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مقدمة
ــدو  ــة ويب ــة تأســيس الدول ــذ بداي ــة والســياحة من ــى البيئ ــة الهاشــمية باحملافظــة عل ــي اململكــة األردني ــام ف ــدأ االهتم  ب
ــة  ــة والســياحة األردني ــة البيئ ــق بحماي ــة التــي تضمنــت نصوصــًا تتعل ــًا مــن خــال القوانــن واألنظمــة الوطني ــك جلي ذل
واحملافظــة علــى مكوناتهــا، األمــر الــذي تطلــب وجــود جهــة رقابيــة تعنــى بالشــأن البيئــي والســياحي يكــون هدفهــا 
الرئيســي مســاعدة ومســاندة األجهــزة احلكوميــة األخــرى للقيــام مبهامهــا علــى أكمــل وجــه ولتفعيــل عملهــا وملســاندتها 
للقيــام مبهامهــا املناطــة بهــا مبوجــب القوانــن اخلاصــة التــي حتــدد الواجبــات املوكلــة إليهــا ،ولوجــود الواليــة العامــة 
ــيدي صاحــب  ــارك س ــد ب ــام فق ــن الع ــون األم ــا قان ــص عليه ــي ن ــن والت ــة القوان ــذ كاف ــي تنفي ــام ف ــن الع ــل األم لرج
ــي  ــج إدارت ــام بدم ــن الع ــة األم ــادرة مديري ــه- مب ــة الل ــن احلســن - حفظ ــي ب ــه الثان ــك عبدالل ــمية املل ــة الهاش اجلال
ــوزارات  ــياحة وال ــة والس ــي البيئ ــذي لوزارت ــذراع التنفي ــون ال ــة لتك ــة البيئ ــة حلماي ــياحية واإلدارة امللكي ــرطة الس الش

ــي والســياحي. ــة بالشــأن البيئ ــة األخــرى واجلهــات اخلاصــة املعني ــر احلكومي والدوائ
بتاريــخ ٢ حزيــران ٢٠٢٠م تشــرفت مديريــة األمــن العــام بحضــور الزيــارة امللكيــة لشــاطئ العقبــة والتــي أوعــز خالهــا 
ــة  ــة العقب ــت ســلطة منطق ــث أعلن ــة حي ــة بالعقب ــة البحري ــة الهاشــمية باإلســراع إلنشــاء احملمي حضــرة صاحــب اجلال
االقتصاديــة اخلاصــة عــن انطــاق العمــل إلنشــاء أول محميــة بحريــة فــي األردن حتــت شــعار )التنــوع احليــوي( ونظــرًا 
ألهميــة مفهــوم االســتدامة وحمايــة املــوارد الطبيعيــة فــي العقبــة والــذي يحظــى بخصوصيــة كبيــرة نظــرا ألهميــة العقبــة 

التــي تتميــز بوجــود املــوارد البحريــة الفريــدة واملميــزة مبوقعهــا علــى خريطــة الســياحة العامليــة. 
ــى أرض الواقــع  حســب  ــذ عل ــة فــي األردن وتســريع التنفي ــة بحري ــة بإنشــاء أول محمي ــد جــاءت التوجيهــات امللكي لق
ــتدام للمــوارد  ــن االســتخدام املس ــة التــي تســعى لتحقيــق التــوازن ب ــات العاملي ــل املمارس ــة وأفض التشــريعات البيئي
البحريــة وحمايتهــا مــن التدهــور ضمــن نهــج تشــاركي يضمــن التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة وأن هــذه اخلطــوة إلنشــاء 
احملميــة البحريــة ســيتبعها عمــل دؤوب إلعــداد ملــف الترشــيح لقائمــة التــراث الطبيعــي العاملــي ملنظمــة األمــم املتحــدة 
ــة الفرصــة جلــذب أنظــار  ــح العقب ــة وتقدميــه ملن ــات العاملي ــًا للشــروط والتعليم ــوم )اليونســكو( وفق ــة والعل ــة والثقاف للتربي
ــى الئحــة  ــة وادي رم عل ــي إدراج منطق ــة الســلطة ف ــن جترب ــة مســتفيدين م ــن الســياحة العاملي ــد م ــم وجــذب املزي العال

ــكو. ــي لليونس ــي العامل ــراث الطبيع الت
بتاريــخ ٢٢ حزيــران ٢٠٢٠ تشــرف خمســة عشــرة مــن ضبــاط اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة بحضــور اللقــاء 
ــة الهاشــمية  ــاء حديــث حضــرة صاحــب اجلال ــة اللق ــم فــي بداي ــو حيــث ت ــل نيب ــم فــي جب ــذي ت ــي ال امللكــي التفاعل
ــتثمار  ــة االس ــي وأهمّي ــي والدول ــع اإلقليم ــن الوض ــاه« ع ــه ورع ــه الل ــم »حفظ ــن املعظ ــن احلس ــي ب ــه الثان ــك عبدالل املل
فــي قطــاع الســياحة، مشــيرًا إلــى أهميــة اســتقطاب مســتثمرين إلقامــة مشــاريع ســياحية فــي اململكــة ،وشــّدد جالتــه 
خــال لقائــه علــى أن االســتثمار فــي مجالــي الســياحة والبيئــة يتطلــب توفيــر الظــروف املائمــة ، وأكــد جالــة امللــك 
أن حمايــة البيئــة والغابــات مســؤولية األردنيــن جميعــا وبــن جالتــه أن األردن مــن أكثــر الــدول املهيــأة إلعــادة فتــح 
ــى  ــا إل ــا( الفت ــروس )كورون ــي مواجهــة في ــم اتخاذهــا ف ــي ت ــة الت ــة والصحي قطــاع الســياحة بفضــل اإلجــراءات الوقائي

ــة لاقتصــاد.  ــة حيوي أن وظائــف قطــاع الســياحة ذات أهمي
ــًا جالتــه أن احلكومــة تعمــل  ــة امللــك إلــى أهميــة جــذب االســتثمارات العامليــة إلــى منطقــة املغطــس مبين وأشــار جال
ــن  ــة تدريــب العامل ــه ألهمي ــر األدوات جلــذب االســتثمار فــي القطــاع الســياحي.ولفت جالت ــى تطوي مــع مختصــن عل
ــدا  ــد راف ــذي يع ــاع ال ــى القط ــم وعل ــع عليه ــود بالنف ــم مبــا يع ــل مهاراته ــم وصق ــر قدراته ــاع الســياحي لتطوي ــي القط ف

ــي.  لاقتصــاد الوطن
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مواكبــة مــن مديريــة األمــن العــام لاهتمــام امللكــي بحمايــة البيئــة والســياحة األردنيــة واســتدامتها فقــد جــاء 
اهتمــام مديريــة األمــن العــام بهــذا الشــأن مــن خــال تأســيس إدارة شــرطية متخصصــة بالعمــل البيئــي والســياحي 
مبســمى اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة والتــي ُتعنــى بتحقيــق األمــن البيئــي والســياحي باعتبــاره احــد 

محــاور األمــن الشــامل الــذي تســعى مديريــة األمــن لتحقيقــه .
عملــت اإلدارة منــذ تأسيســها علــى مواكبــة كافــة املتغيــرات العصريــة والتقنيــة لتحقيــق مفهــوم األمــن البيئــي 
والســياحي املســتدام ضمــن إســتراتيجية أمنيــة تعتمــد علــى ســيادة القانــون وتطبيــق معاييــر التميــز فــي تطويــر 
األداء الفــردي واملؤسســي وذلــك لتحقيــق رؤيــة ســيدي صاحــب اجلالــة امللــك عبــد اللــه الثانــي ابــن احلســن 

