مراجعة القوانني والترشيعات النافذة
ذات العالقة بالكوارث وإدارتها ضمن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
مرشوع دعم بناء القدرات الوطنية
للتقليل من اثر الخطر الزلزايل ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

أيلول2009 ،
مقدمة:

الكوارث الطبيعية ال ميكن تجنبها ولكن ميكن التقليل من آثارها السلبية بالتحذير املبكر ودمج تقدير املخاطر واإلنذارات املبكرة مع
تدابري الوقاية.

عند النظر للكارثة هل ينظر لها كعمل رباين ال ميكن أن مننعه ؟ أم ينظر إليها بأنها يش يف استطاعتنا أن نغريه؟ هل ميكن أن نغري سلوكنا
وأن نضحي ببعض األمور من اجل ألسالمه عىل املدى البعيد؟
إن الوقاية و التقليل من مخاطر الكوارث ليس أمرا متعلقا باملال كثريا بقدر ما هو متعلق بالجاهزية و أحيانا اتخاذ قرارات غر مريحة
عندما يتعلق األمر يف االستثامر عىل املدى البعيد إليجاد نظام وقاية أفضل .وهنا نود أن نؤكد عىل ثقافة الحد من الكوارث مؤكدين إن
الزالزل ال تقتل الناس و لكن أفعالها هي من يقتل الناس ،لذلك و قبل كل يش يجب أن نستخدم األدوات الصحيحة لحامية الناس ولضامن
إن املدن و املناطق الحضارية يجب أن يخط لها بطريقه تجعل ألبنيه التحتية القابلة لإلصابة كام يف املدارس و املستشفيات ال تكون قريبه
من مناطق الخطر .كام يجب أن يؤخذ يف الحسبان التخطيط العمراين و املكاين إلدارة الكوارث و تقليل أخطارها وكيفيه تحليل واستخالص
املعلومات ألهامه بشكل مثايل باستخدام أحدث طرق ألنمذجه املبنية عىل الذكاء وعىل العمليات والنظم الجيومعلوماتيه كنظم املعلومات
الجغرافية وانظمه تعيني اإلحداثيات العاملي واالستشعار عن بعد بغيه عرضها ومناقشتها وذلك نظرا لالحتامالت الناجمة عن التغيريات
املناخية و ألطبيعيه الطارئة.
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هـ -مبــادئ إدارة الكــارثة
 -6الخطوات العملية للتعامل مع مختلف الكوارث
-7الوضع العام للكوارث عىل مستوى العامل
 -8أهم الترشيعات التي لها عالقة مبواجهة الكوارث يف اململكة األردنية الهاشمية
قانون الدفاع املدين رقم  18لسنة 1999
قانون القوات املسلحة األردنية املؤقت رقم ( )64لسنة 2001
قانون األمن العام وتعديالته رقم ( )38لسنة 1965
قانون البناء الوطني األردين وتعديالته رقم ( )7لسنة 1993
قانون الصحة العامة املؤقت رقم ( )54لسنة 2002
قانون الزراعة املؤقت رقم ( )44لسنة 2002

قانون حامية البيئة رقم ( )52لسنة 2006
قانون العمل رقم ( )8لسنة 1996
قانون الصناعة والتجارة وتعديالته رقم ( )18لسنة 1998
قانون البلديات وتعديالته رقم ( )29لسنة 1955
قانون الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردين رقم ( )3لسنة 1969
قانون الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية رقم ( )29لسنة 2001
قانون السري املؤقت وتعديالته رقم ( )47لسنة 2001
نظام الكوارث البحرية رقم ( )50لسنة 1961
نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وتعديالته رقم ( )26لسنة 1985
قانون الدين العام وإدارته رقم ( )26لسنة 2001

 -9أهم الترشيعات التي لها عالقة مبواجهة الكوارث ضمن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
نظام التنظيم اإلداري لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  /صادر باالستناد إىل املادة ( )120من الدستور -صدر
مبوجب قانون رقم  /لعام2000/ 89
نظام تطوير وإدارة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة ()2001
نظام حامية البيئة يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  /صادر مبقتىض املادتني ( )52و ( )56من قانون منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة 2000
نظام التنظيم وترخيص اإلعامر يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  /صادر مبقتىض الفقرة (أ) من املادة ( )43من قانون
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2000والبند ( )14من الفقرة (أ) من املادة ( )67من قانون تنظيم
املدن والقرى واألبنية رقم ( )79لسنة 1966
تعليامت تحديد إجراءات ترخيص األعامر و أذونات األشغال يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة :تعليامت رقم ()75
لسنة 2005
 -10مقرتح قانون خاص بالكوارث
 -11املراجع

متهــــيد:

عرف اإلنسان الكوارث منذ وجودها عىل هذا الكوكب ،ويف الكتب الساموية أنباء عن أنواع من الكوارث التي حلت بأقوام يف أمم قد خلت،
ففي القرآن الكريم ذكر لحاالت من العصيان وما حل باألمم التي عصت أمر الله وخالفت حكمه حيث سلط عليهم الكوارث حتى يكونوا
عربة ملن أعترب ،فقد أرسل الله الطوفان عىل قوم نوح قال تعاىل " كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وأزدجر ،فدعا ربه أىن
مغلوب فانترص ،ففتحنا أبواب السامء مباء منهمر ،وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء عىل أمر قد قدر ،وحملناه عىل ذات ألواح ودرس ،تجري
بأعيننا جزاء ملن كان كفر ،ولقد تركناها آية فهل من مذكر ،فكيف كان عذايب ونذر " ( سورة القمر .)18 -9
كام أن الله عز وجل عاقب قوم مثود بالطاغية ،قال تعاىل " فأما مثود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فاهلكوا بريح رصرص عاتية سخرها عليهم
سبع ليال ومثانية أيام حسوما ،فرتى القوم فيها رصعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ،فهل ترى من باقية " ( سورة الحاقة .) 8-5
واملصائب والنكبات عىل اختالف أنواعها قد تكون عقابا إال أنها أيضا قد تكون ابتالء ،قال تعاىل  " :إنـا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج
نبتليه" (سورة اإلنسان آية رقم (.))2
ويف جميع األحوال فقد حثنا ديننا الحنيف عىل الوقاية من الحوادث والكوارث عىل اختالف أنواعها فقد قال صىل الله عليه وسلم "إن هذه
النار عدو لكم فإذا منتم فأطفوها عنكم " كام حثنا أيضاً عىل رضورة االستعداد ملواجهتها واألخذ باألسباب عىل اختالف أنواعها ،هذا إىل
جانب عظم أجر من يتعامل مع هذه الحوادث والكوارث ويقدم العون واملساعدة ويغيث امللهوفني الذين قد يتأثرون بفعلها ،قال صىل
الله عليه وسلم " من رد عاديه ماء أو عاديه نار كان أجره كمثل شهيد".
وبتطور حياة اإلنسان ومقتنياته برزت أنواع متعددة من الكوارث حيث أصبحت إىل جانب الكوارث الطبيعية تشكل الخطر األكرب الذي
يهدد البرشية ويأيت عىل نشاطات اإلنسان املختلفة وباملقابل فقد نشط الباحثون والدارسون والعلامء إليجاد املادة العلمية ووسائل
الجاهزية املناسبة للتعامل مع الكوارث املختلفة حسب نوعيتها وطبيعتها وخطورتها .....وهذا العلم يف تطور مستمر حيث يتم يف كل يوم
إدخال معلومات حديده لرتمز إىل الكم الهائل من معلومات الكوارث املستقاة من التجارب والعلوم بعد أن تتم دراستها وتحليلها وتصنيفها
وإعدادها لتناسب حقول املعرفة املختلفة يف شؤون الكوارث املتعددة ،حيث تتضمن هذه العلوم موضوعات عن الكوارث وأنواعها وكيفية
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الوقاية منها وتحقيق االستجابة املطلوبة.كام وتدخل يف هذا اإلطار الخطط املعدة لكل مرحلة من مراحل الكارثة عىل املستوى الوطني
والتنسيق الالزم لتبادل املعلومات والخربات واملواد من دول العامل والهيئات واملنظامت الدولية واإلقليمية املعنية بالكوارث.

 -1ملحة تاريخية عن مدينة العقبة:
أ -مقدمة:
العقبة ،مدينة أردنية تقع عىل ساحل البحر األحمر يف جنوب األردن وتبعد عن العاصمة األردنية عمّن حوايل  330كلم .وتتميز مدينة العقبة
بأنها املنفذ البحري الوحيد لألردن ،وهي تقع عىل رأس خليج العقبة املتفرع من البحر األحمر .وتضم املدينة العديد من املنشآت الصناعية
الهامة ،واملناطق التجارية الحرة .يبلغ عدد سكان املدينة حوايل  100.000نسمة.
العقبة مدينة ساحلية تشكل أهمية كبرية للسياحة واالقتصاد األردين كونها املنفذ البحري الوحيد كونها منطقة اقتصادية حرة .مشهورة
مبناطق الغوص الجميلة فيها .يوجد بها مطار دويل حديث.

ب -نبذة تاريخية:
منذ  6000سنة كانت العقبة موطنا للعديد من الشعوب بسبب موقعها االسرتاتيجي عىل تقاطع الطرق بني آسيا وأفريقيا وأوروبا .كانت أحد
أهم مدن النبطيني الذين توسعوا يف املنطقة واستوطنوها .وكانت معربا لطرق التجارة الدولية ،متر منها وتعود من خاللها القوافل القادمة
من الحجاز وجنوب الجزيرة العربية متجهني إىل مرص أو بالد الشام.
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أطلق اليونانيون عليها اسم برينايس وأطلق عليها الرومان مسمى أيال أو إلينا .خالل العهد الروماين كان طريق فيانوفاتريانا يتجه جنوبا من
دمشق مارا بعمّن وينتهي يف العقبة ومن هناك تتصل بالطريق املتجه غربا إىل فلسطني ومرص.
بعد عهد النبي محمد صىل الله عليه وسلم أصبحت العقبة تحت الحكم اإلسالمي ثم تنقلت ملكيتها بني العديد من السالالت الحاكمة
مثل األمويون والعباسيون والفاطميون واملامليك .خالل القرن الثاين عرش امليالدي قام الصليبيون باحتالل املنطقة وبنوا فيها قلعة ال تزال
محفوظة إىل اآلن .وباإلضافة إىل بناء القلعة قاموا بتحصني جزيرة تتبع اآلن املياه اإلقليمية املرصية وتبعد  7كم عن العقبة وتسمى جزيرة
فرعون.
يف عام 1170م استعاد صالح الدين األيويب مدينة العقبة وجزيرة فرعون .ثم استوىل عليها املامليك يف عام 1250م وبنوا فيها حصنا يف القرن
الرابع عرش يف عهد آخر حكامهم وهو قنصوه الغوري .مع بداية القرن السادس عرش خضعت املنطقة لنفوذ العثامنيني ويف فرتة حكمهم
بدأت تفقد العقبة أهميتها فصارت قرية صغرية تعيش عىل صيد األسامك.
خالل الحرب العاملية األوىل أجربت القوات العثامنية عىل أدرة القرية عىل يد القوات العربية بقيادة الرشيف الحسني بن عيل سنة 1917
حيث ضم العقبة ململكته يف الحجاز األمر الذي أدى إىل فتح األبواب لخطوط الدعم القادمة من مرص إىل القوات الربيطانية والعربية يف
األردن و فلسطني.
يف عام 1965م تم االتفاق بني األردن والسعودية عىل أن تأخذ السعودية  6000كم من األرايض الصحراوية الداخلية األردنية مقابل  12كم
عىل الساحل يف املنطقة القريبة من العقبة
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ج -منطقة العقبة االقتصادية الخاصة:
ويف العام  2000أقر مجلس النواب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة والذي تم مبوجبة منح العقبة استقالال إداريا إىل حد كبري من
الجهات الحكومية املختلفة يف اململكة األردنية الهاشمية .فقد نص هذا القانون عىل أن يتوىل إدارة منطقة العقبة سلطة مؤلفة من مجلس
يسمى (مجلس املفوضني) يتألف من ستة أعضاء متفرغني مبن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس
الوزراء ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد عىل أن يقرتن القرار باإلرادة امللكية السامية .وميارس هذا املجلس معظم الصالحيات الحكومية
يف املنطقة كإصدار الرتاخيص للرشكات وتنظيم ومراقبة أمور البيئة ،تنظيم املدن والقرى وغريها .ومبوجب القانون ذاته تم منح املرخصني
للقيام بالنشاطات االقتصادية املختلفة يف العقبة مزايا اقتصادية خاصة وذلك بهدف تشجيع االستثامر يف املنطقة .من هذه املزايا عىل سبيل
املثال ،وليس الحرص ،عدم استيفاء الرضائب والرسوم التالية :الرسوم الجمركية ورسوم االسترياد والرسوم والرضائب األخرى عىل املستوردات
إليها ورضيبة األبنية واألرايض عىل أي أراض أو أبنية متتلكها يف املنطقة.

 -2تعريف الكارثة وأنواعها
أ -تعريف الكارثة:
للكارثة العديد من التعريفات والسبب يف تعدد هذه التعريفات هو املعايري املختلفة املتبعة والهيكل املؤسيس وعملية التخطيط والترشيعات
ويفضل أن يتم االختيار مبا يتناسب مع أهداف الدولة وإمكانية التطبيق ،وفيام ييل بعض هذه التعريفات:
•اضطراب خطر يف الحياة العادية ميكن أن يكون مفاجئاً وغري متوقع وواسع التأثري.
•التأثري عىل الحياة اإلنسانية مثل فقدان األرواح واملعاناة والتأثري السلبي عىل الصحة.
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أما التعريف األكرث شيوعاً فهو  :حدث طبيعي أو من صنع اإلنسان ،مفاجئ أو متوقع يؤثر بشكل كبري عىل مجرى الحياة الطبيعية مام يرتتب
عىل املجتمعات أن تتخذ إجراءات استثنائية ملجابهته بقدراتها الذاتية أو مبساعدة خارجية.

ب -أنواع الكوارث :
تقسم الكوارث إىل قسمني:
•الكوارث الطبيعية :وهي الكوارث التي ال يكون اإلنسان سبب يف حدوثها وتشمل الكوارث الطبيعية الزالزل ،الرباكني ،الفيضانات،
السيول ،العواصف ،األمطار الغزيره ،اإلنزالقات األرضية ،الجفاف ،التصحر ،زحف الرمال وغريها.
•الكوارث التي من صنع اإلنسان :وهي الكوارث التي يكون اإلنسان سبب يف حدوثها وتشمل انهيار املباين بسبب اإلنسان ،عمليات
الشغب ،الحرائق ،الحوادث الكياموية ،حوادث الطرق الكربى ،اإلرهاب ،الحروب ،تلوث البيئة ،األوبئة وغريها الكثري.

 -3الخطة اإلسرتاتيجية للكوارث
أ-تعريف الخطة اإلسرتاتيجية للكوارث

هي مجموعة من الرتتيبات والتنظيامت واالستعدادات املتفق عليها للتعامل مع الكوارث قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعدها .وميكن تطبيق
عملية التخطيط االسرتاتيجي للكوارث عىل املؤسسات واملنظامت واملجتمعات وكذلك عىل املستوى الوطني بشكل عام.
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ب -متطلبات التخطيط للكوارث:
•اإلدراك واالقتناع بوجود املخاطر.

•إدراك املؤسسات واملجتمعات وصانعي القرار بأهمية إدارة األزمات والكوارث ووضع خطة الطوارئ.
•ضامن تطبيق الخطة بترشيعات ( قوانني ،أنظمه ،تعليامت ) مسنّة لذلك.
•تحديد املهمة.جنة محددة تكون مسئولة عن إدارة الكارثة يف جميع مراحلها.

ج -خطوات التخطيط إلدارة الكوارث:
تتكون عملية التخطيط إلدارة الكوارث من مجموعة من الخطوات للتعامل مع مختلف الكوارث وهي:
•سن الترشيعات.
•تعريف املهمة.
•تشكيل فريق العمل.
•رشح املسؤوليات واإلمكانيات وتحليل املوارد.
•دراسات املخاطر وإمكانية وقوعها.
•الوقاية من املخاطر.
•إعداد خطة التعامل واالستجابة.
•التنفيذ واالستجابة.
14
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•التشايف أو استعادة النشاط أو إعادة االنتشار.
•الرصد واملراقبة.
•التقييم واملراجعة.
•التدريب والتعليم.

 -4سن الترشيعات املتعلقة بالكوارث وإدارتها:
أ -مميزات الترشيعات التي تعنى بالكوارث:
إن سن الترشيعات ( قوانني ،أنظمة ،تعليامت ) تكون من قبل السلطة املختصة يف الدولة وتتميز الترشيعات التي تعنى بالكارثة وإدارتها
عادة باآليت:
•أنها إسرتاتيجية بطبيعتها.
•تعتمد عىل تحقيق أهداف طويلة األمد.
•تحدد املسؤوليات املختلفة للوصول للغايات واألهدا.
•ميكن أن تويص مبامرسات معينة أو محددة.
•ميكن أن تحدد معايري محددة التخاذ القرارات.
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ب -أهمية هذه الترشيعات:
•تحقيق األهداف املشرتكة.

•تجعل األعامل والترصفات قانونية وتحمي متخذيها من املساءلة.
•تضمن تنفيذ املامرسات واملسؤوليات املختلفة.
•ضامن سيطرة جهة واحدة محددة عىل إدارة الكارثة يف جميع مراحلها.

•ومن غري هذه الترشيعات يكون هناك ضعف يف التنفيذ والتنسيق وتضارب يف التوجهات وضعف يف النتائج بل أحياناً نتائج سلبية.

وبينام يكون سن الترشيعات من القمة للقاعدة يكون تنفيذ االسرتاتيجيات من القاعدة للقمة ولكن عند وضع الترشيعات يجب أخذ رأي
ومشورة أصحاب الخربة والذين يقومون بتنفيذ هذه الترشيعات لضامن أن تكون السياسات والقوانني واقعية وميكن تنفيذها وتكسب بذلك
حامس وتأييد من سيقومون عىل تنفيذها.

ج -األمور التي يجب أخذها بعني االعتبار عند وضع الترشيعات:
•الحقوق الشخصية لألفراد.

•ثقافات املجتمعات والعادات والتقاليد.
•طبيعة املخاطر.
•ترشيعات أخرى موجودة لها عالقة باألمر.
•مبادئ إدارة الكوارث.
16
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د -املجاالت املطلوب وضع الترشيعات لها يف مجال إدارة الكارثة:
•أهداف إدارة الكوارث.

•عالقتها بالتنمية املطردة واملستدامة.
•مسؤولية و صالحية املنظامت واملؤسسات املختلفة.
•الجهة املناط بها إدارة الكارثة.
•الهيكل التنظيمي.
•املوارد االقتصادية والتكاليف املالية.
•العالقة مع املنظامت غري الحكومية وكذلك املنظامت الدولية والعالقة مع الدول واملجتمعات األخرى.
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 -5إدارة الكارثة:
أ-تعريف إدارة الكارثة:
إدارة الكارثة هي عملية هامة وديناميكية ومستمرة ،تشمل األعامل اإلدارية االعتيادية كالتخطيط ،التنظيم ،القوى البرشية واملادية ،القيادة
والسيطرة ،وتشمل كذلك مؤسسات عديدة تعمل مع بعضها البعض للوقاية واالستعداد واالستجابة للكارثة ومعالجة نواتجها ،لذا فأن إدارة
الكارثة تعرف عىل أنها " علم تطبيقي يبحث باملراقبة والتحليل بالكوارث بهدف تحسني اإلجراءات املتعلقة بالوقاية واالستعداد ومواجهتها
ومعالجة آثارها " ،وبعبارة أخرى ولغايات تعريف إدارة الكارثة مبوجب القانون الخاص بها ميكن تعريفها عىل أنها" إدارة مشاركة الجهات
املعنية بالتعامل مع الكوارث لتحسني اإلجراءات املتعلقة بالوقاية منها واالستعداد لها ومواجهتها ومعالجة آثارها "

ب -مراحل إدارة الكارثة:
(((1مرحلة ما قبل الكارثة :تتضمن هذه املرحلة إجراءات الوقاية والتخفيف من آثار الكارثة ،واالستعداد ملواجهتها ،بهدف منع وقوع
الكارثة والتخفيف من آثارها يف حال وقوعها ومن أهم األعامل واإلجراءات يف هذه املرحلة:
 .أتوفري املعلومات والبيانات وتحليل املخاطر وإعداد الخرائط التي تبينها.
.بتوعية املجتمع من خالل التدريب ،النرشات ووسائل اإلعالم املختلفة.
 .جوضع السياسات واالسرتاتيجيات وإعداد الخطط املختلفة ملواجهة الكوارث مبختلف أنواعها ونواتجها.
 .دتأهيل العاملني يف مجال الكوارث والرتكيز عىل القيادات وإعداد الفرق التطوعية وتدريبها.
 .هتوفري املصادر واإلمكانيات املناسبة ملواجهة الكوارث املحتملة.
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 .وإصدار الترشيعات الناظمة إلجراءات مواجهة الكارثة.
 .زتوفري أجهزة وأدوات اإلنذار للكوارث مبختلف أنواعها.
 .حتوفري املعدات واملستلزمات الالزمة ملواجهة الكوارث (سيارات اإلطفاء واإلسعاف واإلنقاذ ومعداتها ،الخرائط.الخ).الخ).
.طإنشاء املستودعات وتزويدها باملواد اإلسرتاتيجية.
 .يجمع املعلومات اإلسرتاتيجية التي توضح إمكانيات الدولة عىل مواجهة الكارثة.
 .كسن القوانني املتعلقة باستخدامات األرايض وتحديد أماكن الخطورة.
 .لسن الترشيعات املتعلقة مبواصفات ورشوط أعامل اإلعامر للوقاية من الكوارث.
 .منرش ثقافة التأمني ضد أخطار الكوارث.
 .نإعداد نظام اتصاالت فعال يتضمن بدائل عملية.
.ساستخدام التكنولوجيا واملعلومات الحديثة ( اإلنرتنت  /األقامر الصناعية).
 .عإعداد الهياكل والتنظيامت الخاصة بإدارة الكارثة.
.فإجراء التامرين املشرتكة للجهات املعنية مبواجهة الكارثة.
.صتوفري املصادر املالية ووسائل النقل.
 .قإنشاء غرف العمليات ومراكز السيطرة.
 .رالعمل عىل عقد االتفاقيات الدولية لالستفادة منها عند وقوع الكارثة.
.شإعداد الخطط اإلعالمية لجميع مراحل الكارثة.
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.تربط خطط الكوارث بخطط التنمية املختلفة.
(((2مرحلة االستجابة للكارثة :وهذه املرحلة تعترب من أصعب املراحل وذلك لقلة وقت اإلنذار يف كثري من الحاالت والصدمة األولية للكارثة
التي ينتج عنها غالباً خسائر مادية أو برشية كبرية ،خلل يف املواصالت واالتصاالت ،ضغط نفيس كبري وفقدان لبعض القيادات ورمبا
دمار ملرافق هامة ذات عالقة بإدارة الكارثة ،وغالباً ما توجه كافة الجهود إلنقاذ األرواح واملمتلكات ،وعمليات اإلغاثة واإليواء ،ومن
أهم اإلجراءات يف هذه املرحلة :
 .أاإلنذار يف بعض أنواع الكوارث.
.بتفعيل أنظمة مواجهة الكوارث ( غرف العمليات واللجان ).
 .جعمليات البحث واإلنقاذ للتعامل مع اإلصابات والوفيات.
 .دتأمني الخدمات الرضورية خاصة االتصاالت واملواصالت والطاقة.
 .ههـ .تقييم آثار الكارثة( فرق ميدانية أو تصوير جوي ).
 .وعمليات اإلخالء واإليواء واإلغاثة.
 .زاستمرار عمليات التوعية والتوجيه بوسائل األعالم املختلفة.
 .حتوفري الخدمات الصحية واملجاري خاصة يف مراكز اإليواء لتقليل احتامل حدوث األوبئة.
.طتوفري األمن للمرافق الهامة وللمترضرين والعاملني يف إدارة ومواجهة الكارثة.
 .يالعمل عىل رفع الروح املعنوية والنفسية.
 .كتنظيم استقبال واستخدام املساعدات الدولية والفرق األجنبية.
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 .لتحديد أولويات العمل.
(((3مرحلة ما بعد الكارثة :تعترب هذه املرحلة من أهم وأطول وأصعب املراحل وأكرثها كلفة مادية ،حيث يتم فيها إعادة الخدمات
األساسية ،وإعادة بناء ما دمرته الكارثة ،وهذه املرحلة ذات تأثري كبري عىل خطط التنمية والتطوير لذلك يجب أن تتوائم معها ومن
أهم متطلبات هذه املرحلة:
 .أإجراء تقييم شامل للموقف لتحديد ما تم إنجازه يف املراحل السابقة وتقدير حجم األرضار وأولويات العمل.
.بتقدير حجم املوارد املتاحة للقيام بأعامل إعادة البناء.
 .جتقدير حجم املوارد املطلوبة لعمليات التأهيل والبناء.
 .دتحديد املتطلبات الرضورية إلنجاز األعامل املطلوبة.
 .هوضع وتنفيذ خطط إعادة اإلعامر حسب توقيتات تعتمد عىل نتائج بحث البنود السابقة.
 .ومراعاة احتاملية وقوع الكارثة مرة أخرى يف عمليات إعادة البناء.

ج -أهمية إنشاء جهة أو لجنة محددة يناط بها مسؤولية إدارة الكارثة:
إن إنشاء جهة أو لجنة محددة يناط بها مسؤولية إدارة الكارثة يعترب عىل غاية من األهمية لألسباب التالية:
(((1تحقيق التناسق والتكامل بني جميع الوزارات واملؤسسات الحكومية ومؤسسات ومنظامت املجتمع املحيل التي لها عالقة بالتعامل مع
الكارثة بحيث يتحدد دور كل منها تفصيلياً يف كل مرحلة من مراحل إدارة الكارثة.
(((2تحقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة ومنع االزدواجية والتداخل الذي يبدد الطاقات.
(((3تحقيق درجة عالية من الفعالية ،ملا لها من إمكانيات وصالحيات متكنها من التنسيق بني جميع املستويات.
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(((4ضامن السيطرة عىل زمام املبادرة يف جميع مراحل الكارثة من قبل جهة واحدة مام يحد من كرثة اآلراء واالجتهادات التي تضيع
الوقت.
(((5إيجاد مركز للمعلومات والخربة ،ومبا يركز عىل االهتامم بالتحديث املستمر للخطط والبدائل التي ميكن من خاللها مجابهة الكوارث
متى دعت الحاجة إىل تنفيذها.

د -تشكيل الجهة أو اللجنة التي يناط بها مسؤولية إدارة الكارثة:
يجب األخذ بعني االعتبار عند تشكيل الجهة أو اللجنة التي يناط بها مسؤولية إدارة الكارثة أن يتم اختيار أعضائها وفقاً ملا ييل :
(((1اختيار األعضاء ممن سيكون لهم دور يف تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية.
(((2اختيار من لهم دراية بإدارة الكوارث واضطالع باملسؤوليات املختلفة للمؤسسة أو املنظمة التي ميثلونها.
(((3يجب أن يكونوا من ذوي املراكز وأصحاب القرار وميكنهم أن يقوموا بتطبيق الخطة عىل مؤسساتهم.
(((4يجب أن تضم ممث ًال عن كل مؤسسة أو منظمة لها عالقة بالتعامل مع الكوارث.

