
The Royal Department  For  Environmental  Protection ∕ RANGERS

الدارة اللكية لماية البيئة



 – حفظه ال ورعاه – حضرة صاحب الجللة الملك عبد ال الثاني



صاحب السمو الملكي المير حسين بن عبد ال الثاني
ولي العهد



رقم 
الصفحة

الموضوع

4 كلمـــــــــــــــــــــات مضيئــــــــــــــــــــــــة

5 كلمـــــــة معالــــي وزيــــر البيئــــــــــــــــة

6 كلمـــــة عطوفــــة مديــــر المن العــــام

7 كلمة مدير الدارة الملكية لحماية البيئة 

8 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

9 المراحل الرئيسية للتشكيل

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

11 الهداف الوطنية التي تساهم  الدارة بتحقيقها

12 ــ الــدارة الهــداف الهـــــداف الفرـدية للعاملينـــ في ــدارة /  المـــوسسية لل   –الستراتيجــــية 

13 الــــــــــــــــــــــواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

14 خارطة تبين مواقع  أقسام وفروع الدارة الملكية لحماية البيئة 

15 الشركــــــــــاء  في  العمل 

16  /  تطلعات الدارة  مع الشركاء في العمل 2012القسام والفروع التي تم تفعيلها  في عام 

17 اللجان التي تم استحداثها مع الشركـــــــــاء في  العمل / مذكـــرات التفاهــــــــــم   

18 2012أهم انجازات ومساهمات الدارة في العام 

19 أول8: في مجال التفتيش وتطبيق التشريعات البيئية

41 ثانيا8: في مجال المشاركة ببرامج التوعية والتثقيف البيئي

43 ثالثا8: انجازات الدارة مع الشركاء بالعمل 

43 رابعا8: تعزيز الداء المؤسسي والفردي في الدارة

49 النشاطات بصور 

59 إصدارات الدارة الملكية لحماية البيئة

64 الشكر والثناء 

65 الراء والقترحات

66 ارقام الهواتف لقسام وفروع ومفارز  الدارة الملكية لحماية البيئة

قائمة المحتويات 



    

تتعرض البيئ��ة النس��انية للجور والعتداء، وه��ي باج��ة إل�� عناي��ة   "

خاص����ة تضم����ن تفعي����ل التشريعات وتطويره����ا، وتوفي���� الكفاءات 

التخص�صة القادرة عل�ى العم�ل اليدان�ي الاد، وتفعي�ل مشارك�ة جي�ع 

الؤس���سات واليئات الرس���ية والهلي���ة بدف حاي���ة التب���ة والاء 

والواء م�ن التلوث وحاي��ة الرض الزراعي��ة م�ن العتداء ومكافح����ة 

التصحر وانراف التب�ة، وص�يانة المي���ات الطبيعي�����ة، والقيام بهد 

"وطن شامل للتحريج وتطوير الغابات.

كتاب التكليف السامي الول 

لدولة السيد عبد الرؤوف الروابدة

1999 آذار 4
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إ�ن البيئ�ة ل تنفص�ل ع�ن الحياة اليومي�ة ويعتم�د مس�تقبل الجيال عل�ى البيئ�ة الس�ليمة والمن�ة الت�ي 
نتعام�ل معه�ا بشك�ل يوم�ي ، كم�ا أ�ن الوزارات والمؤس�سات البيئي�ة ف�ي الردن واعي�ة للواق�ع ال�بيئي 

وسيستمر جهدها للمضي قدما نحو بيئة أفضل في وطننا الغالي تنعم به الجيال القادمة .
وحرص��ت قيادتن��ا الهاشمي��ة عل��ى إيلء موضوع حماي��ة البيئ��ة الردني��ة ج��ل اهتمامه��ا م��ن خلل 

 عندم�ا اس�تحدثت دائرة 1980اس�تحداث المؤس�سات الرس�مية الخاص�ة بذل�ك ولع�ل البداي�ة كان�ت عام 
حماية البيئة كجزء من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .

وبع��د ذل��ك تطور النظام التشريع��ي لحماي��ة البيئ��ة ف��ي الردن خلل العقود الماضي��ة مم��ا أدى إل��ى 
 الذي أس��ست بموجب��ه المؤس��سة العام��ة لحماي��ة 1995 لعام 12إص��دار قانون حماي��ة البيئ��ة رق��م 

البيئ��ة كمنظوم�ة تعن��ى بمتابع�ة التحديات البيئي��ة الرئيس��ية ف��ي الردن،  وق��د تميزت هذه المنظوم�ة 
، والذي نقل�ت بموجب�ه الص�لحيات م�ن المؤس�سة 2003 لس�نة 52بإص�دار قانون حماي�ة البيئ�ة رقـ�م

، 2006العامة لحماية البيئة إلى وزارة البيئة، ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب عام 
وهذا القانون وفر المظلة التشريعية المناسبة لصدار النظمة المتعلقة بحماية البيئة وغدت البيئة 
في الون�ة الخيرة موضوع�ا س�اخنا وهام�ا يشغ�ل بال ص�انع القرار والمواط�ن عل�ى ح�د س�واء، ول 
تكاد تخل��و الص��حف اليومي��ة والس��بوعية م��ن خ��بر أ��و مقال بيئ��ي ب��ل وبات��ت بع��ض قضاي��ا التلوث 

البيئي محور الحديث في الجلسات الجتماعية وعلى مختلف المستويات .
لق���د عني���ت القيادة الهاشمي���ة بشؤون البيئ���ة وأوردته���ا ف���ي خطاب التكلي���ف الس���امي للحكومات 
المتعاقب�����������ة وأفردت له�����������ا أجندة كإدارة النفايات وتلوث المياه والهواء، والموارد الطبيعي�����������ة 
واستخدامات الراضي، وتمثل الجندة الوطنية حاليا الطار الهم لتنفيذ السياسات البيئية المختلفة 
وتتكام��ل م��ع وجود عدد م��ن الس��تراتيجيات والس��ياسات البيئي��ة الخرى مث��ل إس��تراتيجية مكافح��ة 

التصحر وخطة العمل الوطنية لدارة الملوثات العضوية .
وترجمـ�ـــت مديري�ة الم�ن العام التوجيهات الملكي�ة الس�اميـــة بإنشاء إدارة شرطيـ�ـة تعن�ى بالشأ�ن 
ال�بيئي، والت�ي تع�د جه�ة تنفيذي�ة لعم�ل المؤس�سات والوزارات الت�ي م�ن شأنه�ا حماي�ة بيئتن�ا الردني�ة 

والمحافظة على عناصرها لننعم نحن وأجيالنا ببيئة صحية نظيفة وآمنة .

مقدمـــــــــــــــة 
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الراحل الرئيسية للتشكيل  

2006

2007

2008

 تم تأسيس 2006 حزيران 15بتاريخ 
إدارة الشرطة البيئية

العمل الميداني من خلل تفعيل  باشرت الدارة
أقسام حماية البيئة في القاليم المنية الخمسة 

بالضافة إلى اختصاص قوات البادية 

 تم اعتماد 2008 كانون أول 15بتاريخ 
اسم الدارة الملكية لحماية البيئة 

RANGERS/ من إدارة الشرطة uبدل 
البيئية



الرؤية

إدارة رائدة ومتميزة في حماية البيئة واستدامتها 

 الرسالة

المس�اهمة ف�ي حماي�ة عناص�ر البيئ�ة واس�تدامتها والمحافظ�ة عل�ى الموارد الطبيعي�ة م�ن خلل  
إنفاذ التشريعات ذات العلق�ة ونش�ر الوع�ي ال�بيئي والثقاف�ة البيئي�ة وتعزي�ز الشراك�ة والتعاون 

والتنسيق مع كل من الشركاء ومتلقي الخدمة.