املعظــم -حفظــه اللــه- .
وعليــه ونظــرًا لاهتمــام الدولــي بالبيئــة والســياحة وبــروز ذلــك فــي التشــريعات واالتفاقيــات الدوليــة، وانطاقــًا 
ــة  ــة البيئ ــتدامة ، وأن حماي ــة املس ــق التنمي ــو حتقي ــان ه ــي أم ــش ف ــبل العي ــم س ــان أه ــق ب ــا العمي ــن وعين م
والســياحة واجبــًا وطنيــًا ينبغــي أن يشــترك فــي تأديتــه اجلميــع مــن خــال املؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة 
ــاذ  ــة والســياحة فــي مجــال التشــريع وإنف ــة البيئ ــز وســائل حماي ــا فــي تعزي ــرًا عــن رغبتن ــة ، وتعبي والقضائي
القانــون ، وتعزيــز الثقافــة البيئيــة والســياحية لــدى جميــع فئــات املجتمــع فقــد أولــت مديريــة األمــن العــام 
اهتمامــًا خاصــًا لــإدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة كونهــا الــذراع التنفيــذي لوزارتــي البيئــة والســياحة 
ــادة الشــعور  ــي والســياحي لزي ــأن البيئ ــة بالش ــة واخلاصــة ذات العاق ــوزارات واملؤسســات احلكومي ــم ال ومعظ
ــة ،  ــاءة وفاعلي ــة والســياحة بكف ــام بواجباتهــا جتــاه البيئ ــة األخــرى للقي باألمــن ومســاعدة اجلهــات احلكومي
إضافــة للرقابــة الفاعلــة علــى مــدار الســاعة للحــد مــن املخالفــات البيئيــة والســياحية والقيــام بالــدور التوعــوي 

ــة والســياحية. ــا البيئي واإلرشــادي جتــاه القضاي
وإميانــًا مــن مديريــة األمــن العــام بــأن املواطــن هــو الشــريك األول فــي العمليــة األمنيــة وجتســيدًا ملفهــوم ودور 
الشــرطة املجتمعيــة فــي حتقيــق األمــن البيئــي والســياحي فإننــا عاقــدون العــزم بعــون اللــه تعالــى علــى املضــي 
قدمــًا ملنــع اجلرميــة البيئيــة ومكافحتهــا وحمايــة الســياحة االردنيــة مــن خــال التفاعــل اإليجابــي مــع املواطنــن 
وإشــراكهم فــي العمــل األمنــي ، وطموحنــا فــي هــذا املجــال كبيــر ليبقــى بلدنــا العزيــز واحــة أمــن واســتقرار 
وقلعــة منيعــة شــامخة قويــة بقيــادة حضــرة قائدنــا األعلــى ســيدي صاحــب اجلالــة الهاشــمية امللــك عبداللــه 

الثانــي ابــن احلســن املعظــم - حفظــه اللــه-.

كلمة مدير اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة
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عــــــن
 اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة

٩



الرؤيا:
إدارة أمنية رائدة متميزة في حماية البيئة ودعم السياحة واستدامتهما.

الرسالة:
املساهمة في حتقيق األمن البيئي والسياحي واحملافظة على األنظمة البيئية من 
اخلطط  وتنفيذ  والسياحية  البيئية  والثقافة  الوعي  ونشر  القانون  إنفاذ  خال 
بناء مؤسسي  السياحة عبر  البيئة ودعم  العاقة بحماية  واالستراتيجيات ذات 

داعم وفق نهج تشاركي حتقيقًا للتنمية املستدامة.

القيم  اجلوهرية:
- الوالء واإلنتماء.
- سيادة القانون.

- العمل بروح الفريق الواحد.
- التشاركية.

- التميز واالبداع.
- النزاهه والعدالة.

- االلتزام واملسؤلية املجتمعية.
- الشفافية واملصداقية.

االهداف االستراتيجية:
- املساهمة في احلد من التلوث واحلد من تأثيراته السلبية.

- املساهمة في تنشيط ودعم قطاع السياحة في اململكة.
- املساهمة في رفع مستوى التوعية والثقافة البيئية والسياحية.

- تطوير األداء املؤسسي وجتذير ثقافة التميز.
- رفع مستوى التعاون والتنسيق بن الشركاء.

- االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية واللوجستية.

١٠





تطور اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة:

١٢



واجبات اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة:
املســاهمة فــي تنفيــذ االســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة البيئيــة والســياحية بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات . ١

املعنيــة.
ــة والســياحية واالشــتراك . ٢ ــون الســياحة والتشــريعات البيئي ــة وقان ــة البيئ ــون حماي ــق قان املســاهمة فــي تطبي

ــا. بتطويره
املساهمة في إبراز األمن البيئي والسياحي وتطبيق معايير التطوير املؤسسي في كافة مجاالت العمل.. 	
معاونــة الســلطات املختصــة فــي مراقبــة وضبــط املخالفــات التــي تشــكل انتهــاكًا للبيئة)امليــاه , الهــواء, التربــة, . 	

ــوزارات والدوائــر احلكوميــة املختصــة بحمايــة البيئــة  التنــوع احليــوي( وتوفيــر احلمايــة الازمــة ملوظفــي ال
والســياحة أثنــاء تأديتهــم لواجباتهــم.

املســاهمة فــي إعــداد برامــج التوعيــة البيئيــة والســياحية واملشــاركة بتنفيذهــا لتعزيــز مســتوى الوعــي البيئــي . 	
والســياحي لفئــات املجتمــع بالتعــاون مــع الشــركاء ووســائل اإلعــام املختلفــة.

املســاعدة فــي مراقبــة تصنيــع وتخزيــن وتــداول املــواد الكيماويــة غيــر املرخصــة وضبطهــا وإجــراء املقتضــى . ٦
ــي. القانون

تعزيز منظومة املعرفة واالتصال واإلبداع واالبتكار في العمل املؤسسي.. ٧
تقديــم خدمــة أمنيــة متميــزة مــع مراعــاة ســرعة االســتجابة أثنــاء تلقــي الشــكاوي والباغــات املتعلقــة بالقطــاع . ٨

البيئــي والســياحي والتصــرف بهــا وفقــًا للمقتضــى اإلداري والقانونــي.
ــة . ٩ ــن منطق ــي ضم ــاع املدن ــوارب الدف ــتخدام ق ــي باس ــاع املدن ــع الدف ــتركة م ــة املش ــات املائي ــيير الدوري تس

االختصــاص املائــي وتقديــم اخلدمــات الســياحية والبيئيــة واإلنســانية واألمنيــة ضمــن االختصــاص.
 مراقبــة الفعاليــات الســياحية ومطابقتهــا للتشــريعات وضبــط املخالفــات وتنفيــذ قــرارات اإلغــاق الصــادر عــن . ١٠

وزارة الســياحة واآلثــار.
 احملافظــة علــى امــن وســامة املجموعــات الســياحية طيلــة فتــرة تنقلهــم وتقديــم التســهيات والشــروحات . ١١

الازمــة للوفــود الرســمية أثنــاء زيارتهــم للمواقــع األثريــة والســياحية.
 إعداد التقارير واإلحصائيات املتعلقة بالنشاطات واحلوادث البيئية والسياحية ورفعها للجهات املختصة. ١٢
 ضمان االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية املتاحة.. 	١
 تنفيــذ قانــون األمــن العــام واألوامــر والتعليمــات الصــادرة عــن مديريــة األمــن العــام وأيــة واجبــات تطلــب . 	١

فــي حينــه.
ــات . 	١ ــة لاتفاقي ــة اخلاضع ــة والبحري ــاء البري ــرون باألحي ــن يتاج ــخاص الذي ــط االش ــري وضب ــث والتح البح

ــم. ــة بحقه ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة واتخ الدولي
مرافقــة طوافــي الغابــات واألحــراج أثنــاء واجبهــم الرســمي بالتنســيق مــع مديريــة احلــراج حلمايــة الغابــات . ١٦

واملناطــق احلرجيــة مــن االعتــداءات والتحطيــب والرعــي اجلائــر وحرائــق الغابــات.
متابعة االعتداءات على مصادر املياه وصهاريج نقل املياه الصاحلة للشرب وصهاريج املياه العادمة.. ١٧
 تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق مع شركاء اخلدمة في العمل البيئي والسياحي .. ١٨

١	



اخلدمات التي تقدمها اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة:
خدمة الترفيق األمني للمجموعات السياحية مبا يكفل ضبط معايير اخلدمة األمنية.. ١
خدمــة دوريــات التحقيــق الســياحي مبــا ميكــن اإلدارة مــن تقديــم اخلدمــة الفضلــى للســائح مبفهــوم االســتجابة . ٢

األوليــة وعبــر نظــام دوريــات التحقيــق الســياحي.
 خدمــة تقديــم الشــروحات الازمــة للوفــود الرســمية عنــد احلاجــة عــن املواقــع الســياحية واألثريــة وإرشــاد وتوعيــة . 	

