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 سيووٌا  تم ٌيوالمحافظيا  بمتابةية الويإوا والقاياٌا البٌئٌية  بمدٌرٌاتها ومكاتبها فيً المركيز و قوم وزارة البٌئة ممثلةت      

ٌا الجيز  الوتائج بفال تاافر جهود الةاملٌا والتةاوا مع الجها  ذا  الةالقة بةملها. وٌبياإلوجازا  و ما الكثٌرتحقٌق 

 :2021للةام  ألبرز هذه اإلوجازا  التالً عراا  

 

 األنظمة والتعلٌمات

  لسوة  20عا استخدامها رقم وظام الحصول على الموارد الجٌوٌة البٌئٌة والتقاسم الةادل الموصف للموافع الواوئة

2021. 

 2021ووا  وتوغٌل مكبا  الوفاٌا  الصحٌة فً المملكة لسوة تةلٌما  المتطلبا  الفوٌة والبٌئٌة إل. 

 2021ووا  وتوغٌل المحطا  التحوٌلٌة  للوفاٌا   فً المملكة لسوة تةلٌما  المتطلبا  الفوٌة والبٌئٌة إل. 

   2021لكترووٌة لسوة واإلدارة الوفاٌا  الكهربائٌة إتةلٌما. 

  عادة تصدٌر المواد الخااةة للرقابة بموجب إلتةلٌما  ابط واستخدام واستٌراد و 2021مةدلة لسوة  تةلٌما

 .2021 بروتوكول مووتلاير وتةدٌالته لسوة

  ي(والرأ) قٌد الوظر لدى دٌواا التورٌع  2021دارة الوفاٌا  الصلبة غٌر الخطرة لسوة إموروع وظام. 
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 عداد دراسة إمع  2021سمالً الحكومً والخاص المستجٌب للمواخ لسوة أوفاق الروع تةلٌما  التموٌل واإلمور

 .رئاسة الوزرا لأثر التورٌةً لتةلٌما  مدار البحث ورفةها 

 جراءالتشرٌعات البٌئٌة تحت اإل         

 الموتج الممتدة لمةالجة اآلثار السلبٌة تةلٌما  تطبٌق اآللٌة الوطوٌة لمبدأ مسإولٌة  مسودة تةلٌما  موروع

 .2021الواتجة عا وفاٌا  مواد التةبئة والتغلٌف لسوة 

  2021موروع  تةلٌما  إدارة وتداول البطارٌا  المستهلكة والمتاجرة بها لسوة. 

( لسوة 6ة رقم )كما قام  الوزارة ما خالل وحدة الوإوا القاوووٌة لدٌها بتحوٌل المخالفٌا ألحكام قاووا حماٌة البٌئ

 .2021لغاٌة وهاٌة  (232) والبالغ عددها  للمدعً الةام 2017

             

 واالتفاقٌات التقارٌر والتعاون الدولً      

  2021-2020إعداد التقرٌر السووي لألعوام. 

  لمجلس لوزارة البٌئة والذي ٌتم تسلٌمه  2021-2020إعداد التقرٌر السووي لحالة المةلوما  لألعوام

 المةلوما .

  ًتقرٌر حالة البالد الصادر عا المجلس اإلقتصادي بالتةاوا مع مدٌرٌا  الوزارة.إعداد المواركة ف 

 .توقٌع بروامج توفٌذي مع الجاوب التووسً لتوفٌذ مذكرة التةاوا الثوائٌة 

  لتوفٌذ موروع ( توقٌع اتفاقٌة تةاوا مع الحكومة األلماوٌةGreen Action in Enterprises  وبقٌمة )6 

 GIZملٌوا ٌورو ومتابةة توفٌذ بوود اإلتفاقٌة مع 

  توقٌع اتفاقٌة تجسٌٌر مع بروامج األمم المتحدة للبٌئة للبد  بتوفٌذ موروع“Development of Cleaner 

and Efficient Fuels and Vehicle Policies for Jordan”  

 

 طرةوالمواد الخ إدارة النفاٌات          

 (  مةاملة حٌث تم استقبال 433التخلص ما الوفاٌا  الخطرة المتولدة بالمملكة وبةدد مةامال )تالف وإ

/طا ما الوفاٌا  الخطرة الةاوٌة )مةالجة بالترمٌد(  3( م0044وفاٌا  خطرة بكمٌة تقدر بحوالً )

/طا ما الوفاٌا  3م( 0212كٌمٌائٌة(  ) -/طا ما الوفاٌا  الغٌر عاوٌة )مةالجة فٌزو3( م252)

 ( قطةة ما الوفاٌا  الكهرٌائٌة واإللكترووٌة )مةالجة خاصة(.21254الخطرة الخاملة )مةالجة بالطمر(  )

  ووا  خلٌة الستقبال الوفاٌا  الموةة ما مصوع المتحدة للحدٌد والصلب فً مركز مةالجة الوفاٌا  إاستكمال

 توظٌم قطاع الطاقة والمةادا.الخطرة بالتةاوا مع هٌئة الطاقة الذرٌة وهٌئة 

  إعطا  الموافقا  لتصدٌر وفاٌا  خطرة حسب اتفاقٌة بازل الدولٌة للتحكم بوقل الوفاٌا  الخطرة عبر

 3222( لوركة برومٌا األردا و)MOLTEN SALTطا  12و PBBطا  2512الحدود كما ٌلً: )

لفا  كتاالٌزر السٌارا  ( طا ما مخ 522طا بطارٌا  حاماٌة سائلة مستهلكة( لوركة الورٌف  )
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طا ما  4222طا ما الوفاٌا  الخطرة الملوثة( لوركة تاد  ) 022لوركة التحلٌل لالستٌراد والتصدٌر  )

 طا(. 25432فراا القوس الكهربائً لصهر الحدٌد( لوركة موال الواوٌش ما مجموعه )أمخلفا  

 ( وزٌو  مةدوٌة مستهلكة 25خطرة بةدد )( ووفاٌا  21لمركبا  وفاٌا  طبٌة بةدد ) موح تصارٌح وقل

 (.4( ووقل بطارٌا  حاماٌة سائلة مستهلكة بةدد)22بةدد )

 /( للمووآ  الةاملة على مةالجة الوفاٌا  الطبٌة 5تجدٌد الموافقة  بةدد) وأموح الموافقة على بد  التوغٌل و

 باستخدام تكوولوجٌا التةقٌم بالبخار )اتوكلٌف(.

 لكوف على مواقع تجمٌع الوفاٌا  االلكترووٌة والكهربائٌة فً أقالٌم الومال والوسط الزٌارا  المٌداوٌة ل

 .(UNDP) والجووب بالتةاوا مع بروامج األمم المتحدة اإلومائً

  دراسة مقترحا  الموارٌع البٌئٌة المقدمة ما قبل القطاع الخاص والجمةٌا  لطلب التموٌل ما صودوق

 .حماٌة البٌئة

  موقع المربع اآلما لتخزٌا المواد الكٌمٌائٌة الخطرة فً مركز مةالجة الوفاٌا  إختٌار وتحدٌد

 .( دووم ومخاطبة دائرة الجمارك الةامة بذلك022الخطرة/سواقة بواقع )

 (  توفٌذ موروع الكٌمٌا  الخاراGreen Chemistry بهدف إووا  وبكة مةلوما  بٌا الدول )

الكٌماوٌة )الزئبق ومركباته  والملوثا  الةاوٌة الثابتة   المواركة فً الموروع حول إدارة المواد

 الماٌكرو بالستٌك  وإٌجاد آلٌا  الستبدال المواد الكٌمٌائٌة الخطرة بمواد كٌمٌائٌة صدٌقة للبٌئة.

