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املقدمة
 ب��دأ االهتم��ام يف اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة باحملافظ��ة عل��ى البيئ��ة من��ذ بداي��ة تأس��يس الدول��ة 
وب��دا ذل��ك جلي��اً م��ن خ��الل التش��ريعات ال��ي تضمن��ت نصوص��اً قانوني��ة تتعل��ق حبماي��ة البيئ��ة 
واحملافظ��ة عل��ى مكوناته��ا، وازداد االهتم��ام بالش��أن البيئ��ي يف العقدي��ن األخريي��ن وخصوص��اً بع��د 
التط��ور ال��ذي ش��هدته اململك��ة يف اجمل��ال التنم��وي، األم��ر ال��ذي تطل��ب وج��ود جه��ة رقابي��ة  
تعن��ى بالش��أن البيئ��ي،  ولظه��ور احلاج��ة امللح��ة عل��ى املس��تويني احملل��ي والدول��ي يف القضاي��ا 
املتعلق��ة بالش��أن البيئ��ي ومكافح��ة اجلرائ��م البيئي��ة العاب��رة للح��دود , إرت��أت مديري��ة األم��ن الع��ام 
وبتوجيه��ات ملكي��ة س��امية إنش��اء وح��دة متخصص��ة تعن��ى بالش��أن البيئ��ي يك��ون هدفه��ا الرئيس��ي 
مس��اعدة ومس��اندة األجه��زة احلكومي��ة األخ��رى للقي��ام مبهامه��ا عل��ى أكم��ل وج��ه ، ونظ��راً لتمت��ع 
مرتب��ات األم��ن الع��ام بصف��ه الضابط��ه العدلي��ة والوالي��ه العام��ة  يف تنفي��ذ كاف��ة القوان��ني مرعي��ه 
االج��راء فق��د ب��ارك س��يدي صاح��ب اجلالل��ة اهلامشي��ة املل��ك عب��داهلل الثان��ي ب��ن احلس��ني - 
حفظ��ة اهلل- مب��ادرة مديري��ة األم��ن الع��ام بإس��تحداث إدارة الش��رطة البيئي��ة يف الع��ام 200٦ لتك��ون 
ال��ذراع التنفي��ذي ل��وزارة البيئ��ة وال��وزارات والدوائ��ر احلكومي��ة األخ��رى واجله��ات املعني��ة بالش��أن 

البيئ��ي واحملافظ��ة عل��ى مواردن��ا الطبيعي��ة .
وعلي��ه مل تتوان��ى اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة ومن��ذ تأسيس��ها دع��م اجله��ات املختص��ة بالش��أن 
البيئ��ي م��ن احلف��اظ عل��ى البيئ��ة واحل��د م��ن إرت��كاب اجلرائ��م البيئي��ة، و س��عت للح��د م��ن 
إرت��كاب اجلرمي��ة البيئي��ة قب��ل وقوعه��ا وذل��ك ع��ن طري��ق نش��ر التوعي��ة والثقاف��ة البيئي��ة جلمي��ع 

فئ��ات اجملتم��ع .
وق��د عمل��ت االدارة عل��ى محاي��ة البيئ��ة األردني��ة م��ن خ��الل الرقاب��ة وانف��اذ القان��ون يف إط��ار م��ن 
التع��اون والش��راكة م��ع مجي��ع الش��ركاء يف القط��اع البيئ��ي. ومواكب��ًة م��ن مديري��ة االم��ن الع��ام 
الفض��ل املمارس��ات الدولي��ة املتبع��ة يف خمتل��ف اجمل��االت الُش��رطية، ومتابع��ًة للتط��ور احلاص��ل 
يف اجلرمي��ة، وم��ا يفرض��ه ذل��ك م��ن مواكب��ة افض��ل االج��راءات األمني��ة والتكنولوجي��ة لتعقبه��ا 
ومالحق��ة مرتكبيه��ا، ولالرتق��اء ب��أداء االدارات اخلدمي��ة م��ن خ��الل تس��هيل االج��راءات وادخ��ال 
التحس��ينات عليه��ا، فق��د ج��اء اهتم��ام مديري��ة االم��ن الع��ام بإع��داد خط��ط اس��رتاتيجية تس��اهم 
يف حتقي��ق االه��داف الوطني��ة وم��ن ضمنه��ا اخلط��ة االس��رتاتيجية ل��الدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة.

وتطبيق��ًا ملنهجي��ة إع��داد التقري��ر الس��نوي فق��د قام��ت اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بإع��داد 
تقريره��ا الس��نوي لع��ام 20١٩ موضح��ًا اجن��ازات اإلدارة وأب��رز جم��االت عمله��ا واخلدم��ات ال��ي 

تقدمه��ا اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئي��ة للش��ركاء ومتلق��ي اخلدم��ة  .  
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كلمة معالي وزير البيئة
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ع������ن
 اإلدارة امللكية حلماية البيئة



أمني���ة  ش����رطية  إدارة 
رائ���دة متمي�������زة ف���ي 
محاي��ة البيئة وإس��تدامتها

حتقي��ق األم��ن البيئ��ي م��ن خ��الل  
الوع��ي ونش��ر  القان��ون  إنف��اذ 
 البيئ����ي وف���ق نه���ج تش����اركي 
مؤسس��ي حتقيق��اً للتنمي��ة املس��تدامة 

 

الوالء واالنتماء .١1
سيادة القانون.21
العمل بروح الفريق الواحد.31
التشاركية .1	
التميز واالبداع.1	
النزاهه والشفافية .٦1
االلتزام اجملتمعي.1	

رؤيتنا 

رسالتنا 

قيمنا اجلوهرية

مراحل التشكيل:
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الكرك

فرع
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فرع
وادي رم

فرع
الطفیلة

ضانا
مفرزة 

فرع
 التطویر

المؤسسي

فرع
 الموارد
البشریة

 فرع التنسیق
 والدراسات

 البیئیة والعالقات
العامة

 فرع العملیات
 والتحلیل
صائي

اإلح

 فرع
الدوریات

فرع
الحمالت 
المشتركة

 فرع
 المباحث
البیئیة

فرع متابعة
ضایا

الق

صر
 قسم حمایة عنا

البیئة
 قسم اإلدارة والموارد

البشریة
 قسم

الشمال
 قسم

صمة
العا

 فرع
الوسط

 قسم
الجنوب

نائب المدیر

 مكتب
البلقاء
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التطور املؤسسي:

حمایــــة قسم   إستحداث 
البیئة / البادیة  إستحداث فرع حمایــــة

 البیئة / وسط عمان
 استحداث مفرزة حمایــــة

البیئة / الضلیل

إستحداث قسم متابعة
القضایا البیئیة 

2010

2014

2019

2018

2011
2012

للمباحث مفرزة   تفعیل 
 البیئیة في إقلیم الشمال

 إعادة ھیكلة االدارة الملكیة لحمایة البیئة بموجب قرار مدیریة االمن
العام/ ادارة التخطیط والتعاون الدولي

تفعیل فرع حمایة البیئة / شرق عمان 
 نقل مبنى قسم الشمال وفرع اربد إلى شارع البتراء ، ونقل مبنى قسم 