الســياح فــي مختلــف املناطــق وتقديــم اإلســعافات األوليــة للســائحن عنــد احلاجــة لذلك.
 خدمــة متابعــة منصــات التواصــل االجتماعــي املختلفــة عبــر فريــق عمــل متكامــل باإلضافــة للبريــد اإللكترونــي . 	

واملوقــع اإللكترونــي ومتابعــة الباغــات الــواردة عبــر رقــم الطــوارئ واخلــط الســاخن.
خدمــة زيــارة الســياح الذيــن تعرضــوا إلصابــات أو وعــكات صحيــة أثنــاء تواجدهــم فــي البــاد ومتابعــة حالتهــم . 	

الصحيــة إلــى أن يتماثلــوا للشــفاء ومغــادرة البــاد.
 خدمة استقبال الشكاوى املتعلقة بالتعديات واجلرائم البيئية الواقعة على:  . ٦

            -  الثروة احليوانية /صيد األحياء البرية، حظائر األغنام،نقل السماد العضوي غير املعالج.
             - الثروة النباتية /الرعي اجلائر،حرائق الغابات، معاصر الزيتون، حيازة مواد حرجية دون ترخيص، ري املزروعات 

             باملياه العادمة، تقطيع األشجار احلرجية.
             - البيئة البحرية /إلقاء النفايات على السواحل، صيد األحياء البحرية واالجتار بها، سكب وتفريغ امللوثات بالبحر.       

             - مصادر املياه /مخلفات الصرف الصحي،تلويث واعتداء على مصادر املياه،محطات التنقية.
             - املصانع والورش الصناعية واحملات التجارية /الضجيج،إلقاء النفايات وحرق اإلطارات وحرق املخلفات،انبعاث 

             امللوثات)غازات، أبخرة، قذف رملي(،تقارير الكشف واالغاقات.
             - املواد والنفايات اخلطرة /طبية، كيماوية.

             - املركبات )الضجيج، انبعاث الدخان زيادة عن احلدود املسموح بها،إلقاء النفايات،عدم تشدير احلمولة ،طرح 
             الطمم وسكب املواد،عدم نظافة املركبة العمومية،التدخن داخل املركبة ،طرح املياه العادمة من الصهاريج،صهاريج 

             مياه الكمخه.
 خدمة املرافقة األمنية ملوظفي الشركاء أثناء تأديتهم لواجباتهم /الكشوفات والتفتيشات.. ٧
 خدمة تنفيذ برامج التوعية البيئية والسياحية /محاضرات، حمات، رسائل وفاشات إعامية.. ٨
خدمة تنظيم وعقد دورات أصدقاء البيئة والسياحة ودورات بيئية وسياحية متخصصة للمؤسسات.. ٩

  خدمة قياس عوادم اآلليات وخدمة قياس مستوى الضجيج ومطابقتها للشروط البيئية.. ١٠
  خدمة تسيير دوريات في املتنزهات والغابات واحملميات والبؤر البيئية الساخنة.. ١١
 خدمة تزويد الباحثن والطاب وجهات رسمية بإحصائيات ومعلومات ودراسات بيئية وسياحية.. ١٢
خدمة استقبال الشكاوى على تصرفات وسلوكيات العاملن في االدارة.. 	١
 خدمة االشتراك بتنفيذ الواجبات األمنية غير البيئية والسياحية.. 	١

١	



١	



يتمثل دور اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسـياحة في عدة مجاالت أساسية هي:
)الثــروة احليوانية،الثــروة  البيئيــة  القضايــا  اإلدارة مبتابعــة  تقــوم  البيئي:حيــث  املجــال 
ــات(. ــواد اخلطرة،املركب ــورش الصناعية،امل ــع وال ــادر املياه،املصان ــة البحرية،مص النباتية،البيئ

القضايا اخلاصة بالثروة احليوانية:
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

٢٠٩ 	١٧ صيد األحياء البرية
٢٠١ ٨١٠ حظائر االغنام
١٨	 ١٠٧٩ السماد العضوي

القضايا اخلاصة بالثروة النباتية:
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

٨ ٧ احملميات واملتنزهات 
	٧٨ ١٢٠ حرائق الغابات
٨	 		 حيازة مواد حرجيه بدون ترخيص
٢٠٦ ١١٠ تقطيع األشجار احلرجيه
٦٠ ٢	٦ معاصر الزيتون
٦ 	 ري املزروعات باملياه العادمه

القضايا اخلاصة بالبيئة البحرية :
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

	 ٠ إلقاء النفايات على السواحل
٢٧ 		 صيد األحياء البحرية و االجتار بها
١	 	 سكب أو تفريغ امللوثات في البحر

القضايا اخلاصة مبصادر املياه: 
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

١	٨ ٦٩ صرف صحي
٢ ٢ تلوث مصادر املياه

٢٨	٦ ١	٧٦ أخذ عينات مياة
٦ ١ محطات تنقية
٦٢ ٨ االعتداء على مصادر املياه

- القضايا البيئية:

١٦



القضايا اخلاصة باملصانع والورش الصناعية واحملات التجارية :
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

	 ١١ الضجيج
	٠١ ٢		 املقالع
		٨٧ 		٦٢ تقرير الكشف امليداني
١	 ٩ حرق اإلطارات
١٠٨ ١٢٢ حرق مخلفات
١	 ٨ انبعاث امللوثات )غازات وأبخرة(
٦٩ ٨	 انبعاث امللوثات )قذف رملي(

القضايا اخلاصة باملواد اخلطرة :
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

٦٦ ٢٠ مواد كيمياويه )حيازة / جتارة (
٨ 	 نفايات خطرة

القضايا اخلاصة باملركبات :
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

	٨١ 	٦	 ضجيج املركبات
١	٢٦ ١٦٧٨	 انبعاث الدخان 
١	٠ 	٢ عدم نظافة املركبة
١٩١٨ ١٧		٠ إلقاء النفايات 
٧٠ 	٠ التدخن داخل املركبة
٦١	 	٨٨ عدم تشدير املركبة
١	٢ ١	٢ طرح الطعم من املركبات
٢	 	 سكب املواد من املركبات
٩	 ٧١ طرح املياه العادمة ٢٨صهاريج  نقل املياه ٢	 مياه صاحله للشرب

القضايا املتفرقة :
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

٦٨٧	 	٦١٧ قضايا متفرقة
٢١٦	٦ 	٨٦٢	 مجموع القضايا البيئية

١٧



املجــال الســياحي:حيث تقــوم اإلدارة بتأمــن املواقــع الســياحية واالثريــة ومرافقــة املجموعــات 
الســياحية واالســتجابة الية ملحوظات تتعلق باملجموعات واملنشــآت السياحية على مدار الساعة.

