسؤولة الجهات هي ألاردن وادي وسلطة املياه وسلطة والري  املياه وزارة وكون 

 مديرية بين تفاهم مذكرة توقيع تم وقد ،الهاشمية ألاردنية اململكة في وإدارتها املائية املصادر 

 حماية مجال في التعاون  تطوير ل 2011 اول  كانون  22 بتاريخ والري  املياه ووزارة العام الامن

 املياه بقطاع املتعلقة التشريعات في الواردة القانونية ألاحكام تنفيذ على والعمل املياه مصادر 

 واملستقبل الحاضر  ألجيال املياه مصادر  استدامة على والعمل التلوث من للحد ألاردن في

 مذكرات التفاهم مع وزارة المياه والري : ثالثا  



 :لقد كان لإلدارة العديد من إلانجازات في املجاالت التالية
 

 .البيئية التشريعات وتطبيق التفتيش1.

 .البيئي والتثقيف التوعية ببرامج املشاركة2.

 .البيئي ألاثر  تقييم بدراسات املشاركة3.

 الطبيعية للموارد املستدامة وإلادارة البيئية ألانظمة بحماية املشاركة4.

 . البيئية املجاالت في والدولي الوطني والتنسيق التعاون  بتعزيز  املشاركة5.

 :الادارة في والفردي املؤسس ي ألاداء تعزيز 6.

 البشرية املوارد :(أ)

 والتدريب التأهيل:(ب)

 .واملكاني الزماني والانتشار  املباني:(ج)

 آلاليات :(د)

   املعدات:(هـ)

 .البيئية املعلومات ادارة وأنظمة املعلومات وتكنولوجيا الاتصاالت:(و)

 2011أهم انجازات ومساهمات الادارة في العام 



 
 
 في مجال التفتيش وتطبيق التشريعات البيئية: أوال

 نوع املخالفة التفصيالت العدد

تربية املواش ي والطيور داخل ألاحياء  . 2صيد ألاحياء البرية  . 1 590
 الذبح خارج املسالخ. 4الحيوانات النافقة والضالة  . 3

الثروة 
 الحيوانية

تقطيع الاشجار . 3حرائق الغابات  . 2املحميات واملتنزهات . 1 71
 ري املزروعات باملياه العادمة. 4الحرجية 

 الثروة النباتية

صيد ألاحياء البحرية . 2القاء النفايات على السواحل .1 9
 سكب او تفريغ امللوثات في البحر. 3والاتجار بها  

 البيئة البحرية

 مصادر املياه تلوث مصادر املياه. 2مخلفات الصرف الصحي . 1 480

8058 
العمل دون ترخيص  . 3مخالفة ساعات العمل . 2الضجيج  . 1
غازات، )انبعاث امللوثات. 5القاء النفايات وحرق الاطارات  . 4

 تقارير الكشف والاغالقات. 6( ابخرة، قذف رملي
 املصانع والورش

 الصحة العامة عدم نظافة املحالت.  2ألاغذية وألادوية الفاسدة  . 1 9006

7850 

. 4عدم نظافة املركبة  . 3انبعاث الدخان   . 2الضجيج  .  1
عدم تشدير الحمولة وطرح الطمم وسكب . 5القاء النفايات  

صهاريج نقل املياه العادمة، الصالحة للشرب، . 6املواد  
 الصالحة للمزروعات

 املركبات

 متفرقة 84

 املجموع العام 26148
مجموع المخالفات البيئية من تاريخ 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31
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 :اماكن الحصول على الخدمة

  املركز الرئيس ي: 

  (195)خط الشكاوى املجاني  البيئة الادارة امللكية لحمايةمركز 

  ألاماكن البديلة: 

  حماية البيئة في املحافظات اقسام وفروع ومفارز شرطة

  املوقع الالكتروني: 

 موقع الحكومة الالكترونيو  الالكتروني الادارةموقع 

 :إلاجراء املتبع للحصول على الخدمة 

أو تحويلها للجهات ( حسب نوعها)استقبال الشكوى وإجراء الكشف على الشكوى •

املعنية ومخاطبة الجهة املخالفة في حال وجدت املخالفات فيها اثناء الكشف بضرورة 

 .تصويب الاوضاع البيئية فيها 

 ال يوجد :الوثائق املطلوبة للحصول على الخدمة •

  الشكاوي البيئية 

 الموضوع العدد االجراء

تم تسديدها حسب القسم 
 195عدد الشكاوى الواردة عبر  1450 املختص

تم تسديدها حسب القسم 
 عدد الشكاوى الواردة عبر البريد  الالكتروني 23 املختص

تم تسديدها حسب القسم 
 املختص

 عدد الاقتراحات 6

  القضايا االمنية 

  املجموع  متفرقة مركبات مسروقة السير  وافدين أشخاص مضبوطين

47 14 313 10 14 398 



 2011 عام خالل اململكة في التنموية املنشآت الى توجيهها تم التي ألاولية الانذارات عدد بلغ 

  انذارا (27)و املخالفة للمنشآت أولية انذارا (112)
 