هـ -مبــادئ إدارة الكــارثة:
ميكن وصف أهم املبادئ العامة واملشرتكة فيام بني الكوارث مبا ييل:
(((1مبدأ التخصص وتقسيم العمل حيث يؤدي إىل تحقيق كفاءة األداء.
(((2مبدأ السلطة واملسؤولية ،التي يجب أن متارس من خالل املركز أو املوقع الوظيفي ،وقوة الشخصية التي تقوم عىل الخربة ،والذكاء
واملظهر وذلك بقدر متساوي ومتوازي مع املسؤولية.
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(((3مبدأ الثواب والعقاب ،حيث أن احرتام أي نظام يجب أن يكون مقروناً بالجزاء الرادع ملن يخالفه ،واملكافأة املجزية ملن يحرتمه.
(((4مبدأ وحدة األمر ،وإال حدث التضارب الذي يشيع االضطراب والفوىض.
(((5مبدأ وحدة التوجيه.
(((6مبدأ إخضاع املصلحة الفردية للمصلحة العامة مبعنى األهداف القومية لها األولوية واألفضلية عىل أي أهداف أخرى مهام كانت.
(((7مبدأ املركزية ،مبعنى أن املوقف يقتيض أن يكون هناك جهة مركزية واحدة لها الصالحية يف اتخاذ القرارات.
(((8مبدأ التسلسل الهرمي ،وتدرج السلطات ،ويراعى هنا أنه كلام كانت خطة السلطة أرسع يف توصيل التوجيهات ،والحصول عىل
املعلومات كلام كانت اإلدارة أكرث كفاءة.
(((9مبدأ الرتتيب ،أي وضع كل يشء يف مكانه املناسب ،سواء كان أجهزة أو أفراد أو معدات أو مساعدات ،ومن شأن ذلك أن يؤدي يف
النهاية إىل حسن األداء وكفاءة العمل.
( (1(1مبدأ املساواة مبعنى املساواة يف معاملة املترضرين وأن ال يكون للوساطة أي اعتبار ،فيجب أن يحصل كل فرد مترضر من الكارثة عىل
حقه يف اإليواء واإلعاشة والغذاء بنفس القدر الذي يحصل عليه غريه ومنع املستغلني للمواقف من انتهاز الفرصة.
( (1(1مبدأ استقرار العاملني يف عملهم مبعنى أن هذه اإلدارة بالذات البد أن يستقر أفرادها يف عملهم بهدف زيادة الخربة واملامرسة.
( (1(1مبدأ املبادرة واالبتكار ،ألن هذا النوع من اإلدارة بالذات البد أن يتميز بابتكار أساليب جديدة متطورة ،تقوم عىل الفكر البنّاء.
( (1(1مبدأ روح الفريق ،إذ ليس يف صالح إدارة الكارثة أن يسودها إال روح الفريق الواحد ،والجدير بالذكر هنا أن االتصاالت الشفهية تعترب
إحدى الوسائل التي تحقق روح األلفة والتعاون ،وتسهل العمل الجامعي.
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 -6إن الخطوات العملية للتعامل مع مختلف الكوارث:
وهي تتم بإدارة تلك الكوارث من خالل األمور التالية:

1ـ سن ترشيع خاص.
2ـ تشكيل فرق العمل من الجهات املختصة.
3ـ تحديد اإلمكانيات وعمل وصف للمسؤوليات.
4ـ دراسة املخاطر وإمكانية حدوثها.
5ـ إعداد خطة شاملة.
6ـ التنفيذ واالستجابة.
7ـ الرصد واملراقبة.
8ـ التدريب.
9ـ التقييم واملراجعة.

 -7الوضع العام للكوارث عىل مستوى العامل:

قال األمني العام لألمم املتحدة بان يك -مون إن خطر التغريات املناخية بسبب ارتفاع درجة الحرارة " االحتباس الحراري" عىل البرشية شبيه
بخطر الحروب .وقال أيضاً إن تغري املناخ بات أمراً ال ميكن تجاهله وان تدهور البيئة عىل الصعيد العاملي مل يجد من يوقفه كام أننا نستغل
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املوارد الطبيعية بشكل يخلف رضراً كبرياً" .واستطرد قائ ًال" :مع تغري املناخ يتوقع تزايد معدل حدوث األعاصري واشتداد قوتها".
األمم املتحدة وضعف مسألة الحد من الكوارث يف قامئة أولوياتها منذ كارثة تسو نامي عام  4002يف املحيط الهندي التي أودت بحياة الكثري
وكان من املمكن إنقاذ معظم هؤالء لو توفرت الخطط الشاملة للتعامل مع مثل هذه الكوارث.
أما وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية بان إيغالند ويف ظل تفاقم الكوارث الطبيعية مثل الزالزل وارتفاع درجات حرارة
كوكب األرض مام يهدد بتغيري معامل العامل قال" :خالل الثالثني عاماً املاضية كان تأثري الكوارث الطبيعية عىل البرش خمسة أضعاف تأثريها
قبل جيل بأكمله".
إذا األوضاع تزداد سوءاً فاملناخ يتغري مام يهدد بوجود ظواهر جوية متطرفة ففي عام  6002وحده عاىن  711مليون شخص من نحو 003
كارثة طبيعية مبا يف ذلك الجفاف الشديد يف الصني وإفريقيا والفيضانات الكاسحة يف آسيا وبعض مناطق إفريقيا ما أدى إىل خسائر بنحو
 51مليار دوالر .وقال أيضا" :ال توجد دول محصنة من الكوارث الطبيعية ولذلك يجب اتخاذ تدابري وقائية من اآلن للحد من هذه الكوارث
والتقليل من آثارها"
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تحليل الوضع الحايل:
•عىل مستوى الدول العربية بشكل عام :
داخل معظم الدول العربية ،يف كل وقت تقريبا ،توجد دورات دراسية وتدريبية تنظم فيها تحت اسم " إدارة الكوارث " أو “ إدارة األزمات
" لكن عندما تقع الكارثة فعليا ،يتم أحيانا اكتشاف وجود كارثة أخرى تتعلق بعدم القدرة عىل التعامل معها.
لقد تع ّرضت العديد من الدول العربية خالل السنوات األخرية لعدد من الكوارث الكربى ،التي دفعت الحكومات إىل االهتامم بتلك املشكلة،
ليس فقط بفعل الخسائر املادية والبرشية واملآيس اإلنسانية التي تنتج عنها لكن بفعل الرضبات العنيفة التي توجهها تلك الكوارث لبنية
الدولة ،ويتض ّمـن ذلك اقتصادها القومي وأمنها العام وجهازها اإلداري ،عىل غرار ما حدث بشأن زالزل الجزائر وإيران العنيفة ،وفيضانات
املغرب والسودان ،بل أن وقائع محدّدة كحوادث القطارات ،وغرق السفن ،وهجوم الجراد ،وانهيارات املباين ،تلقي بظالل ثقيلة عىل كفاءة
الحكومات وسياسات الدول وتوجهات الرأي العام.
إن أي إطالع عام عىل أي تحقيق جرى بشأن كارثة فعلية حصلت يف املنطقة العربية يوضح ما ييل:
(((1أن معظم البلدان العربية قد صاغت ،أياً كان التعبري املستخدم ،أفكاراً بشأن ما ُيـسمى إسرتاتيجية قومية للتعامل مع األزمات ،لكنها
يسـود االرتباك ،فال توجد جهة محددة واحدة أنيط بها
عموماً غري مـرتجمة إىل هياكل عملية مركزية ،لذا فإنه عندما تقع الكارثةُ ،
مسؤولية إدارتها ،وعادة ما تتحرك القوات املسلحة وأجهزة الدفاع املدين للتعامل مع املشكلة إىل أن تتضح األمور.
(((2إن مشكالت واسعة النطاق ،تظهر عند التعامل مع الكوارث التي تقع بالفعل ،والتي يكون الهدف الواضح بشأنها هو تقليص الخسائر،
وأعامل اإلنقاذ ،واحتواء املوقف ،واستعادة األوضاع الطبيعية ،كعدم التنسيق بني الجهات التي يفرتض أن تواجهها ،يف ظل التعددية
الواسعة لها ،والتنافس الشديد والحساسيات وإزاحة املسؤوليات فيام بينها أحيانا ،مع قصور يف كفاءة اإلغاثة ،من حيث رسعة ر ّد الفعل
والفعالية يف العمل.
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(((3أن فكرة التن ّبـؤ باألزمات عرب إنذار مب ّكـر ،يتيح االستعداد لها من خالل تحديد سيناريوهات ُمـع ّيـنة ،وإعتامدات مالية وجهات جاهزة
السـفن يف املناطق
للتحرك .فعىل الرغم من وجود خرائط تفصيلية أحيانا لطبيعة املخاطر التي تواجه املناطق املختلفة يف الدول ،كغرق ّ
الساحلية ،أو انهيار الجسور يف املناطق الزراعية ،أو السيول يف املناطق الصحراوية ،فإن الكوارث تبدو دامئا وكأنها تفاجئ الجميع.

•عىل مستوى األردن بشكل خاص :
إن األردن وبحكم موقعه الجغرايف ونشاطات اإلنسان داخله واملنطقة املحيطة به معرض ملخاطر منها:
(((1الزالزل.

(((2الفيضانات.
(((3الجفاف.

(((4خطر زحف الجراد.

(((5الظروف الجوية الطارئة ( الثلوج ،اإلنجامد ).
هذا فيام يتعلق بأخطار الكوارث الطبيعية أما األخطار األخرى والناجمة عن نشاطات اإلنسان فتتلخص فيام ييل:

(((1الحرائق.

(((2أخطار الكيامويات وتشمل ( الحوادث الصناعية ،حوادث نقل املواد الخطرة عىل الطرق .....الخ ).
(((3التلوث الكياموي واإلشعاعي والجرثومي.
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(((4الرصاعات املسلحة.

(((5الهجرات السكانية.
ونظراً الحتاملية تعرض األردن لألخطار بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث االصطناعية فقد يتعرض إىل أرضار منها:
(((1وقوع أعداد من الوفيات واإلصابات املتفاوتة.
(((2فقدان عدد من األشخاص.
(((3ترشيد أعداد من السكان.

(((4تدمري يف البنى التحتية ( الكهرباء ،املياه،رصف صحي ،طرق مواصالت،اتصاالت ،جسور ،سدود ،منشآت ،مساكن ...الخ ).
(((5إلحاق خسائر مادية كبريه يف املمتلكات العامة والخاصة.

(((6شلل يف الحياة اليومية خاصة الخدمات والرعاية الصحية.
(((7تلوث البيئة ( مياه ،تراب ،هواء ).
(((8انتشار األوبئة واألمراض.
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 -8أهم الترشيعات التي لها عالقة مبواجهة الكوارث يف اململكة األردنية الهاشمية:
• قانون الدفاع املدين رقم  18لسنة 1999
تضمن قانون الدفاع املدين تشكيل املديرية العامة للدفاع املدين بواجبات تتمثل بالوقاية والحامية وإجراءات واحتياطات وقائية تتبع بكفاءة
كبرية يف املنشئآت وذلك بامتالك معدات وتجهيزات يتم توفريها وتستعمل قبل وصول كوادر الدفاع املدين للحد من الخسائر ويتم التحقق
من وجودها داخل املنشأة من الدفاع املدين بصالحيات ممنوحة مبوجب القانون.
تضمن قانون الدفاع املدين باإلضافة إىل األحكام الخاصة باملجلس األعىل للدفاع املدين تشكيل املديرية العامة للدفاع املدين والواجبات
املسندة إليها وتتمثل واجباتها ملواجهة الكوارث مبا ييل:
يف مجال الوقاية والحامية الذاتية :
بداية ال بد من تعريف مفهوم الوقاية والحامية ،وميكن تعريفها عىل النحو اآليت:
الوقايـــة :هي مجموعة اإلجراءات واالحتياطات الوقائية التي تتخذ أو تتبع بكفاءة عالية يف املنشآت من تخطيط وتصميم وإرشاف وتنفيذ
وتشغيل وصيانة لضامن سالمة واستمرار عملها عىل أكمل وجه.
الحاميـة :عبـارة عن الوسائـل واملعـدات والتجهيـزات التي يتم اختيارهـا وتوفريهــا يف املنشأة والتي يتم استخدامها من قبل شاغيل املنشأة
ملعالجة الحادث بعد وقوعه وقبل وصول كوادر الدفاع املدين للحد من الخسائر البرشية واملادية.
كاف من السالمة العامة ضد األخطار ،وعليه جاءت النصوص القانونية يف
تشكل متطلبات الوقاية والحامية الذاتية أهمية لتحقيق قدر ٍ
قانون الدفاع املدين رقم ( )18لسنة  1999وتعديالته املتعلقة بواجب املديرية العامة للدفاع املدين بالتحقق من توفر متطلبات الوقاية
والحامية الذاتية يف املنشآت ملزمة للجهات ذات العالقة سواء تلك املتعلقة مبتطلبات تصميم املباين الجديدة أو إدخال التعديالت عىل
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املباين القامئة حسب صنف إشغالها ،كل ذلك وفقاً للقوانني واألنظمة املتعلقة بالسالمة العامة واشرتاطاتها والتعليامت الصادرة عن الجهات
الرسمية ومنها املديرية العامة للدفاع املدين.
املادة ( :)13تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين املهام والواجبات التالية:
(ي) دراسة مخططات األبنية متعددة الطوابق واألبنية ذات االستعامالت التجارية والصناعية والسياحية التي يرتتب عىل أمانة عامن الكربى
والبلديات األخرى إحالتها إليها للتأكد من تأمني املالجئ ووسائل الحامية الذاتية وفقاً للمواصفات املقررة مبوجب الترشيعات املعمول بها
والرقابة عليها من املديرية العامة بعد صدور الرتخيص الالزم.
وللتأكد من توفر متطلبات الوقاية ووسائل الحامية الذاتية يف املحالت التجارية واملهن الصناعية ومحطات املحروقات ووكاالت توزيع الغاز
املسال وأماكن تصنيع وتخزين وبيع املتفجرات واأللعاب النارية واملواد الكياموية واملواد الخطرة جاءت املادة ( )13الفقرات (ك) و (و) و
(ز) كإحدى مهام وواجبات املديرية العامة للدفاع املدين.
املادة (:)13
ك .التأكد من توفر متطلبات الوقاية ووسائل الحامية الذاتية ووسائل اإلنذار واإلطفاء للمحالت التجارية واملهن الصناعية.
و .التنسيب باملوافقة عىل إنشاء محطات املحروقات ووكاالت توزيع الغاز املسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لرشوط الوقاية والحامية الذاتية
املقررة.
ز .تحديد التدابري الوقائية ووسائل الحامية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع املتفجرات واأللعاب النارية واملواد الكياموية
واملواد الخطرة وغريها.
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كام أن قانون الدفاع املدين قد أعطى املدير العام للدفاع املدين صالحية إصدار التعليامت واألوامر التي يراها رضورية والتي من شأنها أن
تحقق اشرتاطات السالمة العامة.
املادة ( :)14للمدير العام يف سياق قيامه باملهام املنصوص عليها يف هذا القانون اتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
	)أ(إصدار التعليامت واألوامر التي يراها مناسبة ألصحاب األماكن التالية ومديريها للقيام باإلجراءات والتدابري الخاصة مبجال الوقاية
ووسائل الحامية الذاتية.
أماكن صنع املواد الخطرة من كياموية وغريها وتخزينها وبيعها ونقلها.
(((1أماكن املؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن االجتامعات واملستشفيات ودور السينام واملسارح واملالهي ومراكز التسلية واملحال
العامة األخرى واألبنية العالية والفنادق واملنشآت الصناعية واألبنية ذات األشغال املتعددة وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها
إىل وقاية ووسائل حامية خاصة.
(((2كذلك إن الفقرة (ج) من املادة ( )14من قانون الدفاع املدين منحت املدير العام للدفاع املدين صالحيات اتخاذ التدابري الالزمة بحق
أصحاب املحالت واملؤسسات املخالفة ملتطلبات الوقاية والحامية الذاتية املقررة.
املادة (/14ج) :إنـذار صاحب املـحل أو املؤسسة املخالفــة بوجوب إزالة املخالفة تحت طائلة إغالق املحل وربطه بكفالة مالية أو إحالته
إىل املحكمة املختصة.
وإلضفاء الصبغة القانونية عىل عمل أفراد الدفاع املدين أثناء قيامهم بوظائفهم جاءت النصوص القانونية لتعطيهم الصالحيات املخولة ألفراد
الضابطة العدلية مبوجب قانون أصول املحاكامت الجزائية ....الدخول إىل األماكن املختلفة ،تنظيم ضبوطات املخالفات ،اإلحالة إىل املحكمة
املختصة ...الخ.
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املادة ( :)16ميارس أفراد الدفاع املدين العاملون يف مجال الوقاية والحامية الذاتية أثناء قيامهم بوظائفهم ويف حدودها الصالحيات املخولة
ألفراد الضابطة العدلية مبوجب قانون أصول املحاكامت الجزائية املعمول به ،ويحق لهم تنظيم ضبوطات املخالفات بحق األشخاص الذين
يخالفون أحكام قانون الدفاع املدين واألوامر والتعليامت الصادرة مبوجبه وإحالتهم إىل املحاكم النظامية املختصة.
املادة ( :)17يحق ألفراد الدفاع املدين العاملني يف مجال الوقاية والحامية الذاتية الكشف عىل األبنية واملنشآت التجارية والسياحية
والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود املالجئ وجميع تدابري الوقاية والحامية الذاتية كام يحق ألفراد الدفاع
املدين الدخول إىل املنازل واملؤسسات يف حاالت اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف دون إذن مسبق لغايات حامية األرواح واملمتلكات.
ومبا أن القاعدة القانونية يجب أن تقرتن بجزاء (عقوبة) لتكون ملزمة فقد رتب قانون الدفاع املدين عىل مخالفة أحكامه واألنظمة
والتعليامت واألوامر الصادرة مبوجبه عقوبة رادعة.
املادة ( :)28كل مخالفة ألحكام هذا القانون وألي نظام أو أوامر تصدر مبوجبه يعاقب مرتكبها بغرامة ال تزيد عىل خمسامئة دينار أو
بالحبس ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بكلتا العقوبتني.

•الواجبات األخرى املناطة باملديرية العامة للدفاع املدين ملواجهة الكوارث.
وأهمها القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف أثناء الكوارث ،توعية وتدريب املواطنني عىل كيفية التعامل مع الكوارث ،العمل
عىل توفري وتأمني اآلليات واملعدات ووسائل االتصال الالزمة ملواجهة الكوارث ،املشاركة يف إعداد الخطط العامة والخاصة ملواجهة الكوارث،
املساهمة يف إقامة مراكز اإليواء واإلغاثة ...الخ ،وقد وردت هذه الواجبات يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ح) من املادة ()13
من قانون الدفاع املدين.
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املادة ( :)13تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين املهام والواجبات التالية:
 .أالقيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها وأعداد األفراد املؤهلني لهذه العمليات وتوعية املواطنني وتدريبهم عليها
وتامني اآلليات واملعدات ووسائل االتصال الالزمة وأعداد الدراسات الخاصة بأعامل الدفاع املدين.
.بتوفري وسائل وأدوات اإلنذار من الغارات الجوية والكوارث وتنظيمها واإلرشاف عليها.
 .جالتحقق من أن املالجئ العامة جاهزة لالستعامل.
 .دالكشف عن املتفجرات وتحديد مناطق وجودها والتأشري حولها ودعوة قوات األمن العام إلغالق املنطقة واألجهزة املختصة يف القوات
املسلحة إلبطال مفعولها وإزالتها.
 .هاملساهمة يف الكشف عن أي ترسب كياموي أو إشعاعي وذلك بالتعاون مع الجهات املختصة مبعالجته وتاليف آثاره.
 .وتدريب الفرق التطوعية عىل أعامل الدفاع املدين من القطاعني العام والخاص يف جميع أنحاء اململكة ملساندة الدفاع املدين.
وضمن حديثنا عن املديرية العامة للدفاع املدين ودورها يف مواجهة الكوارث يف ظل قانون الدفاع املدين رقم ( )18لسنة  1999وتعديالته
يجدر اإلشارة هنا إىل ما ييل:
(((1إن الفقرة (ب) من املادة ( )14من قانون الدفاع املدين خولت املدير العام للدفاع املدين الطلب من السلطات املدنية واألمنية
والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص املساهمة يف مهام الدفاع املدين الطارئة وأوجبت عىل تلك الجهات تنفيذ ذلك بشكل فوري.
املادة (/14ب) :الطلب إىل السلطات املدنية واألمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص املساهمة يف مهام الدفاع املدين الطارئة وعىل
هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
وهنا يجب أن نالحظ بأن ما هو مقصود مبهام الدفاع املدين الطارئة الواردة باملادة (/14أ) السابق ذكرها أعاله ليست الحالة الطارئة املعرفة
باملادة ( )2من قانون الدفاع املدين والتي يعلن عنها رئيس الوزراء حيث يدخل ذلك ضمن صالحيات املجلس األعىل للدفاع املدين.
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تم مؤخراً إعداد مقرتح مرشوع قانون معدل لقانون الدفاع املدين وأهم ما تضمنه مقرتح هذا املرشوع إسناد واجب تقديم خدمة اإلسعاف
للحاالت الطارئة باملديرية العامة للدفاع املدين وإيجاد النصوص القانونية التي تكفل توفر متطلبات الوقاية والحامية الذاتية يف كافة األبنية
وذلك بهدف تحقيق أقىص قدر من الحامية ملستخدميها وللممتلكات وإناطة واجب ترخيص املهن املتعلقة مبواد ومعدات الوقاية والحامية
الذاتية وتصنيفها حسب نوع العمل واإلرشاف والرقابة عليها باملديرية العامة للدفاع املدين.

•قانون القوات املسلحة األردنية املؤقت رقم ( )64لسنة 2001
للقوات املسلحة األردنية دور كبري يف معالجة الكوارث والتخفيف من آثارها وميكن إيجاز ذلك من خالل الواجبات املناطة بها مبوجب أحكام
املادة ( )5من قانون القوات املسلحة األردنية مبا ييل :
(((1مساندة األجهزة الحكومية يف مواجهة الطوارئ وتخفيف آثارها كاملساعدة يف عمليات البحث واإلنقاذ واإلسعاف وعمليات اإليواء
واإلغاثة وتقديم اآلليات والتجهيزات التي يستفاد منها يف عملية االستجابة للكوارث.
(((2مساندة األجهزة األمنية يف حفظ األمن والنظام.
(((3باإلضافة إىل املهامت السابقة تضطلع القوات املسلحة بواجب الدفاع عن اململكة ضد أي عدوان خارجي أو أي مترد مسلح أو عدوان
داخيل.
املادة ( :)5أ .تتوىل القوات املسلحة الواجبات التالية:
الدفاع عن اململكة ضد أي عدوان خارجي.
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(((1الدفاع عن أمن اململكة ضد أي مترد مسلح أو عدوان داخيل.
(((2مساندة األجهزة األمنية يف حفظ األمن الداخيل.
(((3مساندة األجهزة الحكومية يف مواجهة الطوارئ وتخفيف آثارها.

•قانون األمن العام وتعديالته رقم ( )38لسنة 1965
أهم الواجبات امللقاة عىل عاتقها ملواجهة الحاالت الطارئة والكوارث ما ييل:
1ـ اإلبالغ عن وقوع خطر ما للجهات املعنية
 -2إنذار األشخاص املعرضني للخطر لالبتعاد عن مناطق الخطر
 -3املحافظة عىل األمن واالستقرار ضمن املنطقة املنكوبة وإدارة عمل املرافق العامة والخدمات
 -4تنظيم حركة السري وتسهيله أمام وحدات اإلنقاذ واإلخالء واإلسعاف
 -5تنفيذ القوانني واألنظمة واألوامر الرسمية املرشوعة
 -6املشاركة يف عمليات اإلنقاذ واإلخالء واإليواء وتقديم الجهد البرشي واآليل املتوفرة ملواجهة الكارثة
حددت املادة ( )4من قانون األمن العام واجبات قوة األمن العام والتي ميكن من خاللها استخالص أهم الواجبات امللقاة عىل عاتقها ملواجهة
الحاالت الطارئة والكوارث مبا ييل :
(((1اإلبالغ عن وقوع خطر ما للجهات املعنية.
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(((2إنذار األشخاص املعرضني للخطر لالبتعاد عن مناطق الخطر.
(((3املحافظة عىل األمن واالستقرار ضمن املنطقة املنكوبة وإدارة عمل املرافق العامة والخدمات.
(( (4تنظيم حركة السري وتسهيله أمام وحدات اإلنقاذ واإلخالء واإلسعاف.
(((5تنفيذ القوانني واألنظمة واألوامر الرسمية املرشوعة.
(((6املشاركة يف عمليات اإلنقاذ واإلخالء واإليواء وتقديم الجهد البرشي واآليل املتوفرة ملواجهة الكارثة.
املادة ( :)4واجبات القوة الرئيسية كام ييل:
(((1املحافظة عىل النظام واألمن وحامية األرواح واألعراض واألموال.
(((2منع الجرائم ،والعمل عىل اكتشافها وتعقيبها والقبض عىل مرتكبيها وتقدميهم للعدالة.
(((3إدارة السجون وحراسة السجناء.
(((4تنفيذ القوانني واألنظمة واألوامر الرسمية املرشوعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
(((5استالم اللقطات واألموال غري املطالب بها والترصف بها وفق أحكام القوانني واألنظمة.
(((6مراقبة وتنظيم النقل عىل الطرق.
(((7اإلرشاف عىل االجتامعات واملواكب العامة يف الطرق واألماكن العامة.
(((8القيام بأية واجبات أخرى تفرضها التشاريع املرعية اإلجراء.
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•قانون البناء الوطني األردين وتعديالته رقم ( )7لسنة 1993
يعنى قانون البناء الوطني األردين بأعامل اإلعامر يف اململكة األردنية الهاشمية والتي تشمل إنشاء املشاريع اإلنشائية بجميع أنواعها كاملباين
والطرق والجسور مبا فيها أعامل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة واإلرشاف وأعامل السالمة العامة وكل ما يرتبط بها من أعامل
هندسية.
تضمن قانون البناء الوطني األردين تشكيل مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني األردين) برئاسة وزير األشغال العامة واإلسكان وعضوية
كافة الوزارات واملؤسسات والنقابات املعنية بأعامل اإلعامر يف اململكة ،وأهم الصالحيات التي أنيطت بهذا املجلس مبقتىض املادة ( )5من
ذات القانون إقرار الكودات املختلفة للبناء الوطني األردين ورفعه إىل مجلس الوزراء العتامدها.
املادة ( :)5يناط باملجلس املهام والصالحيات التالية:
 .أوضع األسس واملبـادئ الخاصـة بكودات البنـــاء الوطــني األردين وتحديد مجال كل منها بناء عىل تنسيب اللجنة الفنية.
.بإقرار الكودات املختلفة للبناء الوطني األردين ورفعها إىل مجلس الوزراء العتامدها.
 .جدراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.
 .دالبت يف أي اعرتاض عىل الكودات املعتمدة أو عىل أي تعديل عليها وفقا ألحكام القانون.
 .هالتعاقد مع أي جهة علمية إلعداد أي كودة جديدة أو إلجراء تعديل عىل أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد واملوافقة عىل
رصفها.
 .وونرش الكودات املعتمدة وتعميمها.
 .زإصدار التعليامت املتعلقة بتطبيق الكودات يف مراحل التصميم والتنفيذ واإلرشاف والصيانة والتشغيل وأعامل السالمة العامة وكل ما
يرتبط بها من أعامل هندسية.
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وتعرف الكودة (: )Codeبأنها عبارة عن مجموعة القواعد والرشوط واملتطلبات الفنية املتعلقة بأعامل اإلعامر املقررة من قبل مجلس البناء
الوطني األردين و املعتمدة من مجلس الوزراء.
والكودات بشكل عام لها عالقة بدرجات متفاوتة فيام يتعلق مبوضوع الوقاية والسالمة العامة يف املنشآت ،ومن الكودات التي لها عالقة
وثيقة بأمور الوقاية والحامية الذاتية:
(((9كودة الوقاية من الحرائق.
( (1(1كودة تزويد املباين باملياه.
( (1(1كودة التمديدات الكهربائية وتركيبها.
( (1(1كودة أنظمة اإلنذار من الحريق.
( (1(1كودة املصاعد.
( (1(1كودة التهوية امليكانيكية وتكييف الهواء.
( (1(1كودة التدفئة املركزية.
( (1(1كودة السالمة العامة يف تنفيذ املشاريع اإلنشائية.
( (1(1كودة الوقاية من الزالزل ،عل ًام بأن هذه الكودة مازلت قيد األعداد.