القضايا اخلاصة باملجال السياحي:
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

٢ ٢٧ مخالفة قانون العمل واالقامة
٢	٢ ٢٦٩ مخالفة قانون وزارة السياحة واآلثار

املجموعات السياحية:
مجموع املخالفات ٢٠٢٠القضايا ٢٠١٩

	٩	٠ ٢	٧	٠ املجموعات السياحية
١٠٠	٠	 ٦١	٢		 أفراد املجموعات
	٩٠٢ ٢			١ املجموعات املرفقة
	٢١٠٩ 	٨٠٩	 التخييم

٧١ ٢٧١ الوفود الرسمية
٩٢			٦ 	٩	٠٧	٩ زوار املواقع السياحية
٪٩٨.٧ ٪٩٨.٦ نسبة الترفيق االمني للسياح

شــرطي أردنــي مــن 
الســياحية  الشــرطة 
ســياحي  )بوليــس 
كتــب  مــا  حســب 
اآلرمة(تبــدو  علــى 
فــي القــدس الشــريف 
 ١٩	٦ العــام  فــي 

- املجموعات السياحية:

١٨



ــة أنحــاء  ــي كاف ــة ف ــة والســياحة بحمــات متنوعــة ودائم ــة البيئ ــة حلماي ــوم اإلدارة امللكي تق
اململكــة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى أهميــة البيئــة وحمايــة املــوارد الطبيعيــة مــن التلــوث 
ــر  ــة تظاف ــه بأهمي ــف املواطــن وتوعيت ــذه احلمــات تثقي ــن خــال ه وإســتدامتها، وحتــاول م
ــا  ــه وم ــة ب ــة احمليط ــاكات بحــق البيئ ــداءات واإلنته ــف اإلعت ــن أجــل وق ــود م ــة اجله كاف
لهــا مــن آثــار ســلبية علــى صحــة وســامة املواطــن ،وعليــة تقــوم اإلدارة باحلمــات التاليــة:

١- حملة السماد العضوي غير املعالج :
ــة  ــات احململ ــة املركب ــتمر مبراقب ــكل مس ــياحة بش ــة والس ــة البيئ ــة حلماي ــوم اإلدارة امللكي تق
بالســماد العضــوي غيــر املعالــج وتقــوم دورياتنــا العاملــة علــى مــدار الســاعة بتســليم الكميــات 
املضبوطــة الــى مديريــات الزراعــة لتقــوم املديريــة بتســليم الكميــة الــى مصانــع معاجلــة الســماد.

مجموع املخالفات ٢٠٢٠حملة السماد العضوي غير املعالج ٢٠١٩
١٨	 ١٠٧٩ عدد القضايا
١٨	 ١٠٧٩ عدد املركبات املضبوطة

٠	٢٩ طن ٢		٢٠ طن كمية السماد املضبوطة
 * تبــرز أهميــة متابعــة املركبــات احململــة بالســماد العضــوي غيــر املعالــج فــي معاجلــة مشــكلة الذبــاب فــي منطقــة االغــوار وذلــك 

ــة الوطنيــة ملكافحــة الذبــاب املنزلــي.  تنفيــذًا للحمل

٢- حملة صهاريج مياه الشرب وصهاريج املياه العادمة:
تقــوم اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة بشــكل مســتمر مبراقبــة صهاريــج ميــاه 
ــوم  ــي تق ــة الت ــاه العادم ــج املي ــة وصهاري ــامة العام ــة والس ــروط الصح ــة لش ــرب املخالف الش
بتفريــغ حموالتهــا فــي غيــر االماكــن املخصصــة وتقــوم دورياتنــا العاملــة علــى مــدار الســاعة 
بتســليم الصهاريــج املخالفــة الــى املراكــز االمنيــة املختصــة الجــراء املقتضــى القانونــي.

مجموع املخالفات ٢٠٢٠حملة صهاريج مياه الشرب وصهاريج املياه العادمة ٢٠١٩
٢٨ ٢	 عدد صهاريج املياه الصاحلة للشرب املضبوطة
٩	 ٧١ عدد صهاريج املياه العادمة املضبوطة

	- حملة العوده الى املدارس:
ــة  ــامة العام ــة والس ــان الصح ــة جل ــياحة بكاف ــة والس ــة البيئ ــة حلماي ــترك اإلدارة امللكي تش
ــن  ــد م ــة للتأك ــدارس اململك ــة م ــى كاف ــام بجــوالت تفتيشــية عل ــي محافظــات اململكــة بالقي ف
ــام.   ــة املدرســية بشــكل ع ــة البيئ ــاه واملقاصــف املدرســية ونظاف ــات املي ــة خزان مســتوى نظاف

احلمات البيئية
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	- حملة املتنزهات والرمي العشوائي من املركبات :
 تقــوم اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة مبراقبــة رمــي النفايــات مــن املركبــات أثنــاء 
مســيرها باإلضافــة إلــى إلقــاء النفايــات وحرقهــا فــي أماكــن التنــزة العامــة حيــث تركــز اإلدارة 
مــن خــال محاضــرات دورات أصدقــاء البيئــة والســياحة علــى ضــرورة تكاتــف اجلهــود لتعديــل 
الســلوك االيجابــي جتــاه البيئــة مــن خــال عــدم إلقــاء النفايــات فــي األماكــن العامة ملــا لهما من 
أضــرار بيئيــة كبيــرة علــى التربــة والثــروة احليوانيــة وتعكــس صــورة غيــر حضاريــة للســائحن .

	- حملة التحطيب اجلائر)االعتداء على الثروة احلرجية(:
 إن مســاحة الغابــات فــي األردن محــدودة وهنــاك إعتــداءات كبيــرة تقــع عليهــا ويتــم 
ومديريــات  الزراعــة  وزارة  مــع  وبالتعــاون  دورياتنــا  قبــل  مــن  الغابــات  هــذه  مراقبــة 
ــى  ــداءات عل ــل اإلعت ــا وتقلي ــة احلــد منه ــتاء حملاول ــم الش ــي موس ــا ف ــم تكثيفه احلــراج ويت
ــي  ــع األهال ــل  م ــياحة بالتواص ــة والس ــة البيئ ــة حلماي ــوم اإلدارة امللكي ــه تق ــجار  وعلي األش
املجاوريــن مــن مناطــق الغابــات وتوعيتهــم بأهميــة احملافظــة علــى الثــروة احلرجيــة 
ــم. ــرب منه ــع بالق ــد تق ــداءات ق ــة إعت ــن أي ــغ ع ــة والتبلي ــات املختص ــع اجله ــم م وتعاونه

مجموع املخالفات ٢٠٢٠حملة التحطيب اجلائر ٢٠١٩
٢٩١ ١٦	 عدد القضايا املضبوطه

٦٠٠	٢٧ كغم ٩	١٠٠٢ كغم االوزان املضبوطة )كغم(
١٩٠ ٩٧ عدد االشخاص
		 ١٩ عدد املناشير
٩٠ 	٢ عدد املركبات

٦- حملة الصيد اجلائر)صيد االحياء البرية(:
تقوم اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة مبراقبه اإلعتداءات على احليوانات والطيور املهدده 
باالنقراض بالتعاون مع الشركاء حيث تقوم بضبط االشخاص وحتويلهم للمركز األمني املختص 

الجراء املقتضى القانوني.

مجموع املخالفات ٢٠٢٠حملة الصيد اجلائر ٢٠١٩
٢٠٩ 	١٧ عدد القضايا املضبوطه
٢١١ 	١٧ عدد االشخاص
٩	٩ ٢٠	 عدد احليوانات البرية
١٠		 ٦	٦ عدد الطيور البرية
	٧٦ ١		٢ املعدات املستخدمه بالصيد )اسلحة ، ذخائر ، معدات(
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٧- حملة زيت الزيتون املغشوش:
فــي بدايــة موســم عصــر الزيتــون تشــترك اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة مــع وزارتــي 
البيئــة والزراعــة بالقيــام بجــوالت تفتيشــية علــى كافــة معاصــر الزيتــون للتأكــد مــن حصولهــا 
علــى اإلشــتراطات البيئيــة وخاصــة فــي موضــوع مخلفــات عصــر الزيتــون )اجلفــت( والتأكــد من 
وجــود حفــر مصمتــة لتجميــع ميــاه الزيبــار، ويتــم خــال هــذا املوســم مراقبــة صهاريج نقــل مياه 
الزيبــار والتأكــد بعــدم تفريــغ حمولتهــم فــي األماكــن غيــر املخصصــة لهــا، كذلــك يتــم اإللتقــاء 
ــة  ــاه اجلوفي ــة واملي ــى الترب ــار عل ــاه الزيب ــًا بأضــرار مي ــم بيئي ــع أصحــاب املعاصــر وتثقيفه م
والتنــوع احليــوي، وضــرورة تعاونهــم معنــا فــي احلفــاظ علــى البيئــة وتأكيدهــم علــى ســائقي 
الصهاريــج بإتبــاع تعليمــات الســامة العامــة، كمــا تقــوم اإلدارة امللكيــة حلماية البيئة والســياحة 
مبراقبــه الغــش والتاعــب فــي مواصفــات زيــت الزيتــون وبالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجين 
حيــث تقــوم بضبــط االشــخاص وحتويلهــم للمركــز األمنــي املختــص الجــراء املقتضــى القانونــي.