 موروع التقلٌل والحد ما الملوثا  الةاوٌة الثابتة ما المدٌرٌة مع بروامج االمم  متابةة توفٌذ أووطة
 UNDPومائً المتحدة اال

ماوة عماا وتقٌٌمها وتحدٌد االحتٌاجا  الالزمة لواع تجمٌع الوفاٌا  االلكترووٌة فً أ الكوف على مواقع -
 حاوٌا  التجمٌع .

 ماكا التجمٌع.لكترووٌة التً سٌتم واةها فً أاإلختٌار تصمٌم حاوٌا  تجمٌع الوفاٌا  إ -

  دوبً الوزارة فً الموافذ الجمركٌة )جمرك الةقبة  وجاز البٌاوا  الجمركٌة ما قبل موإمتابةة الةمل على

 .( بٌاا جمركً الستٌراد المواد الكٌمٌائٌة2152بةدد ) جمرك عماا  جمرك مدٌوة الملك عبدهللا )سحاب(

   ( مةاملة.522عطا  الموافقا  المسبقة على استٌراد المواد الكٌمائٌة الخطرة بةدد )إالسٌر بإجرا ا 

 ( مةاملة.022الخاصة باللجوة الفوٌة إلدارة المواد والوفاٌا  الخطرة بواقع )مةامال  الوجاز إ 

 دارة الوفاٌا  الصلبة غٌر الخطرة  لرئاسة الوزرا  كؤحد مإورا  الدفةة الثالثة رفع موروع وظام إ
وروع   وذلك لمواقوة م2015ارة الوفاٌا  لةامٌة لدعم االستراتٌجٌة الوطوٌة إلدلمتطلبا  الموحة األوروب

الوظام والسٌر باالجرا ا  الالحقة   حٌث تم الموافقة على موروع الوظام ما قبل مجلس الوزرا   وعلى 
او  ذلك تم عقد عدة اجتماعا  مع المةوٌٌا فً دٌواا التورٌع والرأي لمواقوة موروع الوظام والتةدٌل 

 سمٌة.صداره بالجرٌدة الرلٌتم على او  ذلك متابةة السٌر بإجرا ا  إعلٌه 

 الدفةة الثالثة لموحة االتحاد األوروبً )المإور الثاوً والثالث( والمتةلقاا بوظام الرصد  مإورا  تحقٌق
دارة الوفاٌا   بةد تقٌٌم جمٌع التفصٌال  الخاصة بالوظام اإللكترووً ما قبل إلوالمةلوما  االلكترووً 

مستحقا  الدفةة ذا  الةالقة بهذٌا خبرا  التقٌٌم فً االتحاد األوروبً  وعلى او  ذلك تم صرف 
 ملٌوا ٌورو( وتحوٌلها للخزٌوة الةامة.  0.3المإورٌا والبالغة )

   متابةة مواقوة مسودة تةلٌما  مسإولٌة الموتج الممتدة لوفاٌا  مواد التةبئة والتغلٌف مع كافة الجها
صدارها بالجرٌدة ا ا  إجرر بإوالدولٌة ذا  الةالقة للةمل على إوها  مسودة التةلٌما  والسٌالمحلٌة 
 .الرسمٌة

 ( وذلك بالتوسٌق مع كافة 2026-2022إعداد المسودة الوهائٌة للخطة الوطوٌة إلدارة الوفاٌا  لألعوام )

 الجها  ذا  الةالقة.

 ( مةاملة باإلاافة الى عدد ما 21موح الموافقا  المتةلقة باستٌراد الحبٌبا  البالستٌكٌة البكر بةدد )

  التً ٌتم موحها ما قبل مودوبً الوزارة فً الموافذ والمراكز الجمركٌة  والمةاد تدوٌرها ما الموافقا

( مةامال  2( مةاملة  باإلاافة الى األكٌاس البالستٌكٌة القابلة للتحلل بةدد )04زوائد صواعٌة بكر بةدد )

 .الموافذ والمراكز الجمركٌةلى ما تم الموافقة علٌه ما قبل مودوبً الوزارة فً إٌاا أباإلاافة 
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 ( 1موح تصارٌح مإقتة  للمركبا  لوقل السماد الةاوي المةالج والغٌر مةالج عدد.) 

  ًاإلوتها  ما كافة مراحل )حفر الخلٌة  وقل المواد الموةة  طمر الخلٌة( التخلص ما المواد الموةة ف

 .مركز مةالجة الوفاٌا  الخطرة/سواقة

 دارة المواد الخطرة فً المملكة.متكاملة إلتحدٌث مصفوفة الموظومة ال 

 تم ما ٌلً : 2020( لسوة 16دارة الوفاٌا  رقم )توفٌذ أحكام القاووا االطاري إل 

 عداد مسودة تةلٌما  تطبٌق اآللٌة الوطوٌة لمبدأ مسإولٌة الموتج الممتدة لمةالجة اآلثار السلبٌة الواتجة إ

 عوها.

 الوفاٌا  الخاصة.دارة إعداد مسودة تةلٌما  إ 

 

 والتنمٌة المستدامة قتصاد األخضراإل

 5مشروع إعداد الخطة التنفٌذٌة للنمو االخضر فً األردن 

ردا وبويا  عليى األاالقتصاد االخاير فيً  وحوكخارطة طرٌق للتحول  2017اعتماد الخطة الوطوٌة للومو االخار عام 

عيداد خطيط توفٌذٌية للخطية الوطوٌية للوميو االخاير تتايما القطاعيا  السيتة ) الطاقية  إطلب رئاسية اليوزرا  بايرورة 

طالقهيا فيً وإعداد الخطط التوفٌذٌة والمصادقة علٌها ما رئاسة اليوزرا  إالمٌاه  الوفاٌا   الزراعة  السٌاحة  الوقل( و تم 

واظمية للقطاعيا  الميذكورة سيوا  الحكومٌية وذلك بالتةاوا مع المةهد الةالمً للومو االخاير والجهيا  ال 7/2020وهر 

ميع اليوزارا  المةوٌية عليى  كميا ٌيتم الةميل حالٌيا   ( موها ممثلة بالوزارا  أو القطاع الخياص ومإسسيا  المجتميع الميدوً

 جرا ا / الموارٌع اما البروامج التوموي التوفٌذي.اإلما  3 -2واع الخطوا  الالزمة لتوفٌذ الخطة وتامٌا 

 

 فٌذ الخطة بالتعاون مع المنظمات الدولٌة5 طار تنإوفً 

  ٌجري الةمل مع وزارة التخطٌط والتةاوا الدولً عليى توقٌيع اتفاقٌية موحية مقدمية ميا االتحياد االوروبيً بقٌمية

خايير فييً القطاعييا  السييتة اييما بروييامج الصييفقة الخاييرا  األملٌييوا ٌييورو لتوفٌييذ موييارٌع االقتصيياد  40

 تماعا  دولٌة للحصول على دعم لتوفٌذ الخطط الوطوٌة.االوروبٌة  كما تم عقد عدة اج

  المواركة فً االجتماعا  الدولٌة ) مإتمر االطراف  ميإتمر دبيً( واالجتماعيا  المحلٌية لتفةٌيل دور االقتصياد

 االخار لمواجهة القااٌا المواخٌة.