( (1(1وحتى ال تبقى الترشيعات املتعلقة بتصميم وتنفيذ أعامل األعامر حرباً عىل ورق فقد تضمن قانون البناء الوطني األردين يف املواد ()11
و ( )12منه عىل آليات ملتابعة التنفيذ وللتأكد من استيفاء أعامل اإلعامر للقواعد واملتطلبات الواردة يف الكودات،كذلك رتبت املادة
( )13من ذات القانون عقوبات رادعة عىل املخالفني بأعامل اإلعامر للكودات املعتمدة يف تصميم هذه األعامل أو اإلرشاف عليها أو
تنفيذها أو صيانتها.
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املادة (:)11
أ .عىل جميع الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والرشكات املساهمة العامة والخاصة ونقابة املهندسني
األردنيني ونقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني وهيئة املكاتب والرشكات الهندسية التقيد يف أعامل اإلعامر بالكودات املعتمدة وفقاً
ألحكام هذا القانون واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية.
ب .مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (د) من املادة ( )10من هذا القانون ،ال يجوز املبارشة بتنفيذ أعامل اإلعامر إال مبوجب مخططات هندسية
مستوفية للقواعد واملتطلبات الفنية الواردة يف كودات البناء املعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هنديس مسجل لدى
نقابة املهندسني األردنيني ومصادق عليها من قبلها.
ج .عىل جميع الجهات املختصة بتصديق مخططات أعامل اإلعامر ،وتحت طائلة املسؤولية القانونية ،عدم إجازة املخططات الهندسية إال
بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة يف الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العالقة وذلك دون أي إخالل مبسؤولية
الجهة املصممة.
د .مع مراعـاة أحكـام الفقـرة (ج) من هـذه املـادة عىل جميــع الوزارات والجهات التي تصدر رخص اإلعامر التقيد مبا ييل:
 .1عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع اإلعامر إال إذا كانت املخططات املتعلقة بأي منها مصادقا عليها من الجهة املختصة.
 .2متابعة اإلرشاف عىل املشاريع منذ بدء أعامل التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة يف رخصة اإلعامر
واألحكام والرشوط الواجب تنفيذها ،والتقيد بتطبيق قانوين نقابة املهندسني األردنيني ونقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني ونظام هيئة
املكاتب والرشكات الهندسية الصادرة مبوجب قانون نقابة املهندسني األردنيني واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بهذا الشأن.
 .3عدم إصدار أذون األشغال ألعامل اإلعامر ضمن مناطقها إال إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة املخولة
باإلرشاف عىل التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة املهندسني األردنيني إذا كانت الجهة املرشفة مكتبا هندسيا.
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املادة (:)12
أ .عىل املكاتب والرشكات الهندسية ومقاويل اإلنشاءات ومن يقوم بأعامل اإلعامر التقيد بالكودات املعتمدة يف تصميم هذه األعامل أو
اإلرشاف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب عيل أي منها تبليغ النقابة املعنية بأي مخالفة لها يف حال اكتشافها ،وعىل النقابة التحقق
من وقوع املخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية املختصة بذلك.
ب .إذا تبني للسلطة التنظيمية التي أصدرت الرتخيص أن أعامل اإلعامر تتم خالفا لرشوط الرخصة فيرتتب عليها أن تصدر إخطاراً تنفيذيا
إىل صاحب العمل واملقاول للتوقف عن العمل لحني تصويب املخالفة املرتكبة ،فإذا تخلف الشخص املوجه إليه اإلخطار عن إزالة
أسباب املخالفة خالل املدة املحددة باألخطار ،يحق للسلطة التي أصدرت اإلخطار إحالة صاحب العمل واملقاول إىل القضاء لتطبيق
العقوبات الالزمة مبا يف ذلك إلزامهام بإزالة أسباب املخالفة.
للمجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضامن تطبيق الكودات املعتمدة يف جميع مراحل العمل الهنديس من تصميم وتدقيق وإرشاف وتنفيذ
وتشغيل وصيانة وأعامل السالمة العامة وكل ما يرتبط بها من أعامل هندسية.
املادة ( :)13يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من املادة ( )12من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عىل ثالثة
آالف دينار عن كل مخالفة ألي كودة ووفقا لجسامتها.

•قانون الصحة العامة املؤقت رقم ( )54لسنة 2002
أناط قانون الصحة العامة يف املادة ( )3منه املسؤولية عن جميع الشؤون الصحية يف اململكة مبا يف ذلك الحفاظ عىل الصحة العامة وتنظيم
الخدمات الصحية املقدمة من القطاعني العام والخاص بوزارة الصحة.
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املادة ( :)3تكون الوزارة مسئولة عن جميع الشؤون الصحية يف اململكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما ييل:
أ .الحفاظ عىل الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية.
ب .تنظيم الخدمات الصحية املقدمة من القطاعني العام والخاص واإلرشاف عليها.
ج .توفري التأمني الصحي للمواطنني يف حدود اإلمكانات املتوافرة لديها.
 .vإنشاء املؤسسات واملعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة واإلرشاف عىل إدارتها وذلك مع مراعاة أحكام الترشيعات
النافذة ذات العالقة.
هذا وقد تضمن قانون الصحة العامة النص عىل األحكام الخاصة واإلجراءات والتدابري التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع
كافة الجهات ذات العالقة لتتمكن من أداء الواجبات املناطة بها يف جميع الشؤون الصحية ومن هذه األحكام والتدابري عىل سبيل املثال
تلك املتعلقة مبنع انتشار األمراض املعدية ومكافحتها والحد من انتقال العدوى ،التطعيم والتلقيح لحامية وصحة املواطنني ،منع تصنيع أو
استرياد أو إدخال أو تداول األدوية املغشوشة ،مراقبة مياه الرشب للتأكد من صالحيتها من الناحية الصحية واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع
استعامل أي مياه غري صالحة للرشب ،مراقبة استرياد املواد الكياموية املمنوعة أو املرشوط استريادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات
املحافظة عىل الصحة العامة ،منع حدوث املكاره الصحية وإزالتها يف حالة حدوثها ،مراقبة مياه الرصف الصحي وشبكات الرصف الصحي
والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الرشوط الصحية فيها وضامن عدم إلحاق الرضر بالصحة العامة ،التأكد من توفر
الرشوط الصحية املقررة للحرف والصناعات والباعة املتجولون ،تنظيم عملية دفن املوىت يف األماكن املخصصة لذلك ....الخ.
كذلك رتب قانون الصحة عقوبات رادعة بحق املخالفني ألحكامه وألزم جميع الوزارات واملؤسسات الحكومية والدوائر والهيئات واملجالس
التعاون مع وزارة الصحة كل ضمن إمكاناتها واختصاصاتها لتنفيذ أحكام هذا القانون وخول وزير الصحة وأمني عام الوزارة ومدير عام أي
مديرية يف الوزارة واألطباء املرخصني املعينني يف الوزارة وأي موظف يف الوزارة يفوضه الوزير كل ضمن اختصاصه ،صفة الضابطة العدلية
للقيام مبهامها وتنفيذ واجباتها.
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من خالل استقراء الواجبات والتدابري املناطة بوزارة الصحة مبوجب قانون الصحة العامة ميكن تلخيص واجبات هذه الوزارة بشكل عام
ملواجهة الكوارث مبا ييل:
(((1الحفاظ عىل الصحة العامة باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابري املناطة بها مبوجب قانون الصحة وتقديم الخدمات الصحية الوقائية
والعالجية والرقابة عىل كل ما من شأنه أن يشكل خطراً عىل الصحة العامة.
(((2تركيز برامج التثقيف الصحي عىل املخاطر واإلصابات التي قد تلحق باملواطنني من جراء الكوارث وكيفية تقديم اإلسعاف األويل الالزم
لها.
(((3تدريب املواطنني بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين عىل كيفية تقديم اإلسعاف األويل.
كاف من األدوية واملستلزمات الطبية.
(((4تأمني مخزون احتياطي ٍ

(((5تهيئة جميع املستشفيات الحكومية والخاصة واملراكز الطبية الستقبال اإلصابات الناجمة عن الكوارث وتأمينها بحاجتها من مستلزمات
اإلسعاف األويل واألدوية والكوادر.
(((6مساعدة الدفاع املدين يف تقديم اإلسعاف األويل يف امليدان للمصابني من جراء الكارثة.
(((7تأمني خدمات الرعاية الصحية ملراكز اإلخالء واإليواء.
(((8مكافحة األوبئة التي قد تنترش من جراء الكارثة.
(((9تطبيق أسس وتعليامت طب الكوارث أثناء التعامل مع الحاالت واإلصابات مبا يف ذلك التصنيف واإلخالء.
((1(1التنسيق مع الجهات املحلية الطبية ( نقابة األطباء ،نقابة الصيادلة ...الخ ) والهيئات الطبية الخارجية لتقديم العون الطبي عند الحاجة
مع تنظيم أعامل هذه الجهات أثناء العمل امليداين.
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((1(1إقامة مستشفيات ميدانية عند الحاجة.
وهنا يجدر اإلشارة إىل أن نظام التأمني الصحي وتعديالته رقم ( )83لسنة  2004الصادر مبوجب املادة ( )66من قانون الصحة العامة نص يف
املادة ( )17منه عىل عدم استيفاء أجور املعالجة وأمثان األدوية إذا متت املعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن الكوارث.
املادة ( :)17ال تستوىف أجور املعالجة وأمثان األدوية يف أي من الحاالت التالية:
أ .إذا كان املريض مصابا مبرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب .إذا كان الشخص محجورا عليه صحيا.
ج .إذا متت املعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية أو أوبئة ألمراض سارية أو تسمم جامعي أو حوادث جامعية مل يتسبب فيها
طرف مبارش.
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•قانون الزراعة املؤقت رقم ( )44لسنة 2002
أناط قانون الزراعة يف املادة ( )3منه بوزارة الزراعة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته مبا يف
ذلك توفري الحامية الصحية للرثوة الحيوانية والنباتية والبيئة ،مكافحة اآلفات واألوبئة الحيوانية والنباتية ،تحصني الحيوانات ضد األمراض
الوبائية ،مكافحة التصحر...الخ.خ.
املادة (:)3
أ .تتوىل الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق األهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة كلام تطلب
األمر ذلك:
(((1زيادة إنتاج الغذاء واملنتجات الزراعية.
(((2دميومة استخدام املوارد الطبيعية الزراعية دون اإلرضار بالبيئة.
(((3تهيئة املناخ املناسب لالستثامر يف القطاع الزراعي.
(((4تنمية الريف ورفع قدرته اإلنتاجية.
(((5زيادة دخول املزارعني وتحسني مستوى معيشتهم.
(((6توفري الحامية الصحية للرثوة الحيوانية والنباتية والبيئة واملشاركة الفاعلة يف املنظامت الدولية واإلقليمية املختصة وعقد االتفاقيات
الدولية وفق األصول املتبعة.
(((7تعزيز الفرص االقتصادية للمنتجني الزراعيني ومتابعة الفرص التجارية املحلية والدولية.
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(((8مراقبة تطورات السوق ووضع الترشيعات الالزمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها.
(((9تحسني كفاءة استخدام مياه الري عىل مستوى املزرعة.
ب .تعمل الوزارة عىل تحقيق األهداف املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة مبا يف ذلك تقديم الخدمات الزراعية األساسية يف املجاالت
واملناطق التي ال يقوم القطاع الخاص بتقدميها أو ال يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما ييل:
(( (1مكافحة اآلفات واألوبئة الحيوانية والنباتية.
(( (2تحصني الحيوانات ضد األمراض الوبائية.
(( (3البحث العلمي الزراعي التطبيقي واإلرشاد الزراعي.
(( (4إجراء التحاليل املخربية يف املجاالت املتعلقة باإلنتاج الزراعي.
(( (5مكافحة التصحر وحامية التنوع الحيوي.
(( (6إقامة املشاريع الزراعية التنموية وإدارتها.
(( (7توفري املعلومات والبيانات اإلحصائية الزراعية.
(( (8تأجري اآلليات واملعدات الزراعية.
(( (9توفري البيانات واملعلومات املتعلقة بتسويق املنتجات الزراعية مبا يف ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محليا
وخارجيا.
((1(1هذا وتعترب وزارة الزراعة مسئولة عن إعداد تدابري الصحة والصحة النباتية واعتامدها وتطبيقها ومراجعتها من أجل حامية صحة
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الحيوانات والنباتات من اآلفات واألمراض التي قد تنتقل إليها أو األذى الذي قد يصيبها من املنتجات الحيوانية والنباتية أو من خالل
مدخالت اإلنتاج الزراعي وذلك بالتأكد من استيفاءها لتدابري الصحة والصحة النباتية وتسجيلها وترخيص استريادها وإنتاجها وبيعها
وتداولها حسب أحكام القانون،منع انتشار اآلفات واألمراض يف النباتات والحيوانات ومكافحتها وتنظيم الحجر النبايت والحجر البيطري
وعملية العزل للحيوانات املصابة باألمراض الوبائية ومعالجتها ،مكافحة الجراد الصحراوي بالتعاون والتنسيق مع الجهات األخرى
الرسمية واألهلية ....الخ ،كذلك تعترب وزارة الزراعة مسئولة عن املحافظة عىل الحراج الحكومي والحراج الخاص ومنع أي اعتداء عىل
األرايض الحرجية.
حظر قانون الزراعة يف املادة ( )33منه إشعال النار يف مناطق الحراج الحكومي ويف املناطق املجاورة له حتى مسافة ثالمثائة مرت حوله ومنح
وزير الزراعة أو الحاكم اإلداري عند نشوب حريق يف الحراج الحكومي صالحية تقرير وضع اليد عىل ما يلزم من آالت ومواد ووسائط نقل
خاصة الستعاملها يف أعامل املكافحة رشيطة تعويض مالكيها.
باإلضافة إىل الواجبات املناطة بوزارة الزراعة السابق ذكرها أعاله ميكن تلخيص الواجبات األخرى املناطة بهذه الوزارة بشكل عام ملواجهة
الكوارث مبا ييل:
(((1إرشاد املزارعني عن الكيفية الصحيحة التي يتم بواسطتها االستفادة من املزروعات املترضرة.
(((2إجراء مسح ميداين لحرص الخسائر يف املحاصيل والرثوة الحيوانية التي وقعت بسبب الكارثة.
(((3املساعدة يف ترميم وتصليح شبكات الري والسدود.
(((4العمل بشكل رسيع إلعادة زراعة املحاصيل وذلك من خالل مساعدة املزارعني بتقديم البذور واللوازم األخرى لهذه الغاية.
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•قانون حامية البيئة رقم ( )52لسنة 2006
أناط قانون حامية البيئة بوزارة البيئة حامية البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية ورتب عىل الجهات الرسمية واألهلية تنفيذ التعليامت
والقرارات التي تصدر مبوجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
املادة (:)3
أ .تعترب الوزارة الجهة املختصة بحامية البيئة يف اململكة ويرتتب عىل الجهات الرسمية واألهلية تنفيذ التعليامت والقرارات التي تصدر
مبوجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه وذلك تحت طائلة املسؤولية القانونية املنصوص عليها فيه ويف أي ترشيع
آخر.
ب .تعترب الوزارة املرجع املختص عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل فيام يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالجهات املانحة
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.
كام أوكل قانون حامية البيئة يف املادة ( )4منه بوزارة البيئة مهام عديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتحقيق أهداف
حامية البيئة وتحسني عنارصها املختلفة بشكل مستدام ومن هذه املهام وضع السياسة العامة لحامية البيئة وإعداد الخطط والربامج،
إصدار التعليامت البيئية الالزمة لحامية البيئة ،املراقبة واإلرشاف عىل املؤسسات والجهات العامة والخاصة للتحقق من تقيدها باملواصفات
البيئية والقياسية ،وضع أسس تداول املواد الضارة والخطرة عىل البيئة ،تنسيق الجهود الهادفة لحامية البيئة ،إعداد خطط الطوارئ البيئية....
الخ.
منح قانون حامية البيئة يف املادة ( )7منه موظفي وزارة البيئة من ذوي االختصاص الذين يسميهم وزير البيئة صفة الضابطة العدلية
ومنحهم حق الدخول إىل أي محل صناعي أو تجاري أو حريف أو زراعي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى يحتمل تأثري أنشطتها
عىل عنارص البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعاملها للرشوط البيئية ،كذلك خولت ذات املادة وزير البيئة صالحية اتخاذ
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اإلجراءات الالزمة بحق الجهة املخالفة مبا يف ذلك صالحية إصدار قرار بإزالة املخالفة عىل نفقة املخالف أو اإلغالق التحفظي وذلك يف
الحاالت الطارئة أو الخطرة.
رتب قانون حامية البيئة عقوبات رادعة عىل مخالفة أحكامه وأحكام األنظمة والتعليامت الصادرة مبوجبه عل ًام بأنه مبوجب أحكام قانون
حامية البيئة املؤقت رقم ( )1لسنة  2003الذي حل محله قانون حامية البيئة رقم ( )52لسنة  2006فقد صدرت عدة أنظمة وتعليامت
تهدف إىل حامية البيئة واملحافظة عىل عنارصها من التلوث وصون املوارد الطبيعية من االستنزاف ومن هذه األنظمة والتعليامت ما ييل:
نظام إدارة املواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم ( )24لسنة .2005
•نظام حامية الرتبة رقم ( )25لسنة .2005
•نظام حامية البيئة من التلوث يف الحاالت الطارئة رقم ( )26لسنة .2005
•نظام إدارة النفايات الصلبة رقم ( )27لسنة .2005
•نظام حامية الهواء رقم ( )28لسنة .2005
•نظام املحميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية رقم ( )29لسنة .2005
•نظام تقييم األثر البيئي رقم ( )37لسنة .2005
•تعليامت إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة .2003
•تعليامت ضبط استخدام املواد املستنزفة لطبقة األوزون لسنة .2003
•تعليامت تنظيم نقل وتخزين وتصنيع واستخدام السامد العضوي واالتجار به لسنة .2003
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•قانون العمل رقم ( )8لسنة 1996
نظم قانون العمل يف ( الفصل التاسع ) منه األمور املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية ،حيث رتبت املواد ( )78و( )80من ذات القانون عىل
صاحب العمل اتخاذ االحتياطات والتدابري الالزمة لحامية املؤسسة والعاملني فيها ،وأن الجهة املعنية مبراقبة ذلك هي وزارة العمل بالتنسيق
والتعاون مع الجهات األخرى املختصة ومنها املديرية العامة للدفاع املدين.
املادة (:)78
أ .يتوجب عىل صاحب العمل ما ييل:
 .1توفري االحتياطات والتدابري الالزمة لحامية العامل من األخطار واألمراض التي قد تنجم عن العمل وعن اآلالت املستعملة فيه.
 .2توفري وسائل الحامية الشخصية والوقاية للعاملني من أخطار العمل وأمراض املهنة كاملالبس والنظارات والقفازات واألحذية وغريها
وإرشادهم إىل طريقة استعاملها واملحافظة عليها وعىل نظافتها.
 .3إحاطة العامل قبل اشتغاله مبخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق مبكان ظاهر تعليامت وإرشادات توضح فيها
مخاطر املهنة ووسائل الوقاية منها وفق األنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.
 .4توفري وسائل وأجهزة اإلسعاف الطبي للعامل يف املؤسسة وفقاً للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطالع آراء الجهات
الرسمية املختصة.
ب .ال يجوز تحميل العامل أي نفقات ترتتب عىل تنفيذ أو توفري ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
منحت املادة ( )79من قانون العمل وزير العمل صالحية إصدار تعليامت لتحديد االحتياطات والتدابري واألجهزة والوسائل التي يجب
اتخاذها أو توفريها يف جميع املؤسسات أو يف أي منها لحامية العامل واملؤسسات من أخطار العمل وأمراض املهنة ووقايتهم منها كذلك
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تحديد األسس واملعايري الواجب توافرها يف املؤسسات الصناعية لضامن بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله.
املادة ( :)79يحدد الوزير بعد استطالع رأي الجهات الرسمية املختصة بتعليامت يصدرها ما ييل:
أ .االحتياطات والتدابري التي يجب اتخاذها أو توفريها يف جميع املؤسسات أو يف أي منها لحامية العامل واملؤسسات من أخطار العمل
وأمراض املهنة.
ب .األجهزة والوسائل التي يجب توفريها يف املؤسسات أو يف أي منها لحامية العاملني فيها من أخطار العمل وأمراض املهنة ووقايتهم
منها.
ج .األسس واملعايري الواجب توافرها يف املؤسسات الصناعية لضامن بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله والوقاية من الضوضاء واالهتزازات
وكل ما يرض بصحة العامل ضمن املعايري الدولية املعتمدة وتحديد طرق الفحص واالختبار الخاصة لضبط هذه املعايري.
ميكن تلخيص واجبات وزارة العمل بشكل عام ملواجهة الكوارث مبا ييل:
(((1التنسيق والتعاون مع كافة الجهات املعنية بالسالمة والصحة املهنية للتحضري ملواجهة الكوارث.
(((2العمل عىل تحقيق بيئة عمل آمنة عن طريق تعميق الوعي الوقايئ لدى العامل وأصحاب العمل باألخطار وكيفية الوقاية والحامية
منها يف الظروف االعتيادية والطارئة بالتعاون مع الجهات األخرى املعنية.
(((3وضع الحلول واتخاذ التدابري املناسبة للتقليل من حجم الخسائر يف األرواح واملمتلكات من جراء الكوارث بالتعاون مع الجهات األخرى
املعنية.
(((4استخدام املنشآت التابعة للوزارة كمراكز لإليواء حيثام تطلب األمر ذلك.
(((5العمل عىل استمرارية اإلنتاج يف الظروف الطارئة.
(((6تشكيل الفرق التطوعية من العاملني وأصحاب املهن للمساعدة يف عمليات مواجهة الكوارث.
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•قانون الصناعة والتجارة وتعديالته رقم ( )81لسنة 8991

أناط قانون الصناعة والتجارة يف املادة ( )4منه بوزارة الصناعة والتجارة رسم السياسات االقتصادية الصناعية والتجارية يف اململكة والعمل
عىل تنفيذها حيث أنيط بهذه الوزارة يف مجال تنظيم التجارة الداخلية والخارجية مراقبة األسواق حرصاً عىل مصلحة املواطن وتنظيم
بيع املواد األساسية ومواد املخزون االسرتاتيجي العائدة للوزارة وتسعريها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعاملها وتصدير
الفائض منها.
منحت املادة( )8من القانون وزارة الصناعة والتجارة مراقبة مخزون تجار الجملة من املواد األساسية للتأكد من وفرة مواد املخزون
االسرتاتيجي وذلك مبقتىض تعليامت يصدرها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية.
باالستناد إىل النصوص الوارد اإلشارة إليها أعاله ميكن تلخيص واجبات وزارة الصناعة والتجارة بشكل عام ملواجهة الكوارث مبا ييل:
(((1حرص موجود اململكة من املواد التموينية.
(((2تأمني مخزون احتياطي من املواد الغذائية خاصة املواد الغذائية اإلسرتاتيجية.
(((3مراقبة األسعار ومنع االحتكار.

•قانون البلديات وتعديالته رقم ( )92لسنة 5591
أناط قانون البلديات باملادة (  ) 41منه مبجلس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة مع احرتام ما تقتضيه أحكام أي ترشيع آخر وضمن
حدود منطقة البلدية عدة صالحيات من بينها مراقبة إنشاء األبنية ومنح رخص البناء الالزمة ،تنظيم الحرف والصناعات ومراقبة املحالت
واألعامل املقلقة للراحة أو املرضة بالصحة ،اتخاذ االحتياطات ملنع الحرائق ومراقبة الوقود واملواد املشتعلة وتنظيم بيعها وتخزينها واقتناء
املطافئ وصيانتها ،اتخاذ االحتياطات ملنع أرضار الفيضانات والسيول ،إغاثة منكويب الحرائق والفيضانات والزالزل والكوارث العامة األخرى،
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اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل الصحة العامة ومنع تفيش األوبئة بني الناس ،اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية
املواطنني من األخطار....الخ.
املادة (:)41
أ .مع مراعاة أحكام أي ترشيع آخر تناط مبجلس البلدية الوظائف والسلطات والصالحيات املبينة يف البنود التالية ضمن حدود منطقة
البلدية ويحق له أن ميارسها مبارشة عىل أيدي موظفيه ومستخدميه ،وان يعهد بها أو ببعضها إىل متعهدين أو ملتزمني أو مقاولني وان
يعطي بها أو ببعضها امتيازات ألشخاص أو رشكات ملدد ال تتجاوز ثالثني سنة ويشرتط يف هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء عىل
مدة االمتياز ورشوطه:
(((1تخطيط البلدة والشوارع :تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيني عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها
وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجريها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع عىل الشوارع
من األرايض املكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها.
(((2رخص البناء :مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وتغيري أشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها وإعطاء رخص إلجراء هذه األعامل وتحديد
موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إىل مساحة األرض املنوي إنشاؤها عليها وضامن توفري الرشوط الصحية فيها.
(((3املياه :تزويد السكان باملياه وتعيني مواصفات لوازمها كالعدادات واملواسري وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل االشرتاك فيها ومنع
تلويث الينابيع واألفنية واألحواض واآلبار.
(((4الكهرباء والغاز :تزويد السكان بالكهرباء أو الغاز وتعيني مواصفات محطات التوليد والتحويل وشبكة التوزيع وتحديد أسعار االستهالك،
وبدالت االشرتاك.
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(((5املجاري :إنشاء املجاري واملراحيض واملباول العامة وإدارتها ومراقبتها.
(((6األسواق العامة :تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها وتعيني أنواع البضائع التي تباع يف كل منها أو حظر بيعها خارجها.
(((7الحرف والصناعات :تنظيم الحرف والصناعات وتعيني أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة املحالت واألعامل املقلقة للراحة أو املرضة
بالصحة.
(((8وسائط النقل الربي والبحري ووسائله :إنشاء وتعيني وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها ومراقبة القوارب
والسفن والبواخر التي تعمل يف املياه اإلقليمية التابعة ملنطقة البلدية.
(((9الفنادق :مراقبة الفنادق والبنسيونات وتنظيمها وتحديد أسعارها.
( (1(1املحالت العامة :مراقبة املطاعم واملقاهي والنوادي والحانات واملراقص واملالعب ودور التمثيل والسينام واملالهي العامة األخرى
وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها وإغالقها وطرح استيفاء رسوم عىل بيع تذاكرها.
( (1(1اآلداب العامة :املحافظة عىل األخالق واآلداب العامة ومنع البغاء والدعارة ومراقبتها.
( (1(1املنتزهات :إنشاء الساحات والحدائق واملتنزهات والحاممات ومحالت السباحة يف الربك والبحريات وعىل الساحل ومراقبتها
وتنظيمها.
( (1(1املطافئ ومنع الحرائق :اتخاذ االحتياطات ملنع الحرائق ومراقبة الوقود واملواد املشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها وتحديد أسعارها واقتناء
املطافئ وصيانتها.
( (1(1االحتياط للفيضانات :اتخاذ االحتياطات ملنع أرضار الفيضانات والسيول.
( (1(1إغاثة املنكوبني :إغاثة منكويب الحرائق والفيضانات والزالزل والكوارث العامة األخرى وجمع التربعات لهم وتوزيعها عليهم.
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( (1(1املؤسسات :تعيني القابالت وإنشاء محالت للتوليد ومراكز اإلسعاف ومعازل صحية ومصحات ومستشفيات وصيدليات وغري ذلك من
املؤسسات الصحية ومراقبتها.
( (1(1املؤسسات الثقافية والرياضية :إنشاء املتاحف واملكاتب العامة واملدارس والنوادي الثقافية والرياضية واالجتامعية واملوسيقية
ومراقبتها.
( (1(1األغذية :مراقبة الخبز واللحوم واألسامك والفواكه والخرضاوات وغريها من املواد الغذائية واتخاذ اإلجراءات ملنع الغش فيها وإتالف
الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغالء.
( (1(1معاينة الذبائح وإنشاء املسالخ :فحص الحيوانات والدواجن املعدة للذبح واتخاذ االحتياطات ملنع إصابتها باألمراض وتعيني مواقع
لبيعها ومراقبة ذبحها وترصيف بقاياها وإنشاء املسالخ.
( (2(2التنظيفات :جمع الكناسة والنفايات والفضالت من املنازل واملحالت العامة ونقلها وإتالفها وتنظيم ذلك.
( (2(2الرقابة الصحية :مراقبة املساكن واملحالت األخرى للتثبت من ترصيف أقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة األدوات الصحية فيها واتخاذ
التدابري إلبادة البعوض والحرشات األخرى فيها.
( (2(2الصحة العامة :اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل الصحة العامة ومنع تفيش األوبئة بني الناس.
( (2(2املقابر :إنشاء املقابر وإلغاؤها ومراقبتها وتعيني مواقعها ومواصفاتهـا ونقـل املوىت ودفنهـــم وتنظيــــم الجنـــازات واملحافظة عىل
حرمة املقابر.
( (2(2الوقاية من األخطار :اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية األشخاص واألموال ومنع وقوع األرضار والحوادث املؤذية من جراء القيام بأي
عمل من األعامل املذكورة يف هذه املادة.
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( (2(2التسول :منع التسول وإنشاء املالجئ للعجزة ومراقبة جمع التربعات يف األماكن العامة وبيع الشارات أو غري ذلك من الوسائل.
( (2(2اليانصيب والقامر :مراقبة اليانصيب والقامر.
( (2(2مكاتب االستخدام :إنشاء مكاتب االستخدام ومراقبتها.
( (2(2الدفاع املدين :إنشاء املالجئ من الغارات الجوية واتخاذ أسباب الدفاع املدين.
( (2(2الباعة املتجولني والبسطات واملظالت :مراقبة وتنظيم الباعة املتجولني واملصورين املتجولني والحاملني وماسحي األحذية والبسطات
واملظالت.
( (3(3اإلعالنات :مراقبة اللوحات واإلعالنات.
( (3(3هدم األبنية املتداعية :هدم األبنية املتداعية التي يخىش خطر سقوطها أو املرضة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة
مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو املسئول عنها.
( (3(3األوزان :مراقبة األوزان واملكاييل واملقاييس ودمغها.
( (3(3القبان :وزن ما يباع بالجملة يف األسواق العامة خارج الدكاكني واملستودعات.
( (3(3فضالت الطرق :بيع فضالت الطرق وما أستملك للمشاريع العامة أو استغاللها.
( (3(3الكالب :مراقبة الكالب وإتالف الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها.
( (3(3الدواب :مراقبة الدواب املستخدمة يف النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات واملوايش وحظر بيعها خارج هذه األسواق.
( (3(3امليزانية وقطع الحساب واملالك :إقرار امليزانية السنوية والحساب الختامي ومالك املوظفني قبل إرسالها إىل مراجع التصديق.
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( (3(3الترصف بأموال البلدية :إدارة أمالك البلدية وأموالها وإقامة األبنية الالزمة فيها وتأجريها ورهنها وبيعها وابتياع غريها وفقا ألحكام هذا
القانون وقبول الهبات والوصايا والتربعات.
( (3(3مراقبة األرايض املكشوفة واإلنشاءات وأسطحها وواجهاتها وتكليف أصحابها بتنظيفها أو تجميلها وإقامة األسوار حولها والقيام بذلك
عىل نفقتهم إذا تخلفوا عن ذلك وتكون الشهادة التي يصدرها رئيس البلدية بالنسبة ملقدار النفقات غري خاضعة للطعن.
( (4(4الوظائف األخرى :القيام بأي عمل آخر يقتيض عليه القيام به مبقتىض هذا القانون أو أي ترشيع آخر معمول به يف اململكة.