القيم الجوهرية
 

الولء والنتماء 
التحفيـــــز والتمكيــــن 

النزاهة والعمل بروح الفريق 
المسؤولية المجتمعية 

سيـادة القانـــون 
 الشفافيـــة والمساءلـــــة

العدالـــــــــة وتكافؤ الفرص
المؤسسة المتعلمة
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بناءاu على مراجعة الوثائق التالية :

الجندة الوطنية/محور رفع مستوى البنية التحتية ( قطاع حماية البيئة واستدامتها).•

وثيقة كلنا الردن والردن أول.•

الستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والستراتيجية الوطنية للتعليم والتوعية والتصال •
البيئي .

الستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي.•

  وبما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف وواجبات الدارة الملكية لحماية البيئة فقد تم 
تحديد ثلثة أهداف وطنية تساهم الدارة في تحقيقها وهي:

المحافظة على الردن والرتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال .1
المستقبل .

أن يتمتع الردنيون بمستوى صحي لئق على مختلف الصعدة..2

تحسين نوعية البيئة والمحافظة عليها (حماية البيئة واستدامتها)..3

الهداف الوطنية الت تساهم الدارة بتحقيقها 
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.طوير آليات وإجراءات الرقابة والتفتيش وإنفاذ التشريعات البيئيةت.1

.رفع مستوى الوعي والثقافـة البيئية لمختلف فئات متلقي الخدمة.2

.تحقيق الشراكة والرتقاء بمستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء ومتلقي الخدمة.3

.المساهمة بحماية النظمة البيئية والدارة المستدامة للموارد الطبيعية.4

.بناء القدرات وتطوير الداء المؤسسي في المجالت الفنية والدارية.5

. مستوى الخدمات المقدمة تحسين.6

.الستثمار المثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.7

.طوير نظام معلومات بيئي وتكريس إدارة معرفة فاعلة لدى العاملينت.8

.لتمكين والرتقاء بمستوى الجودة والنتاجية في الداءا.1

.العمل بروح الفريق الواحد و بناء علقات طيبة مع الزملء.2

.التطور المعرفي واللمام بكافة المهارات اللزمة للقيام بالعمل وتنظيمه.3

 .البداع وتقديم مبادرات لتطوير أساليب العمل.4

.التميز وتقديم القدوة الحسنة في الداء والسلوك مع كل من متلقي الخدمة والزملء.5
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الهداف التنظيمية / الستاتيجية للدارة 

الهداف الفردية للعاملي ف الدارة 
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لماء،التربة والتنوع االهواء،   (هاـــــــــــكوناتبماu للبيئة ــمراقبة الفعال التي تشكل انتهاك .1
.الحيوي)

ة ـــ، وف��ي الحالت الطارئ الح��د م��ن النتهاكات  البيئي��ةتنفي��ذ قرارات الوزارات المختص��ة ف��ي.  2
.الغلق التحفظي للماكن المحددة بتلك القرارات أو ،التي تشكل خطرا على البيئـــة

توفي�ر الحماي�ة اللزم�ة لموظف�ي الوزارات والدوائ�ر الحكومي�ة المختص�ة بحماي�ة البيئ�ة أثناء . 3
.تأديتهم لواجباتهم

الجائري��ن، والتعدي عل��ى  دــة بالرع��ي، والتحطي��ب والص��يـــمراقب��ة وضب��ط المخالفات المتعلق. 4
ة، والحياء البري�ة والبحري�ة، والثروة الحرجي�ة، واس�تنزاف المياه ف�ي ــات الطبيعيــالمحمي
.المملكة

مراقب���ة دخول حمولت المواد المضرة بالبيئ���ة ع���بر المراك���ز الحدودي���ة، ومرافقته���ا حس���ب .5
.التعليمات بالتنسيق مع إدارة القامة والحدود

إجازة ترخي����ص المركبات م����ن الناحي����ة البيئي����ة، وضب����ط المركبات المخالف����ة لشروط البيئ����ة .6
بالتنس����يق م����ع إدارة ترخي����ص الس����واقين والمركبات وإدارة الس����ير المركزي����ة والدارات 

.المرورية المعنية

.حماية ومراقبة المحميات الرعوية. 7

تودي��ع القضاي��ا المتعلق��ة بالمخالفات البيئي��ة للمحاك��م وتنفي��ذ الحكام الص��ادرة عنه��ا م��ن خلل . 8
.المراكز المنية وأقسام التنفيذ القضائي

مس�اعدة الوزارات والدوائ�ر المختص�ة ف�ي نش�ر الوع�ي ال�بيئي بي�ن المواطني�ن ف�ي كاف�ة أنحاء . 9
المملكة وبالتعاون مع وسائل العلم المختلفة.

المشارك��ة ف��ي الندوات والمؤتمرات وورش العم��ل والحلقات التشاوري��ه لتقيي��م الث��ر ال��بيئي . 10
التي تعقدها الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة.

الواجبــــــــات 



تغط��ي أقس��ام وفروع ومفارز ودوريات الدارة الملكي��ة لحماي��ة البيئ��ة  كاف��ة محافظات المملك��ة وتعم��ل 

 ساعة من خلل غرفة العمليات الرئيسية في مركز الدارة الرئيسي.24على مدار 
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خارطة تبي مواقع أقسام وفروع الدارة اللكية لماية البيئة 
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أمانة عمان الكبرى وزارة البيئة

وزارة الزراعة وزارة الصحة

وزارة المياه والري سلطة المصادر الطبيعية

مؤسسة الميرة عالية 
مؤسسة   المأوى للطبيعة

 والبرية

سلطة منطقة العقبة 
القتصادية الخاصة

الجمعية الملكية لحماية 
الطبيعة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

مركز بحوث وتطوير 
البادية الردنية

الشـــــــــــركاء ف العمل 
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قسم حماية البيئــة والطبيعــة ∕ البادية.1

فرع حمايــة البيئة والطبيعـــة ∕ الرمثا.2

قسم متابعة القضايا البيئية.3

مفرزة المباحث البيئة .4

2012القسام و الفروع الت ت تفعيلها خلل العام 

تفعيل فرع حماية البيئة والطبيعة/ وادي رم من خلل الحصول على الدعم اللوجستي  .1
من سلطة منطقة العقبــة القتصاديـــة الخاصـــة / مفوضية  شؤون البيئة .

  صياغة مذكرة تفاهم مع شركة تطوير العقبة وذلك لتقديم الدعم لمشاريع  الدارة .2
المستقبلية في منطقة العقبة.

  صياغة مذكرة تفاهم مع هيئة المناطق التنموية والحرة وذلك لتعزيز مجالت التعاون .3
بين الطرفين.

4. uنموذجيا uبيئيا uتطوير مبنى قسم حماية البيئة والطبيعة / إقليم العقبة بحيث يكون قسما 
باستخدام وسائل الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية ).