  ( عقييد دورة تدرٌبٌيية وطوٌيية متخصصيية فييً الومييو األخايير تحيي  عوييوااJordan Green Growth 

Academy أسبوع وبالتةاوا مع المةهد الةالمً للومو األخار للجهيا  الوطوٌية ذا  الةالقية لرفيع  13( لمدة

 القدرا  الفوٌة وللمساهمة فً دعم موائمة الومو األخار مع الخطط القطاعٌة.

 اه "المسياهمة قطياع المٌي -متابةة تطوٌر موروع ما اما الموارٌع المدرجة فً الخطة التوفٌذٌة للومو األخاير

بتحسٌا الحصول على المٌاه والصرف الصحً فً المدارس"  واليذي ٌيتم الةميل علٌيه ميا قبيل المةهيد الةيالمً 

  أحيدهما قصيٌر األميد واألخير 2( عيدد Concept Notesللومو األخار  حٌث تيم تطيوٌر أفكيار مفاهٌمٌية )

تيم  كمياالبليدٌا  وبويك تومٌية الميدا والقيرى.  دارتيه ميا قبيلإطوٌل األمد ٌهدف الى استقطاب الدعم الميالً لٌيتم 
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ليى إ( ميا قبيل المةهيد حٌيث سيٌتم تقيدٌمها Prefeasibility Studyعداد دراسة ما قبل الجدوى اإلقتصيادٌة )إ

 (.Green Climate Fundصودوق المواخ األخار )

  عييداد بإقطيياع الوفاٌييا  المتةلييق  –متابةيية توفٌييذ أحييد الموييارٌع المدرجيية اييما الخطيية التوفٌذٌيية للومييو األخايير

خارطيية طرٌييق ٌييتم تبوٌهييا مييا القطيياعٌا الةييام والخيياص للحييد مييا الوفاٌييا  البالسييتٌكٌة الواجميية عييا اسييتخدام 

 Waterٌروامج دعم المٌاه والبٌئية )( المدعوم ما Single Use Plasticsالبالستٌك ذو االستةمال الواحد )

and Environment Support- WES عداد الوروط المرجةٌة إ( الممول ما االتحاد األوروبً  حٌث تم

 Consolidation activities on green banking and supportايافة  اليى مويروع "إللمويروع  

to green investment opportunities to curb plastic waste in Jordan ” 

 

  مشروع سٌاسات منخفضة الكربون بالتعاون معGIZ 

تم تطوٌر وبكا  وتحالفا  بٌا صواعا  مختفلة لتطبٌق مةاٌر حفظ الطاقة والطاقة المتجددة وتم عقد عيدة اجتماعيا  ميع 

 جرا ا  استقدام وموذج رٌااً لتقٌٌم السٌاسا  المتةلقة بالتغٌر المواخً.بإطراف دولٌة للسٌر أ

 

 لتغٌر المناخًا

   البد  بتوفٌذ موروع جاهزٌة وقطة اإلتصال الوطوٌة لصودوق المواخ األخار والذي ٌستهدف بوا

ولى حٌث تم عقد وروتٌا تدرٌبٌتٌا األ قدرا  اباط اإلرتباط للتغٌر المواخً ما الجها  ذا  الةالقة

 مقدمة فً إدارة الموارٌع والثاوٌة للتدرٌب حول إدارة الموارد.

 ٌث وثٌقة المساهما  المحددة وطوٌا .تحد 

  توكٌل اللجوة التوجٌهٌة إلعداد موروع زٌادة موةة المجتمةا  الماٌفة والالجئٌا السورٌٌا على

مواجهة تحدٌا  المٌاه المرتبطة بالتغٌر المواخً فً األردا ولبواا والممول ما صودوق التكٌف بقٌمة 

 ( ملٌوا دوالر.23)

   الثاوً للتحدٌثا  لتقدٌم جرد تخفٌض االوبةاثا  الذي تم خالل سوتٌا توفٌذا اطالق تقرٌر البالغا

 إللتزاما  األردا لفترة سوتٌا.

 .ًموروع التحرٌج الوطو 

 عداد خطة التكٌف الوطوٌة.إ 

 ًمحافظا   7 المتابةة مع مإسسا  التموٌل الدولٌة للحصول على تموٌل لثالثة موارٌع رئٌسٌة وتغط

 .)مفرق  البلقا   مادبا  الكرك  الطفٌلةإربد  الرمثا  ال (

 .رفع الجاهزٌة لتسهٌل التموٌل لموارٌع التغٌر المواخً والومو االخار 
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 ثر البٌئًخٌص والتفتٌش والتدقٌق وتقٌٌم األالترا

  مةامله استوف  احكام وظيام التصيوٌف والتيرخٌص البٌئيً ( 2132)مةامال  تراخٌص بما مجموعه  الموافقة علىتم

ثيير بٌئييً أدراسيية تقٌييٌم ( 33) تييم مراجةيية  كمييا %(31) و تةدٌالتييه و بلغيي  وسييبة الموافقييا  2020لسييوة  69 رقييم

مييا هييذه الدراسييا  بةييد اسييتٌفائها لجمٌييع المتطلبييا   (34)لموييارٌع توموٌيية عالٌيية ومتوسييطة الخطييورة و تييم اعتميياد 

ع المتطلبا  المقررة وفقا ألحكام وظيام التصيوٌف ثر بٌئً وذلك لةدم استٌفائها لجمٌأدراسة تقٌٌم  (2)المقررة ورفض 

جلسيية تويياورٌة بحاييور ذوي االختصيياص  (04) وتييم عقييد  و تةدٌالتييه 2020لسييوة  69والتييرخٌص البٌئييً رقييم 

 .بوا  المجتمع المحلً لكل موروع حسب موطقتهوأ

 

 

 

 

 5ًأما فً مجال التفتٌش والرقابة البٌئٌة فكان اإلنجاز كالتال 

 

 المركز: 

 المجموع النشاط

 1033 لمووآ  التوموٌة التً تم  زٌارتها ما قبل كوادر التفتٌش بالوزارةزٌارا  مٌداوٌة ل

 205 التً تم التةامل مةها بٌئٌةالوكاوي ال

 584 عدد المخاطبا  التً تم توجٌهها للمووآ  المخالفة

 54 واٌقافها عا الةمل وآ  التً تم اغالقهاالموعدد 

 125 التً تم تحوٌلها للوائب الةام عدد المووآ 

 641 جهزة التتبع التً ٌتم مراقبتها على وظام التتبع الخاص بصهارٌج المٌاه الةادمةأعدد 

 42.601 2020( لسوة 20بلغ عدد زٌارا  التفتٌش  المٌداوٌة التزاما  ألمر الدفاع رقم )

 2 اعتمادهاعدد دراسا  التدقٌق البٌئً التً تم 
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  المحافظات5حماٌة البٌئة فً مكاتب ومدٌرٌات 