 في مبين هو  كما منشآة (25) واغالق نهائيا

 :أدناه الجدول 
 املجموع زراعي خدمي حرفي صناعي انذارات

 112 30 7 35 40 انذارات أولية

 27 4 0 12 11 انذارات  نهائية

 25 3 1 15 6 اغالقات

  160 الكشف امليداني
 

  العمل الميداني 

  الحمالت البيئية 

 الاستمرارية العدد نوع الحملة

 قضية( 71)تم ضبط / مستمرة 1 املتنزهات والغابات وألاحراش 

 صهاريج مخالفة( 9)تم ضبط / مستمرة  1 صهاريج مياه الشرب

 ( 41)تم ضبط / مستمرة  1 صهاريج املياه العادمة
 عوادم السيارات

 (تنفيذ قانون ومخالفات) 
1 

تم ( توعية ملدة اسبوعين ومن ثم تنفيذ مخالفات)

 مركبة 7443مركبة ومخالفة  153341فحص 

 1 قضايا التحطيب الجائر
كيلوغرام ( 22974) تم ضبط  (  50) عدد القضايا 

 أشجار(107)احطاب و
حملة الحد من السماد العضوي الغير 

 معالج
 طن(  1670.29) مركبة محملة بـ ( 271)تم ضبط  1

 1 حملة موسم عصر ثمار الزيتون 
 1 حملة الاضاحي

 8 املجموع 



 
 
 في مجال املشاركة ببرامج التوعية والتثقيف البيئي: ثانيا

 :م2011 عام خالل تنفيذها تم التي البيئية الاعالمية النشاطات اهم من كان

 .أخرى  بيئية مؤسسات اقامتها حمالت في واملشاركة بيئية توعية وحمالت برامج تنفيذ1.

 .الشجرة بيوم الاحتفال2.

 .6/5/2011-2 من ألاردني البيئة بأسبوع الاحتفال3.

 .العاملي البيئة بيوم الاحتفال4.

 .مختلفة بيئية وندوات تشاوريه وحلقات عمل ورشات (103) في املشاركة5.

 .وخارجها اململكة داخل البيئية املؤتمرات في املشاركة6.

 التوعية والتثقيف البيئي(: أ)

 .العسكرية التدريب ومعاهد ،والجامعات املدارس في بيئة توعية ةمحاضر  (222) تنفيذ1.

 .الشرطة مجلة في مختلفة بيئية مقاالت نشر 2.

 .باإلدارة التعريف إلى يهدف امللكية باإلدارة خاصة بروشورات طباعة3.

 ألاضحى ، السعيد الفطر  عيد ، املبارك رمضان شهر  ) بمناسبة تهنئة كروت طباعة 4.

 .(املبارك

 .(للبيئة صديقا تصبح كيف) لألطفال تلوين دفتر  طباعة5.

 .2011 امليالدية للسنة تقويم طباعة 6.

 .البيئة لحماية امللكية باإلدارة خاصة حقائب7.

 نشرات يتضمن املبارك رمضان شهر  إلمساكية وتقويم املبارك، رمضان بشهر  خاص بوستر  8.

 .توعوية

 .بيئي فالش على صفحة كل في يحتوي  والذي لألطفال يوزع مالحظات دفتر  طباعة9.

 من نشره يتم الذي املركبات عوادم من املنبعثة بالغازات للتوعية خاص بروشور  طباعة10.

 من الحد بحملة خاص ملصق طباعة إلى باإلضافة لإلدارة، التابعة الدوريات خالل

 .املركبات عوادم من املنبعثة الغازات انبعاثات
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 هذه اهمية تبرز حيث لتأهيلهم دورات (5) عقد تم حيث بيئة صديق (109) استقطاب تم

 واستهداف املجتمع أفراد بين البيئي الوعي ورفع البيئة على املحافظة أهمية بإبراز  الدورة

 من الهدف كان حيث املحلي املجتمع ومؤسسات ومدارس جامعات من تعليمية مؤسسات

 :الدورات

 يصبح بحيث السلوك تعديل خالل من البيئة على املحافظة في استراتيجي شريك املواطن جعل -

 
 
 .البيئية الوطن ومقدرات ثروات على واملحافظة للبيئة صديقا

 إلاجراءات اتخاذ ليتم املختصة للجهات البيئية والانتهاكات والتجاوزات املخالفات عن إلابالغ-

 .الالزمة وإلادارية القانونية

 اصدقاء البيئة (:ب)

 إبراز  بهدف العمليات غرفة عن تصدر    FMأمن راديو  خالل من يومية بيئية رسائل بث يتم1.

 القضايا بأهم وإرشاد توعية تتضمن البيئية لحماية امللكية الادارة بها تقوم التي الجهود

   .إلاذاعية املقابالت إلى باإلضافة املاضية ساعة 24 خالل معها التعامل تم التي البيئية

 املعنوي  والتوجيه العامة العالقات ادارة مع وبالتعاون  البيئة لحماية امللكية الادارة قامت2.

 .عليها طرأت الذي والتطورات نشأتها فيه تبين الادارة عن قصير  فلم بإنتاج

 العقبة مدارس احد في بيئية مسرحية وعرض بإعداد البيئة لحماية امللكية الادارة قامت3.

 الخاصة العقبة منطقة وسلطة  (UNDP ) مع بالتعاون  البيئي اليوم نشاطات ضمن

 .والتعليم التربية ومديرية

 .التلفزيونية واللقاءات واملسموع املرئي إلاعالم بين ما موزعة إعالمية حلقات (7) في املشاركة4.