تطلعات الدارة  اللكية لماية البيئة مع الشركاء ف العمل 



اللجنة الوطنية لمسح السواق والمنتجات غير الغذائية •

اللجنة الخاصة بتأهيل الدارة بجائزة الملك عبد ال الثاني بن الحسين  لتميز الداء الحكومي •

لجنة إعادة تدوير الورق المستهلك•

اللجنة الفنية المتعلقة بتطوير آلية عمل الدارة الملكية لحماية البيئة•
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 2012اللجان الستحدثة والت ت الشاركة بها خلل عام  

نظرا لتأس��يس مؤس��سة المأوى للطبيع��ة والبري��ة ضم��ن مؤس��سة الميرة عالي��ة والت��ي تعن��ى بإنقاذ 

الحياء البري�ة الت�ي يت�م مص�ادرتها م�ن اج�ل إعادة تأهيله�ا والحفاظ عليهــا .تم توقي�ع مذكرة تفاه�م م�ع 

 وذل�ك  م�ن اج�ل  إنفاذ التشريعات البيئي��ة 2012 حزيران 4الدارة الملكيـ�ـة لحمايـ�ـة البيئ�ة بتـ��ـاريخ 

وتطوير سبل حماية التنوع الحيوي  من خلل :

- تطوير التعاون بين الفريقين لتعزيز برامج حماية البيئة وخدمة المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية 

المستدامة .

.CITES(- تفعيل قوانين حماية الحياء البرية واتفاقية التجار بالحياء البرية ( 

- تبني مجموعة من المشاريع والبرامج المشتركة التي سينفذها الفريقان لتحقيق أهدافهما.
 

  مؤسسة المأوى للطبيعة ∕مذكرة تفاهم مع مؤسسة الميرة عالية 
والبرية

2012مذكرات التفاهم الت ت توقيعها خلل عام 



لقد كان للدارة العديد من النجازات في المجالت التالية:

 التفتيش وتطبيق التشريعات البيئية.1

. برامج التوعية والتثقيف البيئي2

. انجازات الدارة مع الشركاء في العمل 3

. تعزيز الداء المؤسسي والفردي في الدارة من خلل المجالت التالية  :4

التأهيل والتدريب

 المعدات

 الليات

وفيما يلي تفص�يل وبالحصائيات الرقمية والرسومات البيانية تبين  تلك النجازات 

      وحسب تسلسلها أعله :
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2012أهم انازات ومساهمات الدارة ف العام  



ف مال التفتيش وتطبيق التشريعات البيئية

المجموع  العدد التفصيلت نوع 
القضية

606

43 صيد الحياء البرية 

الثروة 
الحيوانية

156 تربية المواشي والطيور داخل الحياء

3 الحيوانات النافقة والضالة

28 الذبح خارج المسالخ

376 حيازة السماد العضوي غير المعالج .

181

9 المحميات والمتنزهات

الثروة 
النباتية

33 حرائق الغابات 

76 حيازة الشجار الحرجية

1 ري المزروعات بالمياه العادمة

62 تقطيع الشجار الحرجية

14

0 إلقاء النفايات على السواحل 

البيئة 
البحرية

13 صيد الحياء البحرية والتجار بها 

1  سكب أو تفريغ الملوثات في البحر

630
623 مخلفات الصرف الصحي

مصادر 
7المياه   تلوث مصادر المياه
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ارتفع عدد القضايا البيئية التي تعاملت معها أقسام وفروع الدارة الملكية لحماية البيئة في عام   

) قضي��ة وكم��ا ه��و مفص��ل  بالجدول أدناه،  بينم��ا كان��ت القضاي��ا 56914لتص��ل إل��ى  ( 2012

) قضي��ة أ��ي أ��ن الرتفاع كان بنس��بة  26148( 2011البيئي��ة الت��ي ت��م التعام��ل معه��ا ف��ي عام 
)117%(



المجموع  العدد التفصيلت نوع 
القضية

8991

4 الضجيج

المصانع 
والورش

56 مخالفة ساعات العمل

7793 العمل دون ترخيص

167 إلقاء النفايات وحرق الطارات

81 انبعاث الملوثات (غازات ، أبخرة ، قذف رملي)

890 تقارير الكشف والغلقات

30883

837 الغذية والدوية الفاسدة

الصحة 
العامة 

13514 عدم نظافة المحلت 

50 حيازة مواد كيماوية

114 نقل مواد غذائية بدون تصريح

15509

837 الضجيج

المركبات 

13514 انبعاث الدخان

114 إلقاء النفايات

714 عدم تشدير الحمولة وطرح الطمم وسكب المواد

50 عدم  نظافة المركبة 

45 التدخين داخل المركبة 

67 طرح المياه العادمة  من الصهاريج 

168 صهاريج نقل المياه ( الصالحة للشرب ،الصالحة للمزروعات)

100 متفرقة

56914 المجموع النهائي 

2012التقرير السنوي  20



2012التقرير السنوي  21

رسم بياني لتصنيف القضايا البيئية 



الجراء العدد الموضوع

1538 تم تسديدها 195   عدد الشكاوى الواردة عبر  الرقم  

تم تسديدها 38 عدد الشكاوى الواردة عبر البريد  اللكتروني

تم تسديدها 10 عدد القتراحات  الواردة عبر البريد اللكتروني 

القضايا غير البيئية  

مركبات  متفرقة المجموع
مسروقة السير أشخاص  وافدين

مضبوطين  العام

398 14 10 313 14 47 2011

3285 37 27 3057 10 154 2012
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  والبريد اللكتروني 195إحصائية الشكاوى والقتراحات الواردة عبر الرقم المجاني 



) نت��ج عنه��ا 346بل��غ عدد الكشوفات المشترك��ة م��ع وزارة البيئ��ة عل��ى المنشآ��ت  (

الجراءات القانونية المفصلة بالجدول أدناه  

العدد الجراء المتخذ بحق المنشأة 

154 إنذارات أولية 

10 إنذارات  نهائية

49 اغلقات

   إحصائية القضايا المشتركة بين الدارة الملكية لحماية البيئة ووزارة البيئة
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   ) دراس��ة لتقيي��م الث��ر ال��بيئي لعدة مشاري��ع منه��ا دراس��ات 20تم المشارك��ة ف��ي (

لمص��انع، إعادة تدوي��ر قط��ع أجهزة الحاس��وب ،دراس��ات لتعدي��ن موارد طبيعي��ة، دراس��ة 

 من دراسات تقييم الثر البيئي  لمحطات تنقية، دراسة لمحطة توليد الطاقة ... وغيرها

 ت�م زيادة عدد الدوريات وإعادة انتشاره�ا بم�ا يتناس�ب م�ع طبيع�ة الواق�ع ال�بيئي بم�ا   

يخ���ص البؤ���ر البيئي���ة الس���اخنة والمواق���ع الخرى المراد حمايته���ا حي���ث بل���غ عدده���ا 

)دورية موزعة على النحو التالي : 122(

المجموع  دورية مشتركة مع 
الوزارات والدوائر  دورية راجلة  دورية آلية مستقلة 

122 73 9 40



: الحملت البيئية 

تقوم  الدارة الملكية لحماية البيئة بحملت بيئية مختلفة وذلك للحد من النتهاكات البيئية  
والمخالفات التي تشكل خطراu على البيئة وعلى صحة المواطنين وتقسم الى ما يلي:

الحملت المستمرة :وهي الحملت التي تستمر على مدار العام

الحملت الموسمية : وهي الحملت التي تستمر على مدار موسم محدد  

الحملت الظرفية : وهي الحملت التي تستدعيها الظروف أو الحاجة  
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التفاصيل الحملة

) قضية صيد بري 43(
) طيور برية624) حيوانات برية، (1556تم ضبط (

) قضية  صيد بحري 13(
) احياء بحرية (اسماك, مرجان, محار)185تم ضبط  (

الصيد الجائر

 ) مخالفة تربية المواشي والطيور في الحياء السكنية 156( 
)   مخالفة إلقاء الطمم من المركبات  69( 
) مخالفة إلقاء النفايات من المركبات114(

 
) مخالفة إلقاء النفايات وحرقها : (ورش صناعية 131(

مصانع ومحلت التجارية ....)