العاصمة إلى موقع غابة ملك مملكة البحرین/ غمدان

استحداث مفرزة المباحث البیئیة

حمایــــة فرع   إستحداث 
 البیئة / الشاطئ الجنوبي/

  العقبة
حمایــــة فرع   إستحداث 

البیئة / غرب معان

2015

اعتماد اسم االدارة الملكیة لحمایة البیئة
 وشعار الوحدة الجدید من قبل حضرة
صاحب الجاللة الھاشمیة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین

2008

2006
 تأسیس إدارة الشرطة البیئیة بمباركة من صاحب
الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین المعظم
 حفظھ هللا
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املهام والواجبات:
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اخلدمات:
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:) SDGs( 2030إرتباط أهداف اإلدارة بأجندة التنمية املستدامة العاملية
ش��كلت السياس��ات البيئي��ة العاملي��ة مرجًع��ا مهًم��ا لعملي��ة التخطي��ط اإلس��رتاتيجي ل��دى االدارة امللكي��ة 
حلماي��ة البيئ��ة وباألخ��ص أجن��دة التنمي��ة املس���تدامة 2030 واتف��اق باري��س للتغ��ري املناخ��ي، حي��ث تعترب 
أربع��ة أه��داف م��ن أجن��دة التنمي��ة املس��تدامة 2030 م��ن املوجه��ات االس��رتاتيجية ألعم��ال وتوجه��ات 

االدارة وتش��مل:

إرتب��اط أه��داف االدارة املؤسس��ية باألولوي��ات االس��رتاتيجية الوطنية)رؤي��ة االردن 2025( 
    

انطالًق��ا م��ن توجيه��ات جالل��ة املل��ك عب��داهلل الثان��ي اب��ن احلس��ني املعظ��م بض��رورة العناي��ة بالبيئ��ة ومحايته��ا، 
ج��اءت أه��داف اس��رتاتيجية االدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة لالع��وام )20١٨ - 2020(  منس��جمة م��ع أولوي��ات 
رؤي��ة األردن 	202 االس��رتاتيجية لقط��اع البيئ��ة، وم��ا يتقاط��ع معه��ا يف قطاع��ات املي��اه والزراع��ة، ومتوافق��ة 
م��ع اخلط��ط والتوجه��ات الوطني��ة ال���رامية لتحقي��ق الغاي��ة العلي��ا املتمثل��ة بتوف��ري حي��اة كرمي��ة للمواطن��ني 
وحتس�����������ني نوعي��ة احلي��اة، ولتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة، ح��ددت وثيق��ة رؤي��ة األردن 	202 مخس��ة أولوي��ات 
إس��رتاتيجية جي��ب حتقيقه��ا يف قط��اع البيئ��ة حبل��ول الع��ام 	202، باالضاف��ة ألولويت��ني ضم��ن قطاع��ي املي��اه 

والزراع��ة تتقاطع��ان م��ع أعم��ال االدارة، حي��ث متثل��ت ه��ذه األولوي��ات ب:
احملافظة على النظم البيئية..١1
التخفيف من آثار التغريات البيئية السلبية علىاإلنسان..21
رفع مستوى الوعي العام يف جمال محاية البيئة..31
رفع الكفاءة املؤسسية للمؤسسات العاملة يف قطاع البيئة..1	
مشاركة القطاع اخلاص..1	
احملافظة على اس�تدامة التنوع احليوي واملوارد الزراعية..٦1
استدامة املصادر احلالية والعمل احلثيث للحد من الضخ .1	

اجلائر للمياه اجلوفية.
 حي��ث تس���هم االدارة يف حتقي��ق بع��ض ه��ذه االولوي��ات بش����كل مباش��ر وبعض����ها االخ��ر بش����كل غ��ري 

مباش��ر، م��ن خ��الل تنفي��ذ خمتل��ف اعماهل��ا وخدماته��ا.

١2 : االس��تهالك واإلنت��اج املس��ؤوالن : ضم��ان وج��ود امن��اط 
مس��تدامة. واس��تهالك 

١3:العم��ل املناخ��ي : اخت��اذ اج��راءات عاجل��ة للتص��دي للتغ��ري 
املناخ��ي واث��اره.

	١:احلي��اة حت��ت امل��اء : حف��ظ احمليط��ات والبح��ار وامل��وارد 
التنمي��ة  لتحقي��ق  واس��تخدامها عل��ى حن��و مس��تدام  البحري��ة 

املس��تدامة.
	١ : احلي��اة يف ال��رب : محاي��ة النظ��م االيكولوجي��ة وترميمه��ا 
وتعزي��ز اس��تخدامها عل��ى حن��و مس��تدام وإدارة الغاب��ات بص��ورة 

مس��تدامة ومكافح��ة التصح��ر ووق��ف تده��ور األراض��ي.
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إرتباط أهداف اإلدارة باالهداف االسرتاتيجية ملديرية االمن العام ووزارة البيئة
حرص��ت االدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة خ��الل تطوي��ر اهدافه��ا املؤسس��ية لالع��وام )20١٨ - 2020( عل��ى 
ان تك��ون ه��ذه االه��داف متوافق��ة ومرتبط��ة بأه��داف مديري��ة االم��ن الع��ام االس��رتاتيجية واه��داف وزارة 

البيئ��ة االس��رتاتيجية، حبي��ث تض����من التكام��ل واملس��اهمة يف حتقي��ق االه��داف القطاعي��ة والوطني��ة.

حي��ث ش����ملت االه��داف اإلس�����رتاتيجية ملديري��ة األم��ن الع��ام وال��واردة يف إس�����رتاتيجيتها لألع��وام 
)	20١ - 20١٩( واملبين��ة تالي��ًا:

تعزيز الشعور باألمن واألمان لدى املواطن واملقيم على ارض اململكة األردنية اهلامشية..١1
املساهمة يف مكافحة آفة املخدرات..21
املساهمة يف تعزيز السالمة املرورية وأمن الطرق..31
تطوير منظومة اإلعالم األمين لنشر الوعي والثقافة األمنية..1	
املساهمة يف مكافحة الفكر املتطرف..1	
املساهمة يف تطبيق مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان..٦1
تطبي��ق مب��ادئ ومعاي��ري اجل��ودة الش��املة يف املنظوم��ة املش��رتكة للعملي��ات وامل��وارد البش��رية .1	

اخلدم��ة. متلق��ي  رض��ا  التمي��ز يف حتقي��ق  اىل  وص��وال  واللوجس��تية 

كم��ا تتقاط��ع االه��داف املؤسس�������ية ل��الدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة )20١٨ - 2020( م��ع األه��داف 
االس��رتاتيجية ل��وزارة البيئ��ة )	20١ - 20١٩( وال��ي تش��مل:

محاية وصون النظم البيئية واحليوية..١1
الوقاية واحلد من اآلثار السلبية على البيئة النامجة عن التلوث والتغريات املناخية..21
تطوير القدرات املؤسسية وجتذير ثقافة التميز..31
رفع الوعي العام وتعديل السلوك يف جمال محاية البيئة..1	
تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص يف إدارة القطاعات ذات األولوية..1	
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2019التقرير السنوي

اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
احلمالت البيئية املستمرة:

تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة حبم��الت متنوع��ة ودائم��ة يف كاف��ة أحن��اء اململك��ة م��ن أج��ل تس��ليط الض��وء 
عل��ى أهمي��ة البيئ��ة ومحاي��ة امل��وارد الطبيعي��ة م��ن التل��وث وإس��تدامتها, وحت��اول م��ن خ��الل ه��ذه احلم��الت 
تثقي��ف املواط��ن وتوعيت��ه بأهمي��ة تظاف��ر كاف��ة اجله��ود م��ن أج��ل وق��ف اإلعت��داءات واإلنته��اكات حب��ق البيئ��ة 
احمليط��ة ب��ه وم��ا هل��ا م��ن آث��ار س��لبية عل��ى صح��ة وس��المة املواط��ن , وعلي��ة تق��وم اإلدارة باحلم��الت التالي��ة:

١- محلة فحص العوادم:
تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بفح��ص ع��وادم املركب��ات م��ن خ��الل الدوري��ات العامل��ة بكاف��ة أحن��اء اململك��ة ويت��م 

حج��ز رخص��ة املركب��ة املخالف��ة وحتويله��ا إىل االدارات املروري��ة يف مديري��ة االم��ن الع��ام الج��راء الصيان��ه الالزم��ه. 
عدد املركبات الي مت منحها إشعار العام

٩٦٦٩	 20١	
١2		٦٨ 20١٨
١٦	٨3 20١٩

 * يالحظ من اجلدول اعاله اخنفاض يف عدد املركبات الي مت منحها اشعار يف عام 20١٩ عن االعوام )	20١ - 20١٨( وذلك بسبب أنه كان يتم منح اشعار 
للمركبة يف حالة الدخان املنظور خالل االعوام)	20١-20١٨( أما يف عام 20١٩ أصبح يتم حترير االشعار للمركبة بناء على قراءات نسب الغازات املنبعثه من 

عادم املركبة والي يتم احلصول عليها باستخدام جهاز قياس عوادم املركبات وذلك ملزيد من املصداقية والدقة والشفافية.

2- محلة السماد العضوي غري املعاجل :
تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بش��كل مس��تمر مبراقب��ة املركب��ات احململ��ة بالس��ماد العض��وي غ��ري املع��اجل وتق��وم 
دورياتن��ا العامل��ة عل��ى م��دار الس��اعة بتس��ليم الكمي��ات املضبوط��ة اىل مديري��ات الزراع��ة لتق��وم املديري��ة بتس��ليم الكمي��ة 

اىل مصان��ع معاجل��ة الس��ماد.
الكميات املضبوطة )طن( عدد املركبات املضبوطة العام

2٦	3٨ ١3١0 20١	
2	٩٦3 ١2٦0 20١٨
١٨	٩3 ١0		 20١٩

 * ت��ربز أهمي��ة متابع��ة املركب��ات احململ��ة بالس��ماد العض��وي غ��ري املع��اجل يف معاجل��ة مش��كلة الذب��اب يف منطق��ة االغ��وار وذل��ك تنفي��ذاً 
للحمل��ة الوطني��ة ملكافح��ة الذب��اب املنزل��ي. 

3- محلة صهاريج مياه الشرب وصهاريج املياه العادمة:
تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بش��كل مس��تمر مبراقب��ة صهاري��ج مي��اه الش��رب املخالف��ة لش��روط الصح��ة والس��المة 
العام��ة وصهاري��ج املي��اه العادم��ة ال��ي تق��وم بتفري��غ محوالته��ا يف غ��ري االماك��ن املخصص��ة وتق��وم دورياتن��ا العامل��ة 

عل��ى م��دار الس��اعة بتس��ليم الصهاري��ج املخالف��ة اىل املراك��ز االمني��ة املختص��ة الج��راء املقتض��ى القانون��ي.
عدد صهاريج املياه العادمة املضبوطة عدد صهاريج املياه الصاحلة للشرب املضبوطة العام

		 2 20١	
١0١ ١١ 20١٨
	١ 2	 20١٩

14



اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
	- محلة املتنزهات والرمي العشوائي من املركبات :

 تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة مبراقب��ة رم��ي النفاي��ات م��ن املركب��ات أثن��اء مس��ريها باإلضاف��ة إىل إلق��اء النفاي��ات 
وحرقه��ا يف أماك��ن التن��زة العام��ة حي��ث ترك��ز اإلدارة م��ن خ��الل حماض��رات أصدق��اء البيئ��ة عل��ى ض��رورة تكات��ف 
اجله��ود لتعدي��ل الس��لوك االجياب��ي جت��اه البيئ��ة م��ن خ��الل ع��دم إلق��اء النفاي��ات يف األماك��ن العام��ة مل��ا هلم��ا م��ن 

أض��رار بيئي��ة كب��رية عل��ى الرتب��ة والث��روة احليواني��ة وتعك��س ص��ورة غ��ري حضاري��ة للس��ائحني .
القاء النفايات وحرقها القاء النفايات من املركبات العام

١٦	٨ ١	٦	٨ 20١	
١		٦ ١	١١0 20١٨
١22 ١			0 20١٩

	- محلة التحطيب اجلائر :
  إن مس��احة الغاب��ات يف األردن حم��دودة وهن��اك إعت��داءات كب��رية تق��ع عليه��ا ويت��م مراقب��ة ه��ذه الغاب��ات م��ن قب��ل 
دورياتن��ا وبالتع��اون م��ع وزارة الزراع��ة ومديري��ات احل��راج ويت��م تكثيفه��ا يف موس��م الش��تاء حملاول��ة احل��د منه��ا وتقلي��ل 
اإلعت��داءات عل��ى األش��جار  وعلي��ه تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بالتواص��ل  م��ع األهال��ي اجملاوري��ن  م��ن مناط��ق 
الغاب��ات  وتوعيته��م بأهمي��ة احملافظ��ة عل��ى الث��روة احلرجي��ة وتعاونه��م م��ع اجله��ات املختص��ة والتبلي��غ ع��ن أي��ة 

إعت��داءات ق��د تق��ع بالق��رب منه��م.

عدد املركبات عدد املناشري عدد االشخاص االوزان املضبوطة
)كغم(

عدد القضايا 
املضبوطه  العام  

	٩ 20 ٨٩ 22٦٩	٨ ١	3 20١	
2	 ١	 	١١ ٨		٦	 ٩١ 20١٨
	2 ١٩ ٩	 ١0023٩ ١٦٦ 20١٩

٦- محلة الصيد اجلائر :
  تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة مبراقب��ه اإلعت��داءات عل��ى احليوان��ات والطي��ور امله��دده باالنق��راض وبالتع��اون م��ع 
الش��ركاء االس��رتاتيجيني حي��ث تق��وم بضب��ط االش��خاص وحتويله��م للمرك��ز األم��ين املخت��ص الج��راء املقتض��ى القانون��ي.

املعدات 
املستخدمه بالصيد عدد الطيور  عدد احليوانات عدد االشخاص عدد القضايا 

املضبوطه    العام  
3	 2٦٩١ 3١2 ٨3 ١	٦ 20١	
١١٨ ١3	3 	33 2		 	2٨ 20١٨
٩	 		2 ١	٦ 2		 3١	 20١٩
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2019التقرير السنوي

اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
احلمالت البيئية املومسية:

محلة العوده اىل املدارس :.١1
تش��رتك اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بكاف��ة جل��ان الصح��ة والس��المة العام��ة يف حمافظ��ات اململك��ة بالقي��ام جب��والت 
تفتيش��ية عل��ى كاف��ة م��دارس اململك��ة للتأك��د م��ن مس��توى نظاف��ة خزان��ات املي��اه واملقاص��ف املدرس��ية ونظاف��ة البيئ��ة 

املدرسيةبش��كل ع��ام.  

