
 

 :مقدمة

يعتبر ملف إدارة النفايات من أهم القضايا البيئية التي توليها الحكومة أهمية كبيرة وخاصة وزارة البيئة، وزارة اإلدارة المحلية 
وأمانة عمان الكبرى وتعرف النفايات على أنها أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها أو ينوي التخلص منها أو يجب 

( كغم /شخص/يوم ليشكل 1 -0.8عليه التخلص منها وفقاً للتشريعات النافذة، ويبلغ معدل تولد النفايات للشخص في المملكة حوالي)

ً إضافة إلى أكثر من مليون متر مكعب من المخلفات الحيوانية مليون طن من ا 3ما يقارب  لنفايات الصلبة البلدية المتولدة سنويا

 )الزبل( وغيرها من انواع النفايات الصناعية والطبية وااللكترونية.
ي شوارع المدن والقرى وتواجه البيئة االردنية تحديات كبيرة تتعلق بادارة النفايات أهمها  ظاهرة اإللقاء العشوائي للنفايات ف

والشوارع النافذة والمتنزهات والغابات واألماكن المفتوحة  وغيرها، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتطبيق منظومة هرمية إدارة 
 النفايات ومعالجة النفايات الناجمة عن القطاع الزراعي ) السماد العضوي)الزبل(،الزيبار، نفايات المسالخ وغيرها.

 ة المرفقة لمواجهة تحديات ادارة النفايات للسنوات الخمس القادمة وما بعدها تحقيق االهداف التالية:ونورد الخط
 الحد من انتشار النفايات واإللقاء العشوائي لها  . -1
 تطوير التشريعات الناظمة للنفايات ووضع إطار عام لها لتالفي اإلزدواجية في العمل وتحديد المسؤوليات. -2
 .للنفايات  وتحسين منظومة ادارتهاوعي الالزم للحد من االلقاء العشوائي نشر ال -3
 إنشاء البنية التحتية المناسبة وتطبيق منظومة هرمية إدارة النفايات. -4
 حوكمة قطاع إدارة للنفايات وبناء الهيكل التنظيمي والقدرات المؤسسية الالزمة . -5
 .رة النفاياتتفعيل القوانين واالنظمة النافذة إلدا -6

 

  

 الخطة الوطنية إلدارة النفايات
(2026-2022) 
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 (الطارئالوضع القائم )أوالً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة 

 عـن المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 
 مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتشار النفايات في 
 الشوارع النافذة

 

مرجعيات التوحيد لمحلية لامبادرة وزارة اإلدارة 
المسؤولة عن المهام المتعلقة بجمع النفايات 
ونقلها بهدف المحافظة على تجميل المدن 
واالهتمام بالغابات والطرق الواقعة ضمن 

حيث  االختصاص والمواقع االثرية والسياحية،
ستقوم وزارة اإلدارة المحلية بهذا الدور على أن 

لجهات المختصة بتغطية تكاليف هذه تقوم ا
 . العمليات

 وزارة اإلدارة المحلية  -
الجهات المسؤولة عن 

 التمويل: 
وزارة البيئة  -

)دفعة لمرة 
 واحدة(

وزارة األشغال  -
 العامة واإلسكان

وزارة السياحة  -
 واآلثار

 وزارة الزراعة  -

وزارة اإلدارة  -
 المحلية 

 وزارة البيئة  -
وزارة األشغال  -

 واإلسكانالعامة 
وزارة السياحة  -

 واآلثار
 وزارة الزراعة -

المدى القصير 
وبشكل متكرر 

 سنوياً 

خاطب معالي نائب رئيس الوزراء 
وزير االدارة المحلية وزير البيئة 

لطلب تحويل مبلغ مليون دينار من 
حساب صندوق حماية البيئة لصالح 
وزارة االدارة المحلية لمرة واحدة 

معالي وزير فقط، كما خاطب كل من 
االشغال العامة واالسكان ومعالي 

وزير السياحة واالثار ومعالي وزير 
الزراعة لرصد مبلغ مليون 

وخمسمائة الف سنويا ضمن موازنة 
 كل وزارة لهذه لغاية.

  ذةظيف الشوارع النافنطرح عطاءات لت -
 )عطاء مركزي ، محلي ،..(

بين مراكز  ةواعطاء االولوية للشوارع النافذ
ة الى الشوارع فضاإ ةالمحافظات والعاصم

 ةالى المواقع السياحي ةالمؤدي النافذة
) البتراء،جرش،البحر  ةالمملك في يةالرئيس

،...( ةالميت، جبل نيبو، المغطس، العقب
يحدد في السنة األولى اجمالي  سنوي وبطول

خمس  سنوات الى 5ليصل الطول الكلي بعد 

  ةالخطط التشغيليويحدد بموجب أضعاف 
القيام بحمالت تنظيف يشارك فيها كافة  -

 جهات المعنية ال

 وزارة االشغال -
 وزارة التعليم العالي  -
 وزارة الشباب  -
   ةوزارة االدارة المحلي -
من  ةالمشاريع الممول -

 الخارج 
 الجهات المانحة  -

 

 ةوزارة البيئ -
وزارة التخطيط  -

 والتعاون 
 الدولي 

لجان اشرافية من  -
 ةالمعنيالجهات 

من  ةلجان فني -
   ةالجهات المعني

 