الحد من السلوكيات الضارة 
بالبيئة

) مركبة376ضبط (
) طن5947,04ضبط (

السماد العضوي غير المعالج

) قضية138(
) طن 94200ضبط (

التحطيب الجائر

) مخالفة صهاريج مياه صالحة للشرب 168 (
) مخالفة صهاريج مياه عادمة 67 (

مراقبة الصهاريج

) مركبة113668 تم فحص (
) مخالفة عوادم13514(
)   مخالفة ضجيج837(

عوادم وضجيج المركبات

   أول : الحملت المستمرة:



ثانيا  : الحملت الموسمية

التفاصيل  الحملة 

 معصرة 68تم الكشف على 
 مركبات مخالفة 8ضبط 

 بروشور خاص بالحملة 3000توزيع 

معاصر الزيتون

   ) مدرسة794شملت ( 
مدرسة  مخالفة 292  

العودة إلى المدارس

) طن من الغذية الفاسدة106,198تم اتلف (
 كرت تهنئة يحمل فلشات توعية 5000تم توزيع 

بيئية

شهر رمضان المبارك

) موقع47تم الكشف على (
) قضية ذبح  خارج المسلخ26تم ضبط (

) بروشور توعية 5000 تم توزيع (
 كرت معايدة5000 تم توزيع 

عيد الضحى المبارك

) مخالفات9(
 ) حرائق غابات33(

المتنزهات
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التفاصيل  الحملة 

) حملة1(
) قضايا3( الحيوانات الضالة

) حملة1            (
) مطعم391  تم الكشف على (

) مخالفة183         (

اغلقات )7           (

(مطاعم تحضير الوجبات السريعة (محلت الشاورما

حملة )12(  حملت  النظافة

      

ثالثا: الحملت الظرفية 



نتيج�ة شكاوى وتذم�ر عدد ك�بير م�ن المواطني�ن وادعائه�م 

بان المطاع��م الت��ي تقوم بتقدي��م الوجبات الس��ريعة ومنه��ا 

مطاع��م الشاورم��ا تفتق��ر لبس��ط الشروط الص��حية  ،قام��ت 

الدارة الملكي��ة لحماي��ة البيئ��ة وبالتنس��يق م��ع المؤس��سة 

العام�����ة للغذاء والدواء ومديريات الص�����حة ف�����ي جمي�����ع 

محافظات المملك�ة بعم�ل حمل�ة تفتيشي�ة عل�ى هذه المطاع�م 

 نيس�����ان 29 ولغاي�����ة 2012 نيس�����ان 8في الفترة م�����ن 

وكانت الحصائيات كما بالجدول ادناه .2012

 (حملة مطاعم تحضير الوجبات السريعة (محلت الشاورما

 ولغاية 2012 /4 / 8إحصائية حملة الكشف على مطاعم الشاورما خلل الفترة من 

29/ 4/ 2012

المطاعم التي 
ل يوجد لديها 

سلبيات 

المطاعم التي تم 
إغلقها 

المطاعم 
المخالفة

عدد المطاعم التي تم 
الكشف عليها 

اسم القسم  ت

13 2 43 58 قسم الشمال  1

19 5 67 91 قسم العاصمة  2

35 - 7 42 قسم الوسط  3

- - - - قسم البادية  4

17 - 2 19 قسم العقبة  5

17 - 6 23 قسم الجنوب  6

100 - 58 158 قسم الواجبات 
ومفرزة 
المباحث 

7

201 7 183 391 المجموع الجمالي 
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الكمية المضبوطة 

( شجرة )

الكمية المضبوطة 

( طن ) 
التفصيلت 

23 -  شجرة  أرز 

7 1,600 شجر لزاب 

- 31,250 شجرة أحطاب  جافة 

3 4,000 شجرة كينا 

- 0,200 شجرة أكاسيا 

8 - شجرة قيقب 

10 5,500 شجرة سنديان 

5 0,150 شجرة سرو 

- 3,00 شجرة زيتون 

- 0,500 أشجار حمضيات

- 0,350 شجرة طرفة 

-
0,100

صنوبر حلبي 
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) قضي�ة بخص��وص العتداء عل�ى 65تعامل�ت أقس�ام وفروع الدارة الملكي��ة لحماي��ة البيئ��ة م�ع (

الثروة الحرجي���ة وت���م اتخاذ الجراءات القانوني���ة والداري���ة اللزم���ة مبين���ا بأدناه أه���م أنواع 

:الشجار والكميات التي تم ضبطها 

القضايا المتعلقة بالثروة الحرجية
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كميات الغذية الفاسدة التي قامت الدارة الملكية لحماية البيئة بضبطها

الكمية المضبوطة 

( طن )
المادة 

311,07 رب البندورة، نشا الذره ، عصائر 
متنوعة

190,00 نكهات ومركزات عصائر منوعة 
ومشتقات ألبان

13,00 لحوم حمراء

116,08 مخللت مشكلة

108,00 اصنصات علكة 

36,32 طحين،سكر، فانيل

44,569 حليب نكهات مختلفة

قامت الدارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة بضبط المواد الغذائية وذلك 

بسبب عدم صلحيتها للستهلك البشري أو عدم مطابقتها للمواصفات حيث بلغت كمية المواد 

) طن  3505,223التموينية المتلفة بمختلف أنواعها بما فيها كميات اللحوم والدواجن والسماك (

مبينا بأدناه أهم القضايا التي احتوت على كميات كبيرة : 



الكمية المضبوطة ( طن ) المادة

68,75 جريش ذرة

9,04
شوكلته وعلكة 

11,00 مرتديل 

140,00
أرز

740,00
مواد غذائية

20.00 اغذية فاسدة

38,00
دجاج + كبدة دجاج 

0,500 حلوى شعر البنات
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الكمية بالحبة نوع الدواء

24156 أدوية ومستحضرات طبية

4800 أدوية مساعده للحمل 

37324 أدوية تثبيت حمل وأدوية مباعة لوزارة الصحة 
ووكالة الغوث

180728 أدوية لتجفيف حليب الم المرضع وتثبيت الحمل 

13500 مستحضرات طبية

أدوية مضبوطة داخل  مستودعأدوية مضبوطة داخل  صيدليةأدوية مضبوطة داخل  منزل 

بلغت كميات الدوية التي تم ضبطها بسبب إما أنها غير مجازة قانونا للستخدام أو بسبب 

) عبوة مبينا بأدناه  أهم 54022) حبة  و (379168تزويرها والتلعب بمواصفاتها ( 

القضايا التي تضمنت ضبط كميات كبيرة من الدوية : 

قضايا الدوية المضبوطة 
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الكمية 
(كغم )

الضبط  القسم 

250  
ة ذات اللون الصaفـر  aــ ـات الطبي aــ ة مaن أكياس النفاي aــ تaم ضبaط كمي
( خطيرة جدا ) ملقاة فaaaي احaaaد الوديaaaة فaaaي محافظaaaة اربaaaد وبعaaaد 
الكشف تبين أنها تعود الى احد المستشفيات القريبة من المنطقة  

الشمال

100 
تaaaم ضبaaaط كميaaaة مaaaن أكياس النفايات الطبيaaaة ( خطيرة) ملقاة فaaaي 
علaى جانaب الحاويات المعدنيaة العائدة لبلديaة الزرقاء وبعaد الكشaف 