 المجموع النشاط

 الطفٌلة5محافظة مدٌرٌة حماٌة البٌئة ل

 186   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 63 وكاوى بٌئٌة

 53 مةامال  تراخٌص

 0 تحوٌال  الوائب الةام 

 0 اإلغالقا 

 656 2020( لسوة 20ألمر الدفاع رقم )  التً تم الكوف علٌها وفقا المووآ

 ربد5إمدٌرٌة حماٌة البٌئة لمحافظة 

 60   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 360 وكاوى بٌئٌة

 173 مةامال  تراخٌص

 14 تحوٌال  الوائب الةام 

 10 اإلغالقا 

 5400 2020 ( لسوة20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 ءمدٌرٌة حماٌة البٌئة للواء البترا

 44   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 6 وكاوى بٌئٌة

 16 مةامال  تراخٌص

 _ تحوٌال  الوائب الةام 

 _ اإلغالقا 

 620 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 البٌئة لمحافظة معانمدٌرٌة حماٌة 

 28 المووؤ  التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌش

 12 وكاوى بٌئٌة

 20 مةامال  تراخٌص

 2 تحوٌال  الوائب الةام 

 0 اإلغالقا 

 804 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 البلقاء5 حماٌة البٌئة لمحافظة مدٌرٌة
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 175   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 159 وكاوى بٌئٌة

 73 مةامال  تراخٌص

 2 تحوٌال  الوائب الةام 

 5 اإلغالقا 

 3617 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 مكتب البٌئة لقضاء الظلٌل5

الرقابة والتفتٌش  التً تم زٌارتها بهدف المووآ  250 

 114 وكاوى بٌئٌة

 58 مةامال  تراخٌص

 102  تحوٌال  الوائب الةام

 3 اإلغالقا 

2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ  2057 

 مكتب حماٌة البٌئة لمحافظة مأدبا

 475   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 67 وكاوى بٌئٌة

 80 مةامال  تراخٌص

 18 تحوٌال  الوائب الةام 

 0 اإلغالقا 

 2450 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 مدٌرٌة بٌئة محافظة المفرق

 320   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 53 وكاوى بٌئٌة

 163 مةامال  تراخٌص

 2 تحوٌال  الوائب الةام 

 2 اإلغالقا 

 1310 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 مدٌرٌة حماٌة البٌئه لمحافظة عجلون

 202   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 97 وكاوى بٌئٌة

 37 مةامال  تراخٌص



 

 Page 10 مديرية السياسات والتعاون الدولي/ قسم إدارة المعرفة ودعم القرار

 

 11 تحوٌال  الوائب الةام 

 9 اإلغالقا 

 2837 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 مكتب حماٌة البٌئة لمحافظة جرش

 280   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 33 وكاوى بٌئٌة

 26 مةامال  تراخٌص

 1 تحوٌال  الوائب الةام 

 0 اإلغالقا 

   1500 2020( لسوة 20الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )  التً تم المووآ

 مدٌرٌة البٌئة لوادي األردن5

 35   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 7 وكاوى بٌئٌة

 16 مةامال  تراخٌص

 0 تحوٌال  الوائب الةام 

 0 اإلغالقا 

 110 2020( لسوة 20)  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم المووآ

  مدٌرٌة حماٌة البٌئه لمحافظة الكرك

 140   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 136 وكاوى بٌئٌة

 46 مةامال  تراخٌص

 5 تحوٌال  الوائب الةام 

 3 اإلغالقا 

 1049 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 مدٌرٌة حماٌة البٌئه لمحافظة الزرقاء

 187   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 156 وكاوى بٌئٌة

 156 مةامال  تراخٌص

 45 تحوٌال  الوائب الةام 

 16 اإلغالقا 

 1491 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ
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 لمحافظة العاصمةمدٌرٌة حماٌة البٌئه 

 42   التً تم زٌارتها بهدف الرقابة والتفتٌشالمووآ

 123 وكاوى بٌئٌة

 3 مةامال  تراخٌص

 22 تحوٌال  الوائب الةام 

 24 اإلغالقا 

 315 2020( لسوة 20  التً تم الكوف علٌها وفقا ألمر الدفاع رقم )المووآ

 

 

 

 تلوثومكافحة الالبٌئً رصد ال    

 مراقبة ووعٌة الهوا :فً مجال 

  محطية رصيد  01االستمرار فً توغٌل الوبكة الوطوٌة لمراقبة ووعٌة الهوا  المحٌط فً األردا التً تتكوا ما

ثابتيية موزعيية اييما خمسيية بييرامج رصييد فييً سييبع محافظييا  هييً )الةاصييمة عميياا  الزرقييا   إربييد  المفييرق  

المحييٌط فييً المويياطق الصييواعٌة والمويياطق السييكوٌة  حٌييث ٌييتم رصييد ووعٌيية الهييوا  ( البلقييا   الكييرك  الطفٌليية

وتحتيوي كيل محطية عليى أجهيزة قٌياس  ( والمواطق التً تمتاز بحركية سيٌر كثٌفية للمركبيا  )الطيرق الرئٌسيٌة

لملوثا  الهوا  المحٌط تةمل بوكل مستمر على مدار الساعة باإلاافة إلى أجهزة لقٌاس عواصر الطقس فً كل 

 مدٌوة.

 وارٌع توسيةة الويبكة الوطوٌية لمراقبية ووعٌية الهيوا  المحيٌط  حٌيث قامي  اليوزارة خيالل عيام االستمرار فً م

بتؤسييٌس محطتييً رصييد ثابتيية جدٌييدة )الحسييا والزمٌليية( بالتوييارك مييع القطيياع الخيياص ) وييركة مويياجم  2020

وجييد بهييا الفوسييفا  األردوٌيية ووييركة الةطييارا  للصييخر الزٌتييً( لرصييد ووعٌيية الهييوا  المحييٌط فييً مويياطق ال ت

 .2021محطا  رصد حٌث بدأ توغٌل هذه المحطا  رسمٌا  موذ مطلع عام 

  االستمرار فً إصيدار التقيارٌر الدورٌية )الٌومٌية والويهرٌة والسيووٌة( وستووير قرٌبيا  التقيارٌر السيووٌة لمراقبية

 . 2021ووعٌة الهوا  المحٌط لةام 

 لى وبكة اإلوترو  ما خالل الموقع اإللكتروويً للبيث االستمرار فً وور وتائج مإورا  ووعٌة الهوا  المحٌط ع

كميا قامي  اليوزارة بيالربط  https://www.jordanenv.comالمباوير المتيال لكافية الميواطوٌا والبياحثٌا. 