محلة معاصر الزيتون :.21
يف بداي��ة موس��م عص��ر الزيت��ون تش��رتك اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة م��ع وزارت��ي البيئ��ة والزراع��ة بالقي��ام جب��والت 
تفتيش��ية عل��ى كاف��ة معاص��ر الزيت��ون للتأك��د م��ن حصوهل��ا عل��ى اإلش��رتاطات البيئي��ة وخاص��ًة يف موض��وع خملف��ات عص��ر 
الزيت��ون ) اجلف��ت ( والتأك��د م��ن وج��ود حف��ر مصمط��ة لتجمي��ع مي��اه الزيب��ار, ويت��م خ��الل ه��ذا املوس��م مراقب��ة صهاري��ج 
نق��ل مي��اه الزيب��ار والتأك��د بع��دم تفري��غ محولته��م يف األماك��ن غ��ري املخصص��ة هل��ا, كذل��ك يت��م اإللتق��اء م��ع أصح��اب 
املعاص��ر وتثقيفه��م بيئي��ًا  بأض��رار مي��اه الزيب��ار عل��ى الرتب��ة واملي��اه اجلوفي��ة والتن��وع احلي��وي , وض��رورة تعاونه��م معن��ا 
يف احلف��اظ عل��ى البيئ��ة وتأكيده��م عل��ى س��ائقي الصهاري��ج بإتب��اع تعليم��ات الس��المة العام��ة، كم��ا تق��وم اإلدارة امللكي��ة 
حلماي��ة البيئ��ة مبراقب��ه الغ��ش والتالع��ب يف مواصف��ات زي��ت الزيت��ون وبالتع��اون م��ع الش��ركاء االس��رتاتيجيني حي��ث تق��وم 

بضب��ط االش��خاص وحتويله��م للمرك��ز األم��ين املخت��ص الج��راء املقتض��ى القانون��ي.
الكمية املضبوطه عدد القضايا املضبوطه  العام  
20 طن و 0	 لرت 	3 20١٨
	2 طن و 	22 لرت 3	 20١٩

الدوريات البيئية: 
يت��م تس��يري دوري��ات آلي��ة م��ن مرك��ز اإلدارة واألقس��ام والف��روع  امليداني��ة بش��كل يوم��ي كذل��ك يت��م تس��يري دوري��ات راجل��ة 
م��ن قب��ل األقس��ام والف��روع امليداني��ة ال��ي توج��د ضم��ن منطق��ة اختصاصه��ا )متنزه��ات وغاب��ات( يف نهاي��ة األس��بوع 

والعط��ل الرمسي��ة.

دورية مشرتكة مع الشركاء يف العمل  دورية راجلة دورية آلية ثابتة ومتحركة  العام  
	٦٨١٦ ١٦٩	 	2	٩	 20١	
١	30	 2١٩٦ 2٦003 20١٨
		٦	٦ ١	٨	 233	0 20١٩
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اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
آلية استقبال الشكاوي:

يتم إستقبال الشكاوي واقرتاحات متلقي اخلدمة من خالل:
غرف��ة العملي��ات املربوط��ة مبرك��ز القي��ادة والس��يطرة  مبديري��ة األم��ن الع��ام على الرق��م اجملاني ٩١١ .١1

وعل��ى م��دار الس��اعة حي��ث يت��م التعام��ل معه��ا م��ن قب��ل أقس��ام وف��روع اإلدارة امليداني��ة.
من خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة..21
مراجعة املواطنني لإلدارة الرئيسية بشكل مباشر ومجيع األقسام والفروع واملكاتب امليدانية..31
	1.)www.rangers.psd.gov.jo( املوقع االلكرتوني لالدارة
	1..)Rangers.dept@Psd.gov.jo( الربيد اإللكرتوني اخلاص باإلدارة
٦1.rangers.rdep   )صفحة اإلدارة على مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك
الشركاء بالعمل وذلك من خالل ضباط االرتباط واملخاطبات الرمسية ..1	
فرع املباحث البيئية من خالل إستخدام إسلوب إستخباري لكشف املخالفات البيئية..٨1
أصدق��اء البيئ��ة حي��ث مت تفعي��ل دور املواط��ن كش��ريك أساس��ي يف رص��د ومتابع��ة املخالف��ات البيئي��ة .٩1

م��ن خ��الل دورة أصدق��اء البيئ��ة.

النسبة املئوية عدد الشكاوي املسددة عدد الشكاوي العام
٪١00 ١0٩3٦ ١0٩3٦ 20١	
٪١00 ١١0١	 ١١0١	 20١٨
٪١00 ١3		0 ١3		0 20١٩

اإلجنازات العملياتية :
حت��رص اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة وبالتنس��يق والتع��اون م��ع ش��ركائها بتنفي��ذ القوان��ني ذات العالق��ة 
حبماي��ة البيئ��ة وذل��ك م��ن خ��الل الدوري��ات املش��رتكة واملس��تقلة ال��ي تنفذه��ا اإلدارة برفق��ة مندوب��ي 

العم��ل: يف  الش��ركاء 
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2019التقرير السنوي

اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
القضايا اخلاصة بالثروة احليوانية:

عدد القضايا 20١٩القضية 20١٨ 20١	
3١	 	2٦ ١	٦ صيد األحياء الربية
٨١0 	٦	 2٨١ حظائر االغنام
١0		 ١2٦0 ١3١0 السماد العضوي غري املعاجل

القضايا اخلاصة بالثروة النباتية:
عدد القضايا 20١٩القضية 20١٨ 20١	

	 ١0	 	١	  احملميات واملتنزهات
١١	 ١		 ٨	 حرائق الغابات
		 2٨ ٦١ حيازة مواد حرجيه بدون ترخيص
١١2 ٦2 ١١2 تقطيع األشجار احلرجيه
2	٦ 2	 - معاصر الزيتون
3 ٦ - ري املزروعات باملياه العادمه
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اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
القضايا اخلاصة بالبيئة البحرية :

عدد القضايا 20١٩القضايا 20١٨ 20١	
3	 ١٦ 3١ صيد األحياء البحرية و االجتار بها
3 	 ١ سكب أو تفريغ امللوثات يف البحر
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القضايا اخلاصة مبصادر املياه: 
عدد القضايا

20١٩ 20١٨ 20١	 القضايا
١	03 ١3	٨ - أخذ عينات مياه

٨ ١٨ 0 االعتداء على مصادر املياه
٦٩ 3٦٨ ٩٨٩ صرف صحي
١ 3 0 حمطات التنقيه
2 ١	 	 تلوث مصادر املياه
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2019التقرير السنوي

اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
القضايا اخلاصة باملصانع والورش الصناعية واحملالت التجارية :

عدد القضايا 20١٩القضايا 20١٨ 20١	
١١ 3٨	 	١ الضجيج
23	 2٩2 0 املقالع
		30 3٨	3 		٩١ تقارير الكشف ميداني 