من  ةخطط تشغيلي إعداد بحاجة الى المدى القصير 
 وخاصةة قبل كل جهة ذات عالق

 العامة واإلسكان  االشغال وزارة
 ووزارة اإلدارة المحلية

 

تشمل )المدارس، مراكز  ةعمال تطوعيأالقيام ب
الشباب ،موظفو القطاع العام ، مشاركة  الجميع 

)تطوع ربع ة، مثال: مبتكر  ةفكار جديدوأببرامج 
 بلدك( فساعة لتنظي

 وزارة الشباب  -
وزارة التربية  -

 والتعليم
 القطاع العام  -

 المدى القصير  ةوزارة البيئ
 

حسب الخطة التشغيليه لوزارة 
 الشباب 
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 (الطارئالوضع القائم )أوالً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة 

 عـن المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 
 مالحظات

المتعلقة  ةالالمنهجي ةالمساقات الجامعيإلزامية 
 ةالمجتمعي ة)المسؤولي ةبتنظيف المناطق المجاور

) 

وزارة التعليم  -
العالي والبحث 

 العلمي 
 

 ةوزارة البيئ
 

المدى القصير/ 
 المتوسط  

حسب الخطط التنفيذية المعدة من قبل 
 يوزارة التعليم العال

 

 
 
 
 

انتشار النفايات في 
 الشوارع النافذة 

جر طار العمل مقابل األإنظافة في التنفيذ برامج 
(cash for work) 

 

 وزارة اإلدارة المحلية -
وزارة األشغال العامة  -

 واإلسكان
 الجهات المانحة  -
 

 وزارة البيئة -
دارة وزارة اإل -

  ةالمحلي
اإلدارة الملكية  -

ئة لحماية البي
 والسياحة

 المدى القصير
 

حسب الخطط التشغيلية المعدة من 
ووزارة  وزارة اإلدارة المحليةقبل 

 األشغال العامة واإلسكان 

 ةعلى الطرق الخارجي ةت مراقباتركيب كامير
 

 
وزارة اإلدارة  -

 المحلية
وزارة األشغال العامة  -

 واإلسكان
  

 
 وزارة البيئة -
دارة وزارة اإل -

  ةالمحلي
اإلدارة الملكية  -

ئة لحماية البي
 والسياحة

  

 
 

 المدى القصير 
 
 
 
 

الخطط التشغيلية المعدة من حسب 
ووزارة  قبل وزارة اإلدارة المحلية
 األشغال العامة واإلسكان

 انتشار النفايات في الغابات 
 )الواقعة داخل التنظيم( 

توحيد مبادرة وزارة اإلدارة المحلية ل -
مرجعيات المسؤولة عن المهام المتعلقة 
بجمع النفايات ونقلها بهدف المحافظة على 

المدن واالهتمام بالغابات والطرق تجميل 
الواقعة ضمن االختصاص والمواقع االثرية 

حيث ستقوم وزارة اإلدارة  والسياحية،
المحلية بهذا الدور على أن تقوم الجهات 

 المختصة بتغطية تكاليف هذه العمليات. 

 وزارة اإلدارة المحلية  -
 

الجهات المسؤولة عن 
 التمويل: 

وزارة البيئة  -
 )دفعة لمرة

 واحدة(
وزارة األشغال  -

 العامة واإلسكان

وزارة اإلدارة  -
 المحلية 

 وزارة البيئة  -
وزارة األشغال  -

 العامة واإلسكان
وزارة السياحة  -

 واآلثار
 وزارة الزراعة -

المدى القصير 
وبشكل متكرر 

 سنوياً 

خاطب معالي نائب رئيس الوزراء 
وزير االدارة المحلية وزير البيئة 

لطلب تحويل مبلغ مليون دينار من 
حساب صندوق حماية البيئة لصالح 
وزارة االدارة المحلية لمرة واحدة 

فقط، كما خاطب كل من معالي وزير 
االشغال العامة واالسكان ومعالي 

وزير السياحة واالثار ومعالي وزير 
عة لرصد مبلغ مليون الزرا
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 (الطارئالوضع القائم )أوالً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة 

 عـن المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 
 مالحظات

وزارة السياحة  -
 واآلثار

 وزارة الزراعة  -

وخمسمائة الف سنويا ضمن موازنة 
 كل وزارة لهذه لغاية.

ه ماكن التنزأعطاءات لتنظيف الغابات و حطر -
 ةالمفتوح

إعطاء مهام الضابطة العدلية للطوافين   -
لمخالفة ظاهرة اإللقاء العشوائي في الغابات 

 وأماكن التنزه
تنفيذ أحكام القانون اإلطاري إلدارة  تفعيل -

  عالقة ذات ال األخرى التشريعاتالنفايات و
 

 وزارة الزراعة  -
 ةوزارة االدارة المحلي -
مجالس الخدمات  -

 ةالمشترك

 وزارة البيئة -
اإلدارة الملكية  -

ئة لحماية البي
 والسياحة

 

 منة الخطط التشغيلي ضرورة إعداد المدى القصير 
 وزارة الزراعة   قبل

انتشار النفايات في 
 واألثريةالمواقع السياحية 

توحيد مبادرة وزارة اإلدارة المحلية ل -
مرجعيات المسؤولة عن المهام المتعلقة ال

بجمع النفايات ونقلها بهدف المحافظة على 
تجميل المدن واالهتمام بالغابات والطرق 
الواقعة ضمن االختصاص والمواقع االثرية 

حيث ستقوم وزارة اإلدارة  والسياحية،
المحلية بهذا الدور على أن تقوم الجهات 

 المختصة بتغطية تكاليف هذه العمليات. 