•قانون الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردين رقم ( )3لسنة 1969
تضمن قانون الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردين عىل تأسيس جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردين يف اململكة األردنية
الهاشمية وحدد غاياتها يف املادة ( )6منه.
املادة ( :)6غايات الجمعية:
تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات االجتامعية وبتخفيف ويالت الحروب والكوارث واملجاعات عن اإلنسان ومكافحة األوبئة
واألمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية واإلنسانية وفقاً لألعراف والقوانني واألنظمة واالتفاقيات الدولية وعىل األخص اتفاقيات
جنيف ويف حدود ذلك يستفيد من هذه الخدمات أرسى وجرحى الحروب ومنكوبو الكوارث عىل اختالف جنسياتهم وأجناسهم.
ويف سبيل تحقيق جمعية الهالل األحمر األردين للغايات التي أنشئت من أجلها منحها القانون يف املادة ( )7منه صالحية القيام باألعامل
التي من شأنها تحقيق ذلك.
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املادة ( :)7من اجل تحقيق الغايات الواردة يف املادة السابقة للجمعية أن تقوم مبا ييل:
أ .إنشاء بنوك الدم وتأمني مواردها.
ب .إنشاء مراكز لإلسعاف والتمريض وللخدمات االجتامعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمني احتياجاتها ووسائل النقل الالزمة
لها.
ج .االتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ورابطة الهالل والصليب األحمر واألسد والشمس ومع جمعيات الهالل والصليب
األحمر واألسد والشمس وانتخاب املندوبني واملفوضني لهذا االتصال ولالجتامعات واملؤمترات الدولية.
د .التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية واألهلية.
هـ .توعية املواطنني بأهداف الجمعية واملفاهيم اإلنسانية التي تقوم عليها وتدريب املتطوعني عىل اإلسعاف والعمل الجامعي املنظم
لتحقيق هذه األهداف.

•قانون الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية رقم ( )92لسنة 1002
تضمن القانون إنشاء هيئة يف اململكة تسمى ( هيئة الطاقة النووية األردنية ) ومن بني األهداف املسندة لهذه الهيئة مبوجب أحكام املادة
( )4منه التأكد من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة والوقاية اإلشعاعية واألمان النووي وحامية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته من
أخطار التلوث والتعرض لإلشعاعات املؤينة ( األشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأيناً للامدة عند تعرضها لها ).
املادة ( :)4تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة إىل تحقيق ما ييل:
أ .تطوير استخدامات الطاقة النووية واستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية يف اململكة وتقديم املشورة يف هذا املجال.
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ب .التأكد من توافر رشوط ومتطلبات السالمة العامة والوقاية اإلشعاعية واألمان النووي وحامية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته من
أخطار التلوث والتعرض لإلشعاعات املؤينة وفقا ألحكام هذا القانون.
ج .توفري البنية التحتية وتوجيه الجهد إلقامة املشاريع الالزمة لخدمة االقتصاد الوطني يف مجال تكنولوجيا الطاقة النووية واستخدامها يف
املجاالت الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية املياه وأي أغراض سلمية أخرى.
ولتتمكن الهيئة من تحقيق هذا الهدف املناط بها فقد أسندت املادة ( )5من ذات القانون للهيئة عدة مهام وصالحية منها إنشاء املرافق
الالزمة للوقاية اإلشعاعية واألمان النووي وحامية البيئة من أخطار التلوث اإلشعاعي كذلك املشاركة مع الجهات املعنية يف وضع ترتيبات
وطنية من أجل التصدي للحوادث اإلشعاعية والنووية وتسخري إمكانات الهيئة العلمية والفنية واملخربية والقوى البرشية فيها للتعامل مع
تلك الحوادث الطارئة.
كذلك خولت املادة ( )7من القانون مجلس أدارة هيئة الطاقة النووية األردنية صالحية وضع أسس وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار
التلوث والتعرض لإلشعاعات املؤينة وتوفري متطلبات الوقاية العامة مبا يف ذلك األجهزة الخاصة برصد اإلشعاعي البيئي ومعالجة الفضالت
والنفايات املشعة ،وضع أسس مراقبة النظم واإلجراءات املتعلقة بالسالمة اإلشعاعية وتوجيهها واألرشاف عليها ،كذلك أناطت ذات املادة
باملجلس مهمة توفري قوى برشية مؤهلة ذات كفاءة يف مجاالت الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية واألمان النووي ،دراسة الحوادث
اإلشعاعية والنووية أو التلوث البيئي الناجمة عن الترسب اإلشعاعي وتقيص أسبابها والتعاون يف ذلك مع الدوائر الرسمية واألهلية ذات
العالقة التخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع وقوع تلك الحوادث أو الحد منها ومعالجة أثارها ،تشكيل اللجان االستشارية والفنية الالزمة ملساعدة
الهيئة يف تنفيذ مهامها .....الخ.
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•قانون السري املؤقت وتعديالته رقم ( )74لسنة 1002
منحت املادة (  )64من قانون السري وزير الداخلية صالحية إصدار تعليامت نقل املواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار ،واستنادا ألحكام
هذه املادة فقد صدر عن وزير الداخلية تعليامت نقل املواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار لسنة  ،1002والتي حظرت يف املادة ( )3منها
نقل أية مادة خطرة أو قابلة لالنفجار عىل طرق اململكة إال بعد توافر الرشوط املنصوص عليها يف ذات املادة.
املادة ( :)3مينع نقل أي مادة خطرة أو قابلة لالنفجار عىل طرق اململكة إال وفق الرشوط التالية:
أ .حصول الجهة املستوردة أو الوكيل عىل املوافقات املطلوبة من الجهات املختصة إلدخال هذه املواد إىل اململكة.
ب .الحصول عىل الترصيح الالزم لنقل هذه املواد عىل طرق اململكة وفق الرشوط املعتمدة من مديرية األمن العام عىل أن يحدد يف
الترصيح مسار الرحلة من نقطة االنطالق إىل نقطة الوصول ومكان االصطفاف والتفريغ أما بالنسبة لنقل املشتقات النفطية من مصفاة
البرتول إىل باقي أنحاء اململكة فيتم معالجتها مبوجب رشوط يتم االتفاق عليها ما بني مصفاة البرتول ومديريتي األمن العام والدفاع
املدين ويتم تحديد مسارات حركة الصهاريج لتزويد املحطات وأوقات حركتها حسب امللحق رقم ( .) 2
ج .أن يتم النقل بوسائط نقل مجهزة لهذه الغاية ومزودة مبعدات إطفاء حريق تتناسب واملادة املنقولة وفق الرشوط املعتمدة من
مديرية الدفاع املدين.
د -أن تحمل واسطة النقل امللصق اإلرشادي الخاص باملادة املنقولة واملحدد مواصفاته من قبل مديرية الدفاع املدين.
كذلك تضمنت تعليامت نقل املواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار لسنة  2001الرشوط الواجب توافرها يف وسائط نقل املواد الخطرة أو
املواد القابلة لالنفجار وااللتزامات الواجب التقيد بها من قبل السائقني عند نقلهم هذه املواد ،وأن املادة ( )8من ذات التعليامت ألزمت
الرشكات املستوردة والناقلة للمواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار بوضع امللصقات اإلرشادية وفق الرشوط التي تحددها املديرية العامة
للدفاع املدين.
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واستناداً ألحكام املادة (/14أ )2/من قانون الدفاع املدين رقم ( )18لسنة  1999وبداللة املادة ( )8من تعليامت نقل املواد الخطرة أو املواد
القابلة لالنفجار لسنة  ،2001فقد صدر عن املدير العام للدفاع املدين تعليامت امللصقات اإلرشادية الخاصة بنقل املواد الخطرة أو املواد
القابلة لالنفجار رقم ( )2لسنة  ،2004والتي حددت مواصفات ورشوط امللصقات اإلرشادية التي يجب تثبيتها عىل وسائط نقل هذه املواد،
عل ًام بأنه مبوجب هذه التعليامت يتضمن امللصق اإلرشادي معلومات عىل غاية من األهمية وهي اإلشارة التحذيرية للامدة ورقم مرتبة
الخطورة ورمز إجراءات الطوارئ ورقم األمم املتحدة واسم املادة العلمي والتي يقصد منها املعاين الواردة مبوجب أحكام املادة ( )2من
ذات التعليامت.
املادة ( :)2يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل عىل غري ذلك:
امللصق االتحذيرية :لصق يتم تثبيته عىل الجهة الخلفية وعىل الجانبني يف منطقة الوسط لواسطة النقل التي تنقل املواد الخطرة أو املواد
القابلة لالنفجار ويتضمن معلومات تحدد اإلشارة التحذيرية للامدة ورقم مرتبة الخطورة ورمز إجراءات الطوارئ ورقم األمم املتحدة واسم
املادة العلمي وكام هو بامللحق ( )1لهذه التعليامت.
اإلشارة التحذيرية  :هي إشارة عاملية متعارف عليها تبني خطورة املادة حسب تصنيف األمم املتحدة للمواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار
وتكون بأحد األشكال املبينة بامللحق ( )2لهذه التعليامت.
رقم مرتبة الخطورة :رقم تصنيف خطـورة املـواد الخطـرة أو املـواد القابلة لالنفجار حسب تصنيف األمم املتحدة.
رمز إجراءات الطوارئ  :رمز يتألف من رقم وحرف أو عدة أحرف وله معنى خاص يدل عىل مادة االتقاء املناسبة وكيفية الترصف يف حالة
وقوع حادث يشتمل عىل مواد خطرة أو مواد قابلة لالنفجار.
رقم االلنقل.تحدة للامدة :هو رقم عاملي لكل مادة خطرة أو مادة قابلة لالنفجار ميكن من خالله معرفة اسم املادة وأية تفاصيل أخرى
عنها.
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وثيقة معلومات السالمة للامدة :هي وثيقة تحتوي عىل معلومات عن الرشكة املوردة أو الصانعة للامدة الخطرة أو املادة القابلة لالنفجار
واملواصفات الكيميائية والفيزيائية للامدة وتحديد املخاطر التي ميكن أن تنجم عنها واآلثار الصحية املرتتبة والتداول والتخزين واالستخدام
وإجراءات الطوارئ واإلسعاف ومواد اإلطفاء املناسبة للحوادث والحرائق وتعد هذه الوثيقة وتزود من قبل املصنع أو املورد.
اشرتطت املادة ( )4من تعليامت امللصقات اإلرشادية الخاصة بنقل املواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار رقم ( )2لسنة  2004أن تحمل
واسطة نقل املواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار للملصق اإلرشادي يف كافة مراحل النقل ،كذلك اشرتطت املادة ( )5من ذات التعليامت
يف وسائط النقل التي تدخل إىل اململكة عرب املراكز الحدودية وتحمل هذه املواد أن تكون حائزة عىل وثيقة معلومات السالمة للامدة التي
تحملها.
املادة ( :)4مينع نقل أي من املواد الخطرة أو املواد القابلة لالنفجار عىل طرق اململكة إال إذا كانت واسطة النقل مثبت عليها امللصق
اإلرشادي الخاص باملادة املنقولة ويشرتط وجوده يف كافة مراحل النقل.
املادة ( :)5يشرتط يف وسائط النقل التي تدخل إىل اململكة عرب املراكز الحدودية وتحمل مواد خطرة أو مواد قابلة لالنفجار أن تكون حائزة
عىل وثيقة معلومات السالمة للامدة الخطرة أو املادة القابلة لالنفجار التي تحملها.

•نظام الكوارث البحرية رقم ( )50لسنة 1961
صدر نظام الكوارث البحرية رقم ( )50لسنة  1961مبوجب أحكام املادة ( )6من قانون ميناء العقبة رقم ( )18لسنة  1959امللغى مبوجب
أحكام قانون مؤسسة املوانئ رقم ( )36لسنة  1985والذي نص باملادة ( )16منه عىل إبقاء جميع األنظمة الصادرة مبوجب قانون ميناء
العقبة امللغى معموالً بها إىل أن تلغى أو تستبدل بأنظمة أخرى تصدر مبقتىض أحكام قانون مؤسسة املوانئ رقم ( )36لسنة  1985وأن
تعترب أية إشارة إىل دائرة ميناء العقبة يف أي من هذه األنظمة بأنها إشارة إىل مؤسسة املوانئ.
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أوجب نظام الكوارث البحرية رقم ( )50لسنة  1961عىل كل شخص عرف بكارثة بحرية أو التقط إشارة خطر أن يبلغ عن ذلك فوراً كام عىل
مدير عام مؤسسة املوانئ حال علمه بذلك أن يعلم عنها قنصل جنسية السفينة إذا كانت أجنبية وأن يتوىل أعامل اإلنقاذ إىل حني وصول
القنصل املختص وأصحاب السفينة أو الضامنني.
املادة (:)7
أ .عىل مدير امليناء حال إطالعه عىل كارثة بحرية وقعت عىل الشاطئ أو بالقرب منه أن يذهب إىل مكان الكارثة وان يتوىل أعامل اإلنقاذ
وله الحق أن يطلب معاونة الرشطة للمحافظة عىل النظام وملؤازرته يف مهمته.
ب .ويحق له أن يلزم:
 .1األشخاص الحارضين لالشرتاك يف إنقاذ األرواح ووضع البضائع واألشياء املنقذة يف محل أمني وتأمني حراستها.
 .2أن يستعمل وسائل النقل التي يراها الزمة وأن يتخذ جميع التدابري الالزمة إلنقاذ السفينة والقوارب واملعدات وأجهزة السفينة األخرى
ومشحونها ،وينظم يف الحال محرض ضبط بجرد البضائع واألشياء املنقذة.
كل من يرفض أو يتقاعس عن القيام باملؤازرة والخدمات التي تطلب منه أو عن أداء ما يكلف به مبقتىض البند ( )2من الفقرة (ب)
من هذه املادة يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز الثالثني دينارا أو بإحدى هاتني العقوبتني.
 .3يعطى لألشخاص الذين يلزمون باإلنقاذ وألصحاب وسائل النقل املشار إليها يف هذه املادة اجر املثل.
املادة ( :)8يرتك مدير امليناء أمر متابعة عمليات اإلنقاذ للقنصل املختص وأصحاب السفينة أو الضامنني فور وصولهم ويكتفي بتأمني النظام
ومنع النهب ،ويرجع عليهم بكامل املصاريف التي أنفقها يف سبيل اإلنقاذ.
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•نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وتعديالته رقم ( )26لسنة .1985
حددت املادة ( )3هذا النظام األهداف املناط تحقيقها بوزارة الطاقة.
املادة ( :)3تعمل الوزارة عىل تحقيق األهداف التالية:
أ .توفري وتطوير الطاقة األولية والطاقة املتجددة والطاقة الكهربائية وتنظيم شؤونها.
ب .البحث والتنقيب عن الرثوات املعدنية والطبيعية يف اململكة.
ولتحقيق هذه األهداف فقد أناط النظام بوزارة الطاقة والرثوة املعدنية يف املادة ( )4منه مهام عديدة منها التحقق من أساليب نقل وتوزيع
وتخزين املنتجات النفطية وسالمتها ،التحقيق يف الشكاوى التي ترد للوزارة بشأن املنتجات النفطية ونقلها وتوزيعها وتخزينها والعمل عىل
معالجتها،وضع املواصفات الوطنية للكهرباء يف اململكة ورشوط السالمة العامة املتعلقة بها ومراقبة ذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة،
التحقيق يف الشكاوى التي ترد إىل الوزارة بشأن الكهرباء والعمل عىل معالجتها ......الخ.
الخ،اداً ألحكام املواد ( )4و ( )7من هذا النظام فقد صدر عن وزير الطاقة والرثوة املعدنية تعليامت توزيع ونقل اسطوانات الغاز لسنة
 1998والتي تضمنت مواصفات وسيلة نقل هذه األسطوانات والرشوط التي يجب عىل سائقيها مراعاتها ،األمور التي يجب التقيد بها
أثناء عملية تحميل وتنزيل األسطوانات ،الرشوط الواجب توافرها يف العاملني يف تخزين وتوزيع ومناولة اسطوانات الغاز ،رشوط مكتب
التوزيع ......الخ ،وأن الجهة املعنية بتطبيق هذه التعليامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية املعنية
باألمن والسالمة ومنها املديرية العامة للدفاع املدين ومؤسسة املواصفات واملقاييس.
ميكن تلخيص واجبات وزارة الطاقة والرثوة املعدنية بشكل عام ملواجهة الكوارث مبا ييل:
(((1تزويد مراكز الطوارئ باإلنارة الالزمة.
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(((2تنظيم توزيع الكهرباء يف املنطقة املنكوبة بعد أن يتم ترميم وتصليح الشبكات وإعادة التيار.
(((3توفري مخزون اسرتاتيجي من املحروقات.
(((4العمل عىل استمرارية عمل محطات املحروقات وتحديد محطات املحروقات التي تعمل يف الظروف الطارئة مع توفري املولدات
االحتياطية لدى كل منها.
(((5إدامة الرقابة عىل املواد املشعة وكشف مصادر اإلشعاع.
(((6إعداد التقارير املتعلقة بالنشاط الزلزايل يف اململكة من خالل مركز الرصد الزلزايل التابع لسلطة املصادر الطبيعية املرتبطة بوزارة الطاقة
والرثوة املعدنية.

•قانون الدين العام وإدارته رقم ( )26لسنة 2001
حددت املادة ( )10من قانون الدين العام وإدارته األغراض التي يقترص االقرتاض الحكومي لتحقيقها ومن هذه األغراض توفري التمويل الالزم
املدرج يف املوازنة العامة أو أي قانون مؤقت ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ.
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املادة ( :)10يقترص االقرتاض الحكومي عىل أي من األغراض التالية:
أ .متويل عجز املوازنة العامة.
ب .دعم ميزان املدفوعات.
ج .متويل املشاريع ذات األولوية الوطنية املدرجة يف املوازنة العامة.
د .توفري التمويل الالزم املدرج يف املوازنة العامة أو أي قانون مؤقت ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ.
هـ .إعادة هيكلة املديونية الداخلية والخارجية.
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 -9أهم الترشيعات التي لها عالقة مبواجهة الكوارث ضمن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة:
•نظام التنظيم اإلداري لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  /صادر باالستناد إىل املادة ( )120من الدستور -صدر
مبوجب قانون رقم  /لعام 2000/89

مواد النظام
املادة (:)1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم اإلداري لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  ) 2000ويعمل به من تاريخ نرشه يف الجريدة
الرسمية.
املادة (:)2
يكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
القانون:

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

الرئيس:

رئيس املجلس.

املنطقة:

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

املفوض:

عضو املجلس.

السلطة:

سلطة املنطقة.

املديرية:

أي مديرية يف السلطة.

املجلس:

مجلس املفوضني.

املدير:

مدير املديرية.
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املادة (:)3
تتوىل السلطة إدارة املنطقة وتنظيم شؤونها وتقوم لهذه الغاية بجميع املهام واملسؤوليات املنصوص عليها يف القانون واألنظمة الصادرة
مبقتضاه والتعليامت الصادرة استنادا لها.
املادة (:)4
يتكون الجهاز اإلداري يف السلطة من:
أ -املجلس.
ب -الرئيس.
ج -املديريات.
د -مكتب الرئيس.
املادة (:)5
يكون االرتباط اإلداري يف السلطة عىل النحو التايل:
أ  -يرتبط بالرئيس املديريات التالية:
 -1مديرية الشؤون القانونية.
 -2مديرية العالقات العامة واإلعالم.
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 -3مديرية الشؤون اإلدارية.
 -4مديرية املوارد البرشية.
ب -يرتبط باملفوضني وحسبام ييل املديريات التالية:
-1مفوض شؤون البيئة والرقابة الصحية وترتبط به:
 مديرية البيئة. مديرية الرقابة الصحية. مديرية املختربات. مديرية املتنزه البحري. مديرية منطقة وادي رم. مديرية مركز خدمات املدينة. -2مفوض الشؤون اإلدارية واملالية وترتبط به:
 مديرية الشؤون املالية. مديرية التطوير املؤسيس. مديرية أنظمة املعلومات.مرشوع دعم بناء القدرات الوطنية للتقليل من اثر الخطر الزلزايل ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

67

 -3مفوض شؤون التنمية االقتصادية واالستثامر وترتبط به:
 مديرية االستثامر. مديرية التسويق و السياحة. مديرية تنمية املجتمع املحيل. -4مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات وترتبط به:
 مديرية األشغال العامة. مديرية الرتاخيص ومراقبة اإلعامر. مديرية شؤون اإلقليم. مديرية التخطيط والدراسات. -5مفوض شؤون اإليرادات والجامرك وترتبط به:
 مديرية اإليرادات والرضائب والتدقيق. مديرية الجامرك. مديرية التخزين واملستودعات. مديرية تنظيم دخول وخروج الشاحنات.ج -للمجلس بتنسيب مربر من الرئيس نقل ارتباط أي مديرية من املديريات إىل أي من املفوضني.
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د -يرتبط رئيس مكتب التنسيق والعمليات مبفوض شؤون البنية التحتية والخدمات.
هـ -ترتبط أمانة رس املجلس بالرئيس.
املادة (:)6
أ -يكون مدير كل مديرية ترتبط بالرئيس مسئوال أمامه عن قيام املديرية التي يرأسها باملهام والواجبات املوكولة إليها وعن حسن سري
العمل فيها.
ب  -ويكون مدير كل مديرية ترتبط بأي من املفوضني مسئوال أمامه عن قيام املديرية التي يرأسها باملهام والواجبات املوكولة إليها وعن
حسن سري العمل فيها.
املادة (:)7
أ -تنشأ يف السلطة وحدة تسمى ( وحدة التدقيق الداخيل ) ترتبط باملجلس مبارشة ويعني مديرها بقرار منه بناء عىل تنسيب الرئيس.
ب -يكون مدير الوحدة مسئوال أمام املجلس عن قيام الوحدة باملهام والواجبات املوكولة إليها وفقا للترشيعات املعمول بها يف السلطة.
املادة (:)8
تحدد مبقتىض تعليامت يصدرها املجلس بناء عىل تنسيب الرئيس األقسام الالزمة يف كل مديرية.

مرشوع دعم بناء القدرات الوطنية للتقليل من اثر الخطر الزلزايل ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

69

املادة (:)9
أ -للمجلس بناء عىل تنسيب الرئيس إحداث أي مديرية يف السلطة أو إلغاء أي منها أو دمجها يف غريها.
ب -للرئيس بناء عىل تنسيب مفوض املديرية إحداث أي قسم يف املديرية أو إلغاؤه أو دمجه يف غريه.
املادة ( :)10
أ -للمجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة أمور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها إليه التخاذ القرارات الالزمة بشأنها.
ب -يتم تشكيل أي من هذه اللجان وفقا ملتطلبات العمل سواء اقترصت عضويتها عىل أعضاء املجلس أو مبشاركة موظفني من السلطة أو
أشخاص من خارجها.
املادة (:)11
للرئيس بقرار من املجلس االستعانة بأي من ذوي الخربة واالختصاص من خارج السلطة للقيام مبهام محددة تتعلق بأنشطة السلطة للمدة
التي يحددها مقابل مكافآت مالية يتم رصفها بقرار من الرئيس من املخصصات املرصودة يف موازنة السلطة لهذه الغاية.
املادة (:)12
يصدر املجلس بناء عىل تنسيب من الرئيس التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام مبا يف ذلك:
أ -تحديد مهام املديريات يف السلطة واألقسام يف املديريات وتعديلها حسب الحاجـــة.
ب -تحديد الواجبات املنوطة باملستشارين ومديري املديريات ورؤساء األقسام.
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ج -تحديد العالقات بني املديريات و األقسام يف السلطة وأساليب االتصال والتنسيق فيام بينها.
د -وصف الوظائف وتصنيفها.

•نظام تطوير وإدارة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة ()2001

مواد النظام
املادة (:)1
يسمى هذا النظام ( نظام تطوير وإدارة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  ،)2001ويعمل به من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
املادة (:)2
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
			
القانون:

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

			
املنطقة:

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

			
السلطة:

سلطة املنطقة.

			
املجلس:

مجلس املفوضني.

			
الرئيس:

رئيس املجلس.
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املؤسسة املسجلة:

الشخص املسجل لدى السلطة واملرخص له مبامرسة أي نشاط اقتصادي يف املنطقة وفق أحكام
القانون.

الجهة املطورة		:

الجهة املؤهلة فنيا وماليا لتطوير املنطقة أو إدارتها وفق أحكام هذا النظام أو الرشكة املشار إليها يف
الفقرة (ب) من املادة ( )3منه.

املادة (:)3
أ -للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتوىل تطوير املنطقة أو إدارتها ،كليا أو جزئيا ،وتخويلها بالصالحيات الالزمة لهذه الغاية وفقا
لألسس والرشوط التي تحدد يف العقد املربم معها ومبا يتفق مع أحكام املادة ( )5من هذا النظام.
ب -للمجلس أن يضمن العقد املربم مع الجهة املطورة املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة نصاً يلزمها بتأسيس رشكة مساهمة عامة تتاح
فرصة املشاركة يف تأسيسها للقطاعني العام والخاص لتقوم بتطوير املنطقة أو إدارتها ،كليا أو جزئيا ،وفقا لرشوط عقد يتم إبرامه بني
السلطة والرشكة ومبا يتفق مع أحكام املادة ( )5من هذا النظام ورشيطة التقيد مبا ييل:
 -1تسجيل الرشكة مؤسسة مسجلة لدى السلطة بعد طرح أسهمها لالكتتاب العام واستكامل إجراءات تأسيسها وفقا لقانون الرشكات
النافذ املفعول.
 -2عقد اتفاق بني الرشكة والجهة املطورة تحدد مبقتضاه حقوق الطرفني والتزاماتهام.
 -3إدراج أسهم الرشكة للتداول يف بورصة األوراق املالية.
ج -يتم أي تعاقد بني السلطة وأي جهة مطورة وفقا ألحكام نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة املعمول به.
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املادة (:)4
تلتزم الجهة املطورة مبا ييل:
أ -مبارشة أعاملها يف املنطقة وفقا لرشوط العقد وخالل املدة املحددة فيه.
ب -تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها املجلس عىل أن تكون شاملة جميع املرافق والخدمات الالزمة لهذه الغاية
مبا يف ذلك الطرق والكهرباء واملاء واالتصاالت والرصف الصحي ومتطلبات السالمة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى يتم تحديدها
يف العقد.
ج -مراعاة تنظيم األرايض واألبنية الذي يقره املجلس مبقتىض صالحياته املنصوص عليها يف املادة ( )43من القانون.
د -عدم بيع عقار متتلكه إال للغايات املحددة يف الفقرة (أ) من املادة ( )44من القانون.
هـ -عدم تأجري أي عقار أو أي جزء منه إال لغايات إقامة املشاريع االستثامرية وعىل أن ال تزيد مدة عقود اإليجار التي تربمها مع الغري عىل
خمسني عاما.
و -الرتويج للمنطقة بالتنسيق مع املجلس وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
ز -التقيد بأحكام الترشيعات املعمول بها يف املنطقة.
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املادة (:)5
أ  -مع مراعاة أحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه ،يحق للجهة املطورة القيام بأي من الترصفات املبينة أدناه ومبا يتفق مع رشوط
العقد املربم بينها وبني السلطة:
 -1وضع املخططات والتصاميم املتعلقة بتطوير املنطقة وتنفيذها مبارشة أو بواسطة الغري مبوافقة من املجلس.
 -2االقرتاض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل االستثامرات الالزمة ألعامل تطوير املنطقة أو إدارتها.
 -3التعاقد مع الخرباء واملستشارين واملتعهدين أو املتعهدين الفرعيني الالزمني لتنفيذ االلتزامات بتطوير املنطقة أو إدارتها.
 -4متلك أي عقار يف املنطقة وبيعه وتحديد سعر البيع أو تأجريه أو استئجار العقارات وتأجريها من الباطن وتحديد بدل اإليجار.
ب -يحق للجهة املطورة مامرسة أي نشاط اقتصادي يف املنطقة وخاصة االستثامري منها مبا يتفق مع رشوط العقد املربم بينها وبني السلطة
ومبوافقة املجلس.
املادة ( :)6يتخذ املجلس اإلجراءات الالزمة ملراقبة التزام الجهة املطورة برشوط العقد املربم معه.
املادة ( :)7يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نرشها يف الجريدة الرسمية.
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• نظام حامية البيئة يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  /صادر مبقتىض املادتني ( )52و ( )56من قانون منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة 2000

مواد النظام
املادة(:)1
يسمى هذا النظام ( نظام حامية البيئة يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  )2001ويعمل به من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
املادة (:)2
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
		
القانون:

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

		
املنطقة:

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

		
السلطة:

سلطة املنطقة.