 القسم حسب بخصوصها الالزمة الاجراءات واتخاذ صحفية ملحوظة (273) رصد تم5.

 .املختص

 التواصل مع وسائل االعالم والرصد االعالمي (:ج)



 
 
 في مجال املشاركة بدراسات تقييم ألاثر البيئي: ثالثا

 لتقييم دراسة (32) وبمراجعة (public sessions) العمومية بالجلسات الاشتراك تم

 ملحطات دراسة طبيعية، موارد لتعدين دراسات ملصانع، دراسات منها مشاريع لعدة البيئي ألاثر 

 دراسات من  وغيرها ... الطاقة توليد ملحطة دراسة علفية، محاصيل ملشروع دراسة تنقية،

  البيئي ألاثر  تقييم

 
 
في مجال املشاركة بحماية ألانظمة البيئية وإلادارة املستدامة للموارد الطبيعية: رابعا  

 املناطق في الدقيق العالق والغبار  الغازية الهواء ملوثات تراكيز  مستويات بمراقبة الاشتراك تم

 نوعية ومراقبة الساخنة البؤر  في الهواء ونوعية املحيط الهواء نوعية ومراقبة الصناعية واملدن

 مياه وألاودية، السيول  مياه السطحية، املياه الجوفية، املياه) هي قطاعات ستة في املياه

 املصادر  أهم في املياه نوعية ومراقبة (الصحي الصرف محطات من الخارجة املياه السدود،

 هللا عبد امللك قناة , الزرقاء نهر , اليرموك نهر , ألاردن نهر ) تشمل والتي اململكة في السطحية املائية

 . (طالل امللك وسد

 في الذباب ملكافحة الوطنية الخطة تنفيذ متابعة) خالل من النفايات بإدارة الاشتراك تم كما

 العديد لتنفيذ الزراعة وزارة مع والتنسيق الاغوار  الى املعالج غير  السماد دخول  منع و  الاغوار 

 الخطة نشاطات من وغيرها الشأن بهذا متكاملة اعالمية حملة وتنفيذ الرش حمالت من

 ذات الجهات مع بالتنسيق وذلك البيئة على تؤثر  التي الطارئة الحاالت مع والتعامل .الوطنية

 (البلديات بعض مع والتنسيق العالقة



 البيئة وزير  معالي بها يقوم التي الجوالت في املشاركة1.

 تداولها ومراقبة الخطرة النفايات تتبع في املشاركة2.

 البيئة وزير  معالي من  تحفظي اغالق قرار  بحقها يصدر  التي املنشات اغالق في املشاركة3.

 إلاداري  الحاكم خالل ومن

 (الورش/ املصانع) املنشآت على بالتفتيش املشاركة4.

 والصناعية الحرفية للمنشات ميدانية مسوحات  بعمل املشاركة5.

 
 
 املشاركة بتعزيز التعاون والتنسيق الوطني والدولي :خامسا

 :اوجه التعاون مع وزارة البيئة(:أ)

 : الطبيعةاوجه التعاون مع الجمعية الملكية لحماية (:ب)

 ضبط في للتعاون  الطبيعيه املحميات في مشتركة دوريات بتسيير  العام الامن مديرية تقوم1.

 .املحميات في النادرة وألاشجار  الطبيعيه الكائنات على والتعدي الجائر  الصيد

 العام الامن مرتبات قبل من الجائر  الصيد في واملستخدمة املرخصة غير  ألاسلحة ضبط يتم2.

 .الجمعيه مع وبالتعاون 

 والتنوع الطبيعيه للمحميات الحديثه الادارة على العام الامن كوادر  بتدريب الجمعية تقوم3.

    .الخصوص بهذا الدوليه والاتفاقيات الحيوي 

 .البيئي للعمل الادارة مرتبات لتأهيل متخصص شامل تدريبي برنامج بعمل الجمعية قامت4.

 الاتفاقيات مع يتالءم وبما النافذة القوانين بتطبيق الجمعية مع وبالتنسيق الادارة تقوم 5.

  .الهاشميه ألاردنية اململكة حكومة قبل من عليها واملصادق املوقعه الدولية

 العطل ايام وخصوصا الجمعيه مفتش ي مع مشتركة دوريات بنشر  امللكيه الادارة تقوم6.

 الاردن في املحميات على والتعدي الجائر  بالصيد  املتعلقة املخالفات لضبط  الرسميه

 .باالنقراض املهددة باألنواع والاتجار 

 العطل ايام وخصوصا الجمعيه مفتش ي مع مشتركة دوريات بنشر  امللكيه الادارة تقوم7.

 الاردن في املحميات على والتعدي الجائر  بالصيد  املتعلقة املخالفات لضبط  الرسميه

 .باالنقراض املهددة باألنواع والاتجار 



 : وزارة الزراعةاوجه التعاون مع (:ج)
 .الجائر التحطيب ومنع الحرجية املناطق مراقبة1.

  .الزراعة وزارة موظفي مع مشتركة حمالت خالل من املعالج غير  العضوي  السماد نقل مراقبة2.

 الطبيعية المصادر سلطة مع التعاون اوجه :(د)
   .املقالع تراخيص على ألامنية املوافقات بإصدار  الخاصة ألامنية اللجنة في املشاركة1.