 وزارة اإلدارة المحلية  -
 

الجهات المسؤولة عن 
 التمويل: 

وزارة البيئة  -
)دفعة لمرة 

 واحدة(
وزارة األشغال  -

 العامة واإلسكان
وزارة السياحة  -

 واآلثار
 وزارة الزراعة -
إقليم البتراء سلطة  -

  التنموي السياحي

وزارة اإلدارة  -
 المحلية 

 وزارة البيئة  -
وزارة األشغال  -

 العامة واإلسكان
وزارة السياحة  -

 واآلثار
 وزارة الزراعة -
سلطة إقليم  -

البتراء التنموي 
 السياحي 

المدى القصير 
وبشكل متكرر 

 سنوياً 

خاطب معالي نائب رئيس الوزراء 
وزير البيئة وزير االدارة المحلية 

لطلب تحويل مبلغ مليون دينار من 
حساب صندوق حماية البيئة لصالح 
وزارة االدارة المحلية لمرة واحدة 

فقط، كما خاطب كل من معالي وزير 
االشغال العامة واالسكان ومعالي 

وزير السياحة واالثار ومعالي وزير 
الزراعة لرصد مبلغ مليون 

وخمسمائة الف سنويا ضمن موازنة 
 ل وزارة لهذه لغاية.ك
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 (الطارئالوضع القائم )أوالً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة 

 عـن المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 
 مالحظات

تنظيف المواقع السياحية من قبل وزارة  -
ودائرة اآلثار العامة  السياحة واآلثار

وبالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات 
 المشتركة والمجتمع المحلي

تنفيذ أحكام القانون اإلطاري إلدارة  تفعيل -
  عالقة التشريعات ذات الالنفايات و

اإللقاء العشوائي تركيب الكاميرات لمراقبة  -
 في المواقع السياحية واألثرية 

عمل حمالت دورية لتنظيف المواقع االثرية  -
حسب الخطط التشغيلية للوحدات االدارية 
القائمة على إدارتها ) سلطة اقليم البترا 

 التنموي السياحي(
 

 

واآلثار  وزارة السياحة
)بالتنسيق مع مديرياتها 

 المختصة في المحافظات( 
 اآلثار العامةدائرة 

 وزارة اإلدارة المحلية 
 
 
 
 
 
 
 
سلطة إقليم البتراء  -

 التنموي السياحي
 

 وزارة البيئة  -
اإلدارة الملكية لحماية  -

 والسياحةالبيئة 

ة المعّدة من حسب الخطط التشغيلي المدى القصير 
 وزارة السياحة قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة المعّدة من حسب الخطط التشغيلي
 السياحةوزارة قبل 

انتشار النفايات في 
الشواطئ العامة والبيئة 

 البحرية داخل المياه 
 )العقبة والبحر الميت( 

شواطئ العامة من قبل سلطة منطقة تنظيف ال -
العقبة اإلقتصادية الخاصة وشركة تطوير 

 المجتمع المحلي وبالتعاون معالبحر الميت 
تفعيل تنفيذ أحكام القانون اإلطاري إلدارة  -

 النفايات والتشريعات ذات العالقة  
 

سلطة منطقة العقبة  -
 اإلقتصادية الخاصة 

شركة تطوير  -
 البحر الميت 

 

 وزارة البيئة  -
اإلدارة الملكية لحماية  -

 والسياحةالبيئة 

ة المعّدة من حسب الخطط التشغيلي المدى القصير 
قبل سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية 
 الخاصة وشركة تطوير البحر الميت 

  تنفيذ حمالت تنظيف للبيئة البحرية الداخلية -
لخليج العقبة بالتعاون مع   )جوف البحر(

 الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 

الجمعية الملكية لحماية 
 البيئة البحرية

حسب الخطط التشغيلية المعّدة من  المدى القصير  وزارة البيئة 
قبل الجمعية الملكية لحماية البيئة 

 البحرية
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 (الطارئالوضع القائم )أوالً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة 

 عـن المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 
 مالحظات

انتشار النفايات في 
المناطق الواقعة خارج 

التنظيم وداخل حدود 
 البلديات

تنظيف هذه المناطق من قبل البلديات ومجالس 
 الخدمات المشتركة 

 البلديات  -
مجالس الخدمات  -

 ةالمشترك
إقليم البتراء سلطة  -

  التنموي السياحي

وزارة االدارة  -
 ةالمحلي

 

المعّدة من  ةحسب  الخطط التشغيلي المدى القصير 
ة وسلطة االدارة المحلي وزارةقبل 

 إقليم البتراء التنموي السياحي

تنفيذ  ياتآلضعف 
ذات العالقة التشريعات 

باإلدارة السليمة بيئياً 
 للنفايات 

 لتفعيل القانون البيئةفرق أصدقاء تشكيل  -
اإلطاري إلدارة النفايات والرقابة على 
المخالفات ذات العالقة باإللقاء العشوائي 