		
املجلس:

مجلس املفوضني.

		
الرئيس:

رئيس املجلس.

		
املفوض:

مفوض شؤون البيئة.
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املديرية:

			
مديرية التنظيم البيئي يف السلطة.

			
املدير:

مدير املديرية.

			
البيئة:

املحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغري الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء
وتربة وتفاعالت أي منها وما يقيمه اإلنسان من منشآت فيه.

			
املرشوع:

أي نشاط يقتيض تنفيذه وضع خطة قد يكون لها تأثريات عىل البيئة وعنارص التنمية املستدامة.

		
صاحب املرشوع:

أي شخص يقدم املرشوع باسمه إىل السلطة للحصول عىل املوافقة البيئية لتنفيذه.

			
التأثريات:

وهي تأثريات مبارشة أو رئيسة ناتجة من املرشوع وتحدث يف الزمان نفسه واملكان ذاته أو تأثريات
غري مبارشة أو ثانوية ناتجة من املرشوع وتظهر يف وقت الحق أو يف مكان آخر.
تغيري سلبي يؤثر يف البيئة سواء كان هذا التغيري خطرياً أو كامن الخطورة.

			
املنشأة:

موقع املرشوع وأنشطته التي تخضع للتدقيق البيئي مبا يف ذلك األرض واملباين واملعدات وخدمات
البنية التحتية وأرصفة السفن واملواعني الناقلة وغريها من التمديدات الدامئة وشبه الدامئة واملؤقتة.

			
ا ُملشغل:

صاحب املنشأة أو الشخص املسئول عن إدارتها.

			
امليناء:

أي ميناء يف املنطقة عىل خليج العقبة.

			
االتفاقية:

االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام ( 78/73ماربول  ) 78/73وأي اتفاقية دولية أو إقليمية
تنضم إليها اململكة أو تكون طرفا فيها وتتعلق بحامية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن
حوادث التلوث.

			
التأثري الهام:
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السفينة:

املركب من أي نوع كان يعمل يف البحر مبا يف ذلك القارب الزالق واملركبة ذات الوسائد الهوائية
والغواصة والعامئة واملنصة املثبتة أو الطافية.

			
الترصيف:

أي إخراج ملواد ضارة مبا يف ذلك انسكاب هذه املواد أو التخلص منها أو إسالتها أو ترسبها أو ضخها
أو تفريغها أو انبعاثها.

			
الزيت:

النفط الخام ومشتقاته ونفاياته والزيوت النباتية بجميع أنواعها.

املزيج الزيتي		:

كل مزيج يحتوى عىل كمية أو نسبة من الزيت تزيد عىل ما هو محدد يف املواصفات الدولية
املعتمدة.

املادة الخطرة		:

أي مادة يتم تصنيفها مادة خطرة وفق الترشيعات النافذة املفعول والتصنيف الدويل لها.
مخلفات األنشطة والعمليات املختلفة التي تعترب خطراً عىل البيئة والصحة والسالمة العامة وفقا
ألحكام الترشيعات املعمول بها يف اململكة واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفا فيها مبا يف
ذلك املخلفات السامة والنشطة والقابلة لالشتعال والتي تسبب التآكل.

		
الرصف الصحي:

كل ما يرصف عىل شكل سائل من فضالت املنازل أو املحال التجارية أو املؤسسات العامة والخاصة
أو املطاعم أو املصانع ،مبا يف ذلك الرصف الصحي من السفن املنصوص عليه يف االتفاقية.

			
القاممة:

الفضالت الناشئة عن التشغيل العادي للسفن والواجب التخلص منها بشكل فوري أو مستمر.

		
مرافق االستقبال:

التجهيزات واملعدات واألحواض املخصصة ألغراض استقبال وترسيب ومعالجة ورصف الزيت أو
املزيج الزيتي أو القاممة أو مياه حفظ اتزان السفينة أو الرصف الصحي.

		
النفايات الخطرة:
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املنطقة الخاصة:

املنطقة البحرية املحددة يف االتفاقية والتي يتوجب اتخاذ إجراءات خاصة فيها تكون ملزمة ملنع
تلوثها بالزيت ،وذلك بسبب الظروف البحرية وااليكولوجية لتلك املنطقة والصفات الخاصة بحركة
املرور فيها كام هي معرفة باالتفاقية.

املادة (:)3
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،يحظر استخدام مياه البحر بأي صورة تلحق رضراً بالبيئة أو إدخال أي مياه أو مواد إليه
أو التسبب يف انبعاث غازات من مصادر متحركة أو ثابتة إىل الهواء أو التخلص من النفايات والسوائل الضارة واملواد الخطرة واملشعة
والنووية يف املنطقة أو التعامل بها.
ب -يجوز بإذن تصدره السلطة استخدام مياه البحر للتربيد أو التحليل العلمي أو تحلية املياه أو بعث غازات من مصادر متحركة أو ثابتة
إىل الهواء أو التخلص من النفايات والسوائل الضارة بالبيئة أو التعامل مع النفايات واملواد الخطرة وفق األسس واملعايري املحددة
مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية وذلك مع مراعاة أحكام الترشيعات النافذة ذات العالقة.
املادة (:)4
أ -ال يجوز منح ترصيح مبارشة العمل ألي مؤسسة متارس نشاطاً اقتصادياً متعلقاً بالتخلص من النفايات الصلبة ومكاب النفايات ومحطات
الرصف الصحي ومرافق استقبال الزيوت إال بعد تحقق السلطة من تقيد املؤسسة باملتطلبات البيئية املقررة وحصولها عىل املوافقة
البيئية الالزمة لهذه الغاية.
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ب -تحدد مبقتىض تعليامت يصدرها املجلس األحكام والرشوط واملعايري واإلجراءات البيئية إلقامة محطات الرصف الصحي ومكاب النفايات
وأي منشأة ملعالجة النفايات ومرافق استقبال الزيوت واملعايري واألسس الواجب التقيد بها للمنشآت القامئة.
املادة (:)5
أ -يحظر يف املنطقة ،وتحت طائلة املسؤولية القانونية ،القيام بأي مام ييل:
 -1طرح أي مياه عادمة أو التخلص منها أو إعادة استعاملها إال وفقا للمواصفات واملعايري املعتمدة.
 -2طرح محتويات صهاريج النضح إال يف األماكن املخصصة لذلك.
 -3طرح أي نفايات أو زيوت عادمة يف غري املواقع املحددة لها.
 -4طرح أي مواد أخرى يقررها املجلس.
ب -يجوز للمجلس وفق أسس ورشوط تحدد مبقتىض التعليامت التي يصدرها تقييد التعامل مع أي مادة ذات اثر سلبي عىل البيئة.
املادة (:)6
أ -عىل الرغم مام ورد يف هذا النظام ،للسلطة إيقاف أي نشاط عن العمل يلحق أو يهدد بإلحاق تلوث بيئي يف املنطقة أو يتسبب يف
تدهور نوعية مصادر املياه.
ب -تحدد اإلجراءات واملدد املتعلقة بإنذار املؤسسات املخالفة ألحكام الترشيعات البيئية املعمول بها يف املنطقة واألحكام واإلجراءات
املتعلقة بإيقاف العمل يف تلك املؤسسات مبقتىض تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
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املادة (:)7
ملقاصد حامية البيئة ،تتوىل السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة مسؤولية تنظيم ومراقبة إنشاء اآلبار يف املنطقة والتنقيب عن مصادر
املياه وحفر اآلبار التجريبية واالستكشافية واإلنتاجية ومنح التصاريح الالزمة لذلك ملن يقوم بهذه األعامل من حفارين وآالت حفر وذلك
وفق أسس ورشوط تحدد بتعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
املادة (:)8
يقصد بتقييم األثر البيئي أي إجراء يهدف إىل تحديد اآلثار املرتتبة ملرشوع ما عىل البيئة ووصف هذه اآلثار ودراستها ملعرفة مدى تأثر
املرشوع وتأثريه عىل النواحي االجتامعية واالقتصادية بحيث يشتمل هذا اإلجراء عىل تحديد السبل للحد من أي آثار سلبية عىل البيئة من
اجل تحقيق التنمية املستدامة ويتم إجراء مثل هذا التقييم أثناء تخطيط املرشوع وتصميمه وتنفيذه وتشغيله.
املادة (:)9
أ -تخضع ألحكام هذا النظام جميع املشاريع يف املنطقة وما يتعلق بها من خدمات كام هي مبينة يف أي من املالحق ذات العالقة الواردة
يف هذا النظام.
ب -يحق للسلطة إلزام صاحب املرشوع بإجراء تقييم األثر البيئي ألي مرشوع مل يذكر يف املالحق املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة
إذا اقتضت ذلك طبيعة املرشوع أو موقعه أو طبيعة اآلثار التي ميكن أن تنجم عنه.
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املادة (:)10
أ -عىل صاحب املرشوع أن يقدم طلباً للسلطة للحصول عىل موافقة بيئية إلقامة مرشوعه يف املنطقة مرفقا مع الطلب جميع املعلومات
والبيانات الالزمة والخرائط والتصاميم واملواصفات املبينة يف امللحق رقم ( )1من هذا النظام.
ب -إذا تبني للسلطة أن املعلومات التي قدمها صاحب املرشوع غري كافية فعليها أن تطلب منه أن يقدم معلومات إضافية خالل مدة ال
تتجاوز خمسة أيام عمل ويبقى طلب املوافقة عىل املرشوع معلقاً إىل أن تستكمل جميع املعلومات املطلوبة ،وإذا وجدت السلطة أن
املعلومات التي قدمها صاحب املرشوع تفي باملطلوب منه فعليها أن تعلمه خطيا أن طلب املوافقة عىل املرشوع قد تم تحويله إىل
املديرية من اجل دراسة مدى الحاجة إىل إجراء تقييم اثر بيئي له.
املادة (:)11
أ -بعد استكامل الطلب بشكل واف للمعلومات املحددة يف امللحق رقم ( )1من هذا النظام تقدم املديرية توصية إىل املدير عن مدى
رضورة إجراء تقييم األثر البيئي خالل سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها للطلب .ويجوز للمديرية مبوافقة صاحب املرشوع الخطية
متديد هذه املدة ملدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل أخرى.
ب -يقرر املدير خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمل ويف ضوء التوصية املقدمة إليه من املديرية تصنيف املرشوع يف أي من الفئات
التالية:
 -1الفئة األوىل :وتشمل املشاريع الواردة يف امللحق رقم ( )2من هذا النظام والتي تتطلب إجراء تقييم شامل لألثر البيئي.
 -2الفئة الثانية :وتشمل املشاريع الواردة يف امللحق رقم ( )3من هذا النظام والتي يجب أن تقيم تقيي ًام مبدئياً
وبناء عليه يتم تقرير مدى رضورة إجراء تقييم شامل لألثر البيئي.
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 -3الفئة الثالثة :وتشمل املشاريع التي ال تتطلب إجراء تقييم شامل أو مبديئ لألثر البيئي.
ج -إذا مل يصدر املدير قراره بشأن تصنيف املرشوع خالل املدة املحددة يف الفقرة (ب) من هذه املادة يعترب ذلك تأكيداً لوجوب إجراء
هذا التقييم.
املادة (:)12
إذا تم تصنيف املرشوع من الفئة األوىل ،تخطر املديرية صاحب املرشوع بقرارها خطيا بوجوب إجراء تقييم شامل لألثر البيئي ملرشوعه عىل
أن يتضمن هذا األخطار األسباب املوجبة التخاذ القرار.
املادة (:)13
أ -عىل صاحب املرشوع إعداد تقرير مبديئ حول دراسة تقييم األثر البيئي التي ينوي القيام بها ،وله أن يطلب عقد اجتامع مع املديرية
لالتفاق عىل محتوى التقرير واإلطار العام للدراسة واملجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثريات الهامة املتوقعة للمرشوع والجهات املعنية
واملتأثرة يف املرشوع.
ب -عند إعداد صاحب املرشوع للتقرير املبديئ وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة عىل املديرية دعوة األشخاص واملؤسسات العامة
والخاصة ذات العالقة التي يحتمل أن تتأثر يف املرشوع للمشاركة يف عملية تحديد التأثريات البيئية الهامة له.
ج -عىل املديرية وصاحب املرشوع تقديم املعلومات املتوافرة لديهم حول املرشوع والبيئة املحيطة به إىل جميع الجهات املعنية مبوضوع
تحديد التأثريات البيئية قبل موعد االجتامع مبدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها.
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د -عىل صاحب املرشوع بعد عقد االجتامع املذكور يف الفقرة (ب) من هذه املادة أن يقدم إىل املديرية تقريراً يشتمل عىل ملخص عن
مداوالت االجتامع والجهات التي حرضته وتحديد التأثريات الهامة .كام يقدم صاحب املرشوع الرشوط املرجعية لدراسة تقييم األثر
البيئي والتي تتضمن مجال الدراسة وأسامء الخرباء الذين سيقومون بإعداد وثيقة تقييم األثر البيئي والخربات الفنية املطلوب توافرها
كام هي محددة يف امللحق رقم ( )7من هذا النظام ومستوى الجهد املتوقع بذله يف إعداد هذه الوثيقة.
هـ -عىل املديرية مراجعة الرشوط املرجعية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها ،ويجوز متديد هذه املدة باالتفاق مع صاحب املرشوع،
وعىل املدير إصدار قراره معلال وعىل أسس موضوعية ويف حال عدم صدور القرار خالل هذه املدة يعترب ذلك رفضاً للرشوط.
املادة (:)14
عىل صاحب املرشوع التأكد من أن دراسة تقييم األثر البيئي تشمل بصورة خاصة األمور التالية:
أ -وصف مفصل للبيئة املحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية كام هو وارد يف امللحق رقم ( )1من هذا النظام.
ب -التأثريات البيئية املحتملة مبا يف ذلك فرص التحسني البيئي.
ج -بيان التأثريات الهامة وإخضاعها للتقييم والفحص بالدقة والتفصيل املناسبني التخاذ القرار املناسب بشأنها.
د -مقارنة منظمة للبدائل االستثامرية والفنية للمرشوع املقرتح.
هـ -خطة إدارة الوقاية من اآلثار السلبية وخطة متابعة تنفيذ املرشوع ومراقبته يف مرحلة اإلنشاء والتشغيل وخطة تفكيكه بعد انتهاء
عمره التصميمي.
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املادة (:)15
أ -عىل صاحب املرشوع بعد موافقة املدير عىل الرشوط املرجعية أن يبارش بإعداد مسودة وثيقة تقييم األثر البيئي ،ويكون صاحب
املرشوع مسئوال عن صحة هذه املسودة ودقتها.
ب -يجب أن تحتوي مسودة وثيقة تقييم األثر البيئي عىل األمور البيئية الهامة املتعلقة باملرشوع موضوع الدراسة كام هو وارد يف امللحق
رقم ( )6من هذا النظام ،ويجب أن تتضمن مسودة الوثيقة عىل وجه الخصوص األمور التالية:
 -1وصف املكونات األساسية للمرشوع املقرتح التي يكون لها آثار سلبية هامة عىل البيئة مبا يف ذلك تقرير حول املخلفات والفضالت
التي سوف تنتج من هذا املرشوع.
 -2وصف البيئة املحيطة التي يتوقع أن يكون للمرشوع املقرتح تأثري هام عليها.
 -3تقييم التأثريات البيئية للمرشوع التي يتوقع أن تكون هامة ويتضمن ذلك مدى انسجام املرشوع مع السياسات البيئية والترشيعات
واملعايري املتعلقة بها واستعامالت األرايض وفقا للمخطط التنظيمي املقرر من املجلس للمنطقة.
 -4وصف اإلجراءات الوقائية املقرتحة أو تلك التي تم دمجها يف تصميم املرشوع من اجل التقليل من آثار املرشوع التي يحتمل أن
تسبب أرضارا للبيئة.
 -5تحديد أهم البدائل املتعلقة بالجانب الفني واالستثامري للمرشوع املقرتح التي قام صاحب املرشوع بدراستها باإلضافة إىل
األسباب املوجبة لتفضيل احدها عىل غريه مع األخذ بعني االعتبار تأثرياتها البيئية املتوقعة.
 -6دراسة التأثريات املرتاكمة وتحليلها وأي تأثري يتعــذر السيطرة عليه.
 -7خطة إدارة الوقاية من اآلثار السلبية بحيث تشتمل عىل التقديرات املالية وبرامج الصيانة والجداول الزمنية والكوادر الالزمة
ومتطلبات تدريبها.
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 -8خطة متابعة تنفيذ املرشوع ومراقبة آثاره.
ج -عىل صاحب املرشوع أن يقدم ملخصاً لوثيقة تقييم األثر البيئي ويكون هذا امللخص خطياً وموقعاً منه وملزماً له و مكتوبا بلغة متكن
الغري من معرفة املعلومات والتحليالت الفنية يف وثيقة تقييم األثر البيئي وتفهمها مع وجوب إظهار أهم النتائج التي تم التوصل إليها
يف هذه الوثيقة.
املادة (:)16
أ -عند تسلم مسودة الوثيقة عىل املديرية دعوة جميع األشخاص واملؤسسات الذين شاركوا يف عملية تحديد اآلثار البيئية وفقا للامدة
( )13من هذا النظام لحضور اجتامع استشاري يتم خالله مراجعة مسودة وثيقة تقييم األثر البيئي وتحليلها للتأكد من أنها تتطابق مع
أحكام هذا النظام ،وعليها أن تعلن عن االجتامع قبل موعده بخمسة أيام عمل ،وان تزود جميع املدعوين بنسخ من مسودة الوثيقة
قبل االجتامع ،ويجوز للمدعوين تقديم مالحظات مكتوبة حول الوثيقة وذلك قبل موعد عقد االجتامع بثامن وأربعني ساعة عىل
األقل.
ب -عىل املدير إصدار قراره ،خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد االجتامع االستشاري أو خالل عرشين يوما عىل األكرث من تاريخ تسلم
وثيقة تقييم األثر البيئي ،بأي مام ييل:
 -1املوافقة عىل املسودة عىل أنها الوثيقة النهائية لتقييم األثر البيئي إذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة يف هذا النظام.
 -2الطلب من صاحب املرشوع تقديم معلومات وتحليالت إضافية يف أي مجال يتقرر انه غري مستوف ملتطلبات هذا النظام ،ولدى
استكامل اإلجراءات املتعلقة مبراجعة املسودة تطبق يف هذه الحالة اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.
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املادة (:)17
أ -يقدم املدير بعد موافقته عىل مسودة وثيقة تقييم األثر البيئي توصية إىل املفوض بأي مام ييل:
 -1إصدار املوافقة البيئية للمرشوع إذا تبني أن اآلثار البيئية السلبية الناتجة منه قد متت معالجتها بشكل مناسب من خالل دراسة
تقييم األثر البيئي مبا يف ذلك خطة إدارة الوقاية من اآلثار السلبية وتكون هذه املوافقة سارية املفعول ملدة سنة من تاريخ
إصدارها.
 -2عدم إصدار املوافقة البيئية إذا تبني أن إقامة املرشوع ستسبب آثارا بيئية هامة أو أن خطة إدارة الوقاية من اآلثار السلبية غري
كافية ملعالجة ذلك.
 -3تعيني خرباء إلعادة دراسة الوثيقة إلعطاء رأي نهايئ بشأنها وعىل نفقة صاحب املرشوع كام يحددها املجلس.
ب  -يصدر املفوض قراره بشأن أي من األمور املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة خالل سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه توصية
املدير.
ج -يجب أن يشتمل الترصيح للمرشوع مببارشة العمل الصادر عن السلطة عىل جميع الرشوط واملتطلبات الواجب التقيد بها ،وتعترب وثيقة
تقييم األثر البيئي وخطة إدارة الوقاية من اآلثار السلبية جزءا ال يتجزأ من هذا الترصيح.
د -ال يجوز منح الترصيح مببارشة العمل ألي مرشوع إال بعد الحصول عىل املوافقة البيئية وفقا للمتطلبات والرشوط املنصوص عليها يف هذا
النظام والتعليامت الصادرة مبقتضاه ،وال يجوز املبارشة ببناء املرشوع وتشغيله إال بعد الحصول عىل املوافقة البيئية للمرشوع.
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املادة (:)18
أ -إذا صنف املرشوع يف الفئة الثانية تطلب املديرية من صاحب املرشوع أن يقوم بتقييم بيئي مبديئ للمرشوع كام هو محدد يف امللحق
رقم ( )4من هذا النظام ويجب أن يأخذ هذا التقييم األمور التالية بعني االعتبار:
 -1حجم املرشوع أو طبيعته التي من شأنها أن تسبب تأثريات هامة عىل البيئة.
 -2موقع املرشوع كأن يكون مجاورا لنظام بيئي حساس أو ضمن حدوده.
 -3مستويات التلوث أو طبيعتها الناجمة عن املرشوع كأن ينتج منه ملوثات خطرة ،ويف هذه الحالة عىل صاحب املرشوع وبالتنسيق
مع املديرية أن يقدم تحديدا للتأثريات البيئية بالنظر إىل معايري الخطورة املحددة يف امللحق رقم ( )5من هذا النظام.
ب -إذا اظهر التقييم البيئي املبديئ انه من املمكن أن يكون للمرشوع تأثريات هامة عىل البيئة فللمديرية الطلب من صاحب املرشوع
إجراء تقييم بيئي شامل.
ج -أما إذا اظهر التقييم البيئي املبديئ للمرشوع انه من غري املمكن أن يكون للمرشوع تأثريات هامة عىل البيئة تقوم املديرية بتبليغ
صاحب املرشوع بأن مرشوعه ال يحتاج لتقييم اثر بيئي ويعترب مرشوعه يف هذه الحالة حائزا عىل املوافقة البيئية لغايات هذا النظام
والتعليامت الصادرة مبقتضاه.
املادة (:)19
إذا صنف املرشوع يف الفئة الثالثة ،تقوم املديرية بتبليغ صاحب املرشوع بان مرشوعه ال يحتاج إىل تقييم اثر بيئي ويعترب مرشوعه يف هذه
الحالة حائزا عىل املوافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليامت الصادرة مبقتضاه.
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املادة (:)20
يعترب إجراء أي تعديل عىل املرشوع القائم أو توسعته مرشوعا قامئا بذاته ويعامل معاملة املرشوع الجديد ويتوجب عىل صاحب املرشوع
اتخاذ جميع اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام بشأن تقييم األثر البيئي.
املادة (:)21
يتم اإلعالن للجمهور عن القرار املتعلق بتقييم األثر البيئي للمرشوع وذلك بوضعه عىل لوحة إعالنات السلطة ملدة شهر واحد.
املادة (:)22
عىل املديرية أثناء أي من عمليات إقامة املرشوع أو تشغيله أو تفكيكه أن تراقب بشكل دوري مدى التزام صاحب املرشوع بجميع الرشوط
واملتطلبات الواردة يف املوافقة البيئية الصادرة عنها.
املادة (:)23
عىل املديرية أن تضع مبتناول الجمهور عند الطلب كل ما يقدمه صاحب املرشوع من معلومات وبيانات حول املرشوع وذلك خالل مراحل
تقييم األثر البيئي ولها اعتبار بعض املعلومات أو البيانات املقدمة رسية يف حاالت معينة تقتضيها املصلحة العامة أو مصلحة مقدمها.
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املادة (:)24
أ -يجوز لصاحب املرشوع االعرتاض أمام املجلس خالل عرشة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار املفوض بشأن املوافقة البيئية مبقتىض الفقرة
(ب) من املادة ( )17من هذا النظام ويكون قرار املجلس بهذا الشأن نهائياً.
ب -يجوز للمجلس تعيني هيئة خرباء مستقلة مكونة من ثالثة أعضاء عىل األقل من ذوي الخربة الفنية يف أي مجال متعلق باملرشوع وذلك
للنظر يف االعرتاض املقدم من صاحب املرشوع إلصدار املجلس قراره النهايئ بهذا الشأن.
ج -تحدد مبقتىض تعليامت األحكام واإلجراءات واملدد املتعلقة باالعرتاضات املقدمة وفق أحكام هذه املادة.
املادة (:)25
يقصد بالتدقيق البيئي أي وسيلة تعتمدها اإلدارة البيئية إلجراء تقييم منظم وموثق ودوري وموضوعي ملرشوع ما أو لهيئته التنظيمية أو
معداته وذلك بهدف حامية البيئة من خالل ما ييل:
أ  -إرشاف اإلدارة ورقابتها عىل املامرسات البيئية.
ب  -تقيد املرشوع بخطة املشغل املقررة ملراعاة املتطلبات التنظيمية والبيئية.
املادة (:)26
أ -عىل املشغل إجراء تدقيق بيئي بناء عىل طلب املفوض يف أي من الحاالت التالية:
 -1عند تسلم شكوى من السكان املجاورين أو العاملني يف املنشأة حول أرضار أو تلوث ناتج من العمليات التي تتم فيها.
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 -2يف حال وقوع حادث داخل املنشأة أو خارجها يتعلق بنشاطها أدى أو قد يؤدي إىل إحداث رضر بيئي.
 -3إذا أظهرت نتائج الرقابة أن أنشطة املرشوع تتسبب يف انبعاث ملوثات إىل الهواء أو الرتبة أو املاء مبعدالت تزيد عىل الحدود
املسموح بها حسب املواصفات املعتمدة أو بكميات تلحق رضرا مبارشا بالبيئة.
 -4إذا اظهر التفتيش الدوري رضورة إجراء التدقيق البيئي.
 -5إذا كان إجراء التدقيق مقررا لغايات مراقبة مدى تطابق أداء املنشأة مع خطط اإلدارة البيئية أو خطة إدارة الوقاية من اآلثار
السلبية التي يضعها املشغل وفقا لتقييم مسبق لألثر البيئي.
ب -يجب أن يكون قرار إجراء التدقيق البيئي خطيا ومسببا وموقعا من املفوض.
ج -عىل املشغل خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم قرار السلطة بإجراء تدقيق بيئي أن يعلم السلطة مبوافقته عىل
إجرائه أو االعرتاض عليه خطيا.
د -يصدر املفوض قراره بقبول االعرتاض أو رفضه خالل ثالثة أيام عمل متضمناً أسباب القبول أو الرفض ويتم تبليغ املشغل خطياً
بذلك.
املادة (:)27
أ -إذا متت املوافقة عىل إجراء التدقيق البيئي يتعني عىل املشغل ومبوافقة من السلطة اختيار مدقق بيئي ذي كفاءة عالية رئيسا لفريق
التدقيق.
ب -يتعني عىل رئيس الفريق وبالتنسيق مع املديرية إعداد الرشوط املرجعية للتدقيق التي تحدد املجال الذي يشمله التدقيق وذلك مع
مراعاة أحكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه املادة.
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ج -يراعى يف اعتامد مجال التدقيق البيئي طبيعة وحجم أنشطة املنشأة وذلك وفقا للرشوط املرجعية التي تشمل بصورة خاصة ما ييل:
 -1الخطة البيئية للمشغل املطبقة يف املنشأة التي يجري تدقيقها.
 -2اإلجراءات التي يطبقها املشغل املتعلقة مبراقبة مدى االلتزام بتطبيق القوانني واألنظمة والتعليامت ذات العالقة ومعايري املشغل
داخل املنشأة وإجراءاته لتدريب مديري املنشأة وموظفيها يف حامية البيئة والتخلص من املواد امللوثة والحد من استعاملها
وتخزين املواد الخطرة والتعامل معها والتدقيق والتفتيش الداخيل وتوثيق وحفظ السجالت املتعلقة باملنشأة وتقديم املعلومات
املتعلقة بذلك.
 -3خطط الطوارئ للمشغل يف حال وقوع حوادث بيئية عىل أن تتضمن طرق تبليغ الجهات املعينة والتعامل مع الجمهور الذي ميكن
أن يتأثر بهذه الحوادث.
 -4مالمئة أجهزة املراقبة والتحكم البيئي املوجودة يف املنشأة ومدى الحاجة إىل أجهزة إضافية.
 -5الحوادث واألنشطة السابقة والحالية يف املنشأة والتي لها اثر سلبي عىل البيئة.
 -6إجراءات السلطة أو املؤسسات ذات العالقة أو شكاوى املجتمع املحيل حول األداء البيئي للمنشأة وإجراءات املشغل املتخذة بهذا
الخصوص.
د -عىل رئيس فريق التدقيق حال االنتهاء من إعداد مسودة الرشوط املرجعية إعادتها إىل املديرية ملراجعتها وإبداء أي مالحظات بشأنها.
هـ -عىل رئيس فريق التدقيق ،بعد موافقة املفوض عىل الرشوط املرجعية ،املبارشة باختيار أعضاء فريق التدقيق.
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املادة (:)28
يتوىل رئيس الفريق مبوافقة املدير اختيار أعضاء الفريق عىل أن يكونوا مؤهلني إلجراء تدقيق بيئي وفقا للمعايري واملتطلبات الفنية وان
تتوافر لديهم الخربة يف تنفيذ الرشوط املرجعية ويف إجراء التدقيق والقيام به بالشكل املطلوب وكذلك وجوب توافر املهارة والخربة العلمية
والفنية يف مجال السياسات البيئية وأنشطة املنشأة ويجوز أن يضم فريق التدقيق ممثال عن املشغل.
املادة (:)29
أ -عىل املديرية واملشغل توفري الوسائل الرضورية لتمكني الفريق من القيام مبهامه بكفاءة عالية ،ويكون رئيس فريق التدقيق مسئوال عن
حسن سري عمل فريقه.
ب -يتحمل مشغل املنشأة التي يجري التدقيق فيها تكاليف عملية التدقيق وتكاليف تنفيذ توصيات تقرير التدقيق البيئي.
املادة (:)30
أ -يتوىل رئيس الفريق إعداد مسودة تقرير التدقيق بأسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي املوضوعية يف إعدادها.
ب -يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحرص تداولها لتجنب سوء استعامل املعلومات أو البيانات فيها تالفيا إللحاق
الرضر باملصالح التجارية املرشوعة للمشغل.
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املادة (:)31
أ -يبارش بإعداد التقرير النهايئ بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق املعد وفقا ألحكام املادة ( )30من هذا النظام مع
األخذ بعني االعتبار مالحظات وتوصيات املشغل واملديرية.
ب -يتم تسليم التقرير النهايئ للمشغل وتودع لدى املديرية نسخة منه للحفظ واملتابعة.
املادة (:)32
أ -عىل املديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهايئ وضع خطة باالتفاق مع املشغل لتطبيق التوصيات الواردة يف التقرير وطريقة متابعة
ومراقبة ذلك.
ب -يلتزم املشغل بتزويد السلطة بتقرير شهري بشأن اإلجراءات التي يقوم بها لتنفيذ خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهايئ.
املادة (:)33
يحق للرئيس إغالق املنشأة أو اتخاذ قرار باعتبار املشغل مخالفاً حسب مقتىض الحال ،يف أي من الحالتني التاليتني:
أ -عد ثالثني يوما من تاريخ إخبار املشغل خطيا يف حال عدم التزامه بإصدار تقرير التدقيق البيئي خالل ستة أشهر من تاريخ تبليغه
بوجوب إصداره.
ب -يف حال مخالفته للرشوط واملعايري الواردة يف خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهايئ وذلك بعد ثالثني يوما من تاريخ وقوع
املخالفة.
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املادة (:)34
أ -يحدد املجلس مبوجب تعليامت يصدرها السجل الواجب عىل املشغل االحتفاظ به لبيان تأثري األنشطة املختلفة للمنشأة عىل البيئة
والنموذج املعتمد لهذا السجل والجدول الزمني الحتفاظ املنشأة به والبيانات التي تسجل فيه وسائر األمور املتعلقة به.
ب -يجوز للسلطة ،وملقاصد التأكد من مطابقة بيانات السجل للواقع اخذ العينات الالزمة وإجراء التفتيش داخل املنشأة والقيام بأي
اختبارات رضورية للتحقق من مدى التزام املنشأة باملعايري املوضوعية لحامية البيئة ،وإذا تبني وجود أي مخالفة تكلف السلطة املشغل
املخالف بإزالتها خالل مدة ال تتجاوز خمسة وأربعني يوما من تاريخ تبليغه وإال يتم إيقاف نشاط املخالف واملطالبة بالتعويضات
املناسبة ملعالجة هذه األرضار باإلضافة إىل العقوبات املنصوص عليها يف القانون.
املادة (:)35
تعترب إجراءات التدقيق البيئي املتخذة وفقا ألحكام هذا النظام مبا يف ذلك تقارير التدقيق النهايئ رسية ال يجوز إفشاؤها تحت طائلة
املسؤولية القانونية.
املادة (:)36
أ -يشرتط أن يكون املكان الذي يقام عليه املرشوع مناسبا لنشاط املنشأة مبا يضمن عدم تجاوز الحدود املسموح بها مللوثات الهواء عىل
أن ال يتجاوز يف جميع األحوال إجاميل التلوث الناتج من مجموع املنشآت يف منطقة واحدة الحدود املسموح بها.
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ب -تحدد رشوط املوافقة عىل مالمئة مكان املنشأة والحدود املسموح بها مللوثات الهواء يف املنطقة التي تقام فيها املنشأة بتعليامت
يصدرها املجلس لهذه الغاية.
املادة (:)37
تلتزم أي منشأة عند مامرستها ألنشطتها مبراعاة عدم انبعاث أو ترسب ملوثات الهواء مبا يجاوز الحدود العليا املسموح بها وفقا للترشيعات
ذات العالقة والتعليامت الصادرة مبقتىض أحكام هذا النظام.
املادة (:)38
عىل كل من يستخدم آالت أو محركات يخرج منها عوادم ناتجة من غازات منبعثة ضامن عدم تجاوز هذه العوادم الحدود املسموح بها
وفقا للترشيعات ذات العالقة والتعليامت الصادرة مبقتىض أحكام هذا النظام.
املادة (:)39
يحظر إلقاء القاممة واملخالفات الصلبة أو معالجتها أو حرقها إال يف األماكن املخصصة لذلك بعيدا عن املناطق السكنية والصناعية والزراعية
ومجاري املياه ،وتحدد األسس واملواصفات لهذه األماكن وبعدها عن تلك املناطق مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
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املادة (:)40
أ -تلتزم املستشفيات العاملة يف املنطقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من قيامها بأعاملها بواسطة محارق خاصة ذات
مواصفات تضمن عدم انبعاث ملوثات إىل الغالف الجوي تتجاوز النسب املسموح بها يف املواصفات املعتمدة.
ب -تضع السلطة بالتعاون مع الجهات املعنية الرتتيبات الالزمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من املستشفيات والعيادات
الطبية واملراكز الصحية واملختربات العاملة يف املنطقة وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة.
املادة (:)41
يحظر حرق النفايات الصلبة إال وفقا للرشوط واملتطلبات املحددة بالتعليامت التي يصدرها املجلس لهذه الغاية.
املادة (:)42
أ -يحظر استخدام الزيوت املعدنية املستهلكة ( املحروقة ) لغايات إنتاج الطاقة بشكل يتعارض مع املستويات املسموح بها يف املواصفات
املعتمدة.
ب -لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،يتوجب عىل الجهة املعنية عند إعادة استخدام هذه الزيوت اتخاذ التدابري الالزمة
لضامن جمعها ونقلها إىل مكان معالجتها عىل أن تقوم الجهة املعنية بإعالم السلطة بالتدابري املتخذة بهذا الشأن خالل املدة التي
يحددها املجلس لذلك.
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املادة (:)43
عىل املشغل عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو مشتقاته ألغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو اإلنشاءات أو أي غرض آخر اتخاذ جميع
االحتياطات لتقليل كمية امللوثات يف نواتج االحرتاق املشار إليها ويتم تحديد تلك االحتياطات والحدود املسموح بها ووسائل التحكم يف
الدخان والغازات واألبخرة املنبعثة من عملية االحتـراق مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
املادة (:)44
تلتزم الجهات التي تقوم بأعامل البحث واالستكشاف والحفر واستخراج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه باألسس واإلجراءات املنصوص عليها
يف هذا النظام والتعليامت الصادرة مبقتضاه.
املادة (:)45
يحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كياموية أخرى ألي غرض كان إال وفقا لألسس والرشوط املحددة مبقتىض التعليامت
الصادرة لهذه الغاية ومبا يكفل عدم تعرض اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري املياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مبارشة أو غري
مبارشة سواء وقت رشها أو استخدامها أو يف أي وقت الحق ميكن أن ينجم عنه آثار ضارة بالبيئة.
املادة (:)46
يلتزم كل من يقوم بأعامل التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ االحتياطات الالزمة للتخزين
أو النقل اآلمن لها ملنع تطايرها أو تساقطها وتفريغها يف األماكن املحددة لذلك وفقا للتعليامت التي يصدرها املجلس لهذه الغاية.
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املادة (:)47
أ -يلتزم كل من يبارش أي نشاط وبصورة خاصة عند تشغيل اآلالت واملعدات واستخدام آالت التنبيه ومكربات الصوت بعدم تجاوز
الحدود املسموح بها لشدة الصوت.
ب -تراعي السلطة عند منحها أي ترصيح ملبارشة العمل أن يكون الرتدد الكيل لألصوات املنبعثة من املصادر الثابتة يف منطقة واحدة يف
نطاق الحدود املسموح بها والتأكد من التزام املنشأة باختيار اآلالت واملعدات املناسبة لضامن ذلك ويتم بيان الحدود املسموح بها
لشدة الصوت واملدة الزمنية للتعرض له مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
املادة (:)48
عىل املشغل توفري البيئة املناسبة لحامية العاملني من املخاطر املهنية املختلفة الفيزيائية والكياموية والبيولوجية
وما ماثلها.
املادة (:)49
عىل املشغل اتخاذ االحتياطات والتدابري الالزمة لعدم ترسب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل إال يف الحدود املسموح بها وفقا
للتعليامت التي يصدرها املجلس لهذه الغاية ،سواء كانت ناجمة عن طبيعة مامرسة املنشأة لنشاطها أو عن خلل يف األجهزة ،وعليه توفري
سبل الحامية الالزمة للعاملني تنفيذا لرشوط السالمة والصحة املهنية مبا يف ذلك اختيار اآلالت واملعدات واملواد وأنواع الوقود املناسبة عىل
أن يؤخذ يف االعتبار مدة التعرض لهذه امللوثات ،وعليه ضامن التهوية الكافية وتركيب املداخن وغريها من وسائل تنقية الهواء.
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املادة (:)50
يحدد الحد األعىل واألدىن لكل من درجتي الحرارة والرطوبة يف مكان العمل ومدة التعرض لهام ووسائل الوقاية منهام مبوجب تعليامت
يصدرها املجلس لهذه الغاية ،وعىل املشغل اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل كل من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل
مبا يتفق مع الحد األعىل واألدىن املسموح بهام ،وإذا اقتضت الرضورة العمل خارج هذين الحدين يتعني عىل املشغل توفري وسائل الوقاية
املناسبة للعاملني من مالبس خاصة وغري ذلك من هذه الوسائل.
املادة (:)51
يشرتط أن تكون األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة مستوفية لوسائل التهوية الكافية مبا يتناسب مع حجم املكان وقدرة استيعابه ونوع
النشاط الذي ميارس فيه مبا يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة املناسبة.
املادة (:)52
أ -تعترب مادة ضارة كل مادة ميكن أن يؤدي إدخالها إىل البحر إىل تعريض صحة اإلنسان للخطر أو األرضار باملوارد الحية والحياة البحرية
أو إتالف مرافق االستجامم أو عرقلة أي استخدام مرشوع للبحر وتشمل أي مادة خاضعة للرقابة مبقتىض الترشيعات املعمول بها يف
اململكة واالتفاقية.
ب -وتعترب مادة سائلة ضارة كل مادة سائلة ضارة منصوص عليها يف االتفاقية.
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املادة (:)53
أ -عىل جميع السفن التي ترتاد امليناء التقيد بأحكام حامية البيئة البحرية الواردة يف هذا النظام.
ب -وعىل السفن التي ترفع العلم األردين التقيد باملعايري الدولية املتعلقة مبنع تلوث البيئة البحرية.
املادة (:)54
متارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة الصالحيات الالزمة لحامية البيئة البحرية والبيئة عىل ساحل املنطقة واملحافظة عليها مبا
يف ذلك ما ييل:
أ -إعداد املواصفات القياسية لنوعية املياه البحرية يف املياه اإلقليمية واملعايري الخاصة بالتحكم بامللوثات الناتجة
من جميع األنشطة البحرية والجوية والربية من أي مصدر سواء أكان ثابتا أم متحركا والتي تؤدي إىل تلوث البيئة البحرية.
ب -مراقبة نوعية املياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها.
ج -إنشاء محطات قياس ملراقبة البيئة البحرية وإدارة هذه املحطات.
د -تحديد مناطق األنشطة املائية املسموح بها كالصيد والرياضة املائية والغطس والتصوير تحت املاء.
هـ -االستعانة باإلمكانات الوطنية واإلقليمية املتوافرة إلزالة التلوث.
و -إيجاد وسيلة مناسبة لتقدير كميات املواد امللوثة وأرضارها.
ز -تحديد املناطق البيئية الهشة عىل الشاطئ األردين.
100