مجموع املخالفات ٢٠٢٠حملة زيت الزيتون املغشوش ٢٠١٩
	٢ 	٩ عدد القضايا 

٠		٨٦ كغم ٩٢١		 كغم الكميات املضبوطة

٨- حملة املواد الكيماوية :
 تقــوم اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة وبالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجين 
ــرة  ــواد اخلط ــس وامل ــات واملقايي ــة للمواصف ــر مطابق ــة الغي ــواد الكيماوي ــط امل ــوم بضب ــث تق حي
القانونــي. املقتضــى  الجــراء  املختــص  األمنــي  للمركــز  وحتويلهــم  االشــخاص  وضبــط 

مجموع املخالفات ٢٠٢٠حملة املواد الكيماوية ٢٠١٩
٧	 	٠ عدد القضايا 

٢٢٨		١ كغم ٧١٧٢	١ كغم الكميات املضبوطة
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الشكاوى والدوريات:
يتم إستقبال الشكاوي واقتراحات متلقي اخلدمة من خال:

غرفــة العمليــات املربوطــة مبركــز القيــادة والســيطرة  مبديريــة األمــن العــام علــى الرقــم املجانــي ٩١١ وعلــى . ١
مــدار الســاعة حيــث يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل أقســام وفــروع اإلدارة امليدانيــة.

ــم . ١ ــث يت ــدار الســاعة حي ــى م ــي ١١٧٧٧٧ وعل ــم املجان ــى الرق ــز االدارة عل ــات داخــل مرك ــة العملي غرف
ــة. ــروع اإلدارة امليداني ــل أقســام وف ــن قب ــل معهــا م التعام

من خال وسائل اإلعام املرئية واملسموعة واملقروءة.. ٢
مراجعة املواطنن لإدارة الرئيسية بشكل مباشر وجميع األقسام والفروع واملكاتب امليدانية.. 	
	 .)www.rangers.psd.gov.jo( املوقع االلكتروني لادارة
	 ..)Environment.tourism@Psd.gov.jo( البريد اإللكتروني اخلاص باإلدارة
٦ .rangers.rdep   )صفحة اإلدارة على مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك
الشركاء بالعمل وذلك من خال ضباط االرتباط واملخاطبات الرسمية .. ٧
قسم املباحث البيئية من خال إستخدام إسلوب إستخباري لكشف املخالفات البيئية والسياحية.. ٨
أصدقــاء البيئــة والســياحة حيــث تــم تفعيــل دور املواطــن كشــريك أساســي فــي رصــد ومتابعــة املخالفــات . ٩

البيئيــة مــن خــال دورة أصدقــاء البيئــة والســياحة.
العدد ٢٠٢٠الشكاوى والدوريات ٢٠١٩

١١١٦٠ ٢	٦		 الشكاوى الواردة
٪١٠٠ ٪١٠٠ نسبة التسديد
١٠٨٨٠ ٢		٩	 عدد الدوريات )اآللية والثابتة واملتحركة(
٢٦	٦ ٩٦٧٠ عدد الدوريات الراجلة
١	٧١	 	٢٢	٨ عدد الدوريات املشتركة

٢٢

ــام  ــة ع ــت للخدم ــي ادخل ــدرون والت ــرة ال طائ
ــات   ــوق غاب ــتطاعية ف ــة اس ــوم بجول ٢٠١٨ تق

ــن  دب
 



القضايا البيئية والسياحية مع الشركاء:
مجموع القضايا ٢٠٢٠ القضايا البيئية والسياحية مع الشركاء  ٢٠١٩

٦٨٢ ١٠٠٩ وزارة البيئة
٢٢٠٨ ١٢٨	 وزارة املياة والري
	١	١ ١١	٦ وزارة السياحة واآلثار
١٢٦٢ ١٧٦٦ وزارة الزراعة
٢٠٧٨ ١٨	٦ وزارة االدارة احمللية
١		٦ ١١٠	 شؤون املختبرات والنوعية / وزارة املياه والري
٦٩ ١٩٩ أمانه عمان الكبرى
٢١٢ ٢٩٧ اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
	١١ 	٠٨ سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
١	٦١ ٨٧	 املؤسسة العامة للغذاء والدواء
١٨	 ٢٠٢ هيئة تنظيم الطاقة واملعادن
	٧٦١ 	١٨٢ وزارة الصحة
١	 ١	 مؤسسة املواصفات واملقاييس

العمل مع وزارة البيئة:
االعوام ٢٠٢٠العمل مع وزارة البيئة ٢٠١٩

	٩ 	 منشآت تم اغاقها
٢١	٩ ١٧٩ املوافقة علـي مواد كيميائية

	 ٩	 تخمن اتافات
٦٦٦ ٨	 شكاوئ تم التعامل معها
	٦	 ٢٦٩ تصويب اوضاع
	١ 	٨ دراسات بيئية
١١	 ٢٠ حتويل للقضاء

٢	



العمل مع وزارة السياحة:
االعوام ٢٠٢٠العمل مع وزارة السياحة ٢٠١٩

٠ ١٩ أعادة تصنيف
٧٦	 ١		 أنذار
١٠٨ 	١ إغاق
١٨٢ ١٩٦ مخاطبة
٠ ٧ الغاء رخصة
١	 ١ استدعاء صاحب العاقة
٩٧ 	٦ غرامة مالية
	 	١ كتاب شكر
٦ 	 منع استقبال نزالء

٧٠٢ 	 متابعة الزيارات
١٩	 	٢١ تعهدات خطية
			 		٦ مهلة لتصويب االوضاع
٠ 	 الغاء املوافقات املبدئية

	١٢ ١	١ منشآت تقدمت لتقديم خدمة التوصيل واملناولة
٦		 ٠ منشآت مشاركة ببرنامج اردننا جنة
	٠١٧ ١١		 منشآت متت زيارتها من جلنة التوعية والوقاية

٢	





التوعية البيئية والسياحية:
ــن قنطــار عــاج( إلن  ــرٌّ م ــة خي ــم وقاي ــة )دره ــة والســياحة باحلكم ــة البيئ ــة حلماي ــن اإلدارة امللكي تؤم
ــك املخالفــات علــى صحــة  ــة أفضــل مــن ضبطهــا لتقليــل املخاطــر الناجمــة مــن تل ــة مــن املخالف الوقاي
اإلنســان وتقليــل مخاطرهــا علــى البيئــة مبختلــف مكوناتهــا واحملافظــة علــى االماكــن الســياحية واالثريــة 
ــد  ــع شــركائها لتحدي ــا االســتراتيجية وبالتنســيق م ــي خطته ــك ف ــق راعــت اإلدارة ذل ــذا املنطل ــن ه وم
الفئــات املســتهدفة مــن تلــك اخلطــة حرصــًا علــى االســتغال األمثــل للجهــود املبذولــة فــي نشــر الثقافــة 
البيئيــة والســياحية وذلــك لزيــادة درجــة الوعــي لــدى كافــة أطيــاف وشــرائح املجتمــع وذلــك مــن خــال 

تنفيذهــا للنشــاطات التاليــة: 
محاضرات وندوات التوعية البيئية والسياحة وتعديل السلوك:

ــدارس  ــة امل ــي كاف ــياحية ف ــة والس ــة البيئي ــد محاضــرات التوعي ــياحة بعق ــة والس ــة البيئ ــة حلماي ــوم اإلدارة امللكي تق
واجلامعــات الرســمية واخلاصــة ومؤسســات املجتمــع احمللــي فــي كافــة االقســام والفــروع فــي جميــع مناطــق اململكــة 

ــي:  ــات املجتمــع احملل ــة فئ ــي والســياحي لكاف مســاهمة فــي دورهــا املؤسســي فــي رفــع مســتوى الوعــي البيئ

العدد  محاضرات وندوات التوعية البيئية والسياحة
٢٠٢٠وتعديل السلوك ٢٠١٩

١٦٦ ٨٧	 عدد احملاضرات والندوات التي تم تغطيتها
٢	٩٠ ١٧	٦٠ عدد املشاركن في احملاضرات