 للنفايات 

اإلدارة الملكية لحماية -
 البيئة

 وزارة البيئة -
المنظمات غير الحكومية  -
(NGO's) 

 وزارة التربيه والتعليم -
 وزارة التعليم العالي  -
 وزارة السياحة واآلثار  -
 

 األسس المرجعية وآلياتوضع  - المدى المتوسط  وزارة البيئة 
وآليات  أصدقاء البيئة اعتماد

 تقديم التقارير
حسب الخطط التشغيلية المعدة  -

من قبل وزارة البيئة والجهات 
 ذات العالقة 

اإللقاء العشوائي داخل 
اإلشارات وعند المدن 

طعات االضوئية والتق
  ةالمروري

زيادة أعداد كاميرات المراقبة في الشوارع 
 واإلشارات الضوئية واألماكن السياحية واألثرية

 أمانة عمان الكبرى -
 وزارة اإلدارة المحلية -
وزارة األشغال العامة  -

 واإلسكان

 وزارة البيئة  -
اإلدارة الملكية لحماية  -

  والسياحة البيئة

حسب الخطط التشغيلية المعدة من  المدى القصير 
قبل وزارة اإلدارة المحلية وأمانة 

 عمان الكبرى 

انتشار النفايات في أماكن 
 التنزه

 

فرق أصدقاء البيئة مراقبة أماكن التنزه من قبل 
 والجهات المعنية

 البلديات  -
اإلدارة الملكية لحماية  -

 والسياحة البيئة 
 أمانة عمان الكبرى -

 البيئةوزارة -
 اإلدارة المحلية  وزارة-
 

حسب الخطط التشغيلية المعدة من  المدى المتوسط 
قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة 

 ان الكبرىاإلدارة المحلية وامانة عم

 ةالتحتي ةضعف البني
دارة والتجهيزات  إل

النفايات للتعامل مع 
 ة متطلبات الخط

 البلديات  - تنفيذ مشاريع ريادية في مجال إدارة النفايات 
 أمانة عمان الكبرى  -
 الجهات المانحة  -

 وزارة البيئة  -
وزارة اإلدارة  -

 المحلية 
 أمانة عمان الكبرى  -

حسب الخطط التشغيلية المعدة من  المدى المتوسط 
قبل وزارة اإلدارة المحلية وأمانة 

 الكبرى عمان
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 (الطارئالوضع القائم )أوالً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة 

 عـن المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 
 مالحظات

البيئية عدم وجود التقنيات 
معالجة وإعادة المناسبة ل

تدوير نفايات الهدم والبناء 
وارتفاع حجم الكميات 

  المتولدة

إدارة نفايات الهدم والبناء تحديد مسؤولية  -
 والرقابة عليها 

التنسيق مع الجهات المعنيه اليجاد حلول 
 مستدامة على المستوى الوطني

 أمانة عمان الكبرى  -
 وزارة اإلدارة المحلية  -
لس الخدمات مجا -

 المشتركة
وزارة األشغال العامة  -

 واإلسكان 
 نقابة المقاولين   -

 وزارة البيئة  -
 

حسب الخطط التشغيلية المعدة من  المدى المتوسط
 قبل الجهات المسؤولة عن التنفيذ

معالجة لتوفير البنية التحتية المناسبة  -
 وإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء 

 معالجةإعادة تدوير، إنشاء وحدات  -
يم خاصة على مستوى األقالوالتخلص اآلمن 

 بنفايات الهدم والبناء 

 أمانة عمان الكبرى  -
 وزارة اإلدارة المحلية  -
مجالس الخدمات  -

 المشتركة
وزارة األشغال العامة  -

 واإلسكان 
 نقابة المقاولين   -

 وزارة البيئة  -
 

حسب الخطط التشغيلية المعدة من  بعيدالمدى ال
 الجهات المسؤولة عن التنفيذ قبل

سلطة منطقة العقبة  - إحالة عطاء نظافة للعقبة وما حولها  - نظافة مدينة العقبة 
 اإلقتصادية الخاصة 

حسب الخطط التشغيلية المعدة من  المدى القصير  وزارة البيئة  -
 السلطة قبل 
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 تشريعات إدارة النفاياتثانياً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

 الجهـة المســؤولـة عـن التنفيــذ

 

الجـهـات 

المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
لتنفيذ 

 االجراءات
 

 
 مالحظات

القانون اإلطاري إلدارة  دخول
 2020( لسنة 16النفايات رقم )

والذي يعتبر المظلة حيز النفاذ 
الرسمية إلدارة النفايات في 

 المملكة 

القانون اإلطاري تفعيل كافة أحكام  -
 وأهمها:  إلدارة النفايات

الجهات المختصة الواردة  مسؤوليات -
 ( من القانون. 10في المادة )

مسؤوليات منتجي النفايات الخطرة  -
 وغير الخطرة.

العقوبات المتعلقة باإللقاء العشوائي  -
 للنفايات.