مرشوع دعم بناء القدرات الوطنية للتقليل من اثر الخطر الزلزايل ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

ح -إيجاد وسيلة مناسبة لجمع الفضالت والقاممة والزيوت واملزيج الزيتي والرصف الصحي من السفن واملنشآت املقامة عىل الشاطئ.
ط -تطوير خطة طوارئ وطنية ملكافحة التلوث البحري يف خليج العقبة.
ي -مكافحة التلوث البحري عىل املستوى اإلقليمي.
ك -أي أعامل أخرى تراها مناسبة لحامية البيئة البحرية.
املادة (:)55
يعترب خليج العقبة منطقة خاصة وفق امللحق األول من االتفاقية ،وعىل السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة وفقا ألحكامها
ملنع تلوث البيئة البحرية من املواد الضارة والتقليل من مستوياته بإتباع أفضل الوسائل العملية املتاحة واملتفقة مع أحكام االتفاقية.
املادة (:)56
يحظر عىل جميع السفن وسائر وسائل النقل األخرى واملنشآت املقامة عىل الشاطئ القيام بأي من األعامل املبينة أدناه يف املياه اإلقليمية
أو امليناء:
أ -ترصيف أو إلقاء الزيت أو املزيج الزيتي ،وتستثنى من ذلك السفن الحربية األجنبية وسفن املساعدة والسفن الحكومية غري املستخدمة
يف أغراض تجارية عىل أن تتخذ اإلجراءات الوقائية الكفيلة مبنع تلوث مياه البحر بالزيت.
ب -ترصيف أي مواد ضارة أو مخلفات ينتج منها رضر بالبيئة البحرية أو الصحة العامة أو أي استخدام آخر ملياه البحر يتم بطريقة
مرشوعة.
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ج -إلقاء املواد الضارة املنقولة يف صناديق.
د -إلقاء الحيوانات النافقة.
هـ -ترصيف مواد الرصف الصحي.
و -إلقاء القاممة أو الفضالت.
املادة (:)57
ال يجوز ألي سفينة ترتاد امليناء التخلص من الزيوت واملزيج الزيتي والقاممة والفضالت والرصف الصحي ومياه اتزان السفينة إال بعد
موافقة السلطة عىل ذلك أو توجيه السفينة إىل أماكن محددة للتخلص من هذه املواد أو القيام بأي إجراء آخر تراه الجهة املعنية مناسبا.
املادة (:)58
أ -يحظر عىل الرشكات والهيئات املحلية واألجنبية املرصح لها باستكشاف حقول البرتول البحرية واملوارد الطبيعية البحرية األخرى أو
استخراج أو استغالل أي منها ،مبا يف ذلك وسائل نقل الزيت ،ترصيف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر أو االستكشاف أو اختبار
اآلبار أو اإلنتاج أو االسترياد أو التصدير يف املياه اإلقليمية.
ب -عىل أي من الجهات املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة استخدام الوسائل اآلمنة التي ال يرتتب عليها األرضار بالبيئة البحرية ومعالجة
ما يتم ترصيفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا ألحدث النظم الفنية املتاحة ومبا يتفق مع الرشوط املنصوص عليها يف االتفاقية.
ج -لغايات هذا النظام ،يقصد بوسائل نقل الزيت كل أنبوب أو خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأي أجهزة أخرى تستعمل يف تحميل
النفط أو تفريغه أو نقله أو غريها من أجهزة الضخ واملعدات الالزمة.
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املادة (:)59
عىل كل ربان سفينة ترتاد املياه اإلقليمية أو امليناء أو ترفع العلم األردين أن يحتفظ يف السفينة بسجل للزيت يدون
فيه املسئول عنه جميع العمليات املتعلقة بالزيت مبا يف ذلك نوعه وفقا ألحكام االتفاقية وبصورة خاصة ما ييل:
أ -نقل حمولة الزيت أو تحميلها أو تفريغها.
ب -ترصيف الزيت أو املزيج الزيتي لضامن سالمة السفينة أو حمولتها أو سالمة األرواح.
ج -ترسب الزيت أو املزيج الزيتي نتيجة أي حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم الترسب.
د -ترصيف املواد السائلة الضارة أو مياه حفظ اتزان السفينة أو مياه تنظيف خزاناتها.
هـ  -عمليات نقل الزيوت داخل السفينة 0
و -إلقاء مياه السفينة املحتوية عىل الزيوت املتجمعة يف حيز اآلالت خارج السفينة وذلك أثناء إرسائها يف امليناء.
املادة (:)60
أ -عىل ربان السفينة أن يبادر فوراً بتبليغ الجهة املعنية عن كل ترصيف للزيت أو ملزيج الزيت أو ألي مادة يف السفينة ملوثة للمياه
والبيئة البحرية يف املياه اإلقليمية برصف النظر عن السبب الذي أدى إىل ذلك الترصيف ،عىل أن يبني يف األخطار ظروف هذا الترصيف
وأسبابه واإلجراءات التي اتخذت إليقافه.
ب -عىل كل من ربان السفينة واملسؤول عن وسائل نقل الزيت وأي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل امليناء أو املياه اإلقليمية
والرشكة والهيئة العاملة يف استخراج الزيت املبادرة فوراً إىل تبليغ الجهة املعنية عن كل حادث ترسب فور حدوثه مع بيان ظروف
الحادث ونوع املادة املترسبة واإلجراءات التي اتخذت إليقاف الترسب أو الحد منه وغري ذلك من البيانات املنصوص عليها يف االتفاقية
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وفقا للتعليامت الصادرة مبوجب هذا النظام وعىل األمنوذج املعد لهذه الغاية.
ج -للجهة املعنية اتخاذ إجراءات الحامية الالزمة ملنع حدوث تلوث املياه اإلقليمية والبيئة البحرية نتيجة حادث بحري عىل نفقة ربان
السفينة.
املادة (:)61
عىل السفن التي ترتاد ميناء العقبة أن تكون مجهزة باملعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كام هو منصوص عليه يف
االتفاقيات الدولية والترشيعات املعمول بها.
املادة (:)62
أ -تستويف السلطة املبالغ التالية من املسئول عن إحداث التلوث يف البيئة البحرية وذلك مقابل إزالة هذه املواد من البحر أو عن
الشاطئ:
 -1عرشة أالف دينار عن كل طن أو جزء منه ال يقل عن خمسني كيلوغراما من الزيوت أو املزيج الزيتي الذي تم ترصيفه.
 -2خمسامئة دينار عن كل طن أو جزء منه من القاممة والفضالت والحيوانات النافقة التي تم إلقاؤها.
 -3املبلغ الذي يقرره املجلس بناء عىل تنسيب املفوض إلزالة أي مواد ملوثة مل ينص عليها يف البندين ( )1و ( )2من هذه الفقرة.
ب -للسلطة الحق يف استيفاء تعويض مايل عن الرضر الناتج من التلوث يتم تقديره بواسطة لجنة يشكلها املجلس لهذه الغاية عىل أن تأخذ
هذه اللجنة بعني االعتبار حجم ذلك الرضر.
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ج -إذا كانت السفينة التي سببت التلوث عىل عجل يف مغادرة امليناء يجوز للسلطة يف هذه الحالة أن تستويف من ربانها األمانات لتسديد
املبالغ املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة والتعويض املحتمل وفقا للفقرة (ب) منها عىل أن يتم إيداعها يف الحساب الخاص
املنصوص عليه يف املادة ( )65من هذا النظام.
د -تستويف السلطة مبلغاً إضافيا مقداره ( )%25من مبلغ كلفة إزالة الرضر الالحق بالبيئة أو املقدر من اللجنة الخاصة أو املحكوم به
حسب مقتىض الحال.
املادة (:)63
للسلطة الحق يف حجز أي سفينة متتنع عن دفع املبالغ املطلوبة منها وفقا ألحكام الفقرة (ج) من املادة ( )60واملادة ( )62من هذا النظام
ويتم رفع الحجز بعد دفع هذه املبالغ أو تقديم ضامن مايل غري مرشوط تقبله السلطة0
املادة (:)64
مع مراعاة أحكام قانون أصول املحاكامت الجزائية املعمول به ،ملوظفي السلطة ورجال الضابطة العدلية الصعود إىل ظهر السفينة وتفقد
وسائل نقل الزيت واملواد امللوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليامت الصادرة مبوجبه.
املادة (:)65
تخصيص جميع املبالغ املتأتية من تطبيق أحكام هذا النظام يف حساب خاص يف موازنة السلطة لإلنفاق منه يف أغراض حامية البيئة.
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املادة (:)66
يعترب القيام بأي من األعامل املبينة أدناه أرضارا بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها بأي من العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من
املادة ( )54من القانون وحسب مقتىض الحال:
أ  -صيد أو قتل الطيور والحيوانات الربية وحيازة هذه الطيور أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة أو إتالف أوكار الطيور
أو بيضها.
ب  -ترصيف أو إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غري معالجة أو مواد من شأنها إحداث تلوث يف البيئة.
ج  -مخالفة إجراءات إدارة النفايات الخطرة أو إقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة دون ترخيص أو تداولها دون مراعاة الرشوط
واملعايري املحددة لذلك أو دون اتخاذ االحتياطات التي متنع األرضار بالبيئة.
د  -إنشاء أي محطة رصف صحي دون موافقة السلطة.
هـ -إنشاء أي مكب للنفايات دون موافقة السلطة أو طرح أي نفايات يف غري املواقع املحددة لها.
و -طرح أي مياه عادمة أو إعادة استعاملها دون أن تكون هذه املياه مطابقة يف نوعيتها للمواصفات القياسية املعتمدة.
ز -طرح محتويات صهاريج النضح يف غري األماكن املخصصة لذلك.
ح -انبعاث أو ترسب ملوثات الهواء من املنشأة مبا يجاوز الحدود العليا املسموح بها.
ط -استخدام آالت أو محركات ينتج منها عادم يجاوز الحدود املسموح بها0
ي -إلقاء القاممة واملخلفات الصلبة أو معالجتها أو حرقها يف غري األماكن املخصصة لذلك.
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ك -قيام املستشفيات العاملة يف املنطقة بحرق النفايات الطبية الخطرة الناتجة منها دون مراعاة الرشوط املتعلقة بذلك أو بواسطة
محارق غري تلك املسموح بها أو عدم االلتزام بالرتتيبات الالزمة لنقل هذه النفايات الناتجة من املستشفيات والعيادات الطبية
واملراكز الصحية واملختربات العاملة يف املنطقة متهيداً لحرقها.
ل -حرق النفايات الصلبة بطريقة عشوائية أو التخلص منها دون التقيد بأحكام التعليامت الصادرة عن املجلس لهذه الغاية.
م -استخدام الزيوت املعدنية املستهلكة (املحروقة) لغايات إنتاج الطاقة بشكل يتعارض مع املستويات املسموح بها يف املواصفات
املعتمدة.
ن -رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كياموية أخرى ألي غرض كان دون التقيد باألسس والرشوط املحددة بالتعليامت
الصادرة لهذه الغاية.
س -نقل املخلفات أو األتربة دون اتخاذ االحتياطات الالزمة للتخزين أو النقل اآلمن لها.
ع -تشغيل اآلالت واملعدات واستخدام أآلت التنبيه ومكربات الصوت مبا يجاوز الحدود املسموح بها لشدة الصوت.
ف -عدم توفري البيئة املناسبة لحامية العاملني من املخاطر املهنية املختلفة الفيزيائية والكياموية والبيولوجية وما ماثلها.
ص -عدم التقيد بالحدود املسموح بها ألي من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل ،أو عدم االلتزام بتوفري وسائل الوقاية
املناسبة للعاملني من مالبس خاصة وغري ذلك من وسائل الحامية.
ق -عدم توفري وسائل التهوية الكافية لالماكن العامة املغلقة وشبة املغلقة مبا يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة
املناسبة.
ر -قطف املرجان أو التقاطه أو تكسريه من قبل أي شخص.
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ش -عدم احتفاظ ربان السفينة بسجل للزيت فيها أو عدم انتظام عمليات التدوين يف هذا السجل أو إثبات واقعة غري حقيقية فيه أو
امتناع الربان عن تقدميه للمسؤولني يف الجهات املعنية أو امتناعه عن التصديق عىل مستخرج رصيد الزيت يف السفينة إذا طلبت
السلطة منه ذلك.
ت -ترصيف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر أو االستكشاف أو اختبار اآلبار أو اإلنتاج أو االسترياد أو التصدير.
املادة (:)67
يعترب القيام بأي من األعامل املبينة أدناه أرضارا جسيمة بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها بأي من العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة
(ب) من املادة ( )54من القانون ،وحسب مقتىض الحال:
أ -ترصيف أو إلقاء الزيت أو املزيج الزيتي أو أي مواد ضارة أو خطرة أو أي مخلفات ينجم عنها رضر بالبيئة املائية أو الصحة العامة أو
الحياة املرجانية.
ب -امتناع ربان السفينة عن تبليغ الجهة املعنية عن كل ترصيف لزيت أو ملزيج زيتي أو ألي مادة يف السفينة ملوثة للمياه أو البيئة
البحرية يف املياه اإلقليمية يف املنطقة برصف النظر عن السبب الذي أدى إىل ذلك الترصيف.
ج -امتناع ربان السفينة واملسؤول عن وسائل نقل الزيت وأي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل امليناء أو املياه اإلقليمية و الرشكة
والهيئة العاملة يف استخراج الزيت عن تبليغ الجهة املعنية عن حادث ترسب الزيت فور حدوثه.
د -تخلص السفينة التي ترتاد امليناء من الزيوت واملزيج الزيتي والقاممة والفضالت والرصف الصحي ومياه اتزان السفينة دون موافقة
السلطة عىل ذلك أو عدم تقيد السفينة بالتوجه إىل األماكن التي حددتها السلطة للتخلص من هذه املواد.
هـ -قيام السفينة بتكسري الحيود املرجانية أو إتالفها أو إلحاق الرضر بها.
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و -التعامل مع النفايات الخطرة دون ترخيص مام يلحق الرضر بالبيئة أو الصحة العامة.
ز -تلويث املياه الجوفية مبلوثات تحول دون استخدامها أو إمكانية استخدامها يف املستقبل.
املادة (:)69
عىل املؤسسات القامئة قبل نفاذ هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد ملدة مامثلة بقرار
من املجلس وتلتزم تبعاً لذلك بوضع خطه باإلجراءات التي ستطبقها لهذه الغاية مع وجوب استمرارها يف دفع أي رسم يتحقق عليها
منصوص عليه يف املادة ( )68من هذا النظام.
املادة (:)70
يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام مبا يف ذلك ما ييل:
أ -الرشوط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم األردين بأجهزة فصل الزيت وأجهزة خفض التلوث طبقا للتصميامت
واملتطلبات الفنية الدولية املعمول بها وتنظيم سائر األمور املتعلقة بها.
ب -األحكام واإلجراءات واألسس واملعايري املتعلقة مبا ييل:
 -1انبعاث الغازات إىل الهواء من مصادر ثابتة ومتحركة.
 -2استخدام مياه البحر للتربيد وإعادتها للبحر.
 -3إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة.
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 -4إدارة النفايات الصلبة واملواد والنفايات الخطرة.
 -5ربط املنشآت التي تقوم بنشاط اقتصادي بشبكات الرصف الصحي.
 -6تشكيل لجنة تقييم األرضار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتامعاتها.
 -7تخلص السفن من مواد الرصف الصحي وتسليم القاممة يف مرافق استقبال النفايات.
ج -تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها مبا يف ذلك ما ييل:
 -1مراجعة دراسة تقييم األثر البيئي وتقارير التدقيق البيئي.
 -2الفحوص البيئية والطبية لظروف العمل.
 -3معاينة أجهزة فصل الزيت وأجهزة التقليل من التلوث والترصيح بإقامة أي منها يف ميناء العقبة.
 -4االنتفاع مبرافق االستقبال والرشوط الخاصة بذلك.
•
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•نظام التنظيم وترخيص اإلعامر يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  /صادر مبقتىض الفقرة (أ) من املادة ( )43من
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2000والبند ( )14من الفقرة (أ) من املادة ( )67من قانون
تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم ( )79لسنة 1966

مواد النظام
املادة (:)1
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص اإلعامر يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  )2003ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ
نرشه يف الجريدة الرسمية.
املادة (:)2
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
			
القانون:

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة النافذ املفعول.