تبين انها تعود لحد المستشفيات ضمن المنطقة  
الوسط 

110 
تaaم ضبaaط أكياس محملaaة بأكياس النفايات الطبيaaة ( خطرة وحادة ) 
ضمaaaaن محافظaaaaة الزرقاء وتaaaaبين بعaaaaد الكشaaaaف أنهaaaaا تعود لحaaaaد 

المستشفيات ضمن المنطقة 
الوسط 

40 
تaaم ضبaaط كميaaة مaaن أكياس النفايات الطبيaaة ( خطرة ) فaaي غرفaaة 
تخزيaن موجودة داخaل مديريaة صaحة وبعaد الكشaف تaبين أنهaا تعود 

لحد المستشفيات ضمن المنطقة 
الوسط 

500 المجموع 

   2012أهم قضايا  النفايات الطبية التي تم ضبطها  خلل عام 



أبرز قضايا المواد الكيماوية التي تعاملت معها الدارة الملكية لحماية البيئة

الكمية المضبوطة
( طن ) 

نوع المادة 

11,02
بطاريات سائلة وتالفة

7,00
مواد كيماوية خطرة (منظفات)

18,02 المجموع 
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الكمية المضبوطة  نوع الكائن البري أو البحري 

سلحفاة بحريه سلحفاة 293

سلحفاة بريه سلحفاة 7

عقاب عقاب1

شبل اسد شبل اسد2

فيرفت مونكي قرود  فيرفت مونكي قرود3

قطعة مرجان   كغم8,5

طائر كروان طائر كروان2

ضبع ضبع1

طائر السفرج  طائر 2

أهم قضايا الحياء البرية والبحرية التي تم ضبطها
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التعاون المؤسسي لحماية مصادر المياه في الردن

إن حماي�ة المص�ادر المائي�ة أمر ذو أهمي�ة كبرى لمفهوم الس�تدامة من خلل تطبيق نظام انطقه       

الحماي��ة عل��ى مص��ادر المياه الجوفي��ة ، وم��ن أه��م المظاه��ر الس��لبية الت��ي تؤث��ر عل��ى المياه الجوفي��ة 

والس��طحية تفري��غ النفايات الص��لبة والس��ائلة والمواد الخطرة بطرق غي��ر قانوني��ة م��ن شأنه��ا إحداث 

تأثيرات س�لبية عل�ى المص�در المائ�ي وبالتال�ي عل�ى ص�حة النس�ان .وبناءا عل�ى ذل�ك ت�م توقي�ع مذكرة 

 ، قام�ت 2011التفاه�م بي�ن وزارة المياه والري والدارة الملكي�ة لحماي�ة البيئ�ة والت�ي وقع�ت ف�ي عام 

الدارة الملكي��ة لحماي��ة البيئ��ة بدع��م وإس��ناد وزارة المياه والري م��ن خلل تكثي��ف الدوريات عل��ى 

مص��ادر المياه والمشارك��ة بحملت التوعي��ة ال��بيئية. وبموج�ب هذا  ت�م التعاون والتنس��يق م�ع وزارة 

المياه والري م���ن خلل مشروع العتبارات المائي���ة ف���ي التخطي���ط لس���تعمالت الراض���ي والمعه���د 

الفيدرالي اللماني لعلوم الرض والمصادر الطبيعية وكذلك مع سلطة المياه الردنية .

تم استحداث المكتب الفني في الدارة الملكية لحماية البيئة وهو عبارة عن فريق متخصص في 

، ويقوم هذا الفريق بترجمة 2010حماية المصادر المائية والذي بدأ العمل منذ بداية عام 

العمل الذي تقوم به فروع الدارة الملكية لحماية البيئة المتواجدة في جميع أنحاء المملكة،أحد 

أهدافه هي تمكين مرتبات الدارة الملكية من رصد المخالفات والنتهاكات والتحقق منها فيما 

إذا حدثت ضمن مناطق الحماية الخاصة بالمصادر المائية ،هذا الفريق تم تدريبه بشكل مباشر 

) على التطبيقات الخاصة بنظام تحديد المواقع GIZمن قبل مشرف من الوكالة اللمانية (

)، كما يقوم المعهد GIS) وكذلك استخدامات أنظمة المعلومات الجغرافية (GPSالعالمي (

) بدعم المكتب الفني ماديا من BGRالفيدرالي اللماني لعلوم الرض والمصادر الطبيعية (

خلل تزويده بالمواد والمعدات التكنولوجية وكذلك المعلومات الضرورية عبر مشروع التعاون 

الفني مع وزارة المياه والري ،تم تخصيص ضابطي ارتباط من مرتبات الدارة الملكية لحماية 

البيئة للعمل وبشكل دائم مع سلطة المياه / قسم المختبرات والنوعية  للعمل على مرافقتهم في 

الجولت التفتيشية الميدانية .
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المنهجية :
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) من مرتبات الدارة 270 قام الفريق بتدريب ما يقارب (2012لغاية شهر كانون أول من عام 

)، يقوم الفريق GPSالملكية لحماية البيئة في جميع مناطق المملكة على كيفية استخدام نظام (

بتحليل كافة التقارير الواردة من فروع حماية البيئة عبر غرفة العمليات في الدارة الملكية 

بطريقة منهجية وفي حال وجود شكوك تتعلق  بتأثير تلك المخالفات على مصادر المياه  يتم 

رصدها والتحقق من أماكن تلك المخالفات بشكل دقيق من خلل إحداثياتها الجغرافية وذلك 

بالتنسيق مابين غرفة العمليات والفرع المختص وبالتالي تحديد فيما إذا وقعت المخالفة ضمن 

مناطق الحماية الخاصة بالمصادر المائية كما يقوم الفريق بتحديد المسافة مابين موقع المخالفة 

والمصدر المائي (ينابيع،آبار، سدود،وديان).

نظام الصرف الصحي -

تلوث مصادر المياه -

 التخلص غير القانوني من بقايا الطارات -

وحرقها

 التخلص غير القانوني من مخلفات البناء-

-  التخلص من المياه العادمة

   

المخالفات البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المصدر المائي

ارتفاع اعداد المواشي والطيور داخل -

الحياء السكنية .

نفوق الحيوانات -

معالجة وإنتاج السماد العضوي  -

 ذبح الحيوانات خارج المسالخ-

 ري المزروعات بالمياه العادمة-



تم التعرف على المخاطر التي من الممكن أن تشكل تهديدا للمياه الجوفية من خلل التفتيش 

الذي نفذته الدارة الملكية حيث رصدت مزارع الحيوانات ،مزارع النباتات  ،مواقع تجميع 

السماد العضوي ،المناطق السكنية الغير مخدومة بنظام الصرف الصحي ،مكبات النفايات 

)ومن ثم التعامل معها من GPSومواقع غسل المركبات ،هذه البؤر تم رصدها بواسطة نظام (

) ليتم عرضها من خلل خارطة تتضمن تلك المواقع من GISخلل نظام المعلومات الجغرافية (

).BGRاجل  التخطيط لحماية  مناطق المياه الجوفية عن طريق وزارة المياه والري و (

المخالفات المتعلقة بمصادر المياه :