 االستثمار في إدارة النفايات -
وضع الخطط واالستراتيجيات والبرامج  -

 نفيذية المتعلقة بإدارة النفايات. الت
دارة النفايات بما إ هرميةتشجيع العمل ب -

  عادة االستخدام والتدويرإفيها 

الجهات المختصة الواردة في 
 نون: ( من القا10المادة )

 وزارة البيئة  -
 وزارة اإلدارة المحلية  -
 أمانة عمان الكبرى  -
وزارة األشغال العامة  -

 واإلسكان
 وزارة السياحة واآلثار  -
 وزارة الصحة -
 وزارة الزراعة -
 هيئة االستثمار -
سلطة منطقة العقبة  -

 اإلقتصادية الخاصة
سلطة إقليم البتراء التنموي   -

 .السياحي
 دائرة الجمارك األردنية  -
مجالس الخدمات المشتركة  -

 والبلديات
اإلدارة الملكية لحماية البيئة  -

 والسياحة 

 مجلس الوزراء -
اللجنة التوجيهية  -

العليا إلدارة 
 النفايات 

 وزارة البيئة  -

يتم إعداد الخطط واالستراتيجيات  المدى القصير 
الوطنية الخاصة بإدارة النفايات بناًء 

على أولويات إدارة النفايات لكافة 
الجهات المختصة حسب مناطق 

 اختصاصها

 األخرى التشريعاتعدم تفعيل 
 لنفاياتبإدارة اذات العالقة 
 بالقدر الكافي

تفعيل تنفيذ التشريعات ذات العالقة بالنفايات 
 ومنها:

تنظيم أكياس التسوق البالستيكية  نظام -
  القابلة للتحلل

 نظام منع المكاره -
 قانون الزراعة -

 وزارة اإلدارة المحلية  -
  الكبرى مانة عمانأ -
 وزارة االشغال العامة -

 واإلسكان
 واآلثاروزارة السياحة  -
 وزارة الزراعة -

  ةوزارة البيئ -
االدارة الملكيه  -

ة لحماية البيئ
 والسياحة

التشريعات وتفعيل عداد إ طحسب خط المدى القصير 
 من قبل وزارة البيئة المعّدة  التنفيذية
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 تشريعات إدارة النفاياتثانياً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

 الجهـة المســؤولـة عـن التنفيــذ

 

الجـهـات 

المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
لتنفيذ 

 االجراءات
 

 
 مالحظات

خرى كل ة األالجهات المعني -
 في مجال اختصاصه 

عدم وجود أعداد كافية من 
 المفتشين والمراقبين

تدريب ) استحداث مفهوم الشرطة البلدية -
في البلديات  ةمفتشي الصحة والبيئ

لتفعيل  أمانة عمان ووزارة الصحةو
لقاء باإلة ذات الصل ةنفاذ المواد القانونيإ

 (العشوائي
إنشاء جهاز أصدقاء البيئة وفق معايير  -

وإعطاؤهم صفة الضابطة  يتم اعتمادها
 العدلية أو ما شابهها.

 وزارة اإلدارة المحلية  -
  الكبرى مانة عمانأ -
 وزارة االشغال العامة -

 واإلسكان
 وزارة السياحة واآلثار -
 وزارة الزراعة -

خرى كل في ة األالجهات المعني -
 مجال اختصاصه 

 
 إلى: ضافة إ
 ةوزارة البيئ -
ة لحماية البيئ ةاالدارة الملكي -

 والسياحة
 

 ةوزارة البيئ -
 ةاالدارة الملكي -

ة لحماية البيئ
 والسياحة

 

المدى 
 المتوسط 

حسب الخطط التشغيلية المعدة من 
 ةقبل وزارة البيئة واالدارة الملكي

ة والسياحة بالتنسيق مع لحماية البيئ
  الجهات ذات العالقة 

عدم تضمين األحكام المتعلقة 
باجراءات التقليل من 

الممارسات غير السليمة بيئياً 
نظام في إدارة النفايات في 

  الترخيص البيئي 

نظام التصنيف والترخيص البيئي بحيث تعديل 
يتم تضمين إعداد خطة إدارة النفايات ضمن خطة 

، اإلدارة البيئية في دراسة تقييم األثر البيئي

لسنة  21نظام حماية البيئة رقم باإلضافة إلى 

2001 . 

بالتنسيق مع  ةوزارة البيئ -
 كافة الجهات المختصة 

سلطة منطقة العقبة  -
 اإلقتصادية الخاصة. 

 وزارة البيئة 
سلطة منطقة العقبة 
 اإلقتصادية الخاصة 

 

المدى 
 متوسطال

حسب الخطة التشريعية المعدة من 
و سلطة منطقة  قبل وزارة البيئة

 العقبة اإلقتصادية الخاصة 
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 تشريعات إدارة النفاياتثانياً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

 الجهـة المســؤولـة عـن التنفيــذ

 

الجـهـات 

المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
لتنفيذ 

 االجراءات
 

 
 مالحظات

صدور تعليمات تنظيم التداول 
والتعامل مع األكياس 

البالستيكية في منطقة العقبة 
( 4اإلقتصادية الخاصة رقم )

 2021لسنة 

تفعيل تطبيق أحكام التعليمات داخل منطقة العقبة 
 اإلقتصادية الخاصة 

سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية 
 الخاصة

ة من قبل لمعدّ نفيذية احسب الخطة الت المدى القصير  وزارة البيئة 
سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية 

 الخاصة

 

 

 ف البيئيثالثاً: التوعية والتثقي

 تعتمد خطة التوعية التي أعدتها وزارة البيئة وتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء )مرفق طياً(
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 ً  التحتية المناسبة وتطبيق منظومة هرمية إدارة النفاياتإنشاء البنية  :رابعا

