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 2019بوزارة البيئة  ةالخاص والوثائق تصنيف المعلومات

 الرقم تصنيف المعلومة نوع التصنيف االجراء

 مديرية السياسات والتعاون الدولي

 موافقة مسؤول 
 

 متاح مشروط
 خطة إدارة المخاطر لوزارة البيئة

1 

 متاح موافقة مسؤول 

إستراتيجية وخطة العمل الوطنية 

 SCPلإلستهالك واإلنتاج المستدامين 

 وملحقاتها

2 

 موافقة مسؤول 

 
 متاح

 الخطة األردنية لإلستجابة لألزمة السورية

 قطاع البيئة /2019
3 

 موافقة مسؤول 

 
 التقرير السنوي لوزارة البيئة متاح

4 

 موافقة مسؤول 
 

 متاح
 البيئةالخطة اإلستراتيجية لوزارة 

5 

 موافقة مسؤول 

 
 خطة إدارة المعرفة متاح

6 

 إستراتيجية إدارة المعرفة متاح موافقة مسؤول 
7 

 نماذج المعرفة الضمنية متاح مشروط موافقة مسؤول 
8 

 نماذج المعرفة الصريحة متاح مشروط موافقة مسؤول 
9 

 إتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم متاح موافقة مسؤول 
10 

 إتفاقيات وبرامج المشاريع متاح مشروط موافقة مسؤول 
11 

 بطاقات المشاريع بشروط متاح موافقة مسؤول 
12 

 مديرية التغير المناخي
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  بشان تغير المناختقرير البالغات الوطنية  متاح

national communication report 

on climate change 

1 

 
 متاح

 

 وثيقة المساهمات الحددة وطنيا

(NDC) 
2 

 
 متاح

 

ة تقرير تقييم األحتياجات التكنولوجي

TNA 
3 

 
 متاح

 

 نظام المراقبة و التقرير والتحقق

(MRV) 
4 

 

 متاح

 

تقرير تحديث البالغات الوطنية لمدة 

 عاميين

first biennial update report 

5 

 
 متاح

 

 NDCخطة المساهمات المحددة وطنيا 

action plan  
6 

 
 7 المشاريع المنفذة ضمن المديرية  متاح

 مديرية الموارد البشرية

 موافقة مسؤول
 متاح بشروط

 جدول التشكيالت
1 

 موافقة مسؤول
 بناء القدرات والخطة التدريبية متاح

2 

 موافقة مسؤول
 اجراءات التعيين متاح

3 

 موافقة مسؤول
 اجراءات الترقيات متاح

4 

 موافقة مسؤول
 الترفيع )الوجوبي والجوازي(اجراءات   متاح

5 

 موافقة مسؤول
 خطة االحالل والتعاقب الوظيفي متاح

6 

 موافقة مسؤول
 )العادية و السرية والشخصية(  الملفات متاح بشروط

7 

 موافقة مسؤول
 اسس منح المكافات والحوافز متاح

8 

 موافقة مسؤول
 اجراءات العقوبات متاح
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 موافقة مسؤول
 متاح بشروط

االجازات ) المرضية و السنوية وبدون 

 راتب(
10 

 موافقة مسؤول
 االستقالة وانهاء الخدمات متاح

11 

 موافقة مسؤول
 جائزة الموظف ) المتميز والمثالي( متاح

12 

 موافقة مسؤول
 بطاقات الوصف الوظيفي متاح

13 

 موافقة مسؤول
 تعديل اوضاع الموظفين متاح

14 

 موافقة مسؤول
 نتائج  لجان )التظلمات والتحقيق( متاح بشروط

15 

 موافقة مسؤول
 التقارير السنوية وسجالت االداء متاح بشروط

16 

 موافقة مسؤول
 بطاقة الموظف االلكترونية متاح بشروط

17 

 موافقة مسؤول
 متاح

اجراءات مديرية الموارد البشرية في دعم 

 المسؤولية المجتمعية
18 

 موافقة مسؤول
 لجنة الموارد البشريةاجراءات  متاح

19 

 األداء المؤسسي وحدة تطوير

2017دليل الخدمات لوزارة البيئة  متاح  مكتب خدمة الجمهور   1 

متاح  مكتب خدمة الجهور  دليل المهام التنظيمي لوزارة البيئة   

2019 
2 

الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة   متاح  الموقع االلكتروني   3 