 ارتفع عدد المخالفات المضبوطة من قبل 2012في عام 

كوادر الدارة الملكية والمتعلقة بمصادر المياه حيث بلغ 

 حيث ضبطت 2011) مقارنة بعام 1723(

)مخالفة, كما بلغ عدد القضايا ذات التأثير 1216(

المباشر على المصادر المائية (نظام الصرف 

الصحي،تلوث مصادر المياه، التخلص من المياه 

)  865العادمة، تنكات مياه الشرب غير القانونية) (

مخالفة في حين بلغ عدد القضايا التي من المحتمل أن 

توثر على مصادر المياه (تربية المواشي والطيور في 

الحياء السكنية،نفوق الحيوانات،ذبح الحيوانات خارج 

المسالخ، السماد العضوي غير المعــــــالج، ري 

المزروعات بالمياه العادمه، حرق الطارات،التخلص 

غير القانوني للمخلفات ، المواد الكيماوية والغازات، 

) وشكلت 858التخلص غير القانوني لمخلفات البناء) (

%من المجموع الكلي للمخالفات 3هذه المخالفات نسبة 

التي تم ضبطها من قبل مرتبات الدارة.
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تحديد المواقع الجغرافية للمخالفات المرتبطة بالمصادر المائية 

 بدأ رؤساء فروع حماية البيئة بالتنسيق فيما بينهم حول المخالفات 2011منذ شهر أيلول  

والتفتيش الذي يوضح البؤر البيئية التي تم التعامل معها بحيث يتم عرض هذه البؤر عن 

طريق الخرائط بما فيها التخلص غير القانوني من المياه العادمة  والزيبار وطرح المخلفات 

الصلبة .

تم تحديد ثلثة مناطق حماية  للمصادر المائية وحقول البار في السلطاني،اللجون والقطرانه  

وكذلك الواله وسد وادي العرب، كانت معظــم المخالفات تسجل ضمن منطقة الحماية الثانية 

وكانت في بمنطقة الهيدان بمادبا ، في حين كانت المخالفات الخرى خارج مناطق الحماية 

لتلك البار ولكن قريبة من مصادر مياه أخرى كالينابيــع ،الوديان والسدود وتركزت غالبا في 

اربد والزرقاء .وكما هو موضح في الخارطة.
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 النتائج :

) 90كنتيجة لما تم استعراضه من خطوات جديدة  وتعاون مابين هذه المؤسسات تم رصد أكثر من (  

مخالفة توثر على مصادر المياه حيث تم إدخالها جغرافيا إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمكتب،كذلك استمر 

نشاط مرتبات الدارة الملكية لحماية البيئة وساهم تخطيطها في وضع مناطق حماية  للمياه الجوفية 

الجديدة لحقول البار في الهيدان والوسا وذلك عن طريق التعريف باحتمالية تعرض تلك البار للتلوث 

ضمن مناطق المشروع .كما قام الفريق بتدريب مرتبات فروع حماية البيئة القريبة من تلك المشاريع 

تدريبا خاصا يمكنهم من التعرف على احتمالية تلوث تلك البار من خلل تحليل الصور الملتقطة عبر 

القمار الصناعية .

من أجل التفتيش وتسهيل معرفة المواقع في الميدان تم استخدام نموذج تفتيش معد لمناطق الحماية حيث 

طور وبعد ذلك تم استخدامه بواسطة مرتبات الدارة ،وكنتيجة لذلك تم إدخال هذا النموذج  واعتماده في 

قاعدة البيانات ،من خلل مشاركة فروع حماية البيئة بالمراقبة الثابتة لحتمالية حدوث مخاطر على 

مناطق الحماية وكذلك التطوير المستمر لقاعدة البيانات بحيث أصبح من الممكن التعرف على مناطق 

.التلوث من خللها 

2012التقرير السنوي  39



) مخالفة تتعلق بتسرب المياه العادمه من الحفر المتصاصية 623من ضمن تلك القضايا تم رصد (

(نظام الص�رف الص�حي) واغلبه�ا كان ف�ي جنوب عمان ،وبل�غ عدد المخالفات المتعلق�ة بنق�ل الس�ماد 

) مخالف��ه معظمه��ا ضبط��ت ف��ي الزاره ،بل��غ عدد المخالفات المتعلق��ة 376العضوي الغي��ر معال��ج (

)مخالفه وابرز المخالفات بهذا الخصوص عدم حمل الوراق الثبوتية 168بتنكات نقل مياه الشرب(

والشهادات الص�حية الت�ي ت�بين مص�در تل�ك المياه وفيم�ا إذا كان البئ�ر الذي نقلت من�ه المياه مرخ�ص 

وتركزت في محافظتي البلقاء والزرقاء .

156 0 0 0 1 2 3 0 0 14 7 0 29 35 9 7 0 0 1 22 22 4 تربية المواشي والطيو(ر *

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0      الحيوانات( الناف(ق(ة /* الحيوانات( الض(الة(

28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 12 0 0 0 3 1 0 الذبح( خارج( المسالخ( *

376 0 0 1 1 0 5 10 14 98 1 167 3 39 0 8 0 7 1 15 4 2 السماد العض(وي  * 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ري( المزرو(ع(ات( بالمياه العادمة *

623 0 0 3 0 8 23 0 0 225 17 0 0 16 26 2 0 6 148 58 55 36 صرف( ص(حي

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 تلو(ث( مص(ادر المياه

36 0 0 3 0 2 0 4 4 15 2 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 حرق الطارات(

131 0 0 2 0 5 12 1 1 14 25 0 30 11 3 2 0 0 2 7 15 1 الق(اء( النف(ايات( و  حرق(ها*

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 1 0 0 0 0 0 1   المواد الكيميائية*،(غ(ازات( و(أبخرة و(غ(بار   

69 0 0 1 0 1 0 0 3 4 6 0 1 32 2 0 0 0 0 17 2 0 طرح( الطمم من( المركبات( *

67 0 0 0 0 1 4 0 0 8 0 1 0 5 0 14 0 1 3 19 9 2 طرح( المياه العادمة

168 0 0 9 1 1 10 0 0 31 21 1 2 29 5 28 0 8 0 13 9 0 مياه ص(الحة للشرب(

1723 0 0 20 3 20 58 15 22 409 79 169 68 230 50 76 0 23 155 157 120 49 المجموع 
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:التوعية والتثقيف البيئي 

 مقارنة 2012تم زيادة النشاطات العلمية والتثقيفية الخاصة بموضوع البيئة لعام 

بالعوام السابقة حيث كانت على النحو التالي : 

 ومعاه������د التدري������ب ،ة ف������ي المدارس والجامعاتي توعي������ة بيئة محاضر)262إلقاء (.1

.العسكرية

نشر مقالت بيئية مختلفة في مجلة الشرطة..2

توزيع بروشورات خاصة بالدارة الملكية تهدف إلى التعريف بالدارة..3

 توزيع كروت تهنئة بمناسبة (عيد الفطر السعيد ، الضحى المبارك)..4

.2012توزيع تقويم للسنة الميلدية .5

توزيع بروشور خاص بحملة معاصر الزيتون  وبروشور خاص بحملة الضاحي ..6

المشاركة في المؤتمرات البيئية داخل المملكة وخارجها..7

) احتفال بيئي�ا من أهمها ( الحتفال بيوم الشجرة ، الحتفال بيوم البيئة 43المشاركة بـ (.8

)، يوم الوزون 21العرب����ي والعالم����ي ، افتتاح مؤتم����ر النتربول القليم����ي الس����يوي (

العالمي, ....... )
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العدد  النشاط

262 المحاضرات ( مؤسسات حكومية ، مدارس ، جامعات ، مجتمع محلي,..... ) 

101 ورش العمل ، وحلقات تشاوريه ، ندوات 

ف مال الشاركة ببامج التوعية والتثقيف البيئي



 حيث تبرز أهمية هذه الدورة 2012تم عقد ثلث دورات  لصدقاء البيئة خلل عام 

بإبراز أهمية المحافظة على البيئة ورفع الوعي البيئي بين أفراد المجتمع واستهداف 

مؤسسات تعليمية من جامعات ومدارس ومؤسسات المجتمع المحلي حيث كان الهدف 

من الدورات:

جعل المواطن شريك في المحافظة على البيئة من خلل تعديل السلوك بحيث يصبح  -

صديقاu للبيئة والمحافظة على ثروات ومقدرات الوطن البيئية.