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

 
 
 
 
 
 

األماكن العامة  انتشار النفايات في
 وداخل المدن 

 

خدمة جمع بزيادة المناطق المغطاة 
النفايات بحيث تشمل المناطق الحيوية 

 )المتنزهات، المناطق السياحية،...( 

 
وأمانة عمان  البلديات
 : وبالتعاون معالكبرى 

 وزارة السياحة -
 وزارة الزراعة  -
العامة  وزارة األشغال -

 واإلسكان
سلطة إقليم البتراء  -

 التنموي السياحي 

 
 
 
 
 

 البيئةوزارة  -
 وزارة اإلدارة المحلية -
اإلدارة الملكية لحماية البيئة  -

 والسياحة
سلطة إقليم البتراء التنموي  -

 السياحي

 
 
 
 
 
 

 المدى القصير 

االحتياجات في  تحدد
ة من قبل الخطط التشغيلي

الجهات المسؤولة عن 
  التنفيذ

وضع الحاويات باألعداد واألحجام 
المناسبة في مختلف المناطق وتوزيعها 

 بشكل مالئم 

سيتم تحديد االحتياجات في 
 ةالخطط التشغيلي

توفير حاويات خاصة بالورق والكرتون 
والبالستيك والمعادن والمخلفات العضوية 

 كالجامعات وفة ومدروسة في أماكن مختل
 مراكز التسوق

تحديد االحتياجات في سيتم 
 ةالخطط التشغيلي

مقابل األجر  مأسسة العمل بطريقة العمل 
 (Cash for Work)للمتطوعين 

يتم تنفيذ هذا المشروع 
على غرار المشاريع 

 األوروبية 

 عدم فصل النفايات من المصدر
 
 
 
 
 
 

هرمية إدارة النفايات الواردة في تطبيق 
النفايات  وخاصة القانون اإلطاري إلدارة 

 المولدة للنفاياتت الكبرى لمنشآا

 ةوزارة البيئ -
 البلديات -
 الكبرى مانة عمانأ -
سلطة إقليم البتراء  -

 التنموي السياحي 

 ة وزارة البيئ -
 وزارة اإلدارة المحلية  -
سلطة إقليم البتراء التنموي  -

 السياحي 
 
 
 
 

حسب الخطط التشغيلية  المدى المتوسط 
المعدة من قبل وزارة 

اإلدارة المحلية وأمانة 
الكبرى بالتنسيق مع  عمان

 وزارة البيئة
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 ً  التحتية المناسبة وتطبيق منظومة هرمية إدارة النفاياتإنشاء البنية  :رابعا

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

 
 
 
 
 
 
 

 عدم فصل النفايات من المصدر
 

إنشاء مناطق خاصة لجمع النفايات -
الخطرة واإللكترونية كالنفايات  الخاصة

والتي  المنزلية في كافة بلديات المملكة
 )النقاط الخضراء(  تسمى

 

العبوات توفير ماكنات الستقبال  -
البالستيكية والعبوات المعدنية مقابل 

 الحوافز
 

 رةومبتك ةنظمة جديدأتبني وتشجيع  -
لتشجيع جمع النفايات و فصلها من 

إلكترونية المصدر من خالل تطبيقات 
شبيهة بتطبيقات الهاتف لطلب  جديدة

يتم من خاللها اعتماد سيارة أجرى حيث 
 ً لشروط  مجمعي و ناقلي النفايات وفقا

 تراك بالتطبيق شقبل اإل ةخاص
 

شراك القطاع الخاص في معالجة إ -
 ه الغاية الشتراطات تعتمد لهذ النفايات وفقاً 

  
معالجة ل ةاليب جديدأسدخال و توطين إ -

ً  النفايات الفضلى  ةللممارسات البيئي وفقا
 ةوأفضل التكنولوجيات المتاح

(BAT/BEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلديات  -
 الخاصالقطاع  -
 ةوزارة االدارة المحلي -
 الكبرى مانة عمانأ -
سلطة منطقة العقبة  -

 اإلقتصادية الخاصة 
سلطة إقليم البتراء  -

 التنموي السياحي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ةوزارة البيئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /المدى المتوسط
  البعيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب الخطط التشغيلية 
الجهات  المعدة من قبل

 المسؤولة عن التنفيذ 

 دارةإتدني  مستوى  كفاءة 
 لنفايات ا

 تحسين إدارة تشغيل النفايات وفقاً لل
SOP (Standard Operational 

Procedure)  

 

 أمانة عمان الكبرى-
 البلديات -
  ةمجالس الخدمات المشترك-

 ةوزارة البيئ
 ةوزارة االدارة المحلي

 /المدى المتوسط 
 البعيد

حسب الخطط التشغيلية 
وزارة  المعدة من قبل

اإلدارة المحلية وأمانة 
 الكبرى عمان
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 ً  التحتية المناسبة وتطبيق منظومة هرمية إدارة النفاياتإنشاء البنية  :رابعا

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

دارة كفاءة منظومة إ تدني
 النفايات 

  الكبرى مانة عمانأ- تحسين حوكمة واإلطار الهيكلي للنفايات
 البلديات -
 ةمجالس الخدمات المشترك-
سلطة إقليم البتراء  -