٩ 23 ١ حرق اإلطارات
١22 ١		٦ ١٦	٨ حرق املخلفات
٨ ١١ 	 انبعاث امللوثات غازات وأخبرة
٨	 ٨3 23 انبعاث امللوثات قذف رملي

القضايا اخلاصة باملواد والنفايات الطبية واخلطرة :
عدد القضايا 20١٩القضايا 20١٨ 20١	

30 	0 3٦ مواد كيمياويه - حيازة / جتارة
	 2٨	 3	 نفايات خطرة
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اهلدف االسرتاتيجي االول: تعزيز الرقابة على األنظمه البيئية:
القضايا اخلاصة باملركبات :

عدد القضايا 20١٩القضايا 20١٨ 20١	
	٦	 ٦٨0 ٨٨	 ضجيج املركبات

١٦	٨3 ١2		٦٨ ٩٦٦٩	 انبعاث الدخان من عودام املركبات
	2 ١٨ ٦0 عدم نظافة املركبة

١			0 ١	١١0 ١	٦	٨ إلقاء النفايات من املركبة
30 2	 3٨ التدخني داخل املركبة
	٨٨ 	22 			 عدم تشدير املركبة
١	2 32٩ ١١ طرح الطعم من املركبات
	 ٦ 	 سكب املواد من املركبات
	١ ١0١ 		 طرح املياه العادمة 	2صهاريج  نقل املياه ١١ 2 مياه صاحله للشرب

القضايا املتفرقة واجملموع العام :
جمموع املخالفات 20١٩القضايا 20١٨ 20١	

3٦١3 23١2 2٩3 قضايا متفرقة

3١٩2	 322٩	 3٦3٦3  جمموع القضايا النوعية بدون
اشعارات عوادم املركبات

	٨	0٨ ١	٦٨٦2 ١330٦0 جمموع القضايا البيئية
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2019التقرير السنوي

اهلدف االسرتاتيجي الثاني : نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي:
تؤم��ن اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة باحلكم��ة )دره��م وقاي��ة خ��ريٌّ م��ن قنط��ار ع��الج ( إلن الوقاي��ة م��ن املخالف��ة البيئي��ة 
أفض��ل م��ن ضبطه��ا لتقلي��ل املخاط��ر النامج��ة م��ن تل��ك املخالف��ات عل��ى صح��ة اإلنس��ان وتقلي��ل خماطره��ا عل��ى البيئ��ة 
مبختل��ف مكوناته��ا وم��ن ه��ذا املنطل��ق راع��ت اإلدارة ذل��ك يف خطته��ا االس��رتاتيجية وبالتنس��يق م��ع ش��ركائها لتحدي��د 
الفئ��ات املس��تهدفة م��ن تل��ك اخلط��ة حرص��ًا عل��ى االس��تغالل األمث��ل للجه��ود املبذول��ة يف نش��ر الثقاف��ة البيئي��ة وذل��ك 
لزي��ادة درج��ة الوع��ي البيئ��ي ل��دى كاف��ة أطي��اف وش��رائح اجملتم��ع وتش��رتك االدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة يف تنفي��ذ 

برام��ج اخلط��ة الوطني��ة للتوعي��ة البيئي��ة يف وزارة البيئ��ة وذل��ك م��ن خ��الل تنفيذه��ا للنش��اطات التالي��ة: 

حماضرات التوعية البيئية وتعديل السلوك:
تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بعق��د حماض��رات التوعي��ة البيئي��ة يف كاف��ة امل��دارس واجلامع��ات الرمسي��ة 
واخلاص��ة ومؤسس��ات اجملتم��ع احملل��ي يف كاف��ة االقس��ام والف��روع يف مجي��ع مناط��ق اململك��ة مس��اهمة يف دوره��ا 

املؤسس��ي يف رف��ع مس��توى الوع��ي البيئ��ي لكاف��ة فئ��ات اجملتم��ع احملل��ي: 
عدد املشاركني يف احملاضرات عدد احملاضرات والندوات الي مت تغطيتها  العام  

١	0٨0 ٦	0 20١	
١	3	١ ٦٦	 20١٨
١		٦0 ٨	3 20١٩

دورات أصدقاء البيئة :
تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بعق��د دورات اصدق��اء البيئ��ة وال��ي يت��م م��ن خالهل��ا يف جع��ل املواط��ن 
ش��ريك اس��رتاتيجي يف احملافظ��ة عل��ى البيئ��ة م��ن خ��الل تعدي��ل الس��لوك حبي��ث يصب��ح صديق��ا للبيئ��ة 
واحملافظ��ة عل��ى ث��روات ومق��درات الوط��ن البيئي��ة واالب��الغ ع��ن املخالف��ات والتج��اوزات واالنته��اكات البيئي��ة 

ليك��ون ردي��ف ملرتب��ات االدارة يف االب��الغ ع��ن املخالف��ات ال��ي تع��رض هل��ا: 

عدد املشاركني يف الدورات عدد الدورات الي مت تغطيتها  العام  
2	3٦ ٨٦ 20١	
3	20 ١٦0 20١٨
				 ١٦٦ 20١٩
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اهلدف االسرتاتيجي الثاني : نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي:
الربوشورات واملواد التوعوية :

تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بطباع��ة الربوش��ورات وامل��واد التوعوي��ة به��دف نش��ر وتعزي��ز الثقاف��ة البيئي��ة 
ملختل��ف ش��رائح اجملتم��ع احملل��ي كم��ا ترك��ز االدارة عل��ى الفئ��ات العمري��ة الصف��رية م��ن خ��الل ع��دد م��ن امل��واد 
التوعوي��ة حي��ث قام��ت االدارة بطباع��ة ع��دد م��ن الربوش��ورات )ع��وادم املركب��ات وخطره��ا عل��ى البيئ��ة , معاص��ر 
الزيت��ون وخط��ر مي��اه الزيب��ار , عناص��ر البيئ��ة , التحطي��ب اجلائ��ر , النفاي��ات واع��اده التدوي��ر , التدخ��ني , 
الرزنام��ه واألجن��ده اخلاص��ة ب��االدارة  ( وم��ن امل��واد التوعوي��ة لالطف��ال )دف��رت تلوي��ن , دف��رت مدرس��ي حيت��وي 

عل��ى برنام��ج مدرس��ي وفالش��ات بيئي��ة , لعب��ة الس��لم والثعب��ان , لعب��ه الق��رص ال��دوار(:
عدد الربوشورات الي مت 

طباعتها 
 العام  

١١23		 20١	
١١	٦	0 20١٨
١20000 20١٩

االجتماعات البيئيه واجملالس األمنية احمللية / املراكز االمنية :
تق��وم اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة بعق��د واملش��اركة باالجتماع��ات البيئي��ة م��ع كاف��ة اجله��ات املعني��ة بالش��ان 
البيئ��ي وكذل��ك املش��اركة يف أجتماع��ات اجملال��س احمللي��ة ال��ي تعق��د ضم��ن اختص��اص املراك��ز االمني��ة به��دف 

مأسس��ه العالق��ة ب��ني مديري��ة االم��ن الع��ام واملواط��ن واش��راكة يف مفه��وم األم��ن البيئ��ي الش��امل: 
االجتماعات البيئية  العام  