 والتجاوزات املخالفات لضبط املقالع على الكشفب الطبيعية املصادر  سلطة موظفي مشاركة2.

   .البيئية

 خالل ومن املخالفة املقالع بحق الطبيعية املصادر  سلطة من ةالصادر  الاغالق قرارات تنفيذ3.

  .املختصة الجهات مع وبالتنسيق إلاداري  الحاكم
 الصحة وزارة مع التعاون اوجه :(هـ)

 الغذاء املؤسسة و  الصحة موظفي مع وبالتعاون  التجارية املحال على بالتفتيش املشاركة 1.

 .(فاسدة أغذية أو  فاسدة أدوية) العامة والسالمة بالصحة الخاصة املخالفات لضبط والدواء

 من بالتخلص قيامهم من للتأكد والخاصة العامه املستشفيات على بالتفتيش املشاركة2.

  آلامنة بالطرق  الطبية النفايات
 
  (الطبية الحارقات)  .بيئيا

 اوجه التعاون مع مفوضية العقبة(: و)
 تلوث ) العقبة بخليج البيئية املخالفات لضبط املفوضية في البيئة مديرية موظفي مرافقة  1.

 املحظور  ألاسماك أنواع صيد أو  املرجان قطف الصحي، الصرف ومياه بالزيوت البحر  مياه

   .(صيدها

 لضبط واملوالت التجارية املحال على الكشف في الصحية الرقابة قسم موظفي مرافقة2.

  .العامة والسالمة الصحة  املتعلقة املخالفات
   اوجه التعاون مع امانة عمان(: ز)

 .مرافقة مفتش ي قسم البيئة  1.

 .مرافقة مفتش ي القسم الصحي للكشف على املحالت التجارية 2.

 متابعة الشكاوي الواردة الى امانة عمان الكبرى  3.

 .املشاركة في مهرجان صيف عمان4.



 اوجه التعاون مع وزارة العدل(: ط)
 قصر  مبنى داخل راجلة دوريات نشر  الى ليصار  العدل وزارة قبل من الادارة مخاطبة تم 1.

   التدخين لحظر  وذلك واملحاكم العدل

 البلدية الشؤون وزارة مع التعاون اوجه :(ي)
 ومخالفات والنفايات الطمم بمكبات الخاصة مخالفات لضبط البيئة قسم مفتش ي مرافقة1.

 .الرملي القذف

 الصحة مخالفات لضبط التجارية املحالت على للكشف الصحي القسم مفتش ي مرافقة2.

 .العامة والسالمة

   .البيئية الانتهاكات واملتعلقة البلديات وزارة الى الواردة الشكاوي  متابعة3.
 (DED)المؤسسة األلمانية للتنمية( ك)

Deutscher entwicklungsdienst (German Development 

Service) 

 

 مع اتفاقية أساس على 2007 الثاني كانون  منذ ألاردن في بالعمل للتنمية ألاملانية املؤسسة بدأت

 (GTZ) الفني للتعاون  ألاملانية الوكالة مع بالتعاون  DED ال مؤسسه وتدعم .ألاردن حكومة

 ترسم البرنامج لهذا املشترك الهدف تحقيق في باملساهمة التزام مع ألاردني-ألاملاني املياه برنامج

 مستدامة إلدارة متكامل استراتيجي ملنهج املياه إستراتيجية (GTZ) مع بالتعاون  DED ال مؤسسه

 التي والخدمات الصحية إلايكولوجية النظم لتوفير  وكذلك العامة املياه إلمدادات و  املائية ملواردنا

 .معالجتها من لنا بد ال  واقتصادية وبيئية اجتماعية آثار  الرؤية هذه تحقيق على سيترتب و  .تقدمها

للطالب في املدارس وألعضاء الهيئات  اعطاء محاضرات التوعية البيئية1.

 التدريسية

 : وزارة التربية والتعليماوجه التعاون مع (:ح)



  ((BGRالطبيعية والمصادر األرض لعلوم األلماني الفيدرالي المعهد
The Federal Institute For Geosciences And Natural Resource 

   

 ألارض علوم في املجاالت مختلف في BGR  الطبيعية واملوارد ألارض لعلوم الفيدرالي املعهد يعمل 

 حاليا املعهد ويركز  .الجيولوجي والتخريط املعدنية الاستكشافات مثل العالقة ذات املؤسسات مع

  .املياه مصادر  وإدارة وجودة املياه مصادر  تقييم في يســـاهم كما البيئة جيولوجية على

 للتدريب دليل تطوير  على عمل قد الطبيعية واملصادر  ألارض لعلوم ألاملاني الفيدرالي املعهد وكان 

 الوطني الصعيدين على املائية للموارد املتكاملة إلادارة مبادئ تطبيق وأدوات أساليب حول 

 للموارد املتكاملة لإلدارة العربية الشبكة من أعضاء بمشاركة الدليل تطوير  تم وقد .وإلاقليمي

 .املطلوب إلاقليمي البعد إلعطائه (AWARENET) املائية

 :واملشاركات التعاون  أوجه

 .3/12/2008 بتاريخ ألاراض ي ري  في املستخدمة املياه ملصادر  التخطيط بعنوان عمل ورشة