  التنموي السياحي 

 ة وزارة البيئ
 ةوزارة االدارة المحلي

 /المدى المتوسط 
 البعيد

حسب الخطط التنفيذية 
المعدة من قبل وزارة 

اإلدارة  البيئة ووزارة
 المحلية 

مكبات النفايات عدد قليل من وجود 
 ً ً وبيئي المؤهلة هندسيا لمعاجة  ا

 بيئياً النفايات بشكل آمن 

العمل على توفير البنية التحتية المناسبة 
استحداثها للمكبات الموجودة أو التي يتم 

 وحسب الشروط الخاصة إلنشاء المكبات

 وزارة اإلدارة المحلية 
 بالتنسيق مع الجهات المانحة 

 /المدى المتوسط  وزارة البيئة 
 البعيد

حسب الخطط التنفيذية 
 وزارة المعدة من قبل

 اإلدارة المحلية 

 
 
 
 

 الحوافز عدم وجود 

و حوافز لكافة  ةتوعي تنفيذ برامج
 القطاعات 

 ة وزارة البيئ -
 أمانة عمان الكبرى -
 وزارة السياحة واآلثار  -
 البلديات  -
سلطة إقليم البتراء  -

  التنموي السياحي 
  

 ة وزارة البيئ
 ةوزارة االدارة المحلي

 
 
 

 /المدى المتوسط 
 البعيد

حسب الخطط التنفيذية 
المعدة من قبل وزارة 

اإلدارة  البيئة ووزارة
 المحلية

مشروع الشارع البيئي على مستوى تنفيذ 
 حياء في جميعالبلديات والمناطق واأل

فصل النفايات من  حاء المملكة من خاللأن
ة ألنواع توزيع حاويات خاصر والمصد

 المختلفةالنفايات 
 

 دارة المحليةوزارة اإل -
 أمانة عمان الكبرى -
 البلديات  -
سلطة إقليم البتراء  -

  التنموي السياحي 
 

القصير/  المدى ةالبيئ وزارة
 المتوسط 

حسب الخطط التشغيلية 
 وزارة المعدة من قبل

اإلدارة المحلية وأمانة  
 عمان الكبرى

 

 

 

 



 (6202-2202الخطة الوطنية إلدارة النفايات )

 

  )الحيواني والنباتي(  الزراعي القطاع نفاياتخامساً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

 
 
 
 
 
 

وجود كميات كبيرة من الزبل 
الحيواني المتولدة يومياً وضعف 

 جودة السماد المعالج 

تعتمد البنود الواردة في خطة مكافحة الذباب في منطقة البحر الميت والمغطس المعّدة من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات  بمكافحة الذباب،فيما يتعلق 
 العالقة 

تعزيز الرقابة على المزارع المولدة  -
 للزبل الحيواني 

ة لمنشآت الالزم ةالتحتي ةنشاء البنيإ -
معالجة السماد العضوي بما يتواءم 

 لخبرات العالميةمع ا
نشاء مشاريع ريادية لمعالجة السماد إ -

بمشاركة المزارعين والبلديات 
 والحكومة

  ةوزارة الزراع -
 ةالبلديات المعني -
جمعيات مربي االبقار  -

 والدواجن

 ةوزارة البيئ -
لحماية  ةاالدارة الملكي -

 ة والسياحةالبيئ
 سلطة وادي االردن  -
 اتحاد المزارعين  -

 /المدى القصير
 المتوسط

حسب الخطط التشغيلية 
وزارة المعدة من قبل 

 الزراعة

نشاء وحدات ريادية لمعالجة السماد إ -
مناطق تواجد  فيغير المعالج 

 المزارع بشكل كثيف

 وزارة الزراعة  وزارة الزراعة 
 وزارة البيئة 

 /المدى القصير
 المتوسط

حسب الخطط التشغيلية 
وزارة المعدة من قبل 

 الزراعة

ة إللزام التشريعات ذات الصلعديل ت -
إنشاء وحدات ب لمنشآت الزراعية الكبيرةا

إلبرام  ، وإلزام المنشآت الصغيرةمعالجة
 العقود لمعالجة نفاياتها العضوية

 

 
 ةوزارة البيئ -
 ةوزارة الزراع -
 

 

القصير/ المدى  وزارة البيئة 
 المتوسط 

حسب الخطط التشغيلية 
المعدة من قبل الجهات 

 المسؤولة عن التنفيذ

عدم وجود التقنيات البيئية 
المناسبة لمعالجة مياه الزيبار 

 وارتفاع حجم الكميات المتولدة 

ة على مياه الرقابة تحديد مسؤولي -
 الزيبار

توفير البنية التحتية المناسبة لمعالجة  -
 مياه الزيبار 

نشاء وحدات معالجة على مستوى إ -
 األقاليم خاصة بالزيبار

 معايير ترخيص معاصرتعديل  -
ط وجود وحدة بحيث يشتر الزيتون

 وزارة الزراعة  -
معاصر أصحاب  نقابة -

 الزيتون 

 ةوزارة البيئ -
 

حسب الخطط التشغيلية  المدى المتوسط
وزارة المعدة من قبل 

 الزراعة



 (6202-2202الخطة الوطنية إلدارة النفايات )

 

  )الحيواني والنباتي(  الزراعي القطاع نفاياتخامساً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