  المباويير لوتييائج وظييام مراقبيية ووعٌيية الهييوا  اإللكترووييً مييع وييبكة الرصييد الةالمٌيية لمإويير ووعٌيية الهييوا  

https://aqicn.org   وكييذلك أيتٌحيي  المةلومييا  والبٌاوييا  للجمٌييع عييا ووعٌيية الهييوا  المحييٌط علييى موقييع

  http://moenv.gov.joكترووً الرسمً الوزارة اإلل

   االستمرار فً توغٌل المختبر المتوقل لقٌاس تسع ملوثا  فيً الهيوا  المحيٌط للتؤكيد ميا صيحة قيرا ا  محطيا

حطيا  رصيد الرصد الثابتة والةاملة لصالح الوزارة وعمل القٌاسيا  الالزمية فيً األمياكا التيً ال ٌوجيد فٌهيا م

https://www.jordanenv.com/
https://aqicn.org/
https://aqicn.org/
http://moenv.gov.jo/
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ثابتة أو فً الحاال  الطارئية  حٌيث تيم تويغلٌه حسيب الخطية التويغٌلٌة فيً عيدة مواقيع فيً محافظيا  المملكية  

 وصدر  تقارٌر وتائج الرصد واتيخذ  اإلجرا ا  الالزمة بوا  علٌها. 

 لكترووييً االسيتمرار فيً متابةيية االوبةاثيا  الصييادرة ميا مييداخا الويركا  الكبيرى مييا خيالل بروييامج اليربط اإل

المباور لمداخوها مع وزارة البٌئة حٌث تم الربط المباوير ميع الموويآ  التالٌية: مصيوع البيرومٌا  ومحطية تولٌيد 

كهربا  ورق عماا  والوركة الحدٌثة لإلسمو  والتةدٌا )المواصٌر(  ومحطية تولٌيد الطاقية لويركة المواصيٌر  

  رقة الوفاٌا  الطبٌة فً جامةة الةلوم والتكوولوجٌا.  حاووركة إسمو  القطراوة  والوركة الوطوٌة للكلورٌا

 

 مراقبة ووعٌة المٌاه : 

  االستمرار فً توفٌذ الموروع الوطوً لمراقبة ووعٌة المٌاه فيً األردا واليذي ٌغطيً خمسية قطاعيا  هيً المٌياه

الجوفٌة  األودٌة الرئٌسٌة  السدود الرئٌسٌة  المحطا  الرئٌسٌة لمةالجة مٌاه الصرف الصيحً  والمٌياه الةادمية 

غٌير الرابطية عليى ويبكة الصيرف الصيحً. حٌيث الصواعٌة الواتجة عا المووآ  الصواعٌة الكبرى فً المملكة 

موقةا  حسب الخطة التوفٌذٌية السيووٌة  كميا تيراقيب سيووٌا  ( 243)تيراقب ووعٌة المٌاه فً القطاعا  المختلفة فً 

موقةا . وقد صدر  التقارٌر الوهرٌة ( 02)ووعٌة الحمؤة الواتجة عا محطا  مةالجة مٌاه الصرف الصحً فً 

. وسٌوور 2020ٌاه والتقارٌر السووٌة للموروع الوطوً لمراقبة ووعٌة المٌاه فً األردا لةام الدورٌة لووعٌة الم

جهيي  المخاطبييا  الرسييمٌة للجهييا  المةوٌيية التخيياذ 2021قرٌبييا تقرٌيير عييام    وبوييا  علييى وتييائج المراقبيية وي

 اإلجرا ا  الالزمة.

  محطية رصيد  (24)المسياهمة فيً اسيتدامة عميل المويروع اليوطوً لمراقبية ووعٌية المٌياه عيا بةيد المكيوا ميا

أيووئ  فً كل ما سٌل الزرقا   ووهر الٌرموك ووهر األردا وقواة الملك عبدهللا وسد الملك طالل  حٌث ٌتم ميا 

لكٌمٌائٌة للمٌاه فيً تليك المواقيع وجميع خالل األجهزة الموجودة فً تلك المحطا  تحلٌل الخصائص الفٌزٌائٌة وا

وتحلٌل تلك المةلوما  ما خالل وظام آلً أوتومياتٌكً محوسيب وتخزٌوهيا قيً قاعيدة بٌاويا  ٌيتم االسيتفادة موهيا 

 .2021حٌث صدر التقرٌر السووي للموروع الوطوً لمراقبة المٌاه عا بةد لةام   ما الجها  المةوٌة

 

وتها  ميا إعيداد مسيودة القائمية الوطوٌية للمإويرا  البٌئٌية والتيً اإلمإورا  البٌئٌة فقد تم أما فً ما ٌخص حالة البٌئة وال

 عداد المإورا  البٌئٌة. إفً  سٌبوى علٌها تقرٌر حالة البٌئة الثالث والتً تةتمد أحدث الموهجٌا  المتبةة عالمٌا  

 

 

 المتدهورة بٌئٌا  وإعادة تأهٌل المناطق  ومكافحة التصحرٌة النظم البٌئٌة حما

 توقٌع مذكرة تفاهم مع سلطة موطقة الةقبة اإلقتصادٌة الخاصة لتفوٌض السلطة بإدارة محمٌة الةقبة البحرٌة. 

 إعتماد الخطة اإلدارٌة لمحمٌة الةقبة البحرٌة ومتابةة توفٌذها ما قبل سلطة موطقة الةقبة اإلقتصادٌة الخاصة. 

 ًمكتييب غيرب آسييٌا ووزارة التخطيٌط والتةيياوا الييدولً  –لحماٌيية الطبٌةية  المتابةية والتوسييٌق ميع اإلتحيياد اليدول

وحيو اوبةاثيا  موخفاية الكربيوا ميا أوويطة السيٌاحة البٌئٌية  وسلطة الةقبة اإلقتصادٌة الخاصة لتوفٌذ موروع "

 .GEF" والممول ما مرفق البٌئة الةالمً وإدارة محمٌة الةقبة البحرٌة
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  الوزارة وبموياركة عيدد ميا المإسسيا  الوطوٌية وبالتوسيٌق ميع اليدٌواا الملكيً توكٌل لجوة فوٌة وطوٌة برئاسة

ورئاسة الوزرا  لدراسة أثر مستحارا  واقً الومس على الويةاب المرجاوٌية فيً خليٌج الةقبية ومتابةية توفٌيذ 

 .توصٌا  هذه اللجوة مع الجها  المةوٌة

  لخيياص بالتةيياوا الفوييً إلسييتةارة ووقييل الخبييرا  مصييادقة األردا علييى البروتوكييول اإلقلٌمييً ا السييٌر بييإجرا ا

والفوٌٌا واألجهزة والمةدا  والمواد فً الحاال  الطارئة ما بٌا اليدول األعايا  فيً الهٌئية اإلقلٌمٌية للمحافظية 

 على بٌئة البحر األحمر وخلٌج عدا.

  اإلتفاقٌة متابةة توفٌذ اإللتزاما  المترتبة على المملكة والقرارا  الصادرة عا( الدولٌة للتووع الحٌويCBD.) 

 ( المواركة فً الموتدى الخاص بمةلوما  التسلسل الرقمً للموارد الجٌوٌةDSI ). 

  عيداد وإ المتابةية ميع صيودوق حماٌية البٌئية ومإسسية الحيق بخصيوص المويروعوإعداد مقتيرل مويروع جيذور

 الخرائط الرقمٌة للمواقع عود الطلب.

  ما قبل صودوق حماٌة البٌئة مع الجها  الموفذة والوركا  المةوٌٌا.متابةة موارٌع التحرٌج الممولة 

  متابةة وواطا  موروعCash for Work  ًوالموفذ ما قبل الوكالة األلماوٌة للتةاوا الدولGIZ. 

  توفٌذ اإلطار الوطوً للسالمة األحٌائٌة"توفٌذ موروع". 