١		 20١	
١٩٨ 20١٨
2		 20١٩

النشاطات االعالمية ووسائل التوعية اإللكرتونية:
تنظ��م االدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة ع��دد م��ن النش��اطات االعالمي��ة بالتع��اون م��ع وس��ائل االع��الم املختلف��ة 
وقن��وات االتص��ال الب��راز النش��اطات ال��ي تق��وم به��ا االدارة والقضاي��ا ال��ي تتعام��ل معه��ا كم��ا تق��وم باس��تخدام 
الرس��ائل النصي��ة )SMS( واس��تحداث صفح��ة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي الس��تقبال كاف��ة االراء واملقرتح��ات 

والش��كاوي املتعلق��ة حبماي��ة البيئ��ة : 

SMS رسائل 
املوقع االلكرتوني 
وصفحة الفيسبوك

الفالشات التلفزيونية 
واالذاعية

املالحظات 
الصحفية

اللقاءات 
االعالمية 

 العام  

	00000 	2	 	2٦0 	3	 ١0٨ 20١	
	٦2٦٨	 ١02	 	33١ 	٨٩ ١١0 20١٨
١000000 22	2 		٨	 ١١١0 ١	0 20١٩
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2019التقرير السنوي

اهلدف االسرتاتيجي الثاني : نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي:
احلمالت البيئية باالشرتاك مع الشركاء اإلسرتاتيجيني: 

تش��رتك اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة م��ع الش��ركاء االس��رتاتيجيني حبم��الت النظاف��ة وزراع��ة االش��جار وذل��ك 
عل��ى م��دار الع��ام به��دف زي��ادة الوع��ي وتعدي��ل الس��لوك الس��تدامة النظ��م البيئي��ة لالجي��ال القادم��ة:

عدد احلمالت البيئية بالتعاون 
مع الشركاء  

 العام  

١23 20١	
١	3 20١٨
			 20١٩

ورش العمل واحللقات التشاورية:
تش��ارك  اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة م��ع كاف��ة الش��ركاء االس��رتاتيجيني يف ورش العم��ل يف اجمل��االت البيئي��ة 

وال��ي يت��م م��ن خالهل��ا مأسس��ة العم��ل وتوحي��د كاف��ة اجله��ود واحملافظ��ة واالهتم��ام بالش��ان البيئي:

ورش العمل واحللقات التشاورية  العام  
2١٦ 20١	
22	 20١٨
	٩٩ 20١٩

اهلدف االسرتاتيجي الثالث :جتذير ثقافة التميز وتطوير االداء املؤسسي
التدريب والتأهيل وبناء القدرات: 

تق��وم اإلدارة بعق��د ع��دد م��ن ال��دورات التخصصي��ة املتعلق��ة بالبيئ��ة وذل��ك حس��ب اخلط��ه التدريبي��ة املعم��ول 
به��ا يف مديري��ة االم��ن الع��ام وذل��ك لتاهي��ل امل��وارد البش��رية للتعام��ل م��ع القضاي��ا البيئي��ة كم��ا تق��وم بعق��د 
حماض��رات وورش عم��ل م��ع ع��دد م��ن اجله��ات احمللي��ة والدولي��ة لبن��اء ق��درات املرتب��ات واكس��ابهم املع��ارف 

البيئي��ة ومواكب��ة التق��دم التكنولوج��ي يف ضب��ط القضاي��ا البيئي��ة .

عدد املشاركنيعدد الدوراتامساء الدورات
20١	20١٨20١٩20١	20١٨20١٩

٦330	١	2١		١30١3١١مدارس ومعاهد األمن العام
 مدارس ومعاهد القوات املسلحة وقوات

٨2١3٨220الدرك

دورات حملية
0332١02	2		١٩2حسب اخلطة

٩١2٩	٨	٦٨	استثنائية
	٩	٦١٨2١١١32١استثنائي مع الشركاء

٩2٩١02	دورات خارجية - إيفاد
		٩3٦	١٩١20٨٦٩2		١اجملموع
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اهلدف االسرتاتيجي الثالث :جتذير ثقافة التميز وتطوير االداء املؤسسي
املسؤولية اجملتمعية

س��عياً م��ن اإلدارة  باالهتم��ام باجملتم��ع احملل��ي ضم��ن اط��ار منظ��م يتف��ق م��ع اهدافه��ا حي��ث اصبح��ت املس��ؤولية 
اجملتمعي��ة م��ن اجمل��االت املهم��ة ال��ي تنتهجه��ا معظ��م املؤسس��ات احلكومي��ة واخلاص��ة, وي��ربز اهتم��ام اإلدارة 
به��ذا اجمل��ال م��ن خ��الل تنفي��ذ كاف��ة النش��اطات املتعلق��ة بذل��ك باالضاف��ة اىل اش��رتاكها باملواصف��ة الدولي��ة 
)ISO 26000( للمس��ؤولية اجملتمعي��ة وال��ي تع��د املش��اركة األوىل عل��ى صعي��د األجه��زة العس��كرية يف منطق��ة 

الش��رق األوس��ط, وتنفي��ذ ع��دد م��ن املب��ادرات ال��ي تعن��ى بش��ؤن اجملتم��ع احملل��ي كان م��ن أبرزه��ا:
عدد من حمالت التربع بالدم.	 

مبادره الجسد الواحد والتي اطلقتها مديرية االمن العام . 	 

االحتفال مبناسبة )يوم الشجرة(.	 

املبادرة التي اطلقتها سيادة الرشيفة رسه بنت غازي بعنوان )بايدكم ورده(.	 

الحملة الوطنية )ال ترميها وبالكيس خليها(.	 

املشاركه مع وزاره البيئة يف اطالق الحملة الوطنية للنظافة العامة )اردن النخوة/بلدك بيتك(.	 

تســمية أحــدى القاعــات التدريبيــة يف اإلدارة باســم قاعــة الشــهيد النقيــب ابراهيــم العمــرو مــن مرتبــات 	 
اإلدارة حيــث قامــت صاحبــة الســمو امللــيك االمــرية عاليــة بنــت الحســني بافتتــاح القاعــة.

تكريم عدد من مرتبات الرشطة النسائية مبناسبة عيد االم.	 

مبادرة بعنوان )خبيها وال ترميها(.	 

نظمــت االدارة حملــة وطنيــة بيئيــة يف محافظــة العقبــة تزامنــاً مــع احتفــاالت اململكــة االردنيــة الهاشــمية 	 
بالذكــرى الحاديــة والخمســون ملعركــة الكرامــة.

فعاليات اليوم الطبي املجاين مبناسبة ذكرى معركة الكرامة.	 

شاركت االدارة يف مبادرة »همه ومله«.	 

حملة توزيع هدايا ومستلزمات وقرطاسية عىل عدد من األطفال يف املدارس.	 

مبادرة طالبنا عامد نهضتنا« .	 