 .11/5/2009 بتاريخ ألاردن في عملهم على عام 50 مرور بمناسبة املعهد حفل لحضور  دعوه

 .12/5/2009 بتاريخ والطاقة املياه بعنوان عمل ورشة

-17 بتاريخ املياه ووزارة لإلنماء ألاملانية الوكالة ملشاريع العمليات تخطيط بعنوان عمل ورشة

18/5/2009 

 -:(GTZ)الفني للتعاون األلمانية الوكالة
Service  German Development (Deutsch Entwicklungszusammenarbeit) 

 -:األردن في األهداف
 .ألاردن في العادمة املياه معالجة محطات•

 .الزراعة مجال في املستصلحة املياه استخدام بخصوص والقانوني املؤسس ي إلاطار •

 .ألاردن وادي منطقة في الزراعة مجال في املستصلحة املياه الستخدام متكامل منهج تطبيق•

 :والمشاركات التعاون أوجه
 23/6/2009 بتاريخ املياه قطاع في التوجيهية القدرات تحسين مشروع بعنوان عمل ورشة 1.

 26/6/2009-24 بتاريخ املياه إستراتيجية تطبيق حول  عمل ورشة2.



 
 
 :تعزيز ألاداء املؤسس ي والفردي في الادارة: سادسا

 :الموارد البشرية(:أ)
 ادرجهم تم حيث مختلفة بتخصصات اخرى  رتب (87) و ضابط (38) بـ الادارة رفد تم1.

   .لإلدارة البشرية القوى  جدول  على
 .م2012 لعام البشرية القوى  من الاحتياجات تحديد تم2.

 .امليدانية الدوريات مع للعمل السير  ادارة من اخرى  رتب (23)و ضابط الحاق تم3.

 :التأهيل والتدريب(:ب)
 على البيئة لحماية امللكية الادارة عملت فقد وأفراد ضباط من باإلدارة العاملين مستوى  لرفع -

 الالزمة والقدرات املهارات إلكسابهم التخصصية البيئية الدورات في منتسبيها جميع اشراك
 .التدريب لعملية الالزمة باألجهزة وتزويدها محاضرات قاعة تجهيز  تم وقد ,واجباتهم ألداء

 وذلك ,2012 للعام التدريبية الاحتياجات وتحديد 2011 للعام السنوية التدريب خطة تنفيذ تم -

 :التالي النحو  على

 :الدورات املحلية داخل إلادارة. 1

 الدورة
2011 

 عدد املشاركين العـــدد

 65 4 البيئة التأسيسية

 45 3 فحص عوادم املركبات

 34 3 القياس على اجهزة الضجيج

 15 1 تطبيق القانون 

 45 3 دورة العالقات العامة وفن التعامل مع الجماهير

 65 3 دورة املخالفات الحرجية والسماد العضوي غير املعالج

 GPS 8 83دورة 

 59 3 اعداد العاملين الجدد

 6 1 دورة املركبات الكيميائية في املياه
 417 27 املجموع



 :الدورات في معاهد ومراكز التدريب في مديرية الامن العام. 2

عدد  مكان الانعقاد
 الدورات

املشاركيعدد 
 افراد ضباط ن

 22 6 28 26 املدينة التدريبية /معهد تدريب اللغات والحاسوب

 0 16 16 15 اكاديمية الشرطة امللكية 

 3 19 22 21 املدينة التدريبية/معهد تأهيل الضباط 

 14 0 14 13 الامانة العامة لالتحاد الرياض ي 
 27 0 27 25 املدينة التدريبية /درسه الامير غازي بن محمدم

 2 0 2 2 مدير الادارة املالية
 4 3 7 7 مركز القيادة والسيطرة

 12 0 12 6 السير
 5 0 5 5 مدارس ومعاهد قوات الدرك

 3 0 3 3 الامداد والتجهيز
 2 0 2 2 الاتصاالت

 2 1 3 3 املختبرات وألادلة الجرمية
 0 2 2 2 وزارة العدل واملعهد القضائي

 0 1 9 4 املعهد املروري 

 1 0 1 1 معهد الاميرة بسمه
 0 2 2 2 ادارة الصيانة

 105 50 155 137 املجموع

 (  GIZ) الدورات الداخلية بالتعاون مع مؤسسة التعاون الدولية الاملانية . 4

 عدد املشاركين عدد الدورات الدورة #

 91 6 تدريب مدربين/ GPSدورة ال  1

 GIS Arc Map 9.3 1 4برنامج  2
 95 7 املجموع

 :الدورات املحلية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. 3

 مالحظات عدد املشاركين العـــدد الدورة

 الجمعية امللكية لحماية الطبيعة 63 3 التنوع الحيوي 

 63 3 املجموع



من خالل مشروع التعاون الفني ما (  EPA) الدورات الداخلية بالتعاون مع الـ . 5
   ( EPA) بين وزارة البيئة ووكالة حماية البيئة الامريكية 

 عدد املشاركين عدد املدربين عدد الدورات الدورة #

 2 1 1 دورة التحقيق البيئي 1

 8 2 1 دورة التحقيقات البيئية 2

 10 3 2 املجموع

 :الايفاد/ الدورات الخارجية. 6

 
 