  التقرٌيير الييوطوً الرابييع المتةلييق بتوفٌييذ أحكييام  الوثييائق الالزميية للحصييول علييى التموٌييل الخيياص بإعييدادإعييداد

 بروتوكول قرطاجوة للسالمة األحٌائٌة.

  الميواد التوعوٌية اركة فيً إعيداد مويالو  محمٌية عجليوافيً بيالٌوم الةيالمً للتويوع الحٌيوي إحتفالٌة خاصة عقد

خييالل المائيية عييام  الخاصيية باإلحتفالٌيية والفٌييدٌو الخيياص بإوجييازا  المملكيية فييً مجييال حماٌيية التوييوع الحٌييوي

 المااٌة.

  المتابةة والتوسٌق مع وزارة التخطٌط والتةاوا الدولً فٌميا ٌخيص إدارة موحية مرفيق البٌئية الةيالمً فيً دورتيه

السابةة ودعيم مقتيرل المويروع المقيدم ميا اإلتحياد اليدولً لحماٌية الطبٌةية والمتةليق بالسيٌاحة البٌئٌية موخفاية 

 بة البحرٌة.اوبةاثا  الكربوا فً محمٌة الةق

  مييع فرٌييق دٌييواا المحاسييبة فٌمييا ٌتةلييق بالتييدقٌق علييى الحٌيياة البرٌيية )المحمٌييا  الطبٌةٌيية( للفتييرة مييا المويياركة

2018-2020. 

  البٌئٌيية علييى مجابهيية المخيياطر  -متابةيية أعمييال موييروع التييدخال  الةاجليية لتةزٌييز قييدرة الموظوميية االجتماعٌيية

إفرٌقٌييا والموفييذ مييا قبييل مكييـتب الٌـووـسييـكو اإلقلٌييـمً للـةييـلوم فييً  الطبٌةٌيية فييً موطقيية الوييرق األوسييط ووييمال

 الـدول الـةـربـٌـة فً القـاهـرة والممول ما قبل الحكومة الٌاباوٌة.

 تحدٌث خرائط الوبكة الوطوٌة للمحمٌا  الطبٌةٌة. 

 ( دراسة الخرائط الرقمٌة الخاصة بالمواطق الهامة للتووع الحٌويKBAs بالتةاوا مع ) الجمةٌية الملكٌية لحماٌية

 الطبٌةة.

 مواقع التوقٌب عا الوحاس القدٌمة والمقترحة.والخرائط الرقمٌة الخاصة بمحمٌة ااوا  إعداد 

 موروع إعادة تؤهٌل موطقة تالل الفوسفا  فً الرصٌفة: 
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ملٌوا متر مكةب( المتراكمة ما موقةها الحالً )موطقة أكوام  3.5بإزالة أكوام الفوسفا  )حٌث ٌقدر حجم التلة ب  البد  

كيم لٌصيار اليى كربلية الفوسيفا  واالسيتفادة ميا أمكيا  3الفوسفا (. و ٌتم وقل تلك األكوام الى موطقة أبو صٌال على بةد 

فيير الموجييودة فييً الموطقيية. وتقييدر وسييبة االزاليية للييتالل )وسييبة اوجيياز موييه  واسييتةمال الجييز  المتبقييً موييه فييً طميير الح

 % وسٌتم الةمل على تسلٌم الموقع تمهٌدا  القامة موارٌع توموٌة تةود بالوفع على سكاا الموطقة.100الموروع( بحوالً 

  موطقيية إغيالق مكييب الكمخيية والةميل بييه مييا موقةيه السييابق فييً موطقيية تيالل الفوسييفا  الييى موقةيه الحييالً فيي ً

 البٌاة  وٌجري الةمل حالٌا على استقبال الكمخه فً موقةه الجدٌد مجاوا .

 :موروع إووا  الحدٌقة البٌئٌة فً الرصٌفة 

دووييم حٌييث تييم  75وتهييا  مييا أعمييال المرحليية األولييى مييا موييروع إووييا  الحدٌقيية البٌئٌيية علييى أرض مسيياحتها حييوالً ال 

األرض وغييرف الحراسيية. أمييا المرحليية الثاوٌيية فقييد تييم إعييداد المخططييا  االوتهييا  مييا تسييوٌة األرض وبوييا  سييور حييول 

ووثائق الةطا  الالزمة إلووا  الحدٌقية ميا قبيل وزارة األويغال الةامية واإلسيكاا وتيم طيرل الةطيا  والبيد  بؤعميال توفٌيذ 

وأعمييال التوييجٌر   المرحليية الثاوٌيية للموييروع والتييً توييمل بوييا  المالعييب والممييرا  والييدورا  الصييحٌة وغييرف اإلدارة

 % لتارٌخه.50وبلغ  وسبة اإلوجاز للموروع حوالً 

 : موروع إعادة تؤهٌل سٌل الزرقا 

  ٌتم مراقبة ووعٌة المٌاه على طول سٌل الزرقا  وفً أكثير ميا وقطية وبويكل دوري وأخيذ عٌويا  وفحصيها ميا

 خالل مختبرا  مةتمدة.

  محطا  رصد ثابتة لمراقبة ووعٌة المٌاه.ٌتم مراقبة ووعٌة المٌاه فً السٌل عا بةد ما خالل 

  ٌييتم مييا خييالل كييوادر التفتييٌش فييً الييوزارة القٌييام بجييوال  مٌداوٌيية ودورٌيية مسييتمرة علييى امتييداد موطقيية السييٌل

بالتةيياوا مييع االدارة الملكٌيية لحماٌيية البٌئيية والسييٌاحة لوقييف االعتييدا ا  البٌئٌيية علييى السييٌل والحييد مييا االلقييا  

 مختلفة فٌه واتخاذ االجرا ا  المواسبة بحق المخالفٌا.الةووائً للوفاٌا  ال

  ٌتم مراقبة ووعٌة المٌاه ما خالل برامج رصد ووعٌة المٌاه الوطوٌية اليذي تقيوم بيه وزارة البٌئية للتؤكيد ميا عيدم

 وجود ملوثا  تار بالصحة والبٌئة.

  الةادمة وٌتم متابةة مسارها ميا قبيل  تم واع وظام تتبع الكترووً على الصهارٌج الواقلة للمٌاه الةادمة والزٌو

 كوادر الوزارة للحد ما الطرل الةووائً لها واتخاذ االجرا ا  المواسبة بحق المخالفٌا.

  عييداد دراسييا  الجييدوى لموييروع إووييا  المحطيية المركزٌيية لمةالجيية المٌيياه الةادميية الصييواعٌة فييً موطقيية إتييم

ا  المةوٌة  وستقوم وزارة المٌاه والري بتوفٌيذ إوويا  المحطية الحالبا  ما قبل وزارة البٌئة وبالتوارك مع الجه

 فور توفر التموٌل الالزم  علما بؤا إووا  المحطة سٌخفف ما اإللقا  الةووائً للمٌاه الةادمة فً السٌل.