			
املنطقـة:

منطقـة العقبـة االقتصاديـة الخاصـة باعتبارها منطقة تنظيم.

			
السلطـــة:

سلطة املنطقـة.

			
املجلـس:

مجلس املفوضني يف السلطة.

		
قانـون التنظيم:

قانون تنظيم املدن والقرى واألبنيـة النافذ املفعول.
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منطقة التقسيم التنظيمي:

جزء من منطقة التنظيم يتم تحديده مبقتىض املخطط العام الستعامالت األرايض يف املنطقة ويكون
له أحكام إعمــار خاصة به.

		
منطقة التنظيم التفصييل:

جزء من منطقة تقسيم تنظيمي يوضع له مخططات تنظيمية تفصيلية وتحدد أحكام إعامر تفصيلية
خاصة به مع مراعاة أحكام إعامر منطقة التقسيم التنظيمي التي يقع ضمنها.
الجهة املخولة يف السلطة بإعداد املخططات التنظيمية ملنطقة التنظيم ومراقبة تنفيذها وفقاً ألحكام
القانون وقانون التنظيم وهذا النظام.

		
الجهة املرخصـة:

املجلس باعتباره لجنة التنظيم اللوائية واملحلية أو أي لجنة خاصة يشكلها املجلس وفق أحكام
القانون تكون مخولة مبتابعة ترخيص اإلعامر وضبطه واملراقبة الالحقة عىل أي منها وتطبيق أحكام
القانون وقانون التنظيم وهذا النظام وتعليامت وقرارات املجلس الصادرة مبقتضاه.

		
الجهة املنظمـة:

املخطط العام الستعامالت األرايض :مخطط يبني استعامالت األرايض يف منطقة التنظيم واملصادق عليه من املجلس حسب األصول
القانونية املقررة.
مخطط التقسيم التنظيمي:
		
مخطط التنظيم التفصييل:
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مخطط يقسم املخطط العام الستعامالت األرايض إىل أجزاء ذات ميزات واستعامالت محددة مبيناً
فيه أحكام اإلعامر الخاصة بكل من هذه االستعامالت.
مخطط يوضع ملنطقة تقسيم تنظيمي أو أي جزء منها مبيناً فيه شبكات الطرق وممرات املشاة
والبنية التحتية وتفصيل فئات استعامل األرايض والخدمات العامة وأي تقسيم لألرايض وأحكام
اإلعامر فيها.
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مخططات التنظيم املعتمدة:

		 املخططات العامة الستعامالت األرايض ومخططات التقسيم التنظيمي ومخططات التنظيم التفصييل
أو أي منها ،واملعتمدة من املجلس حسب األصول القانونية املقررة.

		
مخطط املوقع التنظيمي:

مخطط يصدر للاملك يبني موقع أرض املرشوع وأحكام اإلعامر الواجب عليه التقيد بها أو أي أحكام
ورشوط أخرى يطلب منه مراعاتها عند وضع مخططات الرتخيص ملرشوع اإلعامر.
املخططات الالزمة لرتخيص أي مبنى أو مرشوع إعامر وفقاً ألحكام هذا النظام.

		
مرشوع التنظيـم الخاص:

املشـروع الذي يتقدم به املالك ويتطلـب تنفيــذه وضع مخطط تنظيم تفصييل خاص بأرض هذا
املرشوع ،مع مراعاة أحكام اإلعامر ملنطقة التقسيم التنظيمي للمنطقة التي يقع فيها املرشوع.
االستعمـال املقـرر لألراضـــي واملباين فـي أي منطقة وفقاً للمخططات التنظيمية وأحكام اإلعامر
املتعلقة بها.

		
أحكام التنظيــم:

الرشوط والقيود التي تنظم إشغال أي مرشوع إعامر للمكان املراد إقامته فيه ضمن منطقة التنظيم،
مبا يف ذلك ما يتعلق باالستعامل املسموح به وكثافة اإلعامر و االرتدادات واالرتفاعات.

		
أحكام التصميم:

الرشوط واملواصفات التي تضبط تصميم أي مرشوع إعامر لضامن استيفاء املتطلبات الهندسية
واملعامرية والبيئية والكودات املعمول بها يف أجزاء وعنارص املرشوع املختلفة.

أحكام البناء		 :

الرشوط اإلضافية التي تضبط عملية اإلعامر مبا يف ذلك اإلجراءات الالزم إتباعها إلخراج تلك العملية
واملظهر العام للمرشوع وفقا ألحكام هذا النظام.

أحكام اإلعامر		:

أحكام اإلعامر العامة املطبقة عىل كامل منطقة التنظيم وأحكام اإلعامر التفصيلية املطبقة عىل أي
جزء منها ويشمل ذلك أحكام التنظيم وأحكام التصميم وأحكام البناء أو أي جزء منها.

		
مخططات الرتخيص:

		
فئات استعامل األرايض:
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مرشوع اإلعامر		:

مرشوع إنشاء املباين أو األشغال الهندسية والفنية املقامة استنـادا للمخطط التنظيمي املعتمد ألرض
املرشوع وأحكـام اإلعامر املعمول بها يف منطقة التنظيم.

قطعة األرض		:

مساحة األرض املحددة بأطوال أضالعها ورقمها املميز وموقعها مبوجب مخططات األرايض أو
املخططات التنظيمية التفصيلية أو بأي طريقة أخرى وفقاً للترشيعات النافذة.

أرض املرشوع		:

قطعة األرض التي يرغب أو يقوم مالكها يف إنشاء مرشوع إعامر عليها.

			
املبنى:

أي إنشاء تتم إقامته يف موقع ثابت عىل األرض أو عىل مبنى ذي موقع ثابت عىل األرض ويشمل ذلك
األساسات والجدران واألسقف والربوزات واألسوار وغريها.

		
الفندق أو النزل:

أي مبنى أو جـزء مستقـل مـن مبنى يشمل ما ال يقـل عن عرش غرف نوم ويوفـر خدمات حسب
التصنيف املعتمد يف املنطقة مبا يف ذلك خدمات املبيت والطعام مقابل اجر.

		
الشقق الفندقية:

مجموعة من الوحدات السكنية أو الشقق املفروشة ال يقل عددها عن مثانية وتوفر خدمات املبيت
مقابل اجر.
املبنى التابع ألي مبنى رئييس سواء كان مالصقاً له أو منفص ًال عنه ،ويستعمل عادة ألغراض خدمة
ذلك املبنى.

املبنى املؤقت		:

أي مبنى تتم إقامته ملدة أو لغاية محددة وتتم إزالته بعد انتهاء هذه املدة أو تحقق الغاية التي
أقيم من أجلها.

املبنى الفرعي		:
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مساحة املبنى		:

النسبة املئوية السطحية للمبنى:

مساحة املسقط األفقي ألي مبنى مبا يف ذلك اإلنشاءات املسقوفة املتصلة به ،وال تشمل الرشفات
املكشوفة وأي درج خارجـي مكشوف ومواقف السيارات املكشوفة واملعرشات وإنشاءات التظليل أو
أي مساحات مسقوفة أخرى تم النص عىل استثنائها يف هذا النظام.
		 نسبـــة مساحـة املبنـى إىل مساحـة أرض املشـــروع.

		
املساحة الطابقية للمبنى:

مجمــوع مساحـــات املساقــــط األفقيــــة املسقوفــــة لجميع طوابق املبنى باستثناء األقبية
والرشفـات املكشوفـة واملظالت الواقية وأي درج خارجي مكشوف والخزانات ومواقف السيارات
املكشوفة واملعرشـات وإنشـاءات التظليل وبرك السباحة وأي مساحات أخرى ورد النص عليها يف هذا
النظام.

		
النسبة الطابقية للمبنى:

نسبة املساحة الطابقية للمبنى إىل مساحة أرض املرشوع.

		
املساحة اإلجاملية للمبنى:

مجموع املساحات املسقوفة يف املبنى أو مرشوع اإلعامر.

			
ارتداد املبنى:

الفسحـة التي تفصـل بني املبنى وحد أرض املرشوع من جميـع الجهـات ،أو تراجـع املبنى عـن حد
أرض املشــروع.

ارتفاع املبنى		 :

املسافـة العموديـة املقاسـة بني متوســط منسـوب رصيـف الشـارع األعلـى وسطح عقـــدة
الطابــــق األخيـــــر باستثناء طابق الطيارة.

			
العقدة:

السطـح األفقـي املبني من مـواد إنشائيــة حاملـة مثـل الخرسانـة املسلحـة تفصـل بـيـن فراغــني
رأسييـن يف املبنـى الواحـد.

			
الطابق:

جزء املبنى املحصور بني السطح األفقي ألي أرضية والسطح العلوي لألرضية الواقعة فوقها مبارشة.
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الطابق األخري		:

آخر طابق يف املبنى الذي يقع ضمن االرتفاعات املسموح بها يف منطقة التقسيم التنظيمي أو منطقة
التنظيم التفصييل التي يقع فيها املبنى.

طابق الطيـارة		:

الطابـق اإلضافـي املقـام فـوق الطابق األخري واملسموح بإقامته يف املبنى وفق أحكام هذا النظام.

غرفة السطــح		:

الجـزء مـن املبنـى املسموح بإقامتــه فـوق الطابـق األخيـر وفـق أحكام هذا النظـام وال تشمـل
مساحـة غرفـة السطـح بيـت الدرج وغرفــة ماكينـــات املصعد.
طابق مبستـــوى الرصيـــف تقريباً ويكون املدخل الرئييس إىل املبنى من مستوى هذا الطابق.

		
طابق التسويــة:

الطابق الواقع تحت منسوب الطابـق األرضـي ويكون مكشوفا من أحـد الجوانب علـى األقل (له
فتحات جانبية).

			
القبو:

الطابق الواقع تحت منسوب األرض الطبيعية ضمن حدود أرض املرشوع من جميع الجهات وقد
يغطي كامل مساحة األرض.

		
الطابق املرسوق:

الطابق اإلضايف الواقع ضمن الطابق األريض حيثام سمح ارتفاع الطابق األريض بذلك باالستناد إىل
أحكام اإلعامر.
الطابـق اإلضايف املقـام يف أي محـل تجاري ويكـون جـزءاً منـــه ويكون الوصول لهـــذا الطابـق من
خالل املحل التجاري وال يستعمل إال ألغراض خدمته.

			
الرشفة:

أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من املبنى ،مسقوفا أو غري مسقوف ،ويقع ضمن حدود قطعة
األرض.

الطابق األريض		:

			
الســدة:
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املعرشـات وإنشاءات التظليل:

مظــــالت ذات سقف غري مصمت تكون مفتوحة من جميـع الجوانـب باستثناء الجوانب املالصقــــة
للمبنى األصيل أو السـور وتبنى عادة بغرض التجميل املعامري أو ألغراض مناخية.

		
مظالت املداخل:

األسقف التي تغطي مداخل املباين وتصل بني حدود أرض املرشوع ومدخل املبنى نفسه بهدف
الحامية من العوامل الجوية.

		
املظلة التجارية:

أي منشأة تظليل متصلة يف املبنى التجاري مبستوى عقدة الطابق األريض تواجه وتغطي جزء من
االرتداد األمامي أو من الشارع.

		
الربوز املعامري:

أي جـزء بارز غيـر مستغـل من املبنى وال ميكـن تحويلـه لجـزء مستغل ويشمل الربوزات والنتوآت
التجميليــــة أو الواقيـــة مـن العوامل الجويـــة أو أحـواض الزهـور أو الحواجـز وصناديـق األباجـور
وما شابههـــا.

		
الالفتة اإلعالنية:

أي الفتة مضاءة أو غري مضاءة توضع بهدف التعريف أو الدعاية أو اإلعالن أو ألي مقاصد أخرى
مشابهة.

		
الطريق (الشارع):

الحيز التنظيمي املخصص ملرور املركبات أو املشاة أو كليهام املحدد يف املخطط التنظيمي املعتمد.

			
ممر املشاة:

الحيز التنظيمي املخصص لحركة املشاة وال يسمح مبرور املركبات فيه إال يف حاالت الطوارئ أو
التحميل والتنزيل يف أوقات محددة بقرار من الجهة املرخصة.

املواقف الخاصة للسيارات:

املساحات املخصصة لوقوف السيارات عىل اختالف أنواعها الواجب توافرها ضمن حدود أرض
املرشوع وفقاً ألحكام اإلعامر سواء كانت سطحية أو داخلية.

املواقف املشرتكة للسيارات:

املساحات املخصصة لوقوف السيارات عىل اختـالف أنواعهـــا الواجب توافرها ضمن مرشوع إعمـــار
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مكــــون مــن أكرث من مبنى وضمن حدود أرض املرشوع لخدمة جميع عنارصه وفقا ألحكام اإلعامر
سواء كانت سطحية أو داخلية.
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املواقف العامة للسيارات:

املساحات املخصصة لوقوف السيارات عىل اختالف أنواعها واملحددة عىل املخططات التنظيميــــة
املعتمـــدة لخدمة املواطنني يف منطقة التنظيم بشكل عام سواء كانت مجانية أو مقابل أجر.

		
املواقف السطحية:

مواقف مظللة أو مكشوفة للسيارات مبختلف أنواعها تكون مبستوى األرض الطبيعية.

		
املواقف الداخلية:

مواقف السيارات مبختلف أنواعها تكون ضمن منشآت مسقوفة سواء كانت مخصصة كلياً موقفاً
للسيارات أو كانت جزءا من مبنى ذي استعامالت أخرى.

			
املالك:

الشخص الطبيعـي أو االعتباري العام أو الخاص صاحـب قطعـــة األرض أو العقار املسجل أو
املستأجـر الذي ميلـك حق البناء أو الشخـص الذي ميلـك حـق التصـرف يف قطعة األرض أو العقـار
أو مخوالً بالبنــاء عليـــه وفق الوثائق التي تعتمدها السلطة لهذه الغاية.

			
املقاول:

الشخـص املرخص له مبقتىض الترشيعات النافذة املفعول يف املنطقة مبامرسة مهنة املقاوالت اإلنشائية
ويكلفه املالك بإنشاء مرشوع اإلعامر كلياً أو جزئياً ،مبا يف ذلك املتعهد واملتعهـد الفرعي ومتعهـد
املصنعيـة والجهـــة املوردة للخلطات الخرسانة أو أي مواد إنشائية.

			
املهندس:

الشخص املرخص له مبقتىض الترشيعات النافذة املفعول يف املنطقة مبزاولة املهن الهندسية وإعداد
مخططات الرتخيص والتصاميم التنفيذية ملشاريع اإلعامر والتوقيع عليها والقيام بتكليف من املالك
بأعامل اإلرشاف الكامل أو الجزيئ عليها.

رخصة اإلعامر		:

الترصيح الصادر عن الجهة املرخصة إلجازة أعامل اإلعامر التي يتم تنفيذها ضمن منطقة التنظيم
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وفقا إلجراءات وأحكام اإلعامر ومخططات الرتخيص والرشوط املحددة يف هذا النظام.
			
إذن الصب:

املوافقة الخطية الصادرة عن الجهة املرخصة للسامح بصب الخرسانة لألساسات والعقدات ألي
مرشوع إعامر كل عىل حده.

إذن اإلشغــال		:

املوافقة الخطية الصادرة عن الجهة املرخصة للسامح باستعامل مبنى أو مرشوع إعامر بعد
تنفيذه.

املادة(:)3
تطبق يف منطقة التنظيم األحكام العامة الواردة يف هذا النظام املتعلقة بإدارة اإلعامر ورقابته وضبطه وبرتخيص مشاريعه إال إذا اشتملت
مخططات التنظيم املعتمدة عىل أحكام إعامر تفصيلية تم املصادقة عليها وفقاً ألحكام قانون التنظيم وهذا النظام.
املادة (:)4
أ -تتوىل الجهة املنظمة إعداد املخططات التنظيمية ملنطقة التنظيم مبختلف مستوياتها ورفعها إىل املجلس إلقرارها ،كام تتوىل مراجعة هذه
املخططات بصورة دورية أو عند الحاجة ومبا يواكب متطلبات النمو السكاين يف منطقة التنظيم ويحقق األهداف التنموية واالستثامرية
واالجتامعية والتطور يف املجتمع املحيل يف املنطقة والنهوض به.
ب -يراعى عند إعداد املخططات التنظيمية ملنطقة التنظيم الطابع املعامري املحيل وانسجام وتوافق األلوان ضمن البيئة املحيطة وتوفري
تدرج هرمي لشبكة الطرق يف املنطقة مبا يحقق توزيعا متوازنا لحركة السري يف املدينة وتجنب اخرتاق الطرق الرسيعة ضمن األحياء السكنية
ما أمكن.
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املادة (:)5
أ -تعتمد لضبط عملية اإلعامر ورقابته ضمن منطقة التنظيم املعايري الرئيسية التالية:
 -1الحدود املتاحة الرتفاعات املباين.
 -2كثافة اإلعامر.
 -3االرتدادات.
 -4املظهر الخارجي للمباين والنمط املعامري.
ب -يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتحديد أحكام اإلعامر التفصيلية يف كل منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصييل وفقا
للمعايري املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
املادة (:)6
أ -تحدد االرتفاعات املسموح بها يف جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصييل عند إعداد املخططات الخاصة بكل
منها ،ويراعى يف تحديد هذه االرتفاعات توفري االنسجام يف االرتفاعات ضمن منطقة التقسيم التنظيمي وإضفاء طابع حضاري مناسب
ملنطقة التنظيم بشكل عام.
ب -تحدد االرتفاعات املسموح بها يف كل منطقة تقسيم تنظيمي باألمتار إال إذا كانت محددة مسبقاً بعدد الطوابق يف املناطق التي تم
تطويرها قبل نفاذ أحكام هذا النظام فيعمل بها لحني إجراء أي تعديل عليها يقرره املجلس عىل أن يعاد احتسابها وفقاً ألحكام الفقرة
(ج) من هذه املادة.
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ج -بعد نفاذ أحكام هذا النظام ،تعتمد األمتار لحساب االرتفاع بدالً من عدد الطوابق عىل أن يكون االرتفاع عىل النحو التايل:
 )27( -1مرتاً حداً أعىل لجميع مباين منطقة التنظيم عىل أن تحدد االرتفاعات املسموح بها فعال لكل منطقة تنظيم تفصييل يف
املخططات التفصيلية الخاصة بها رشيطة عدم تجاوز هذا الحد.
 )6( -2أمتار الرتفاع الطابق األريض يف املباين التجارية واملعارض والفنـــادق ويشمل هذا االرتفاع السدد والطوابق املرسوقة وسامكة
العقـدة ،و( )3.5مرتاً الرتفاع الطوابق العلوية يف هذه املباين مبا يف ذلك سامكة العقدة.
 )3.5( -3مرتاً الرتفاع أي طابق مبا يف ذلك سامكة عقدة املبنى.
د -يجوز للجهة املرخصة مبوافقة املجلس ويف حاالت خاصة ومربرة تحديد ارتفاع الطوابق يف ترخيص املبنى لالستعامل الخاص خالفا ملا
هو منصوص عليه يف البندين ( )2و ( )3من الفقرة (ج) من هذه املادة.
هـ-
 -1يقاس ارتفاع املبنى من متوسط منسوب الرصيف ،ويف حال وقوع أرض املرشوع عىل أكرث من شارع ،يحسب االرتفاع من متوسط
منسوب الرصيف الواقع عىل الشارع ذي املنسوب األعىل.
 -2إذا كان للمبنى سقف منحدر فيحسب االرتفاع من متوسط منتصف االنحدار (السطح املائل).
 -3يحدد ارتفاع منسوب بالط الطابق األريض أو انخفاضه عن منسوب الرصيف مبوجب أحكام اإلعامر التفصيلية حسب موقع
مرشوع اإلعامر وغاية استعامله ،ويجوز فـي املناطق السكنية أن يكون ارتفـاع أرضيـة الطابق األرضــي ( )1.25مرتا من متوسط
منسوب الرصيف حداً أعىل دون أن يحسب ذلك ضمن االرتفاع املسموح.
و -ال يجوز إقامة غرفة السطح إال ألغراض خدمة املبنى ،وال يجوز استعاملها ألغراض السكن كام ال يجوز أن تزيد مساحتها عىل ()% 10
من مسطح الطابق الذي تبنى فوقه عىل أن ال تتجاوز يف جميع األحوال ( )25مرتا مربعا.
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ز -ال يجوز أن يزيد ارتفاع غرفة السطح عىل ( )2.5مرتا مبا يف ذلك سامكة العقدة وال يحسب ارتفاع هذه الغرفة ضمن االرتفاع املسموح
به للمبنى وإن تجاوز ارتفاعها الحد املنصوص عليه يف البند ( )1من الفقرة (ج) من هذه املادة.
ح-
 -1ال يجوز إقامة طابق الطيارة عىل سطح الطابق األخري ألي مبنى إال إذا سمح بذلك وفقاً للمخططات التنظيمية التفصيلية واألحكام
التنظيمية التفصيلية الخاصة بها.
 -2جب أن تكون مساحة طابق الطيارة أصغر مـن الطابق األخري عىل أن تحدد هذه املساحة مبوجب أحكـام اإلعامر التفصيليـة الخاصة
مبنطقة التنظـيم التفصييل التي يقع فيها املبنى عىل أن تحسب ضمن املساحة الطابقية للمبنى.
املادة (:)7
أ -عىل الرغم مام ورد يف الفقرة (ج) من املادة ( )6من هذا النظام ،يجوز للمجلس بناء عىل تنسيب الجهة املنظمة وألسباب مربرة ،تحديد
بعض املواقع التي ميكن إقامة أبنية فيها بارتفاعات تتجاوز الحد األعىل املسموح به يف منطقة التنظيم.
ب -تحدد األجزاء يف املباين واملنشآت التي يرصح لها بتجاوز االرتفاعات املحددة عىل النحو التايل:
 -1العنارص الزخرفية مبا يف ذلك املآذن والقباب واألبراج.
 -2املداخن ووسائل ترصيف الدخان وخزانات املياه وآبار املصاعد وأي درج وهوائيات الراديو والتلفزيون وأبراج التربيد واملظالت
واملعرشات وإنشاءات التظليل ومهابط الطائرات العمودية وأجزاء من تصوينة السطح.
 -3الالفتات اإلعالنية املقامة وفقا ألحكام هذا النظام والترشيعات ذات العالقة.
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ج -ال يجوز تجاوز االرتفاعات لألجزاء املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة إال بتوافر الرشوط التالية:
 -1عدم استغالل أي جزء من املباين واملنشآت التي تم السامح لها بتجاوز االرتفاع إال للغاية التي تم ذلك من أجلها.
 -2عدم تجاوز االرتفاع الحد الالزم ألداء الغاية املقصودة منه وذلك وفقا ملا تقرره الجهة املرخصة وأن ال يشكل ذلك أرضارا للجوار أو
تشويها للمنظر العام أو خطراً عىل حركة الطريان.
 -3عدم تعارض االرتفاع مع متطلبات الطابع املعامري املعتمد مبوجب التعليامت التي يصدرها املجلس.
 -4تضمني مخططات الرتخيص املعالجات الهندسية واملعامرية لتلك األجزاء.
املادة (:)8
أ -تنظم كثافة اإلعامر يف كل منطقة من مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصييل بتحديد النسبة الطابقية للمباين املسموح
بها ،عىل أن تحدد هذه النسبة عند إعداد مخططات التنظيم وأحكام اإلعامر التفصيلية الخاصة بكل منهام.
ب -يكون احتساب النسبة الطابقية للمبنى لكل مرشوع إعامر ضمن االرتدادات واالرتفاعات املسموح بها لهذا املرشوع وحسب أحكام
اإلعامر التفصيلية ملنطقة التقسيم التنظيمي أو منطقة التنظيم التفصييل التي يقع فيها.
ج -يجوز إنشاء الطابق املرسوق أو السدة وال تحسب مساحة أي منهام ضمن املساحة الطابقية للمبنى بتوافر الرشوط التالية:
 -1أن يكون الطابق املرسوق أو السدة متص ًال بالطابق األريض مبارشة ويكون الوصول إىل أي منهام منه ويجوز أن تكون مساحته
مساوية ( )%100ملساحة الطابق األريض.
 -2أن يستعمل هذا الطابق أو السدة ألغراض مكملة الستعامل الطابق األريض.
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د -يجوز إنشاء طابق تسوية أو أكرث يف املبنى وفقا لألحكام املحددة الستعامل املبنى مبا فيها االرتدادات و ل ال تحسب مساحته ضمن
املساحة الطابقية للمبنى بتوافر الرشوط التالية:
 -1أن ال يزيد منسوب سقف طابق التسوية عىل منسوب بالط الطابق األريض املحدد ألرض املرشوع استناداً للبند ( )3من الفقرة
(هـ) من املادة ( )6من هذا النظام.
 -2أن يكون فرق املنسوب بني الرصيف واملستوى الطبيعي ألرض املرشوع وامليالن الطبيعــي لها يسمح بإقامة طابق أو طوابق
تسوية دون إجراء حفريات متتــد إىل أكرث من نصف املسافة بني الحد األمامي والحد الخلفي ألرض املرشوع.
-3

أي رشوط أخرى يحددها املجلس مبوجب تعليامت تتعلق بضبط كثافة اإلعامر.