 دورات أصدقاء البيئة والسياحة:
تقــوم اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة بعقــد دورات اصدقــاء البيئــة والســياحة والتــي يتــم مــن خالهــا فــي 
جعــل املواطــن شــريك اســتراتيجي فــي احملافظــة علــى البيئــة  والســياحة مــن خــال تعديــل الســلوك بحيــث يصبــح 
صديقــا للبيئــة والســياحة واحملافظــة علــى ثــروات ومقــدرات الوطــن واالبــاغ عــن املخالفــات والتجــاوزات واالنتهــاكات 

البيئيــة والســياحية ليكــون رديــف ملرتبــات االدارة فــي االبــاغ عــن املخالفــات التــي تعــرض لهــا: 
العدد ٢٠٢٠دورات أصدقاء البيئة والسياحة  ٢٠١٩

١	 ١٦٦ عدد الدورات التي تم تغطيتها
	١٧ 		٧	 عدد املشاركن في الدورات  

احلمات البيئية باالشتراك مع الشركاء اإلستراتيجين: 
ــة وزراعــة االشــجار  ــة والســياحة مــع الشــركاء االســتراتيجين بحمــات النظاف ــة البيئ تشــترك اإلدارة امللكيــة حلماي
باالضافــة الــى عــدد مــن الفعاليــات )مســابقات بيئيــة وســياحية ، معــارض( وذلــك علــى مــدار العــام بهــدف زيــادة 

الوعــي وتعديــل الســلوك الســتدامة النظــم البيئيــة لاجيــال القادمــة:

العدد ٢٠٢٠احلمات البيئية ٢٠١٩
٨	 		٧ عدد احلمات

٢٦



االصدارات البيئية والسياحية:
تقــوم اإلدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة بطباعــة عــدد مــن مــواد التوعويــة بهــدف نشــر وتعزيــز الثقافــة البيئيــة 
والســياحية ملختلــف شــرائح املجتمــع احمللــي كمــا تركــز االدارة علــى الفئــات العمريــة الصفيــرة مــن خــال عــدد مــن 
املــواد التوعويــة حيــث قامــت االدارة بطباعــة عــدد مــن البروشــورات )عــوادم املركبــات وخطرهــا علــى البيئــة ،معاصــر 
ــراء  ــر ،التدخــن ،البت ــاده التدوي ــات واع ــر ،النفاي ــب اجلائ ــة ،التحطي ــر البيئ ــار ،عناص ــاه الزيب ــر مي ــون وخط الزيت
ــواد  ــن امل ــياحية( وم ــة وس ــترات بيئي ــاالدارة ،بوس ــة ب ــة اخلاص ــده واجلداري ــه واألجن ــة ،الرزنام ــور الصحراوي ،القص

ــان(: ــة الســلم والثعب ــا الســياحية ، لعب ــوان ،كنوزن ــر ال ــال )دفات ــة لاطف التوعوي
العدد ٢٠٢٠االصدارات البيئية والسياحية ٢٠١٩

.٩٩	٠٠ ١٢٠.٠٠٠ عدد االصدارات
النشاطات االعامية ووسائل التوعية اإللكترونية:

تنظــم االدارة امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة عــدد مــن النشــاطات االعاميــة بالتعــاون مــع وســائل االعــام املختلفــة 
وقنــوات االتصــال البــراز النشــاطات التــي تقــوم بهــا االدارة والقضايــا التــي تتعامــل معهــا كمــا تقــوم باســتخدام الرســائل 
ــات  ــة االراء واملقترح ــتقبال كاف ــر( الس ــيبوك وتويت ــي )فس ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــة )SMS( وصفح النصي

والشــكاوي املتعلقــة بحمايــة البيئــة والســياحة: 

العدد ٢٠٢٠االصدارات البيئية والسياحية ٢٠١٩
٨٢ ١٧٠ اللقاءات االعامية /مقروء ، مرئي ،مسموع

	٧١٧ ١١١٠ املاحظات الصحفية
		٢٠ 		٨	 الفاشات التلفزيونية واالذاعية
٢	٨١ ٢٢٧٢ املوقع االلكتروني وصفحة الفيسبوك

١.٠٠٠.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠ SMS رسائل

ورش العمل واحللقات التشاورية:
ــات  ــل واحللق ــي ورش العم ــتراتيجين ف ــركاء االس ــة الش ــع كاف ــياحة م ــة والس ــة البيئ ــة حلماي ــارك  اإلدارة امللكي تش
التشــاورية واملؤمتــرات واالجتماعــات فــي املجــاالت البيئيــة والســياحية والتــي يتــم مــن خالهــا مأسســة العمــل وتوحيــد 

كافــة اجلهــود واحملافظــة واالهتمــام بالشــان البيئــي والســياحي:
العدد ٢٠٢٠ورش العمل واحللقات التشاورية ٢٠١٩

		٠ 		٩ عدد املشاركات

٢٧



املسؤولية املجتمعية
ســعيًا مــن اإلدارة  باالهتمــام باملجتمــع احمللــي ضمــن اطــار منظــم يتفــق مــع اهدافهــا حيــث اصبحــت املســؤولية املجتمعيــة 
ــام اإلدارة بهــذا املجــال مــن  ــرز اهتم ــة واخلاصــة, ويب ــي تنتهجهــا معظــم املؤسســات احلكومي ــة الت ــن املجــاالت املهم م
ــة )٢٦٠٠٠ ISO( للمســؤولية  ــة الدولي ــى اشــتراكها باملواصف ــة ال ــك باالضاف ــة بذل ــة النشــاطات املتعلق ــذ كاف خــال تنفي
املجتمعيــة والتــي تعــد املشــاركة األولــى علــى صعيــد األجهــزة العســكرية فــي منطقــة الشــرق األوســط, وتنفيــذ عــدد مــن 

املبــادرات التــي تعنــى بشــؤن املجتمــع احمللــي كان مــن أبرزهــا:
- عدد من حمات التبرع بالدم.

- مبادره اجلسد الواحد والتي اطلقتها مديرية االمن العام . 
- االحتفال مبناسبة )يوم الشجرة(.

- املبادرة التي اطلقتها سيادة الشريفة سره بنت غازي بعنوان )بايدكم ورده(.
- احلملة الوطنية )ال ترميها وبالكيس خليها(.

- املشاركه مع وزاره البيئة في اطاق احلملة الوطنية للنظافة العامة )اردن النخوة/بلدك بيتك(.
- تســمية أحــدى القاعــات التدريبيــة فــي اإلدارة باســم قاعــة الشــهيد النقيــب ابراهيــم العمــرو مــن مرتبــات اإلدارة حيــث 

قامــت صاحبــة الســمو امللكــي االميــرة عاليــة بنــت احلســن بافتتــاح القاعــة.
- تكريم عدد من مرتبات الشرطة النسائية مبناسبة عيد االم.

- مبادرة بعنوان )خبيها وال ترميها(.
- نظمــت االدارة حملــة وطنيــة بيئيــة فــي محافظــة العقبــة تزامنــًا مــع احتفــاالت اململكــة االردنيــة الهاشــمية بالذكــرى 

احلاديــة واخلمســون ملعركــة الكرامــة.
- فعاليات اليوم الطبي املجاني مبناسبة ذكرى معركة الكرامة.

- شاركت االدارة في مبادرة »همه ومله«.
- حملة توزيع هدايا ومستلزمات وقرطاسية على عدد من األطفال في املدارس.

- مبادرة طابنا عماد نهضتنا« .
- حملة »اتركها نظيفة«.