  تم واع مصفوفة إجرا ا  لتؤهٌل حوض سٌل الزرقا  واعتمادها ما قبل رئاسة الوزرا  وتةمٌمها عليى جمٌيع

ا  ذا  الةالقيية لتوفٌيذ التوصييٌا  اليواردة فٌهييا  حٌيث تييم توزٌيع المهييام كيل حسييب اختصاصيه و ٌجييري اليوزار

 الةمل على توفٌذ تلك االجرا ا .
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 التواصل والتوعٌة

 ( إتفاقٌة مع موظما  المجتمع المدوً والجها  ذا  الةالقة اما المرحلة الخامسة استكماال 14توقٌع )

 التحرٌج الوطوً.لموروع 

 .توقٌع مذكرة تفاهم مع جمةٌة البٌئة األردوٌة لتوفٌذ موروع تدوٌر الوفاٌا  الصلبة 

 .إعداد مذكرا  تفاهم مع وزارة الةدل ووزارة التربٌة والتةلٌم فً مجال توفٌذ برامج ومبادرا  التوعٌة البٌئٌة 

 عداد دلٌل حوكمة الجمةٌا  البٌئٌةإوتها  ما اإل. 

 رحا  موارٌع صودوق دعم الجمةٌا  للتؤكد ما استكمالها لجمٌع الوروط وكتابة التوصٌا  الخاصة ستالم مقتإ

 .بها
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 كٌاس وفاٌا  أاما الخطة الوطوٌة للتوعٌة البٌئٌة وتتاما توزٌع  "خلً كٌسك بسٌارتك" توفٌد مبادرة

 ة.المملكللسٌارا  وبرووورا  توعوٌة فً كافة محافظا  

  وبٌئة وادي والسٌاحة دارة الملكٌة لحماٌة البٌئة مرٌكٌة واإلبالتةاوا مع كل ما السفارة األتوفٌذ حمال  وظافة

 .ردااأل

 ستدامةجل اإلأسس التةلٌم البٌئً ما أرسا  إستراتٌجٌة إ إطالق. 

 جل التومٌة المستدامةأجتماع التحاٌري لمإتمر الٌووسكو الةالمً للتةلٌم ما المواركة فً اإل. 

 البٌئةصندوق حماٌة 

ٌقوم الصودوق بتموٌل المبادرا  واألووطة )الطلبا  المقدمة خارج دورة الموارٌع( التً تكوا غاٌتها حماٌة البٌئة 

واستدامتها ورفع سوٌة الممارسا  البٌئٌة الهادفة الى تطوٌر الواع البٌئً والتومٌة المستدامة فً المملكة وتحقٌق 

 .فً إٌجاد حلول للمواكل البٌئٌةاألولوٌا  البٌئٌة الوطوٌة والمساهمة 

 وٌساهم الصودوق فً تقدٌم الدعم الالزم فً حاال  الطوارئ والكوارث البٌئٌة أو اإلستثوائٌة التً قد تتةرض لها المملكة.

 :2021إوجازا  الصودوق للةام 

  فً مجال مكافحة حرائق الغابا 

  الغابا توقٌع اتفاقٌة  دعم مع الدفاع المدوً لمكافحة حرائق  

  الموافقة على دعم االدراة الملكٌة لحماٌة البٌئة والسٌاحة لمكافحة حرائق الغابا  

 

 عادة تدوٌر الوفاٌا فً مجال إ 

  الموافقة على تخصٌص مبلغ ملٌوا دٌوار لوزارة االدارة المحلٌة لغاٌا  التةامل مع الوفاٌا  الصلبة فً المواطق

  الوافذة.ة  والطرق الحرجٌة والغابا   والمواطق السٌاحٌ

 ًاستئواف اعمال االتفاقٌا  المرتبطة بالمدارس  والتً تم اٌقافها بسبب جائحة كورووا وه: 

 جمةٌة الجووب للحفاظ على البٌئة والمجتمع / اعادة تدوٌر الوفاٌا  الصلبة فً مةاا.  

  جمةٌة البٌئة االردوٌة / اعادة تدوٌر الوفاٌا.  

  / ما اجل بٌئة اجمل واوقى مةا  جمةٌة االرض الطٌبة الخٌرٌة.  

  التدوٌر.متحف اطفال االردا / الحقٌبة التةلٌمٌة للتدرٌب على اعادة  

  توقٌع اتفاقٌة لدعم اووا  مركز تدرٌبً على اعادة التدوٌر فً جرش / الجمةٌة الخارا  لحماٌة الطبٌةة

  .والبٌئة

  اعادة تدوٌر الوفاٌا  الةاوٌة واوتاج الكومبوس  الموزلً / الجمةٌة االردوٌة توقٌع اتفاقٌة للتدرٌب على

   .لمكافحة التصحر وتومٌة البادٌة

 

 موارٌع التوجٌر 

  دووم فً كل ما الكرك   عجلوا  الطفٌلة 3000تفاقٌة التحرٌج مع وزارة الزراعة لزراعة بإاستمرار الةمل.  

  دووم فً الكرك 3000على  3وتوفٌذ وواط جذور  2+1جذور توقٌع اتفاقٌة ثالثٌة الستدامة وواط.  

 الموافقة على تخصٌص مبلغ دعم للجها  التً تم توقٌع اتفاقٌا  مةها اما الخطة الوطوٌة للتوجٌر.  

 

 موارٌع المتوزها  البٌئٌة 

 توقٌع اتفاقٌة لدعم توفٌذ الحدٌقة البٌئٌة فً الرصٌفة اما موروع اعادة تؤهٌل تالل الفوسفا . 

 االوتها  ما اعمال متوزه زبود وسٌل حسباا بالتةاوا مع البوك االردوً الكوٌتً وبلدٌة واعور.  
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 ووا  متوزه بٌئً فً غابا  وصفً التل بالبلقا  مع المركزٌة لتجارة السٌارا  )مرحلة بإاالستمرار  ٌتم

 .المخططا (

 

 موارٌع الزراعة المائٌة 

  الزراعة المائٌة الموزلٌة ما خالل التمكٌا البٌئً مع المركز الوطوً للةدالة توقٌع اتفاقٌة لدعم موروع تةزٌز

  .البٌئٌة  فً كل ما المفرق  عجلوا  االغوار  مةاا

 الموافقة على دعم وزارة التومٌة االجتماعٌة لموارٌع زراعة مائٌة. 

 

 ًموارٌع على المستوى الوطو 

 ٌة بموروع التتبع االلكترووً لصهارٌج المٌاه الةادمة  والةمل الموافقة على تخصٌص مبلغ للبد  بالمرحلة الثاو

  .على تحسٌا الوظام

 الموافقة على تحسٌا البوٌة التحتٌة فً مكب الوفاٌا  الخطرة / السواقة.  

 االوتها  ما اعداد دلٌل االدارة المستدامة للمووآ  / مإسسة دٌمومة لالستوارا  البٌئٌة.  

  (.لورا  حاوٌا  اما مبادرة )ٌال وغٌر سلوكوا لوحمً بٌئتواالموافقة على تخصٌص مبلغ  

  االوتها  ما اعمال فتح وتةبٌد الطرٌق المإدي لمحطة التوقٌة فً الالٌل  تمهٌدا الووا  محطة مةالجة السماد

  .الةاوي

 الثاوً / تم توقٌع اتفاقٌة مع وزارة الوباب لدعم اووا  خالٌا طاقة ومسٌة فً مدٌوة االمٌر هاوم با عبدهللا 

  .مادبا

 االستمرار بتموٌل توفٌذ الخطة الوطوٌة للتوعٌة البٌئٌة التً اطلقتها الوزارة.  