البلغ عن المخالفات والتجاوزات والنتهاكات البيئية للجهات المختصة ليتم اتخاذ -

الجراءات القانونية والدارية اللزمة.

  دورات أصدقاء البيئة

  تصدر عن غرفة العمليات        FM يتم بث رسائل بيئية يومية من خلل راديو أمن.1

      بهدف إ��براز الجهود الت��ي تقوم به��ا الدارة الملكي��ة لحماي��ة البيئ��ة تتضم��ن توعي��ة 

 ساعة الماضية بالضافة إلى 24وإرشاد بأهم القضايا البيئية التي تم التعامل معها خلل 

المقابلت الذاعية. 

من خلل إعطاء  FMالمشارك�ة ضم�ن برنام�ج ”بيئتن�ا“ الذي يب�ث على محط�ة س�ياحة .2

نصائح بيئية للحد من التلوث البيئي .

) حلق���ة إعلمي����ة موزع���ة م����ا بي����ن العلم المرئ����ي والمقروء 213المشارك����ة ف����ي (.3

والمسموع .

)  شكوى واردة ع����بر الص����حف اليومي����ة واتخاذ الجراءات اللزم����ة 93ت����م رص����د (.4

بخصوصها حسب القسم المختص.

  التواصل مع وسائل العلم والرصد العلمي
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: التأهيل والتدريب 

عملت الدارة الملكية لحماية البيئة على استكمال تنفيذ الخطط التدريبية لجميع  منتسبيها في 

الدورات البيئية التخصصية لصقل المهارات والقدرات اللزمة لداء واجباتهم  على أكمل وجه

. الدورات المحلية المنعقدة داخل الدارة :1

2012
عدد الدورة

المشاركين
العـــدد

75 4 البيئة التأسيسية

56 4 فحص عوادم المركبات

50 4 القياس على اجهزة الضجيج

54 4 تطبيق القانون

28 2 دورة العلقات العامة و التعامل مع 
الجمهور

73 5 دورة العاملون الجدد

336 23 المجموع
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تعزيز الداء الؤسسي والفردي ف الدارة 

الحصول على الموافقة لشراء قارب وعلى نفقة سلطة منطقة العقبة القتصادية .1
الخاصة وذلك لستخدامه من قبل قسم حماية البيئة / إقليم العقبة .

التفاق على زيادة أوجه التعاون مع السلطة البحرية الردنية ..2
استمرار الحصول على الدعم اللزم من وزارة البيئة لتلبية الحتياجات الدارية .3

الخاصة بالدارة  .
زيادة التنسيق وتنشيط العمل مع الشركاء  بهدف الحد من النتهاكات البيئية وضبط .4

المخالفات البيئة حال حدوثها .
زيادة عدد الدوريات المشتركة مع وزارة الزراعة بخصوص الثروة النباتية.5
زيادة عدد دورات أصدقاء البيئة .6

انازات الدارة مع الشركاء 



عدد المشاركين عدد الدورات اسم الدورة  

10 1 فحص العوادم 

12 1
مدربي فحص العوادم

40 4
إنعاش القياس على أجهزة الضجيج 

202 10
فحص العوادم من خلل القسام والفروع 

15 1
تصوير 

10 1
القياس على أجهزة الضجيج 

4 1 GIS Arc Map 9.3برنامج   

53 4 GPS( القياس على جهاز تحديد المواقع العالمي) 

346 23 المجموع 

 ) GIZ. الدورات المحلية بالتعاون مع مؤسسة التعاون الدولية اللمانية ( 3

. الدورات المحلية الستثنائية والمنعقدة داخل الدارة :2

عدد 
المشاركين

عدد 
الدورات مكان النعقاد اسم الدورة   #

19 1 وزارة المياه والري 
GPS استثنائية لموظفي وزارة المياه ( مديرية المختبرات 

والنوعية)
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. الدورات الداخلية والمنعقدة في معاهد ومراكز التدريب في مديرية المن العام:4

أفراد ضباط المشاركين عدد الدوراتعدد  مكان النعقاد

18 8 26 24 معهد تدريب اللغات والحاسوب/المدينة التدريبية 

1 10 11 10 أكاديمية الشرطة الملكية 

2 13 15 14 معهد تأهيل الضباط /المدينة التدريبية

8 1 9 9 المانة العامة للتحاد الرياضي 

12 0 12 12 درسه المير غازي بن محمد/المدينة التدريبية م

1 0 1 1 مدير الدارة المالية

8 3 11 11 مركز القيادة والسيطرة

6 0 6 6 السير

12 0 12 9 مدارس ومعاهد قوات الدرك

4 0 4 4 المداد والتجهيز

17 0 17 1 التصالت

1 1 2 2 المختبرات والدلة الجرمية

3 0 3 3 المعهد المروري

2 0 2 2 ادارة الصيانة

95 36 131 108 المجموع
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:. الدورات الخارجية 4

إيمان���ا م���ن مديري���ة الم���ن العام برف���ع قدرات منتس���بي الدارة الملكي���ة لحماي���ة البيئ���ة وص���قل 
مهاراته��م وإكس��ابهم مهارات جديدة  فق��د ت��م إيفاد مجموع��ة م��ن ضباط الدارة الملكي��ة لحماي��ة 

البيئة  للمشاركة في النشاطات البيئية الدولية  وحسب ماهو مبين بأدناه :

عدد المشاركين مكان انعقادها الموضوع

2 تايلند 
اجتماع الفريق المختص بجرائم التلوث والحياة البرية / مؤتمر 

خاص  بالنتربول 

1 ليون / فرنسا 
مديري الدارات البيئية التي ومؤتمر القمة الدولي الول لرؤساء 

تقع على عاتقها مسؤولية إنقاذ القانون البيئي

1
تونس الملتقى العلمي " التحقيقات الجنائية في مجال التجار بالبشر  

وتهريب الشخاص "

2 غوتنبرغ / السويد 
   حول تقليل خطر النفايات البحرية بمنطقة المتوسط دورة تدريبية

 minimizing marine litter in theبعنوان "(
Mediterranean(

2 أثينا / اليونان 
  حول تحسين قدرات مراقبة المخلفات الصناعية دورة تدريبية

 improving capacity for monitoringبعنوان (
industrial emission( 

2
إسرائيل  ورشة عمل بعنوان "تقنيات إعادة استخدام المياه العادمة 

والجوفية وتحليه مياه البحر" 

1
رام ال /فلسطين  ورشة عمل تدريبية لتعريف المشاركين بالخبرة الردنية في مجال 

حماية البيئة والتفتيش البيئي بشكل خاص " 

2 ألمانيا المؤتمر البيئي السادس للمنتدى العلمي اللماني العربي للدراسات 
البيئية

1 مالطا
دورة تدريبية حول التفاقية الدولية للتعويض والمسؤولية عن 

اضرار نقل المواد الخطرة للبحر 
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العدد الجمالي النوع