حملة »اتركها نظيفة«.	 
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اهلدف االسرتاتيجي الرابع :تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء وذوي العالقة
تس��عى اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة اىل تعزي��ز التع��اون والتنس��يق ملأسس��ة وتطوي��ر أط��ر التع��اون املش��رتك م��ع 

كاف��ة اجله��ات املعني��ة بالش��ان البيئ��ي وعلي��ه قام��ت اإلدارة باالش��رتاك بعضوي��ة ع��دد م��ن اللج��ان:
اللجنة الوطنية للتنوع احليوي برئاسة مسو االمرية بسمة بنت علي:

تعم��ل اللجن��ة عل��ى مراع��اة إدم��اج قضاي��ا التن��وع احلي��وي يف االس��رتاتيجيات وخط��ط العم��ل القطاعي��ة والربام��ج 
واملش��اريع املختلف��ة مب��ا ينس��جم م��ع متطلب��ات االتفاقي��ات الدولي��ة واألولوي��ات الوطني��ة باالضاف��ة إىل تب��ادل 
املعلوم��ات بش��أن الربام��ج واملش��اريع واملب��ادرات املتعلق��ة بالتن��وع احلي��وي وتنفي��ذ برام��ج نش��ر الوع��ي البيئ��ي 
ب��ني خمتل��ف ش��رائح اجملتم��ع ح��ول احملافظ��ة عل��ى التن��وع احلي��وي واس��تخدام مكونات��ه بش��كل مس��تدام 
وضم��ان التقاس��م الع��ادل واملنص��ف للمناف��ع الناجت��ة ع��ن اس��تعمال امل��وارد اجليني��ة ومراجع��ة واق��رار التقاري��ر 
الوطني��ة املتعلق��ة بتنفي��ذ اتفاقي��ة األم��م املتح��دة للتن��وع احلي��وي, ومراجع��ة املواضي��ع الفني��ة املدرج��ة عل��ى ج��دول 

أعم��ال اجتماع��ات ال��دول األط��راف يف اتفاقي��ة التن��وع احلي��وي وحتدي��د موق��ف وط��ين بش��أنها.

جلنة عمان خضراء 2020  برئاسة مسو  األمرية رمحة بنت احلسن:
تش��كلت جلن��ة عم��ان خض��راء به��دف زي��ادة املس��احات اخلض��راء يف العاصم��ة عم��ان واحلف��اظ عليه��ا م��ن 
االعت��داء م��ن خ��الل مش��اركة كاف��ة اطي��اف اجملتم��ع احملل��ي أف��راداً ومؤسس��ات م��ن خ��الل وض��ع تعليم��ات 

وش��روط بيئي��ة للح��د م��ن التل��وث البيئ��ي يف املنطق��ة.

اللجنة العليا الدائمة لتطوير قطاع املساخل برئاسة صاحبة السمو امللكي االمرية عالية بنت احلسني املعظمة:
حي��ث ته��دف ه��ذه اللجن��ة اىل املش��اركة م��ع اللج��ان املختص��ة بالتفتي��ش عل��ى املس��اخل والتفتي��ش عل��ى حم��الت 
بي��ع اللح��وم بالتنس��يق م��ع اجله��ات املختص��ة وضب��ط املخالف��ات املتعلق��ة بالذب��ح خ��ارج املس��اخل باالضاف��ة 
اىل التوعي��ة إلهمي��ة الذب��ح يف املس��اخل م��ن الناحي��ة الصحي��ة والبيئي��ة وتوضي��ح ط��رق التعام��ل م��ع احليوان��ات 
بش��كل يل��ي املتطلب��ات الديني��ة والعاملي��ة , وبي��ان االض��رار الصحي��ة والبيئي��ة للذب��ح خ��ارج املس��اخل واملمارس��ات 
الس��لبية يف التعام��ل م��ع احلي��وان واللح��وم ورف��د الك��وادر الفني��ة املؤهل��ة م��ن االطب��اء البيطري��ني يف احملافظ��ات  
التابع��ني ل��وزارة الزراع��ة للرقاب��ة عل��ى املس��اخل وتأهي��ل املس��اخل للحف��اظ عل��ى صح��ة االنس��ان وضم��ان س��المه 

عملي��ات الذب��ح. 
التعاون احمللي

لضم��ان مأسس��ة العم��ل وس��عياً م��ن االدارة يف حتقي��ق اهدافه��ا االس��رتاتيجية يف جم��ال محاي��ة النظ��م البيئي��ة  
فق��د قام��ت اإلدارة بتوقي��ع ع��دد م��ن مذك��رات التفاه��م م��ع جله��ات ذات العالق��ة بالش��ان البيئ��ي وم��ن اب��رز 

ش��ركائنا يف العم��ل البيئ��ي :
وزارة البيئة 

وزارة الشباب وزارة الزراعة وزارة املياه والري
مؤسسة االمرية عالية /املأوى للطبيعة والربية اجلمعية امللكية حلمايه الطبيعة وزارة اإلدارة احمللية 

اجلمعية األردنية للسياحة الوافدة سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة أمانه عمان الكربى
املؤسسة العامة للغذاء والدواء بيت اخلربة العربي لالستشارات البيئية واالستدامه
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التعاون الدولي
تؤم��ن االدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة ان تن��وع مص��ادر التدري��ب وال��ذي يات��ي م��ن خ��الل االس��تفادة م��ن كاف��ة جلهات 
ومنه��ا الدولي��ة واملعني��ة بالش��ان البيئ��ي ال��ذي يس��اهم يف بن��اء ق��درات مرتب��ات االدارة واكس��ابهم املع��ارف الضمني��ة 
والصرحي��ة يف كاف��ة جم��االت العم��ل البيئ��ي وعلي��ه قام��ت االدارة بتنفي��ذ ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة بالتع��اون 

م��ع اجله��ات اخلارجي��ة لتأهي��ل املرتب��ات ومنه��ا:
الوكال��ة األملاني��ة للتع��اون الدول��ي GIZ  - ه��ي مؤسس��ة خدمي��ة تعم��ل عل��ى املس��توى العامل��ي .١1

يف جم��ال التع��اون الدول��ي ألج��ل التنمي��ة املس��تدامة. تتمي��ز الوكال��ة االملاني��ة بأكث��ر م��ن 0	 
عام��ا م��ن اخل��ربة يف ش��تى اجمل��االت، بداي��ة م��ن دع��م االقتص��اد والتوظي��ف وم��رورا مبعاجل��ة 
قضاي��ا البيئي��ة والطاق��ة ووص��وال اىل دع��م الس��الم واألم��ن. تعم��ل الوكال��ة االملاني��ة للتع��اون 
الدول��ي يف األردن من��ذ أكث��ر م��ن 0	 عام��ا ويرك��ز التع��اون األملان��ي األردن��ي عل��ى قطاع��ات 
املي��اه، العم��ل والتعلي��م والتدري��ب امله��ين، البيئ��ة وتغ��ري املن��اخ وإدارة النفاي��ات. وباإلضاف��ة إىل 
ذل��ك، تنف��ذ الوكال��ة األملاني��ة برام��ج إقليمي��ة خمتلف��ة م��ن األردن ترك��ز، عل��ى س��بيل املث��ال، 
عل��ى قط��اع التموي��ل بال��غ الصغ��ر، والتكام��ل االقتص��ادي ومتك��ني امل��رأة، ودع��م الالجئ��ني، 

ومش��اريع مش��رتكة م��ع الش��ركاء الع��رب.
21.UNDP الربنامج االمنائي لالمم املتحدة
31. USFS وكالة محاية الفابات االمريكية
	1.GGGI املعهد العاملي للنمو االخضر
	1.UNEP برنامج االمم املتحده للبيئة