  ًاالستمرار بتوفٌذ اتفاقٌة جائزة االستدامة البٌئٌة للمووآ  الصواعٌة بدورتها الثاوٌة / مركز الملك عبدهللا الثاو

 .للتمٌز

  لتوقٌع االتفاقٌا  دراة تمهٌدا  لةراها على مجلس اإل 2021استكمال دراسة طلبا  دعم الموارٌع لدورة. 

  االستمرار بتوفٌذ ومتابةة مبادرة المتوزها  البٌئة والتوسٌق مع الجها  الممولة والجها  ذا  الةالقة ما خالل

 :اللجاا الموكلة لهذه الغاٌة

 متوزه غابا  زبود وسٌل حسباا. 

 متوزه وصفً التل. 

 متوزه دٌر عال. 

  ووا  الحدٌقة البٌئٌة إعادة تؤهٌل تالل الفوسفا  بالرصٌفة وإمتابةة. 

 2019/2021ووطة القائمة لدورة موارٌع متابةة توفٌذ الموارٌع واأل . 

  عادة تدوٌر المخلفا  الصلبة فً مةااإموروع. 

  عادة تدوٌر الوفاٌا  الصلبة فً عمااإموروع. 

   وقى / المفرقأجمل وأجل بٌئة أما  موروع مةا. 

 وواط الحقٌبة التةلٌمٌة / متحف اطفال االردا. 

 وواط التحرٌج باستغالل المٌاه الةادمة / الكرك  عجلوا  صوفحة. 

 زالة الطمم ما سوق الحالل القدٌمإ. 

 جائزة االستدامة البٌئٌة / مركز الملك عبدهللا الثاوً للتمٌز. 

 ووا  الطرٌق المإدي لمحطة التوقٌة / الالٌلإ. 

  ما الةام / الدفاع المدوًدعم وتموٌل مع مدٌرٌة األتفاقٌة إتوقٌع. 

 متابةة مكافحة حرائق الغابا  مع الجها  ذا  الةالقة. 
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 دراسة طلبا  الحصول على الدعم خارج دورة الموارٌع. 

 متابةة توفٌذ بوود الخطة الوطوٌة للتوعٌة البٌئٌة. 

  كٌدرووا  برك الزٌبار فً مكب اإلإمتابةة تموٌل. 

 

 برنامج إعادة تأهٌل البادٌة )التعوٌضات البٌئٌة( 

 مشروع حصاد مٌاه األمطار على مستوى المساقط المائٌة الكبرى من خالل إنشاء الحفائر والسدود فً البادٌة األردنٌة

 :اإلوجازا 

 ( حٌث تم صٌاوة ما ٌقارب  60االستمرار فً توفٌذ اتفاقٌة صٌاوة الحفائر والسدود )والةمل  حفٌرة 50حفٌرة

  .جاري على اكمال كافة الوواطا 

 

مشروع تحسٌن الغطاء النباتً الطبٌعً والتنوع الحٌوي ورفع إنتاجٌة المرعى من خالل زراعة الشجٌرات الرعوٌة 

 تحت تقانات الحصاد المائً وحماٌة المواقع التً تم تأهٌلها

 :اإلوجازا 

  الف دووم ما تقاوا  الحصاد  16  حٌث تم توفٌذ ما ٌقارب 9/2020االستمرار فً توفٌذ االتفاقٌة الموقةة بوهر

  .الف وتلة رعوٌة 700المائً )الفالٌراوً( وتم زراعة ما ٌقارب 

 

 مشروع تحسٌن نوعٌة مٌاه الشرب والسقاٌة من خالل إعادة تأهٌل اآلبار اإلرتوازٌة فً البادٌة األردنٌة

 :اإلوجازا 

 غٌله على الطاقة البدٌلةتوفٌذ صٌاوة لبئر تل حساا/المفرق وتو. 

  الةمل على توغٌل بئر جرف الدراوٌش /الطفٌلة على طاقة الرٌال  حٌث ما المتوقع االوتها  موه فً عام

2022. 

  وبئر الغدف على الطاقة البدٌلة  وما المتوقع االوتها  ما توفٌذ 7الةمل على توفٌذ توغٌل كل ما بئر الجفر  

 .2022هذه اآلبار خالل عام 

 

روع رفع كفاءة إنتاجٌة الثروة الحٌوانٌة فً البادٌة وتحسٌن دخل الفئات المستهدفة من خالل تقدٌم الحوافز لمربً مش

  الثروة الحٌوانٌة والجمعٌات التعاونٌة الرعوٌة

 :اإلوجازا 

 االستمرار على توغٌل الةٌادا  البٌطرٌة المتوقلة ما خالل االتفاقٌة الموقةة مع وزارة الزراعة. 

 روع رفع القدرات والتدرٌب واإلرشاد والتوعٌة لمربً األغنام والجمعٌات التعاونٌة والمجتمع المحلًمش

 :اإلوجازا 

  االستمرار بتوفٌذ التدرٌب واالرواد ما خالل اإلتفاقٌة الموقةة مع وزارة الزراعة  والمإسسة التةاووٌة

 .األردوٌة
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 وتعلٌة سد الوالةمشروع اإلنتاج المستدام لألعالف المروٌة 

 :اإلوجازا 

 االوتها  ما توفٌذ تةلٌة سد الوالة وتم استالمه ما قبل سلطة وادي األردا اسالما اولٌا. 

  جمةٌا  تةاووٌة فً جووب  6الةمل على موروع زراعة االعالف المستدامة واالستمرار فً توفٌذ الموارٌع مع

 .عماا

 تقاعدٌا الةسكرٌٌا التةاووٌةتوقٌع اتفاقٌتٌا مع الجمةٌة االقتصادٌة للم. 

  دووم ما وجر البالووٌا حول سد الوالة 1800زراعة. 

  ف دووم فً سهول ذٌبااآال 8ولى  واالستمرار بالتوسع لغاٌة أدووم ما البرسٌم كمرحلة  1000زراعة.  

 

 ردنٌةمشروع إنشاء وإستدامة الجمعٌات التعاونٌة الرعوٌة لمربً الثروة الحٌوانٌة فً البادٌة األ

 :اإلوجازا 

  جمةٌة موزعة على البادٌة األردوٌة 12توفٌذ الموارٌع المدرة للدخل مع. 

 ( 44االستمرار فً متابةة ما تم توفٌذه مع الجمةٌا  التةاووٌة التً تم دعمها .)جمةٌة 
 

 حصاءات عامةإ

طلب لةدم  (0)طلبا  ورفض  (22)تم الرد على طلبا  للمةلوما   و( 24) 2021ةام التلق  وزارة البٌئة فً 

  بحٌث بلغ وبمكتب خدمة الجمهورختصاص  كما تم االستجابة والرد على استفسارا  المراجةٌا والجمهور هاتفٌا  اإل

مةاملة أوزوا   وكما تم التةامل  (0352)مراجةا   وتم اوجاز  (22254) 2021عدد المراجةٌا لوزارة البٌئة فً الةام 

 وكوى وصل  لموصة بخدمتكم. (0352) مع

 

 

 

 