 والرقابة البيئيةمديرية التفتيش 

 متاح مشروط موافقة المسؤول

 

 كتب رسمية ترميز

)قضايا( 13/15  
1 

 2 كتب رسمية للجهات الحكومية متاح مشروط موافقة المسؤول

 3 تقارير دراسات التدقيق البيئي محمي قرار المحكمة 
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 4 خطط التسوية البيئية محمي قرارالمحكمة 

تطلب بكتاب رسمي من قبل الجهات 

 الرسمية

 5 تقارير الكشوفات متاح مشروط

احصائيات رقمية  باجراءات تطبيق  متاح الموقع االلكتروني 

-مخاطبات -القانون)تحويالت نائب عام

 شكاوي(

6 

 7 احصائيات دراسات التدقيق البيئي متاح الموقع االلكتروني

 8 تشريعات بيئية خاصة بالتفتيش متاح الموقع االلكتروني

االلكترونيالموقع   9 قوائم الجهات االستشارية المعتمدة متاح 

تطلب بكتاب رسمي من قبل الجهات 

 الرسمية

 10 خطط الطوارئ البيئية متاح مشروط

 متاح مشروط موافقة المسؤول

 

 كتب رسمية ترميز

)قضايا( 13/15  
11 

 مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة

 1 القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة متاح       الموقع االلكتروني

أنواع النفايات الخطرة التي يتم استقبالها  متاح موافقة المسؤول

 في مكب السواقة
2 

الموقع االلكتروني ودليل خدمات 

 الوزارة 

اجراءات تقديم الخدمات الخاصة  بمديرية  متاح

ادارة النفايات والمواد الخطرة والوثائق 

 المطلوبة

3 

فايات الخطرة ، السماد للناسماء الناقلين  متاح موافقة المسؤول

العضوي المعالج والزبل البلدي ، الزيوت 

 ، االطارات، البطاريات(

4 

المصانع المرخصة لتصنيع السماد  متاح موافقة المسؤول

 العضوي
5 

االتفاقيات الدولية الخاصة بعمل المديرية  متاح الموقع االلكتروني للوزارة

 (بازل، ستوكهولم ، ميناماتا ، روتردام )
6 

اسماء المعالجين للنفايات الخطرة  متاح موافقة المسؤول

()الزيوت، اطارات، البطاريات   

 

7 
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تصاريح  النقل المؤقتة للنفايات الخطرة،  متاح مشروط تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول

 والسماد العضوي المعالج والزبل البلدي

(مشاركتها مع الجهات التنفيذيةيمكن )  

8 

أذون التشغيل الخاصة بمنشآت تجميع  متاح مشروط تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول

ومعالجة السماد العضوي البلدي ) يمكن 

 مشاركتها مع الجهات التنفيذية

9 

مكب  كميات النفايات التي يتم استقبالها في متاح مشروط تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول

السواقة )يمكن مشاركتها مع الجهات 

 الرقابية(

10 

كميات سبائك الرصاص المصدرة  متاح مشروط تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول

والبطاريات المستهلكة )يمكن مشاركتها 

 مع الجهات الرقابية(  

11 

 ديريةالمخاطبات الرسمية الخاصة بالم متاح مشروط تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول

 )يمكن مشاركتها مع الجهات الرسمية(
12 

الموافقات الرسمية بخصوص استيراد  متاح مشروط تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول

المواد الكيميائية والحبيبات البالستيكية 

يمكن مشاركتها مع  )واألكياس البالستيكية

 الجهات الرسمية(

13 

مشروطمتاح  تطلب بكتاب رسمي وموافقة المسؤول خطط العمل التنفيذية والتشغيلة )يمكن  

 مشاركتها مع الجهات الرقابية(
14 

موافقة المسؤول ومشار اليها في تقارير 

 حالة البيئة 

مكبات النفايات الصلبة والمعلومات  متاح

التفايات يات المتعلقة بها )انواع وكم

 الصلبة ، مواقع المكبات .....(

15 

الشركات العاملة في تدوير البطاريات ،  متاح موافقة المسؤول

 االطارات
16 

ذج النق   ل والمعالج   ة وال   تخل  م   ن ؤنم    غير متاح -----------

 ة(النفايات الخطرة والضار
17 

نموذج تتبع نقل السماد العضوي المعالج  غير متاح -------------

 وغير المعالج
18 

والمحاضرات الخاصة المواد العلمية  غير متاح -------------

 بالمديرية
19 

التقارير الموجهة لسكرتارية االتفاقيات  غير متاح --------------

 األربعة
20 

 وحدة التحول اإللكتروني
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 Administrator Password 1 سري   