٢٨

والتــي  الواحــد  اجلســد  مبــادره  ضمــن 
اطلقتهــا مديريــة االمــن العــام  فــي  جميــع 

اململكــة محافظــات 
 





التدريب والتأهيل وبناء القدرات: 
ــة والســياحة  ــة بالبيئ ــة املتعلق ــدورات التخصصي ــد عــدد مــن ال ــة والســياحة بعق ــة البيئ ــوم اإلدارة امللكيــة حلماي تق
وذلــك حســب اخلطــه التدريبيــة املعمــول بهــا فــي مديريــة االمــن العــام وذلــك لتاهيــل املــوارد البشــرية للتعامــل مــع 
القضايــا البيئيــة والســياحية كمــا تقــوم بعقــد محاضــرات وورش عمــل مــع عــدد مــن اجلهــات احملليــة والدوليــة لبنــاء 
قــدرات املرتبــات واكســابهم املعــارف البيئيــة ومواكبــة التقــدم التكنولوجــي فــي ضبــط القضايــا البيئيــة والســياحية 

مــع االحتفــاظ بتطبيــق مبــادئ الســامة العامــة وارتــداء الكمامــة والتباعــد بــن االشــخاص .
عدد املشاركن عدد الدورات ٢٠٢٠اسماء الدورات ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩

١	١ 		٧ ٦٢ ١	٧ الدورات في مدارس ومعاهد األمن العام
٢ ٢٠ ٢ ١	 الدورات خارج مديرية األمن العام
٠ ١٠٢ ٠ ٧ حسب اخلطة

٦٧دورات محلية ١٢٩ 	 ٨ استثنائية
١		 ٩	 ٢٢ ٢١ استثنائي مع الشركاء
١ ٢ ١ ٢ دورات خارجية - إيفاد

	٦	 ٦٩	 ٩١ ٢٠٨ املجموع

	٠

محاضــرة بعنــوان التنــوع احليــوي  فــي االردن ضمــن برنامــج التوعيــة اخلــاص مبرتبــات االدارة 
امللكيــة حلمايــة البيئــة والســياحة
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم:
تــم توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة ذات العاقــة 

بالشــأن البيئــي والســياحي والتــي يتداخــل عملهــا مــع عمــل اإلدارة فــي كثيــر مــن اجلوانــب ومــن هــذه اجلهــات:

	٢

تفاهــم  مذكــرة  توقيــع   
األمــن  مديريــة  بــن 
ــة  ــة األردني ــام واجلامع الع
جهــود  تنســيق  بهــدف 
البيئــة  علــى  احملافظــة 

الســياحة. ودعــم 



أوجة التعاون مع وزارة البيئة:
ــات . ١ ــروط ومتطلب ــآت بش ــزام املنش ــن الت ــد م ــة للتأك ــة البيئي ــش والرقاب ــة التفتي ــع مديري ــل م ــة العم إدام

التراخيــص وتطبيــق تدابيــر الرقابــة البيئيــة فيمــا يتعلــق باملنشــآت القائمــة واملنشــآت قيــد اإلنشــاء والقيــام 
بأعمــال التفتيــش الــدوري واملفاجــئ وجمــع البيانــات عــن املنشــآت وحتليــل دراســات تقييــم األثــر البيئــي  

ودراســات التدقيــق البيئــي
إحلــاق مرتبــات مــن االدارة للعمــل مــع مديريــة إدارة النفايــات واملــواد اخلطــرة لضمــان تنفيــذ االتفاقيــات . ٢

ــواد  ــذه امل ــل ه ــن إجــراءات نق ــد م ــة والتأك ــواد الكيماوي ــرة وامل ــواد اخلط ــات وامل ــة بالنفاي ــة املتعلق الدولي
ــادة  ــا واع ــا ومعاجلته ــن انتاجه ــل م ــًا والتقلي ــة ســليمة بيئي ــا بطريق ــص منه ــا والتخل ــا وتخزينه وجتميعه

ــة.  ــات التحويلي ــات املعاجلــة واحملط ــات ومحط ــات النفاي ــع مكب ــة مواق اســتخدامها ومتابع
صياغة مشــروع التوأمة)Twinning( بالتنســيق مع وزارة البيئة وإدارة التخطيط والتعاون الدولي.. 	
االشــتراك بلجنة إعادة تأهيل تال الفوســفات / الرصيفة.. 	
ــوزارة )٢٠٢٠-٢٠٢٢( . 	 ــتراتيجية لل ــة االس ــة اخلط ــة االردن )٠	٢٠( وصياغ ــة بيئ ــداد وثيق ــتراك باع االش

ــام ٢٠٢١م. ــة لع ــة البيئ ــة التوعي ــو االخضــر )٢٠٢٠-	٢٠٢( وخط ــة النم وخط
االشــتراك بتنفيــذ بنــود اخلطــة الوطنيــة الدارة النفايــات ووضــع اخلطــط التشــغيلية واليــات تنفيــذ القانــون . ٦

اإلطــاري الدارة النفايــات رقــم )١٦( لســنة ٢٠٢٠م. 
االشــتراك بنظــام التتبــع االلكترونــي للمركبــات الناقلــة للميــاه العادمــة والزيــوت املعدنيــة العادمــة . ٧

والنفايــات اخلطــرة .
املشــاركة بإعداد ملف ترشــيح احملمية البحرية في العقبة لليونســكو.. ٨

أوجة التعاون مع وزارة املياة والري:
ــى . ١ ــل جــاري عل ــري والعم ــاه وال ــام ووزارة املي ــن الع ــة االم ــن مديري ــا ب ــم م ــرة التفاه ــع ملحــق مذك توقي

ــة  ــع اخلرب ــة موق ــن وحماي ــوص تأم ــة بخص ــودة اتفاقي ــة مس ــة ودراس ــاه العقب ــركة مي ــق لش ــداد ملح اع
ــي. ــط الديس ــة وخ ــاه الطفيل ــركة مي ــمرا وش الس

اشــتراك االدارة مبشــروع رفع كفــاءة قطــاع امليــاه ونظــام املعلومــات اجلغرافيــة )GIS( الدارة امليــاه اجلوفيــة . ٢
ومراقبــة االعتــداءات عليهــا. 

ــاه . 	 ــة املي ــق حماي ــى مناط ــة عل ــذ جــوالت ميداني ــة لتنفي ــة املتابع ــاه/ مديري ــلطة املي ــع س ــل م ــة العم إدام
ــادر  ــى مص ــيطرة عل ــكام الس ــة إح ــتراك بحمل ــلطة وادي االردن واالش ــاه وس ــلطة املي ــة لس ــى التابع األول
امليــاه وضبــط االعتــداءات علــى خطــوط نقــل امليــاه والكشــف األمنــي علــى اآلبــار ومحطــات امليــاه ومتابعــة 

ــرات . ــب الكامي ــة وتركي ــه احلماي ــة انظم ــاه ومتابع ــوث مصــادر املي ــواردة بخصــوص تل الشــكاوى ال
إدامــة العمــل مــع مديريــة املختبــرات والنوعيــة ملرافقــة الفنيــن املعنيــن باجــراء فحوصــات لعينــات مــن . 	

ــاه الشــرب،عينات  ــاء مي ــات كيمي ــاه )عين ــات املي ــار ومحط ــن اآلب ــاه م ــات مي ــة تشــمل عين مصــادر مائي
ــة(. ــر البيئي ــات النظائ ــة، عين ــاء الدقيق ــات األحي ــاه العادمة،عين ــاء املي كيمي

ــام . 	 ــاه ونظ ــادر املي ــة ملص ــد ملراقب ــن بع ــم ع ــات والتحك ــة العملي ــيطرة ومتابع ــز الس ــع مرك ــل م ــة العم إدام
ــة  ــة وحماي ــي ومراقب ــد املائ ــات التزوي ــم بعملي ــة والتحك ــوبي للمراقب ــي حاس ــم صناع ــام حتك ــكادا )نظ س
ــة، ســدود،آبار( ونظــام  ــن خزانات،محطــات ضخ،بوســتر،محطات تنقية،محطــات حتلي ــاه م مصــادر املي

ــة. ــة املصــادر املائي ــة وكمي ــة نوعي ــة ومراقب ــوارد املائي ــل للم ــان االســتخدام االمث ــر لضم ــذار املبك لان
ــي وادي . ٦ ــة ف ــى أراضــي اخلزين ــداءات عل ــة واالعت ــارات املخالف ــط احلف ــة وضب ــار املخالف ــة ردم اآلب متابع

ــص( ــدون ترخي ــار )ب ــف لآلب ــر املخال األردن واحلف
ــاه . ٧ ــحب املي ــل بس ــوار تتمث ــة األغ ــي منطق ــه ف ــك عبدالل ــاة املل ــى قن ــات عل ــتراك باحلم ــيق واالش التنس