51 أجهزة فحص العوادم

12 أجهزة فحص الضجيج

29 (GPS) جهاز تحديد المواقع

19 بنادق التخدير

2 تصوير فيديو ديجيتل كاميرا 

26 جهاز كمبيوتر لب توب

78  P.Cجهاز كمبيوتر   

57 طابعة كمبيوتر

3 D. Showجهاز عرض 

139 جهاز خلوي

2  أجهزة فحص مياه شرب

43 جهاز فاكس 

81  جهاز هاتف عادي

2 ماسحة ضوئية

25 شاشة كمبيوتر 

1 جهاز فحص الغازات 

   :المعدات
) منها مصنفة فنياu (مشطوبة)  6) حيث كان (26تم تصليح جهاز فحص عادم مركبات عدد (

 بجهازين  لفحص مياه الشرب وجهاز لفحص الغازات  2012كما تم تزويد الدارة خلل عام 
)ليصبحGPSكذلك تم تزويد الدارة بثلثة اجهزة تحديد المواقع العالمي (

 مجمل المعدات كالتالي :
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جهاز فحص الضجيج 

جهاز فحص العوادم / بنزين

.GPS  SensoDirect 150Maxi Direct 100جهاز تحديد المواقع

أجهزة فحص المياه

جهاز فحص العوادم / ديزل



:الليات 

 بالليات 2012من خلل المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافه الجهات تم رفد الدارة في عام 
التالية : 

العدد النوع

1 سيارة صالون

5  دبل كبين4X4بكب 

1 دراجة نارية

1 شحن2x4 طن  2.5ترك 
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زيارة سو المية عالية بنت السي العظمة  إل الدارة اللكية لماية البيئة   

زيارة وكيل وزارة شؤون الشرطة العراقية إل الدارة اللكية لماية البيئة  

النشاطات بصور 
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زيارة معالي  وزير السياحة والثار والبيئة إل الدارة اللكية لماية البيئة   

النشاطات بصور
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زيارة الشريفة سره بنت غازي 
للدارة الملكية لحماية البيئة 

زيارة المجلس المحلي للدارة الملكية 
لحماية البيئة    

اجتماع اللجنة الفنية المتعلقة بتطوير آليات عمل 

الدارة الملكية لحماية البيئة

النشاطات بصور
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زيارة والي المن  نائب مدير المن 
الوطني المغربي للدارة الملكية لحماية 

البيئة 

زيارة السفيرة الهولندية إلى الدارة 
الملكية لحماية البيئة   

زيارة الوفد السعودي للدارة 
الملكية لحماية البيئة 

النشاطات بصور 
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) لموظفين وزارة المياه GPSتخريج دورة تحديد المواقع  العالمي (

دورة أصدقاء البيئة لطلب جامعه السراء الخاصة 

النشاطات بصور
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دورة أصدقاء البيئة للجمعية الردنية لحماية البيئة 

النشاطات بصور 
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زيارة إلى وزارة المياه / مختبر المياه النوعية

تكريم الدارة الملكية لحماية البيئة من قبل وزير الصحة 

النشاطات بصور 
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حملة النظافة لمنطقة البحر الميت 

النشاطات بصور
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 ياجوزحملة نظافة لمنطقة 

النشاطات بصور



   2012مشاركة الدارة بمعرض سوفكس الدولي 
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النشاطات بصور 



2012إصدارات الدارة اللكية لماية البيئة لعام 
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كرت تهنئة بعيد الفطر السعيد

كرت تهنئة بعيد الضحى المبارك 

بروشور خاص بحملة تنظيف المتنزهات  
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بروشور خاص بحملة الضاحي 

2012إصدارات الدارة اللكية لماية البيئة لعام 

بروشور خاص بحملة موسم عصر الزيتون 



2012إصدارات الدارة اللكية لماية البيئة لعام 
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بروشورات تعريفية بالدارة الملكية لحماية البيئة 



2012إصدارات الدارة اللكية لماية البيئة لعام 

دفتر تلوين حول البيئة باللغة النجليزية 
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2012إصدارات الدارة اللكية لماية البيئة لعام 
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استبانه حول مدى معرفة
 المواطن بالدارة الملكية لحماية 

البيئة وواجباتها 



الشكر والثناء 
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 )911خط  طوارئ (  

 )195(خط الشكاوى المجاني   البيئةالدارة الملكية لحمايةمركز  
065920961 -  065926082 الهاتف الرضي : 

 065924197 -  065920974  فاكس :

  :www.rangers.psd.gov.jo الموقع اللكتروني
ranger.dept@psd.gov.jo البريد اللكتروني : 

 حماية البيئة في المحافظاتل  أقسام وفروع ومفارز ودوريات الدارة الملكية

نس2عد ونرح2ب بلحظاتك2م واقتاحاتك2م عل2ى الواضي2ع الواردة ف2 الكتاب الس2نوي حي2ث يكنك2م 
إرسالا على الفاكس أو البيد اللكتوني الوضحي أسفل هذه الصفحة ونأمل منكم تعبئة البيانات 

التالية لنتمكن من التواصل معكم حول اقتاحاتكم.....

.20العنوان: عمان- عبدون النوبي- شارع هاني الرفاعي- عمارة رقم 
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الراء والقتاحات

آلية استقبال الشكاوي والملحظات والقتراحات

mailto:ranger.dept@psd.gov.jo
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رقم الهاتف  القسم/الفرع الموقع

5167359/06 ــــــ 0775484461
/ البوابة يهضاحية الرشيد/ خلف الجامعة الردن

الشمالية
قسم العاصمة

0775484519 شرطة جنوب عمان مديرية  فرع جنوب عمان

5233002/06 ــــــ 0775484463 دوار شفا بدران  فرع شمال عمان

0775484427 اربد / مبنى مسلخ بلدية  فوعرا قسم الشمال

6422548/02  ــــــ0775484457 عين جنا فرع عجلون

مديرية شرطة غرب اربد   7201614/02  ــــــ 0775484495 فرع غرب اربد

0775496567 قرب السوق المركزي (الحسبة) مفرزة الرمثا

6341437/02  ــــــ0775484405 ثغرة عصفور / محطة حراج الزراعة فرع جرش

620619/02  ــــــ0775484517 مركز أمن أرحاب فرع المفرق

5167381/06  ــــــ0775484509
البوابه الردنية / ضاحية الرشيد/ خلف الجامعة 

الشماليه
قسم الوسط

0775484439 الفيصلية/ المخيط فرع مأدبا

350726/06 مركز أمن ماحص والفحيص فرع البلقاء

0775496594 فرع الزاره  البحر الزاره – المياه الساخنه

0775484497
مديرية بيئة الزرقاء/ خلف محافظة الزرقاء + ( مفرزة 

داخل مركز أمن الضليل)
فرع الزرقاء

3758040/05  ــــــ0775484492 مديرية شرطة الرصيفة فرع الرصيفة

0775484472 الموقر/ مبنى مصرفية الموقر القديمة قسم البادية

0775484471 مقاطعة بادية الزرق
فرع البادية 
الوسطى

2277146/03 ــــــ 0775484412 الحسا /  مركز امن الحسا القديم قسم الجنوب

2277146/03 ــــــ 0775496586 فرع الطفيلة   الحسا 

0775484411 الكرك  فرع الكرك 

2270713/03   ــــــ0775484467 محمية ضانا  مفرزة ضانا 

2015939/03  ــــــ0775484482 ساحة الثورة بجانب مبنى البحرية الملكية قسم العقبة

5926082/06 ــــــ 0775484420 مفرزة المباحث البيئيه  الدارة

178  فرعي  5560113/06 مكتب ارتباط وزارة البيئة  الدارة

أرقام الواتف لقسام وفروع الدارة اللكية لماية البيئة



الدارة الملكية لحماية البيئة 

Supported by 
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