محفوظة على األنظمة ويتم فقط عمل 

 تغيير لها عند الطلب من الشخ  المعني

 2 المستخدمينكلمات المرور لكافة  سري

معلوم    ات م    وظفي وزارة البيئ    ة عل     ى  سري يتم اعطاؤها لكل شخ  على حدى

 MOENVGOVالنطاق
3 

المعلوم      ات المنش      ورة عل      ى الموق      ع  متاحة منشورة الكترونيا  

 االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي
4 

 5 اعدادات شبكة الوزارة االلكترونية سري 

تس   تخدمها ال   وزارة إدارة االنظم   ة الت   ي  سري 

 نظام 19وعددها 
6 

 7 النسخ االحتياطية للخوادم واألجهزة سري 

 8 اعدادات محتوى موقع الوزارة االلكتوني سري 

اع    دادات قواع    د بيان    ات جمي    ع أنظم    ة  سري 

 الوزارة االلكترونية
9 

 مديرية الرصد والتقييم البيئي

والتعليماتالقوانين واألنظمة  متاح موافقة مسؤول  1 

 2 إتفاقيات الرصد البيئي محمي موافقة مسؤول

 3 التقارير الوطنية الخاصة بالهواء  متاح موافقة مسؤول

 4 التقارير الوطنية الخاصة بالماء متاح موافقة مسؤول

التقاريرالخاصة بمراقبة مكبات النفايات  محمي موافقة مسؤول

 والغازات المنبعثة منها
5 

مسؤولموافقة   محمي 

 

نتائج تحاليل مراقبة نوعية المياه الجوفية 

والسدود والسيول واالودية والمياه العادمه 

 الصناعيه والمياه العادمة المنزلية

6 

 7 مؤشر جودة الهواء متاح موقع الوزارة
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 8 تقارير حالة البيئة متاح موقع الوزارة

 قسم الشكاوى/ مديرية الشؤون اإلدارية

االمين العامموافقة   
 متاح

 1 الشكاوي على االجراءات

 موافقة االمين العام
 متاح

 2 الشكاوي على بيئة تقديم الخدمة

 موافقة االمين العام
 متاح

 3 تصنيف الشكاوي البيئة 

 موافقة معالي الوزير
 سري

 4 خطورة الشكاوي البيئية

 قرار محكمة
 سري ومحمي

معلومات الشخصية للمشتكيال  5 

االمين العام موافقة  
 متاح

 6 الشكاوي على جودة مخرجات الخدمة

 7 الشكاوي على سلوك الموظف متاح موافقة االمين العام

 8 الشكاوي على زمن الحصول على الخدمة متاح موافقة االمين العام

 9 الية التعامل مع الشكاوى البيئة متاح موافقة االمين العام

 موافقة االمين العام
 متاح

المتعلقة شكاوي الالية التعامل مع 

 بالخدمات
10 

 11 منهجية الشكاوي متاح موافقة االمين العام

 12 التقرير الربعي للشكاوي متاح موافقة االمين العام

 13 التقرير النصفي للشكاوي متاح موافقة االمين العام

 14 التقرير السنوي للشكاوي متاح موافقة االمين العام

االمين العامموافقة   15 االقتراحات قبل الدراسة سري 

 16 االقتراحات بعد الدراسة متاح موافقة االمين العام



 

 ضابط ارتباط حق الحصول على المعلومات
 رئيس قسم إدارة المعرفة ودعم القرار
 

 17 الثناءات متاح موافقة االمين العام

 18 تقرير االقتراحات متاح موافقة االمين العام

 19 اسأل الحكومة متاح موافقة االمين العام

 موافقة االمين العام

 

 

 