بكميــات كبيــرة بطريقــة مخالفــة واعتــداءات متمثلــة بســحب خطــوط لتزويــد مــزارع قريبــة مــن حــرم القنــاة 
ــدات ومضخــات. ــة مول وضبــط خطــوط بأقطــار كبيــرة ومختلفــة وإزال

		



أوجة التعاون مع وزارة السياحة واآلثار:
١ .)COVID19( حماية وحراســة وتأمن مواقع احلجر الصحي
ترفيق املجموعات الســياحية القادمة إلى الباد من خال املطارات واملعابر احلدودية واجلســور.. ٢
تنفيذ قرارات الفتح واإلغاق الصادرة  بحق املنشــات الســياحية من وزارة الســياحة واآلثار .. 	
ــى . 	 ــتركة عل ــة املش ــه والرقاب ــة والتوجي ــياحية/وحدة التوعي ــات الس ــى املنش ــش عل ــان التفتي ــاركة بلج املش

ــة،  ــقق وأجنحــة فندقي ــة، ش ــوادي ليلي ــكوهات، ن ــارات، ديس ــادق، ب ــم، فن ــياحية )مطاع ــات الس املنش
ــراءات  ــاذ اإلج ــياحين( واتخ ــب أدالء س ــازارات، مكات ــرقية، ب ــف ش ــات حت ــزل، مح ــات، ن مخيم

ــة. الازم
ــا . 	 ــة فيه ــع مســتوى اخلدم ــة ورف ــع الســياحية واألثري ــة للمواق ــة التلفزيوني ــة املراقب ــة أنظم ــاركة بلجن املش

ــع. ــادة اجلــذب الســياحي لهــذه املواق لزي
املشــاركة بلجنة االنفتاح السياحي .. ٦
املشــاركة ببرنامج الســياحة الداخلية )أردننا جنة...أردننا بخير(. ٧
ــي . ٨ ــة ف ــياحية خاص ــة والس ــكاوى البيئي ــتجابة للش ــرعة االس ــان س ــة لضم ــات حديث ــز اإلدارة بدوري تعزي

ــة. ــل البحري ــتحداث الفصائ ــا اس ــم فيه ــي ت ــة والت ــت والعقب ــر املي ــع رم والبح مواق
التدقيــق األمنــي علــى العاملــن فــي املنشــآت الســياحية بالتنســيق مــع اإلدارات املعنيــة فــي مديريــة األمــن . ٩

. م لعا ا
أوجة التعاون مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة:

ــة . ١ ــة والبري ــأوى للطبيع ــره عاليه/امل ــة االمي ــة ومؤسس ــة الطبي ــة حلماي ــة امللكي ــع اجلمعي ــل م ــة العم إدام
ــة  ــد وضبطهــا وإعادتهــا ملوائلهــا الطبيعي ــات الصي ــة لعملي ــن املمارســات اخلاطئ ــة م ــاة البري ــة احلي حلماي
ــة  ــى الطبيع ــة عل ــى باحملافظ ــي تعن ــات الت ــع املؤسس ــتركة م ــود مش ــن جه ــا ضم ــول عليه ــد احلص بع

ــة. ــاة البري ــة احلي وحماي
ــراض . ٢ ــدد باالنق ــري امله ــات الب ــوان والنب ــاف احلي ــة ألصن ــارة العاملي ــدة التج ــق معاه ــل لتطبي ــة العم إدام

 CITES) : Convention on International Trade in Endangered Species of( أو ســايتس
  Wild Fauna and Flora

متابعــة تنفيــذ األنظمة والتعليمــات الصادرة مبوجب قانون الزراعة رقم 	١ لعام 	٢٠١م . 	
ــرون . 	 ــن يتاج ــخاص الذي ــن األش ــري ع ــة والتح ــر احلــدود األردني ــا عب ــاء وخروجه ــول األحي ــة دخ مراقب

ــر  ــد اجلائ ــون بالصي ــن يقوم ــخاص الذي ــة واألش ــات الدولي ــة لاتفاقي ــة اخلاضع ــة والبحري ــاء البري باألحي
ــم. ــة بحقه ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــم واتخ وضبطه

اســتحداث مكتب ملتابعة التعديــات ضمن محميتي برقع والضاحك. 	
تعزيــز دور االدارة فــي محمية غابــات عجلون ملراقبة احلرائق واالعتداءات على احلراج.. ٦
املســاهمة بإعداد خارطة رقمية للمناطق احملمية الدراجها في مخطط اســتعماالت االراضي. ٧
٨ ..)PROT Environment Biodiversity( االشــتراك مبشــروع حماية البيئة والتنوع احليوي

		

صــور فوتوغرافيــة آلثــار جــرش 
١٨٦٧ آب  فــي 



أوجة التعاون مع وزارة الزراعة:
مرافقــة طوافــي مديريــات احلــراج ومراقبــة الغابــات واالحــــراج حلمايــة الغابــات واملناطــق احلرجيــة مــن . ١

االعتــداءات والتحطيــب والرعــي اجلائــر وحرائــق الغابــات.
عمل برنامج للطائرة املســيرة )DRONES( ملراقبة الغابات جويًا.. ٢
االشــتراك بغــرف العمليــات اخلاصــة باجلــراد الصحــراوي املشــكلة فــي مركــز وزارة الزراعــة واملديريــات . 	

فــي احملافظــات املختصــة لتقديــر احلالــة والتدخــل مــن خــال إجــراءات املكافحــة وفــق خطــة مكافحــة 
اجلــراد إذا تطلــب األمــر ذلــك.

االشــتراك بالكشــف علــى معاصــر الزيتــون والتأكــد مــن التزامهــا بالتعليمــات البيئيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق . 	
بالتخلــص مــن ميــاه الزيبــار وضبــط قضايــا الزيــت املغشــوش.

ضبط املخالفن لتعليمات تنظيم نقل وتخزين وتصنيع واســتخدام الســماد العضوي غير املعالج.. 	
متابعــة املقالــع الغيــر مرخصــة فــي الغابــات وتســيير دوريــات ملراقبــة حرائــق الغابــات صيفــًا والتحطيــب . ٦

اجلائــر شــتاء 
التعامــل مع حرائق الغابــات والغطاء النباتي والثروة احلرجية. ٧

العدد ٢٠٢٠العمل مع وزارة الزراعة ٢٠١٩
١٩٨ ٧٨ عدد حرائق االشجار احلرجية
٧٧١٦ 	٠١٢ املساحة احملروقة )دومن(
٧٩٠ ٢١		 عدد االشجار احملروقة

١	٠١٦ ٩٩٨	 عدد االشجار/ شفط

أوجة التعاون مع وزارة االدارة احمللية وأمانه عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية:
إدامــة العمــل لضبــط مخالفــات )الذبــح خــارج املســالخ، تربيــة املواشــي والطيــور فــي األحيــاء الســكنية، . ١

ــاء النفايــات وإشــعال احلرائــق فــي املتنزهــات واحلدائــق العامة،الصــرف الصحــي،...( إلق
إدامة العمل ملراقبة األســواق والباعة املتجولن والبيع العشــوائي.. ٢
االشــتراك بلجان الصحة والسامة العامة.. 	

2016 20182014 2013
السعودية العربية  اململكة  جائزة 

أفضل مجال  يف  البيئية  لالدارة 

يف البيئية  اإلدارة  تطبيقات 

األجهزة الحكومية

الدويل االعت�د  شهادة 

ISO26000 القياسية املواصفة 

باملسؤولية الخاصة  الدولية 

املجتمعية

جائزة امللك عبد الله الثا� لتميز

األداء الحكومي والشفافية -املركز

األول- يف املرحلة الربونزية ضمن

فئة املؤسسات املشاركة ألول مرة

السابعة الدورة  يف   -

2م 0 1 4 / 2 0 1 5 ))

الثامنة للدورة  التميز  ختم 

املؤسسات ضمن   (2016/2017)

األمنية الخدمية

اجلوائز التي حصلت عليها االدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة:

		



	٦

إقتراحاتكم

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

االســـــــم
املهنــــــــــــــة
املستوى التعليمي
الهاتــــــــــــف
البريد اإللكتروني