التميز والريادة يف استحداث إدارة متخصصة يف مديرية األمن العام معنية باألمن البيئي:
١1. MENA( يتمث��ل متي��ز اإلدارة كونه��ا أول إدارة ش��رطية بيئي��ة يف منطق��ة الش��رق األوس��ط ومش��ال إفريقي��ا

Region( حي��ث أن جترب��ة تأس��يس إدارة متخصص��ة يف مديري��ة األم��ن الع��ام معني��ة باألم��ن البيئ��ي تعت��رب قصة 
جن��اح تق��وم بتطبيقه��ا حالي��ًا العدي��د م��ن ال��دول كم��ا أن عم��ل ك��وادر اإلدارة م��ع ع��دد م��ن الش��ركاء وتدريبه��م 
م��ن خ��الل ورش العم��ل واحللق��ات النقاش��ية واملؤمت��رات الداخلي��ة واخلارجي��ة يعك��س غن��ى املعرف��ة الرتاكمي��ة 

واخل��ربة العملي��ة هل��ؤالء العامل��ني القادري��ن عل��ى التعام��ل م��ع خمتل��ف القضاي��ا البيئي��ة.
س��اهم وج��ود اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة يف أن حيت��ل األردن املرتب��ة األوىل يف التن��وع احلي��وي يف الش��رق .21

األوس��ط حي��ث أش��ار تقري��ر مؤش��ر األداء البيئ��ي )EPI( ال��ذي نش��رتة جامعت��ا بي��ل وكولومبي��ا األمريكيت��ني 
إىل أن األردن ه��و الدول��ة العربي��ة األكث��ر جناح��ا يف محاي��ة التن��وع احلي��وي، وتظه��ر مش��اركة اإلدارة بتنفي��ذ 
اتفاقي��ة التج��ارة الدولي��ة باألن��واع امله��ددة باالنق��راض )CITES( م��ن احليوان��ات والنبات��ات الربي��ة م��ن خ��الل 
تعاونه��ا م��ع اجلمعي��ة امللكي��ة حلماي��ة الطبيع��ة حي��ث س��اهمت اإلدارة يف إع��داد تعليم��ات تنظي��م االجت��ار 
الدول��ي باألحي��اء الربي��ة والنباتي��ة واحليواني��ة امله��ددة باالنق��راض لس��نة 20١0 ومراقب��ة دخ��ول تل��ك األحي��اء 
وخروجه��ا ع��رب احل��دود األردني��ة واالجت��ار به��ا حي��ث تعت��رب اإلدارة م��ن اإلدارات الرائ��دة يف محاي��ة األن��واع 

الربي��ة والنبات��ات امله��ددة باالنق��راض ومراقب��ة األفع��ال ال��ي تش��كل خط��را عل��ى التن��وع احلي��وي.
تق��وم اإلدارة بنش��ر ع��دد م��ن القضاي��ا النوعي��ة ال��ي يت��م ضبطه��ا ع��رب املوق��ع االلكرتون��ي لوح��دة اجلرائ��م .31

البيئي���ة-االنرتبول- ولعملي��ة )Thunder ball( اخلاص��ة مبكافح��ة النش��اطات اجلرمي��ة ال��ي حتي��ط باحلي��اة 
الربي��ة والغاب��ات باعتباره��ا قص��ص جن��اح لتس��تفيد منه��ا باق��ي ال��دول األعض��اء به��ذه املنظم��ة الدولي��ة.

قام��ت اإلدارة بادخ��ال التكنولوجي��ا احلديث��ة والتقني��ات املتقدم��ة يف جم��االت عمله��ا الفني��ة واالداري��ة .1	
والعملياتي��ة مم��ا يعك��س متيزه��ا وريادته��ا كمبادرته��ا باس��تخدام الطائ��رات املس��رية ع��ن بع��د يف جم��ال ضب��ط 

القضاي��ا البيئي��ة 
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التطوير املؤسسي وجوائز التميز:
١1.: )Drone( الطائرات املسرية / طائرات التصوير اجلوي

للخدم��ة يف   )Drone( املس��رية/طائرات اإلس��تطالع اجل��وي الطائ��رات   مت إدخ��ال 
اإلدارة امللكي��ة حلماي��ة البيئ��ة الس��تخدامها يف مراقب��ة وضب��ط املخالف��ات البيئي��ة يف 

الغاب��ات واملتنزه��ات والب��ؤر البيئي��ة الس��اخنة.
تسيري الدوريات املشرتكة يف جوالت الرقابة والتفتيش البيئي.21
تطوي��ر نظ��ام الش��كاوى البيئي��ة )CAD( بالرب��ط االلكرتون��ي م��ع إدارة العملي��ات والس��يطرة يف .31

مديري��ة األم��ن الع��ام
استخدام اجهزة قياس نسب انبعاثات العوادم من مركبات الديزل والبنزين.1	
استخدام مركبات )ATV( يف املناطق الوعرة والغابات.1	
استخدام تقنيات التسويق اجملتمعي )Social marketing( لتعديل السلوكيات البيئية.٦1
	1.)facebook( إنشاء موقع لإلدارة على االنرتنت وصفحة خاصة على موقع التواصل االجتماعي
اشرتاك اإلدارة امللكية حلماية البيئة جبوائز التميز وهي:.٨1
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االنتشار اجلغرايف:

قسم 
العاصمة 

قسم 
اجلنوب

فرع
الوسط

قسم 
الشمال 

فرع جنوب 
فرع عمان

اربد 

فرع 
الرمثا

فرع 
جرش

فرع 
املفرق

فرع 
الطفيلة

فرع 
الكرك

فرع 
غرب معان

فرع 
العقبة

مفرزة 
ضانا

فرع 
عجلون

فرع غرب
اربد

فرع مشال 
عمان

فرع شرق 
عمان

مكتب 
الزرقاء
مكتب
الرصيفة
مكتب
األزرق
مفرزة
الضليل

مفرزة لشاطىء 
اجلنوبي

مكتب
الزارة

مكتب 
البلقاء

مكتب 
مأدبا

فرع وسط 
عمان

اربد - شارع البرتاء - قبل إشارة الصريحداخل مديرية شرطة جنوب عمان

داخل مديرية شرطة غرب اربد

عني جنا - بالقرب من سكن عيش كريم

داخل مديرية شرطة الرمثا

جرش - منطقة ثغرة عصفور

داخل مركز أمن ارحاب

احلسا - جبانب بلدية احلساداخل مديرية شرطة مأدبا

الكرك - اللجون - داخل املدينة الصناعية

نقطة الشرطه االثرية - البرتاء

ساحة الثورة-جبانب مبنى البحرية امللكية

داخل حممية ضانا

العقبة - الشاطىء اجلنوبي

داخل مركز أمن ماحص والفحيص

البحر امليت / املياه الساخنة

مديرية بيئة الزرقاء/خلف مبنى احملافظة

داخل مديرية شرطة الرصيفة

داخل مقاطعة بادية األزرق

داخل مركز أمن الضليل

أبو نصري / خلف السوق التجاري

داخل مركز أمن التاج

داخل مركز أمن سحاب

اربد - شارع البرتاء - 
قبل اشارة الصريح

غابة ملك مملكة البحرين 

احلسا - جبانب بلدية 
احلسا 

مديرية بيئة الزرقاء - خلف 
مبنى حمافظة الزرقاء

االدارة :