 وصقل الادارة ملنتسبي القدرات برفع البيئة لحماية امللكية الادارة /العام الامن مديرية من ايمانا

 الى البيئة لحماية امللكية الادارة ضباط من مجموعة ايفاد تم فقد جديد مهارات وإكسابهم مهاراتهم

 .دول  عدة

 مكان انعقادها
عدد 

 املشاركين
 املوضوع

الامارات العربية 
 املتحدة

1 
امللتقى الدولي السابع والثامن ألفضل التطبيقات 

 مديرية الامن العام/الشرطية

 3 املانيا
مؤسسة التعاون / املؤتمر العاملي للتغير املناخي واملياه

 الاملاني

 3 الكويت
التغير املناخي والتنوع / املنتدى الاقليمي لصون الطبيعة

 مؤسسة التعاون الاملاني/الحيوي 

 الية التنمية النظيفة 2 كوريا الجنوبية

 (استراتيجية الامن املائي العربي ) امللتقى العلمي  1 السعودية

 10 املجموع 



المباني واالنتشار الزماني (: ج)
 والمكاني

 محافظات كافة البيئة لحماية امللكية إلادارة ودوريات ومفارز  وفروع اقسام تغطي

 مركز  في الرئيسية العمليات غرفة خالل من ساعة 24 مدار على وتعمل اململكة

 .امليدانية للدوريات الشفتات نظام وعلى الرئيس ي إلادارة

 المحافظات/ توزيع األقسام والفروع الخارجية



 امللكية التاريخ إلاشغال املنطقة املبنى

تم افتتاح الفرع بتاريخ  مستقل الزارة فرع البحر امليت
 سلطة وادي ألاردن 19/5/2011

تم افتتاح الفرع بتاريخ  مستقل الحسا قسم الجنوب
 الامن العام 17/9/2011

 بلدية الرمثا 2011 قيد التجهيز الرمثا فرع الرمثا

قسم حماية البيئة 
إقليم /والطبيعة

  الشمال
تم اشغال املبنى وبانتظار  مستقل اربد

 بلدية اربد موعد الفتتاح القسم

تم اشغال املبنى وبانتظار  مستقل املوقر قسم البادية
 وزارة الداخلية موعد الفتتاح القسم

بانتظار كتاب من الابنية  مستقل جرش فرع جرش
 الامن العام إلشغاله من قبل الفرع

 2011املباني التي استحدثت في عام •



 :اآلليات(: د)
 العدد النوع

 5 سيارة صالون 

 25 سيارة جيب

 1 راكب 26باص 

 38 دبل كبين 4X4بكب 

 1 تنك ماء

 76 املجموع

 النوع العدد

 اجهزة فحص العوادم 51

 اجهزة فحص الضجيج 10

20 (GPS) جهاز تحديد املوقع 

 بنادق التخدير 19

 تصوير فيديو ديجيتلكاميرا   2

 جهاز كمبيوتر الب توب 26

  P.Cجهاز كمبيوتر    78

 طابعة كمبيوتر 57

 D. Showجهاز عرض  4

 (أورنج)جهاز خلوي  158

 أجهزة فحص مياه شرب  2

 جهاز فاكس  43

 جهاز هاتف عادي  69

 ماسحة ضوئية 2

 شاشة كمبيوتر  28

 نظام مراقبة الكتروني 1

 :المعدات(: هـ)



 :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة ادارة المعلومات البيئية(: و)

 الدائرة نظام على ( اورنج متحركة) هاتفيه بأجهزة (اكسبريس) الهاتف اجهزة استبدال تم -

 الى ادى الذي الامر  املغلقه الدائرة مشتركي جميع بين مجاني الاتصال يكون  بحيث املغلقه

 .باإلدارة العمليات غرفة مع والفروع الاقسام كافه ربط

 بشبكة إلادارة لربط 2012-2011 لألعوام إلادارة موازنة ضمن من مبالغ تخصيص تم -

 . والفروع الاقسام كافة لتغطية العام ألامن مع السلكي اتصال

 .الادارة في وإلادارية الفنية العمليات جميع بأتمتة الاستمرار -

 .(2014-2012) لألعوام البيئة لحماية امللكية لإلدارة إلاستراتيجية الخطة اعداد-

 الاجراءات دليل بإعداد والاشتراك البيئية للمخالفات املوحد القانوني الدليل اعداد-

   البرية الحياة لحماية امليدانية

 البؤر  مع بالعالقة امكانها وتحديد امليدانية للدوريات الجغرافي الانتشار  توزيع إعادة-

 .(GPS) الـ خرائط وباستخدام حمايتها املراد واملواقع الساخنة البيئية

 .لإلدارة الفني املكتب قبل من البيئية باألمور  تتعلق رقمية خرائط إعداد-

 الحكومي ألاداء لتميز  الثاني هللا عبد امللك جائزة ضمن للمشاركة الادارة ترشيح-

  .التأهيل سبيل على (م2013-2012)  لألعوام السادسة بالدورة والشفافية،



 مواقع البؤر البيئية الساخنة في المملكة األردنية الهاشمية



 .  دعم و تزويد املعلومات إلنشاء قواعد البيانات البيئية للبؤر البيئية الساخنة•



 صـــــورة وخبر

 زيارة معالي وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط  لإلدارة امللكية لحماية البيئة