 معالجة لمياه الزيبار داخل المعصرة 

 انتشار النفايات في الغابات 
 )الواقعة خارج التنظيم( 

تعديل التشريعات لتوسيع صالحية 
الضابطة العدلية لطوافي الحراج لتشمل 
ضبط مخالفات اإللقاء العشوائي في 

 الغابات 

  المدى القصير  وزارة البيئة  - وزارة الزراعة  -

توحيد مبادرة وزارة اإلدارة المحلية ل
مرجعيات المسؤولة عن المهام المتعلقة 

النفايات ونقلها بهدف المحافظة بجمع 
على تجميل المدن واالهتمام بالغابات 

والطرق الواقعة ضمن االختصاص 
حيث ستقوم  والمواقع االثرية والسياحية،

وزارة اإلدارة المحلية بهذا الدور على أن 
تقوم الجهات المختصة بتغطية تكاليف هذه 

 العمليات. 

 وزارة الزراعة -
)مسؤولية توفير 

 التمويل والمتابعة(   
 
  

 وزارة اإلدارة المحلية  -
 وزارة البيئة  -
 

المدى القصير 
وبشكل متكرر 

 سنوياً 

خاطب معالي نائب رئيس 
الوزراء وزير االدارة 

المحلية وزير البيئة لطلب 
تحويل مبلغ مليون دينار 

من حساب صندوق حماية 
البيئة لصالح وزارة 

لمرة االدارة المحلية 
واحدة فقط، كما خاطب كل 

من معالي وزير االشغال 
العامة واالسكان ومعالي 

وزير السياحة واالثار 
ومعالي وزير الزراعة 

لرصد مبلغ مليون 
وخمسمائة الف سنويا 

ضمن موازنة كل وزارة 
 لهذه لغاية.

وجود التقنيات البيئية  ضرورة
المناسبة لمعالجة نفايات المسالخ 

 وارتفاع حجم الكميات المتولدة

ة على نفايات الرقابة تحديد مسؤولي -
 المسالخ 

توفير البنية التحتية المناسبة لمعالجة  -

 ةوزارة االدارة المحلي -
 الكبرىمانة عمان أ -
 وزارة الزراعة  -

 ة وزارة البيئ
 

الخطط التشغيلية  حسب المدى المتوسط 
المعدة من قبل الجهات 

 المسؤولة عن التنفيذ



 (6202-2202الخطة الوطنية إلدارة النفايات )

 

  )الحيواني والنباتي(  الزراعي القطاع نفاياتخامساً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

  نفايات المسالخ 
نشاء وحدات معالجة على مستوى إ -

 بنفايات المسالخ األقاليم خاصة 
حيث ال التشريعات ذات الصلة  تعديل -

ترخيص المنشآت الزراعية يتم 
الكبيرة ) المسالخ( إال بعد إنشاء 

للنفايات الناتجة عنها  وحدات معالجة
قييم االثر تواشتراطها ضمن دراسة 

 البيئي 

عدم وجود التقنيات البيئية 
لتخلص اآلمن ومعالجة المناسبة ل

وارتفاع حجم الحيوانات النافقة 
 الكميات المتولدة

ى إدارة ونقل الرقابة علتشديد  -
 الحيوانات النافقة 

 

 وزارة الزراعة -
اإلدارة الملكية لحماية  -

 البيئة والسياحة

 نفيذيةحسب الخطط الت المدى القصير  وزارة البيئة  
المعدة من قبل الجهات 

 المسؤولة عن التنفيذ

توفير البنية التحتية المناسبة  -
   للتخلص اآلمن من الحيوانات النافقة 

إنشاء وحدات معالجة على مستوى  -
  بالحيوانات النافقة األقاليم خاصة 

ذات الصلة حيث ال تعديل التشريعات  -
يتم ترخيص المنشآت الزراعية 

إال بعد إنشاء وحدات معالجة رة الكبي
حيوانات النافقة، أو التعاقد لل

لمعالجتها للمنشآت الصغيرة 
اشتراطها ضمن دراسة تقييم االثر و

 البيئي
 

 ة وزارة البيئ وزارة الزراعة  -
 
 

حسب الخطط التشغيلية  المدى المتوسط 
وزارة المعدة من قبل 

 الزراعة

تراكم مخلفات المزارع النباتية 
وبقايات األشتال الزراعية دون 

 معالجة 

توعية المزارعين بضرورة إدارة هذه  -
المخلفات إدارة سليمة بيئياً وجمعها 

ومعالجتها في أماكن تولدها أو 

 وزارة الزراعة
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية 

حسب الخطط التشغيلية  المدى القصير  وزارة الزراعة 
وزارة المعدة من قبل 

 الزراعة
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  )الحيواني والنباتي(  الزراعي القطاع نفاياتخامساً: 

 الوضع الحالي 

 

 االجراءات

 

الجهـة المســؤولـة عـن 

 التنفيــذ

 

الجـهـات المـســؤولــة عـن 

 المـتـابعـة

 

المدة الزمنية 
 لتنفيذ االجراءات

 

 
 مالحظات

إرسالها لمصانع معالجة السماد 
 المرخصة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 النفايات الخطرةسادساً: إدارة 

 في  سواقة   الخطرة للنفايات الخطرة في مركز معالجة النفايات متكاملة وحدات معالجةإنشاء هيل وأتعتمد خطة ت

 