منصة بخدمتكمتقرير  متاح  

20 

 مديرية التراخي  والحد من التلوث

 متاح موافقة مسؤول 
 1 القوانين واألنظمة والتعليمات

 متاح موافقة مسؤول

اجراءات تقديم الخدمات الخاصة  بمديرية 

والوث   ائق  الت   راخي  والح   د م   ن التل   وث

 المطلوبة

2 

 متاح موافقة مسؤول
العداد الجهات االستشارية المعتمدة اسماء 

 دراسات تقييم االثر البيئي
3 

 موافقة مسؤول 

 
 متاح بشروط

 4 المخاطبات الرسمية الخاصة بالمديرية

 قرار محكمة

 
 غير متاح

 5 دراسات تقييم االثر البيئي

 

 قرار محكمة

 

 غير متاح

معامالت التراخي  و تقارير الكشوفات 

 وقرارات اللجان
6 

 متاح موافقة مسؤول 
 7 واألنظمة والتعليماتالقوانين 

 وحدة اإلقتصاد األخضر

ال يوجد عليها اية محددات 

وموضوعة على الموقع 

 األلكتروني

 متاحة

Available 

 الخطة الوطنية للنمو األخضر

National Green Growth Plan 
1 

ال يوجد عليها اية محددات 

وسيتم وضعها على الموقع 

 األلكتروني

 متاحة

Available 

 التنفيذية للنمو األخضرالخطة 

Green Growth Action Plan 
2 
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 مديرية حماية الطبيعة

 1 القوانين واألنظمة والتعليمات متاح موافقة مسؤول 

 2 إتفاقية التنوع الحيوي متاح موافقة مسؤول

البروتوكوالت الصادرة عن إتفاقية التنوع  متاح موافقة مسؤول

 الحيوي
3 

 موافقة مسؤول 

 

 4 اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر   متاح

 موافقة مسؤول 

 

 5 التقارير الوطنية لمكافحة التصحر متاح بشروط

إتفاقية مشروع تنفيذ اإلطار الوطني  متاح موافقة مسؤول

 للسالمة اإلحيائية في األردن
6 

موافقة اللجنة الوطنية إلدارة 

 الحمأة 

الحمأة في اراضي نتائج مشروع إستخدام  متاح بشروط

 المراعي
7 

معلومات عن المناطق ذات الحماية  متاح بشروط موافقة مسؤول

 الخاصة
8 

 9 معلومات عامة عن المحميات الطبيعية متاح موافقة مسؤول

معلومات عامة حول الحياة الطبيعية  متاح موافقة مسؤول

 والتنوع الحيوي
10 

 11 الوطنية للتنوع الحيويالتقارير  متاح بشروط موافقة مسؤول

 موافقة مسؤول

  

 12 القوانين واألنظمة والتعليمات متاح

 وحدة الشؤون القانونية

 موافقة مسؤول 

 

 متاح

طلب معلومات عن القضايا المرفوعة م ن 

ال    وزارة  ل    دى الجه    ات القض    ائية م    ن 

 صاحب الشكوى .  

1 

 قرار محكمة المختصة 

 

 محمي

طل   ب معلوم   ات ع   ن القض   ايا المرفوع   ة 

لدى الجهات القض ائية  م ن غي ر اص حاب 

 الشكوى    

2 

 قرار محكمة المختصة
محاضر التحقيق االداري او الجزائي او  محمي

 عطاءات 
3 
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 موافقة مسؤول 

 

القوانين واالنظمة والتعليمات واشتراطات  متاح

ت البيئية واالتفاقيات الدولية والبروتوكوال

 الموقع عليها 

4 

 موافقة مسؤول 

 

االتفاقي  ات المحلي  ة والعق   ود المبرم  ة م   ع  محمي

 الوزارة من غير اصحاب العالقة 
5 

 موافقة مسؤول 

 

نتائج لجان الفنية المشكلة بموجب  متاح 

التشريعات البيئية والتشريعات االخرى 

 ذات العالقة بعمل الوزارة  

6 

 قرار محكمة المختصة 
اجراءات عمل اللجان الفنية المشكلة في  محمي

 الوزارة.   
7 

 موافقة مسؤول  

مسودات التشريعات البيئية قيد االجراء  محمي

وغير متاحة على الموقع االلكتروني 

 للوزارة 

8 

 