 زيارة معالي وزير البيئة السابق الدكتور طاهر الشخشير لإلدارة امللكية لحماية البيئة



 صـــــورة وخبر

اجتماع عطوفة مدير إلادارة امللكية لحماية البيئة مع الشركاء إلاستراتيجيون لتطوير سبل 

 التعاون 

اجتماع عطوفة مدير إلادارة امللكية لحماية البيئة مع وزير البيئة لبحث أهم القضايا 

 البيئية
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 صـــــورة وخبر

الزارة تحت رعاية معالي وزير البيئة وعطوفة / افتتاح مبنى فرع حماية البيئة والطبيعة البحر امليت

 مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية

 تخريج الفوج الخامسة من دورة أصدقاء البيئة تحت رعاية وزير البيئة ألاسبق



 صـــــورة وخبر

اقليم / افتتاح مبنى قسم حماية البيئة 
الجنوب في منطقة الحسا برعاية عطوفة 

 قائد امن اقليم الجنوب

 زيارة عطوفة املفتش العام لإلدارة امللكية لحماية البيئة

 محاضرة  لنائب مدير إلادارة

 ملرتب إلادارة امللكية لحماية البيئة 



 صـــــورة وخبر

 اجتماع اللجنة امللكية ملكافحة الذباب

اقليم / افتتاح مبنى قسم حماية البيئة 
فرع مادبا تحت رعاية معالي وزير /الوسط 

 البيئة

اقليم / افتتاح مبنى قسم حماية البيئة 

 الزارة تحت رعاية معالي وزير البيئة/الوسط 



 صـــــورة وخبر

 أثناء عقد الدورات املحلية داخل إلادارة امللكية لحماية البيئة

 أثناء عقد دورة البيئة التأسيسية داخل مبنى إلادارة امللكية لحماية البيئة



 صـــــورة وخبر

 افتتاح أحد املعارض البيئية في مدينة العقبة

 مدينة العقبة/ جولة داخل املعرض البيئي



 صـــــورة وخبر

 زيارة الوفد البحريني لإلدارة امللكية لحماية البيئة

 زيارة الوفد ألاملاني لإلدارة امللكية لحماية البيئة



 صـــــورة وخبر

 عقد ندوة داخل إلادارة امللكية لحماية البيئة ألهم القضايا البيئية

 الاشتراك بورش عمل مع الجهات املختصة بحماية البيئة



 صـــــورة وخبر

 انتشار مرتبات إلادارة امللكية لحماية البيئة داخل املحميات واملتنزهات

 واستقبال الشكاوي داخل غرفة العمليات................... فحص عوادم املركبات         



 صـــــورة وخبر

 محاضرات التوعية والتثقيف البيئي للمدارس

 توزيع قصص تلوين لألطفال في مختلف أنحاء اململكة



 صـــــورة وخبر

 معا لحماية الحيوانات البرية

 إحدى حمالت النظافة..................إحدى املحاضرات التوعية البيئية 



 صـــــورة وخبر

 انتشار دوريات إلادارة امللكية لحماية البيئة في املواقع املحددة لها

 انتشار مرتبات إلادارة امللكية لحماية البيئة في املواقع املراد حمايتها



 صـــــورة وخبر

 ورشة تدريبية حول تقييم ألاثر البيئي

محاضرة حول كيفية 
استخدام جهاز تحديد 

 املواقع  

زيارة ميدانية مشتركة  ملصانع 
 إلاسمنت



 صـــــورة وخبر

مبنى قسم حماية البيئة 
إقليم الجنوب /والطبيعة 

 فرع الطفيلة/

 الزراة/ إقليم الوسط /البحر امليت / مبنى فرع حماية البيئة 

 مبنى إلادارة امللكية لحماية البيئة



 صـــــورة وخبر

 زيارة وزير التعاون الاقتصادي الدولي في الجمهورية ألاملانية

زيارة وفد حماية الغابات الامريكية 
 لإلدارة امللكية لحماية البيئة

زيارة سفيرة االتحاد االوروبي 

 لإلدارة الملكية لحماية البيئة



 صـــــورة وخبر

 (UNDP) زيارة وفد من برنامج الامم املتحدة الانمائي 

 ندوة في جامعة الزيتونه
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 لحماية البيئة امللكيةإصدارات إلادارة 

 حملة التوعية بالغازات الناتجة عن  العوادم



 بروشور خاص باإلدارة امللكية لحماية البيئة

 لحماية البيئة امللكيةإصدارات إلادارة 

 بروشور خاص  بحملة معاصر الزيتون 



 لحماية البيئة امللكيةإصدارات إلادارة 

الدليل القانوني املوحد للمخالفات البيئية التي 

 تتعامل معها إلادارة امللكية لحماية البيئة

 دفتر املالحظات

 تقويم سنوي 
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 لحماية البيئة امللكيةإصدارات إلادارة 



 لحماية البيئة امللكيةإصدارات إلادارة 

كروت تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك 

 وإإلمساكية



 لحماية البيئة امللكيةإصدارات إلادارة 

 كرت تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

 كرت تهنئة بمناسبة حلول عيد ألاضحى املبارك



 عينة من املخالفات البيئية املضبوطه

 طرح وإفراغ صهاريج النضح في غير األماكن المخصصة لها 

 تقطيع األشجار الحرجية

 تصريف وطرح مواد ضارة في المصادر المائية

 حيازة السماد العضوي الغير معالج
 إلقاء النفايات الصلبة في غير األماكن المخصصة لها

 إشعال الحرائق في الغابات
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 صيد الطيور الجارحة والبرية قطف المرجان واالتجار به

 إلقاء جيف الحيوانات النافقة في العراء ضبط أسود داخل إحدى المزارع

 ضبط ضبع بري داخل إحدى المزارع ضبط غزالن برية داخل إحدى المزارع

 عينة من املخالفات البيئية املضبوطه



 ضبط زيوت مكرةة غير صالحة لالستعمال البشري

 ضبط كمية من اللحوم الفاسدة

 ضبط كمية من الطحين غير المطابق للمواصفات

ضبط حلويات رأس العبد وخد العروس الغير صالح لالستهالك 

 البشري

 ضبط كمية من المخلالت الفاسدة
 كرتونة شبس منتهية الصالحية 34إتالف 

 عينة من املخالفات البيئية املضبوطه



 ضبط كمية من الجبنة البيضاء الفاسدة

 ضبط دجاج مسحب فاسد

 ضبط حلويات شعر البنات الغير صالح لالستهالك البشري

 ضبط كمية من األدوية المنتهية الصالحية
 ضبط كمية من مخلل الفلفل الحار الفاسد

 ضبط مخلالت فاسدة بسبب سوء التخزين

 عينة من املخالفات البيئية املضبوطه



 كتـب الشكـر



 الكتاب في الواردة املواضيع على واقتراحاتكم بمالحظاتكم ونرحب نسعد
 املوضحين إلالكتروني البريد أو  الفاكس على إرسالها يمكنكم حيث السنوي 

 التواصل من لنتمكن التالية البيانات تعبئة منكم ونأمل الصفحة هذه أسفل

 .....اقتراحاتكم حول  معكم
ــــم ـــ ـــ ــ  :.................................................................إلاســـ

ـــــة ــ ـــ ـــ  :.................................................................املهنـ

 :.................................................................املستوى التعليمي

ــــــف ـــ  :.................................................................الهاتـــ

 : ................................................................البريد إلالكتروني

: مالحظاتكم واقتراحاتكم
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................... 

 .20عمارة رقم  -شارع هاني الرفاعي -عبدون الجنوبي -عمان: العنوان

 06/ 5924197أو  06/ 5920974: الفاكس  06/ 5926082: الهاتف ألارض ي

 195: الخط الساخن املجاني

 rangers.dept@psd.gov.jo: البريد إلالكتروني

 آرائكم موضع اهتمامنا



 أرقام الهواتف ألقسام وفروع إلادارة امللكية لحماية البيئة

 رقم الهاتف   الموقع الفرع/القسم

 5167381/06 البوابة الشمالية/ يهخلف الجامعة االردن/ ضاحية الرشيد قسم العاصمة

 0775484519 شرطة جنوب عمان مديرية  فرع جنوب عمان

 5233002/06 دوار شفا بدران  فرع شمال عمان

 7022651/02 مبنى مسلخ بلدية  فوعرا/ اربد  قسم الشمال

 6422546/02 عين جنا فرع عجلون

 7022651/02 مبنى مسلخ بلدية  فوعرا/ اربد  فرع إربد

 0775484495 مديرية شرطة غرب اربد فرع غرب اربد

 0788273740 بلدية الرمثا مفرزة الرمثا

 0775484511 محطة حراج الزراعة/ ثغرة عصفور  فرع جرش

 620693/02 (وجود مفرزة داخل مركز أمن الخالدية+ ) مركز أمن أرحاب  فرع المفرق

 167381/05 البوابه الشماليه/ خلف الجامعة األدرنيه/ ضاحية الرشيد قسم الوسط

 0775484439 المخيط/ الفيصلية فرع مأدبا

 350726/05 مركز أمن ماحص والفحيص فرع البلقاء

 0775496578 المياه الساخنه –البحر الزاره   فرع الزاره 

 فرع الزرقاء
مفرزة داخل مركز + ) خلف محافظة الزرقاء / مديرية بيئة الزرقاء

 (أمن الضليل
0775484497 

 378804/05 مديرية شرطة الرصيفة فرع الرصيفة

 0775484478 مبنى مصرفية الموقر القديمة/ الموقر قسم البادية

فرع البادية 

 الوسطى
 835231/05 مقاطعة بادية األزرق

 0775484412 مركز امن الحسا القديم/  الحسا  قسم الجنوب

 2356069/03 مدينة الملك بن عبد هللا الثاني الصناعية فرع الكرك

 0775484412 مركز امن الحسا القديم/  الحسا  فرع الطفيله 

 0775496586 محمية ضانا  مفرزة ضانا 

 2015939/03 ساحة الثورة بجانب مبنى البحرية الملكية قسم العقبة

 0775484420 مفرزة المباحث البيئيه  اإلدارة

 0775496561 قسم الواجبات و المرافقات  اإلدارة



 نحو بيئة اردنية آمنة صحية مستدامة 

 شمال األردن( أربد)سموع فى محافظة بمنطقة  توجدعاما  750 هاالبلوط باألردن عمر شجرة