هـ -يشرتط لرتخيص إقامة القبو يف املبنى توافر املتطلبات املبينة أدناه وال تحسب مساحة القبو ضمن املساحة الطابقية للمبنى:
 -1أن يكون الوصول إليه بواسطة درج من داخل املبنى مع وجود مخرج ثانوي للطوارئ ،وتحدد املتطلبات الفنية ومتطلبات السالمة
العامة إلنشاء األقبية مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
 -2أن يتم تأمني التهوية واإلضاءة فيه طبقا للمواصفات وكودات البناء الوطني املعتمدة يف اململكة.
 -3أن ال يتم استخدامه استخداما منفصال عن املبنى الرئييس وأن يقترص استعامله لغايات الخدمات الخاصة باملبنى مبا فيها مواقف
السيارات واملالجئ و آبار املياه والخدمات الخاصة بالسكان وتشمل غرف الغسيل واأللعاب الرياضية وغرف األجهزة امليكانيكية
والتكييف املركزي واملحوالت الكهربائية.
و  -إذا مل يتم تحديد النسبة الطابقية للمبنى ملنطقة تقسيم تنظيمي وتم اعتامد النسبة املئوية السطحية له و املعتمدة
قبل صدور هذا النظام ،يبقى العمل بأحكام النسبة املئوية السطحية للمبنى ما مل يتم تعديلها بنسبة طابقية بقرار من املجلس وألسباب
مربرة.
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املادة (:)9
أ  -تحدد االرتدادات يف كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد املخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام اإلعامر التفصيلية الخاصة بها.
ب -يجوز للمجلس بناء عىل تنسيب من الجهة املنظمة أن يلزم أي مالك بإقامة املباين عىل خط ارتداد أمامي يتم اعتامده للمنطقة التي
يقع فيها املبنى وذلك بقصد توحيد النمط املعامري لشوارع معينة.
ج -يجوز إلغاء االرتداد الجانبي املحدد بني مبنيني أو أكرث والسامح ببناء مبان متالصقة عىل أن تكون أرايض املرشوع مملوكة لجهة واحدة
أو أن يتم تقديم طلب إعامر مشرتك لتلك األرايض رشيطة التقيد باالرتدادات األمامية والخلفية والجانبية للمباين املتالصقة عن األرايض
املجاورة وفق األحكام املعتمدة للمنطقة التي يقع فيها مرشوع اإلعامر مع املحافظة عىل أحكام اإلعامر األخرى املعتمدة ألرض املرشوع.
املادة (:)10
يصدر املجلس التعليامت املتعلقة باإلرشادات العامة ألحكام التصميم يف منطقة التنظيم لتحديد النمط املعامري فيها واملظهر الخارجي
للمباين والفراغات الحرضية مبا يف ذلك األحكام الخاصة بكل من مناطق التقسيم التنظيمي.
املادة (:)11
أ  -شرتط يف إقامة املباين ولجميع االستعامالت أن تكون من املواد الطبيعية كالحجر أو الخشب أو الطني أو من الحديد أو املواد الخرسانة
أو الوحدات الخرسانة املسبقة الصب ويصدر املجلس تعليامت تحدد مبوجبها ألوان الواجهات لهذه املباين ورشوط تشطيبها.
ب -ال يجوز إقامة املباين الجاهزة غري الخرسانة (املسبقة الصنع) إال ألغراض مباين الخدمات العامة أو يف املناطق الصناعية واملستودعات
رشيطة موافقة الجهة املرخصة.
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ج -ال يجوز استعامل مواد عاكسة للضوء يف واجهات املبنى الخارجية إال مبوافقة الجهة املرخصة ،وتحدد نسب مساحة املواد العاكسة يف
واجهات املباين مبوجب تعليامت يصدرها املجلس عىل أن ال تزيد نسبة مساحتها يف أي حال من األحوال عىل ( )%40من مساحة كل
واجهة.
املادة (:)12
مع مراعاة أحكام اإلعامر املعتمدة يف مناطق التقسيم التنظيمي ،يجوز إقامة العنارص املعامرية وعنارص البناء املبينة أدناه يف جميع فئات
استعامل األرايض لتلك املناطق عىل أن يتم الحصول عىل موافقة الجهة املرخصة وفقاً للشـروط التاليــة:
أ -إقامة األسوار الخارجية وفقا ملا ييل:
 -1أن يكون إنشاؤها لغايات الخصوصية.
 -2أن ال يزيد ارتفاعها عىل ( )1.8مرتا من منسوب الرصيف ويجوز مبوافقة مسبقة من الجهة املرخصة السامح بزيادة هذا االرتفاع
إذا استدعت طبوغرافية األرض ذلك.
 -3أن يتم التقيد بشكل األسوار وارتفاعاتها وفقا للنمط املعامري الذي يعتمده املجلس ألي منطقة بناء عىل تنسيب الجهة
املنظمة.
 -4أن يتم الحصول عىل موافقة الجهة املنظمة إلقامة األسوار الخارجية يف املباين التجارية.
ب -إقامة الدرج الخارجي ضمن االرتداد املحدد للمبنى ووفقا ملا ييل:
 -1أن يكون مكشوفاً و غري مسقوف ويعترب تكرار الشاحط وبسطة الدرج سقفاً باملعنى املقصود يف هذا البند.
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 -2أن ال يزيد عرض الشاحط عىل ( )1.3مرتا مبا يف ذلك سامكة التصوينة الجانبية (الدرابزين أو الحاجز الواقي من السقوط).
 -3مراعاة متطلبات الخصوصية لقطع األرايض املجاورة.
ج -إقامة املعرشات وإنشاءات التظليل ومظالت املداخل ضمن االرتداد املحدد للمبنى ووفقا ملا ييل:
 -1أن تستعمل لخدمة املبنى مبا يف ذلك مواقف السيارات.
 -2أن تكون مفتوحة الجوانب باستثناء األجزاء املالصقة للسور أو املبنى.
 -3أن ال تزيد مساحتها عىل ( )%20من مساحة أرض املرشوع ويحتسب ضمن هذه النسبة مساحات جميع املباين الفرعية املسموح
بها مبوجب أحكام هذا النظام.
 -4أن ال تزيد مساحتها عىل ( )% 15من مساحة الطابق األخري وبحد أعىل ( )50مرتاً مربعاً إذا تم إنشاؤها عىل سطح املبنى ،عىل أن
ال تحتسب ضمن النسبة املشار إليها يف البند ( )3من هذه الفقرة.
د -إقامة املظالت التجارية مبقتىض التعليامت الصادرة عن املجلس ورشيطة مراعاة ما ييل:
 -1أن ال يزيد عمق املظلة عىل ثلثي عرض الرصيف.
 -2أن تكون معلقة غري مدعمة بأعمدة أو تعيق السري عىل الرصيف.
 -3أن ال يقل ارتفاعها فوق مستوى الرصيف عن ( )2.40مرتا من أي نقطة فيه.
هـ-
 -1إقامة الربوزات املعامرية عىل واجهات املباين عىل أن ال تتجاوز حدود أرض املرشوع وأن ال يزيد بروزها عن جسم املبنى عىل ()30
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سنتيمرتاً ،وبخالف ذلك ،تحسب ضمن مساحة املبنى اإلجاملية واملساحة الطابقية للمبنى.
 -2للمجلس بناء عىل تنسيب من الجهة املنظمة أن يسمح يف شوارع معينة بربوز الطوابق العليا للمباين خارج حدود قطع األرايض
املقامة عليها وذلك مبقتىض تعليامت يصدرها لهذه الغاية.
املادة (:)13
يجوز فرز قطعة أرض إىل قطع أصغر أو جمع قطعتني أو أكرث يف قطعة واحدة يف منطقة تقسيم تنظيمي بقرار مربر من املجلس وبناء عىل
تنسيب الجهة املنظمة مع بيان التعديل الالزم إجراؤه عىل أحكام اإلعامر املعتمدة لهذه القطع نتيجة لهذا الفرز أو الجمع.
املادة (:)14
أ -ال يجوز ترخيص مرشوع اإلعامر ما مل تحدد له مواقف خاصة أو مشرتكة للسيارات داخل حدود أرض املرشوع وفقا ملخططات الرتخيص
الخاصة به وبعد استيفاء املتطلبات املنصوص عليها يف هذا النظام أو يف أحكام اإلعامر التفصيلية الخاصة مبنطقة التنظيم التفصييل
التي يقع املرشوع فيها إن وجدت.
ب -ال يجوز إجراء أي تعديل عىل عدد املواقف وأبعادها ومواصفاتها وتصميمها املعتمد مبوجب رخصة اإلعامر دون الحصول عىل موافقة
الجهة املرخصة.
ج -يجوز للجهة املرخصة طلب إجراء دراسة تأثري مروري للمشاريع التي تؤدي إىل زيادة أو تأثري كبري عىل حركة املرور وفق الرشوط التي
يضعها املجلس لهذه الغاية.
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املادة (:)15
يحدد عدد مواقف السيارات ضمن حدود أرض املرشوع وفقا لفئات استعامل األرايض عىل النحو التايل:
أ -يف االستعامل السكني ،يجب توافر موقف واحد لكل وحدة سكنية مهام كانت مساحتها.
ب -يف االستعامل التجاري يجب توافر ما ييل:
 -1موقف واحد لكل ( )75مرتا مربعا من املساحة املستغلة فع ًال لالستخدامات التجارية باستثناء مساحة السدة.
 -2موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من املساحات األخرى للمبنى التجاري.
 -3ما نسبته ( )%30من إجاميل عدد املواقف املطلوبة مواقف سطحية يف املباين املستغلة كليا مراكز أو مجمعات تجارية إذا زادت
مساحتها عىل ( )1000مرت مربع ،ويجوز أن يستغل الطابق األريض أو جزء منه لغايات توافر هذه النسبة.
ج -يف استعامالت الفنادق والنزل والشقق الفندقية يجب توافر ما ييل:
 -1موقف واحد لكل ( )5غرف من الفندق فئة الخمس نجوم.
 -2موقف واحد لكل ( )5غرف من الفندق فئة األربع نجوم.
 -3موقف واحد لكل ( )8غرف من الفندق فئة الثالث نجوم.
 -4موقف واحد لكل ( )10غرف من الفندق للفئة ما دون الثالث نجوم.
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 -5موقف واحد إضايف يف الفنادق والنزل والشقق الفندقية ،حسب مقتىض الحال ،وفقا ملا ييل:
 لكل ( )30مرتا مربعا من املساحات املخصصة لألكل والرشب يف املطاعم املقامة يف أي منها. لكل ( )50مرتا مربعا من مساحة الصاالت والقاعات. لكل جناحني فندقيني. لكل ( )75مرتا مربعا من املساحات املخصصة للمكاتب واملحالت التجارية. موقف واحد لكل شقة فندقية مساحتها ( )75مرتا مربعا أو أقل وموقفان لكل شقة تزيد مساحتها عىل ( )75مرتا مربعا.د -يف استعامالت دور السينام أو املسارح ،يجب توافر موقف واحد لكل ( )6مقاعد يف أي منها يف حدود ارض املرشوع.
هـ -يف استعامالت املطاعم واملالهي ،يجب توافر موقف واحد لكل ( )30مرتاً مربعاً من مساحة أي منها مبا فيها املساحات املخصصة
للخدمات التابعة لها واملساحات الخارجية املخصصة لتناول الطعام أو األنشطة األخرى.
و -يف استعامالت املكاتب الخاصة والعامة ،يجب توافر موقف واحد لكل ( )75مرتا مربعا من إجاميل املساحة املستغلة فع ًال للمكاتب،
باإلضافة إىل موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من املساحة اإلجاملية املتبقية للمبنى.
ز -يف استعامالت الخدمات االجتامعية أو الدينية أو اإلدارية ،يجب توافر ما ييل:
 -1موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من مساحة املبنى اإلجاملية يف مراكز الرشطة ومواقع األجهزة األمنية.
 -2موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من مساحة املبنى اإلجاملية للمستشفيات واملراكز الصحية أو حسب الرشوط الواردة يف
املخطط التنظيمي التفصييل ،ويجوز للمجلس تحديد رشوط أخرى خالفاً ملا ورد يف هذا البند بنا ًء عىل تنسيب الجهة املرخصة عىل
أن يتم توفري مواقف سطحية مبا نسبتـه ( )%30من إجاميل عدد املواقف ،ويجوز أن يستغل الطابق األريض أو جزء منه لغايات
توفري هذه املواقف.
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 -3موقف واحد لكل ( )20مرتا مربعا من املساحة املخصصة للعبادة يف دور العبادة.
 -4موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من مساحة املبنى اإلجاملية ألي مركز اجتامعي.
 -5مواقف السيارات للمدارس ومباين املؤسسـات التعليمية وفقاً ملا ييل:
 موقف واحد لكل غرفة صفية. موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من املساحات اإلدارية. موقف حافلة لكل ( )6غرف صفية. أماكن مخصصة لوقوف السيارات ألغراض التحميل والتنزيل مع تثبيت ذلك عىل مخططات الرتخيص.ح -يف االستعامالت الصناعية يجب توافر ما ييل:
 -1موقف واحد لكل ( )100مرت مربع من املساحة املستغلة يف اإلنتاج مبا يف ذلك ساحات التخزين التابعة لها سواء كانت مفتوحة أو
مغلقة ما مل يحدد مخطط التنظيم التفصييل غري ذلك وال يجوز استعامل املواقف املخصصة لسيارات الخدمة وسيارات املوظفني
والزائرين للتخزين.
 -2موقف واحد لكـل ( )75مرتا مربعا من املساحة املخصصة للمكاتب اإلدارية يف املبنى.
-3

أماكن مخصصة لوقوف املركبات للتحميل والتنزيل حسب طبيعة املرشوع مع تثبيت ذلك عىل مخططات الرتخيص.

ط -يف املباين متعددة االستعامل ،يجب توافر ما ال يقل عن ( )%80من مجموع مواقف السيارات املحددة لكل فئة من فئات االستعامل
يف املبنى ووفقاً للفقرات (أ-ح) من هذه املادة ،ويستثنى من ذلك املستشفيات واملراكز الصحية.
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ي -تحدد متطلبات املواقف ألي استعامل مل يرد النص عليه يف الفقرات (أ-ط) من هذه املادة وفقاً للدراسات الخاصة بكل مرشوع
ومبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
املادة (:)16
إذا اشتمل املخطط التنظيمي ألي منطقة عىل مواقف عامة للسيارات ،فيجوز للمجلس بقرار يصدره بناء عىل تنسيب الجهة املرخصة
تخفيض عدد املواقف الخاصة للسيارات الواجب توافرها يف املباين املستفيدة من املواقف العامة ،وللمجلس استيفاء بدل خدمات توفري
مواقف بنسبة من رسوم املواقف املنصوص عليها يف هذا النظام مبوجب تعليامت يصدرها لهذه الغاية.
املادة (:)17
أ -ال تحتسب املساحات املخصصة لخدمة املبنى مثل مواقف السيارات وغرف امليكانيك والبويلرات ضمن املساحات اإلجاملية الخاضعة
الحتساب مواقف السيارات.
ب-
 -1ال يجوز فتح أكرث من منفذ واحد لدخول وخروج السيارات يف ارض املرشوع التي يقل طول واجهتها األمامية عن ( )50مرتاً،
ومنفذين ألرض املرشوع التي تزيد واجهتها عىل ذلك.
 -2يجب أن تكون املنافذ املنصوص عليها يف البند ( )1من هذه الفقرة أبعد ما ميكن عن أي تقاطع للشوارع.
 -3ال يجوز فتح أي منفذ عىل ممر املشاة أو عىل األماكن املخصصة للمواقف العامة أو املنفعة العامة إال مبوافقة الجهة املرخصة إذا
توافرت املربرات الفنية لذلك.
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ج -يجوز للجهة املرخصة ترخيص مواقف خاصة للسيارات يف حال عدم إمكانية دوران السيارات مام مينع خروجها من املوقف بالدفع
األمامي إذا كانت هناك صعوبات فنية متنع ذلك أو لصغر مساحة أرض املرشوع ،ويشرتط يف جميع األحوال أن ال يزيد عدد السيارات
يف املوقف عىل أربع سيارات وأن ال يستغل االرتداد األمامي للمبنى بشكل مينع إمكانية خروج السيارات من املوقف.
د-
 -1يجوز للجهة املرخصة ترخيص مواقف سطحية للسيارات ضمن ارتدادات املبنى يف املناطق السكنية باستثناء االرتداد األمامي وفقا
ألحكام هذا النظام رشيطة تأمني سهولة وحرية حركة الدخول والخروج والوقوف لجميع السيارات ضمن هذه املواقف.
 -2يجوز يف مناطق الصناعات واملستودعات واملعارض التجارية استخدام االرتدادات األمامية فيها مواقف سطحية ووفقاً لألحكام
التفصيلية املعتمدة لها.
هـ -يجب أن تتوافر يف املواقف الداخلية ما ييل:
 -1اإلضاءة والتهوية الطبيعية للمواقف الداخلية وإن تعذر ذلك فيجب توافر إضاءة كهربائية مع نظام تهوية صناعية فعال وفقا
للمواصفات التي يعتمدها املجلس لهذه الغاية.
 -2التمديدات الالزمة لترصيف مياه األمطار.
 -3عالمات أرضية ومرورية لبيان املداخل واملخارج وحركة السري داخل املوقف ووضع مرايا عاكسة يف األماكن التي ال تتوافر فيها
مساحات رؤية كافية.
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املادة (:)18
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه املادة ،إذا حالت اإلمكانات الفنية واإلنشائية دون توفري العدد املحدد من مواقف السيارات
الالزمة ضمن حدود أرض املرشوع وفق أحكام هذا النظام فيجوز للجهة املرخصة أن ترخص املبنى بعد دفع رسوم بدل مواقف
السيارات وفقا للبند ( )7من امللحق رقم ( )2من هذا النظام.
ب -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )16من هذا النظام ،تستثنى املباين التي ليس لها اتصال بالطريق العام إال من خالل ممر مشاة عام أو
درج عام من توفري مواقف للسيارات.
ج -تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه املادة عىل املباين السكنية التي ال يزيد عدد الشقق فيها عىل أربع ،ويف حالة زيادة عدد الشقق عىل
ذلك فال يجوز ترخيص املبنى إال إذا قام املالك بتوفري مواقف سيارات وفق أحكام هذا النظام تغطي عدد الشقق اإلضافية ،وعىل أن
يدفع رسوم املواقف املقررة لألربع شقـق األولـى واملنصوص عليها يف الجدول (ب) من امللحق رقم ( )1بالنسبة ملشاريع اإلعامر القامئة
غري املرخصة ،أو الرسوم املحسوبة وفق امللحق رقم ( )2من هذا النظام بالنسبة ملشاريع اإلعامر الجديدة ،حسب مقتىض الحال.
املادة (:)19
أ -يجوز للجهة املرخصة ترخيص مبان فرعية يف جميع املناطق السكنية وفق الرشوط التالية:
 -1أن ال يزيد مجموع نسبة مساحة املبنى الفرعي وإنشاءات التظليــل علــى ( )% 20من مساحة أرض املرشوع وأن ال تزيد نسبة
مساحة املبنى الفرعي عىل ( )%5من مساحة أرض املرشوع ،عىل أن يتم احتساب هذه املساحة ضمن املساحة اإلجاملية واملساحة
الطابقية للمبنى.
 -2تأمني ارتداد أمامي للمبنى الفرعي وفقاً ألحكام املنطقة التي يقع فيها وال يجوز أقامته ضمن االرتداد األمامي للمبنى إال يف حال
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وقوعه كلياً تحت مستوى الرصيف إذا سمحت طبوغرافية األرض بذلك وفقاً لفقرة (د) من املادة ( )8من هذا النظام ،وبحيث ال
يزيد منسوب عقده املبنى الفرعي عىل منسوب الرصيف ،وذلك وفقاً ألحكام هذا النظام.
 -3أن ال يزيد ارتفاع املبنى الفرعي مبا يف ذلك سامكة العقدة عىل ( )2.50مرتاً من منسوب األرض الطبيعية ،ويستثنى من هذا الرشط
املباين الفرعية املقامة بالكامل تحت منسوب الرصيف.
 -4أن يقترص استعامل املبنى الفرعي عىل تأمني الخدمة للمبنى الرئييس دون أن يؤدي استعامله إىل إزعاج املجاورين ورشيطة أن ال
يتم استعامله ألغراض تجارية.
 -5أن ال يفتح عىل سطح املبنى الفرعي أي فتحة تؤدي إىل ذلك السطح وأن ال يستعمل ذلك السطح ألي غرض إال موقفاً للسيارات
يف حالة وقوعه كلياً تحت منسوب الرصيف كام يسمح يف هذه الحالة بإقامة إنشاءات تظليل فوقه عىل أن تحسب مساحة املبنى
الفرعي وإنشاءات التظليل ضمن النسب املسموح بها مبوجب هذا النظام.
ب  -يجوز إقامة أبنية فرعية يف غري املناطق السكنية وذلك مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية يحدد فيها الحاالت والرشوط
الالزمة إلقامتها.
املادة (:)20
أ -تحدد مساحات فتحات التهوية واإلضاءة ومتطلبات وعمق أي منها والواجب توافرها يف جميع املباين يف منطقة التنظيم مبقتىض
تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
ب -إذا تعذر توافر اإلضاءة والتهوية الطبيعية يف بعض املباين مبا فيها دور السينام والقاعات واملراكز التجارية واملطاعم والفنادق
واملستشفيات ومرافق خدمات املباين العامة والخاصة ،فيجوز االستعاضة عنها باإلضاءة والتهوية الصناعية ،رشيطة التقيد مبا ييل:
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 -1أن تغطي جميع أجزاء املبنى الذي ال تتوافر فيه اإلضاءة والتهوية الطبيعية.
 -2أن يكون نظام التهوية أو التكييف مطابقا للمواصفات والرشوط املعتمدة لدى الجهة املنظمة أو وفقاً لكودات البناء الوطني.
 -3أن يعتمد املهندس حسابات اإلضاءة والتهوية الصناعية طبقا للمواصفات املعتمدة لدى الجهة املنظمة ويبينها عىل املخططات
التفصيلية ومخططات الرتخيص.
املادة (:)21
تحدد األحكام التصميمية الواجب توافرها يف أي درج ودرج الطوارئ واملصاعد الكهربائية مبقتىض تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية
رشيطة مراعاة كودات البناء الوطني.
املادة (:)22
أ -يجب بيان أماكن تثبيت الالفتات اإلعالنية عىل مخططات الرتخيص سواء تم تثبيتها عىل واجهات املباين أو عىل حامالت خاصة منفصلة
مصممة لهذه الغاية.
ب -تحدد األحكام املتعلقة بتثبيت الالفتات اإلعالنية وأعامل الزينة عىل املباين ويف الطرق واألماكن العامة وبدل الخدمات املستوفاة عنها
مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية.
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املادة (:)23
أ -يلتزم املالك يف منطقة التنظيم وقبل حصوله عىل إذن اإلشغال بإنشاء وتعبيد الرصيف املالصق أو املحاذي لعقاره للمرة األوىل عىل
نفقته الخاصة وذلك عىل أساس طول واجهة عقاره ،ولهذه الغاية يحدد ،بقرار من املجلس ،عرض الرصيف وأبعاده وأقيسته وأشكاله
واملواد التي ميكن أن يعبد منها واملدة التي يتوجب إنجاز العمل خاللها.
ب -للمجلس أن يكلف املالك املالصق عقاره للطريق أو املحاذي له مبوجب إعالن ينرش يف صحيفتني يوميتني محليتني بإنشاء رصيف أمام
عقاره وعىل نفقته الخاصة وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ نرش اإلعالن.
ج -إذا مل يقم املالك بتنفيذ التزامه وفقاً ألحكام الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة ،أو توقف عن التنفيذ بعد البدء به ملدة تجاوزت أربعة
عرش يوما أو إذا تعذر إنجازه خالل املدة التي يحددها املجلس أو أنجزها خالفاً للمواصفات املحددة من الجهة املنظمة ،فتقوم السلطة
بتنفيذ ذلك العمل عىل نفقة املالك مضافاً إليها ما نسبته ( )%25نفقات إدارية.
د -ال يجوز إشغال األرصفة التي يقل عرضها عن ثالثة أمتار ألي سبب من األسباب ،ويصدر املجلس تعليامت خاصة بإشغال األرصفة مؤقتاً
يف مناطق االستعامالت املختلفة،وعىل أن تتضمن هذه التعليامت أقىص عرض ميكن إشغاله من الرصيف وأدىن حد يتوجب تركه متاحا
للمشاة وبدل خدمات استعامل األرصفة لفئات االستعامل املختلفة وطرق تسديدها.
املادة (:)24
أ -يتوجب عىل املهندس عند وضع مخططات الرتخيص ما ييل:
 -1املحافظة عىل األشجار املوجودة يف أرض املرشوع.
 -2بيان األشجار الكبرية القامئة عىل أرض املرشوع عىل مخططات الرتخيص.
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 -3بيان األشجار التي ستبقى يف ارض املرشوع أو التي ميكن نقلها بصورة سليمة.
ب-يجوز للمجلس بناء عىل توصية الجهة املرخصة تخفيف أو تعديل أحكام اإلعامر لبعض املباين إذا كان ذلك يساعد عىل املحافظة عىل
أشجار ذات أهمية خاصة.
ج-
 -1ال يجوز إزالة أي شجرة من ارض املرشوع إذا كان محيطها يبلغ ( )300ملم مرت فأكرث دون الحصول عىل إذن بذلك من الجهة
املرخصة.
 -2إذا متت إزالة شجرة من ارض املرشوع فيجب زرع شجرة ذات خصائص مامثلة من حيث النوع والصنف بد ًال منها.
د -يجب غرس ما ال يقل عن ( )%10من مساحة أرض املرشوع التي يتم ترخيص وإنشاء مبان عليها.
هـ -يصدر املجلس تعليامت يحدد مبوجبها نوع األشجار ومواصفات غرسها عىل األرصفة لكل شارع.
املادة (:)25
أ -ال يجوز القيام بأعامل البناء أو الهدم أو التعديل يف املناطق التي تحتوي عىل مبان تاريخية أو أثرية أو ذات طابع عمراين ترايث والتي
يتم تحديدها عىل املخططات التنظيمية ،كام ال يجوز إجراء أي تعديل عىل املباين الرتاثية املشتملة عىل عنارص معامرية تراثية سواء
كانت داخل املواقع املحددة عىل املخططات التنظيمية أو خارجها إال مبوافقة من الجهة املرخصة أو الجهات الحكومية ذات العالقة.
ب -عىل املالك أو املهندس أو املقاول ،حسب مقتىض الحال ،وتحت طائلة املسؤولية ،وقف العمل فورا وإخطار السلطة عند العثور عىل
أي آثار أو مواقع أثرية يف املواقع التي تجري فيها أعامل إعامر.
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املادة (:)26
يصدر املجلس تعليامت يحدد مبوجبها النمط املعامري املطلوب توافره يف تصميم دور العبادة واملتطلبات الفنية األخرى املتعلقة باملصىل
واملتوضأ ودورات املياه والتكييف واإلضاءة ونظام الصوتيات وغريها ،كام يجب أن تتضمن هذه التعليامت األحكام املتعلقة بتوفيق أوضاع
أماكن العبادة التي متت إقامتها قبل صدور هذا النظام.
املادة (:)27
يصدر املجلس التعليامت التنظيمية والتصميمية املتعلقة مبا ييل:
أ -محطات الوقود والغاز يف املنطقة.
ب -تخزين الغاز املنزيل ومواقع التخزين وشبكات توزيع الغاز ومواصفات متديدات الغاز وأي أحكام أخرى ذات عالقة.
املادة (:)28
ال يجوز للمقاول أو املهندس إجراء أي تعديل عىل مخططات الرتخيص وان كانت مقبولة من الناحية الفنية والهندسية ما مل يتم اعتامدها
من الجهة املرخصة ،كام ال يجوز للاملك إجراء أي تعديل عىل مرشوع اإلعامر بعد صدور إذن اإلشغال دون موافقة الجهة املرخصة عليها.
املادة (:)29
أ -يحظر إقامة أي مرشوع إعامر يف منطقة التنظيم أو مبارشة العمل فيه دون الحصول عىل رخصة إعامر ألي من أعامل اإلعامر مبا يف
ذلك ما ييل:
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 -1إقامة مبنى جديد.
 -2إجراء إضافة إىل مبنى قائم.
 -3إزالة أو هدم أي جزء من مبنى.
 -4تغيري املظهر الخارجي للمبنى.
 -5تغيري استعامل املبنى.
 -6إنشاء األسوار أو تغيريها.
 -7تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو إجراء أي عمل هنديس آخر سواء كان يف باطن األرض أو عىل سطحها مثل إنشاء الطرق وسكك
الحديد ومتديد شبكات الكهرباء واالتصاالت واملياه واملجاري وإنشاء املطـارات.
 -8إقامة أي إنشاءات يف البحر مثل األرصفة الثابتة والعامئة واملوانئ واملرافئ.
 -9وضع الفتات إعالنية عىل مبنى أو يف مكان عام.
ب -يشرتط فيمن يتقدم للحصول عىل رخصة إعامر وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة مبا يف ذلك الهيئات الحكومية والرسمية ما
ييل:
 -1أن يكون مالكاً وفقا ألحكام هذا النظام.
 -2أن يتقيد بأحكام اإلعامر التي تنطبق عىل مرشوع اإلعامر الذي يرغب يف القيام به.
 -3أن يدفع الرسوم املقررة وفق فئة مرشوع اإلعامر املراد تنفيذه.
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املادة (:)30
أ  -مع مراعاة الرشوط الواردة يف الفقرة (ب) من املادة ( )29من هذا النظام ،تكون مشاريع اإلعامر يف منطقة التنظيم عادية أو خاصة،
ويعترب املرشوع عادياً يف جميع األحوال ما مل تتوافر أي حالة من الحاالت املبينة أدناه بحيث يصبح املرشوع عندئذ خاصاً:
-1إ ذا مل تكن أرض املرشوع واقعة ضمن منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصييل مصادق عىل مخططاتها التنظيمية وأحكام
اإلعامر التفصيلية الخاصة بها من املجلس.
 -2إذا تطلب املرشوع إجراء أي تغيري يف أحكام اإلعامر املقررة ألرض املرشوع وذلك بناء عىل تنسيب الجهة املرخصة.
 -3إذا تطلب املرشوع تقسيم أرض املرشوع إىل قطع إفرازية أصغر أو جمع قطعتني أو أكرث يف قطعة واحدة.
ب -يجوز للمجلس بناء عىل تنسيب مربر من الجهة املنظمة يف الحاالت التي يتطلب فيها املرشوع الخاص إجراء تعديل لغايات االستعامل
أو أحكام اإلعامر عىل مخططات التنظيم املعتمدة ،،إعادة النظر يف املخطط التنظيمي املعتمد ألرض هذا املرشوع عىل أن يتم استيفاء
عوائد إعادة التنظيم من املالك وتحسب عىل أساس الفرق بني قيمة األرض فيام لو تم استعاملها لغرضها األصيل وقيمة األرض املخمنة
بعد التعديل ،ويتم تخمني هاتني القيمتني بتاريخ تقديم طلب إعادة التنظيم.
ج -يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،مبا يف ذلك أمنوذج طلب التعديل وكيفية احتساب هذه
العوائد وتحصيلها واملدة الواجب دفعها فيها والطعن يف القرارات املتعلقة بها.
املادة (:)31
أ -يقدم طلب الحصول عىل رخصة اإلعامر إىل الجهة املرخصة عىل األمنوذج املعد لهذه الغاية ،وتتم دراسة الطلب وإصدار القرار بشأنه
وإصدار مخططات املوقع التنظيمية من الجهة املرخصة وخالل املدد املحددة لذلك.
مرشوع دعم بناء القدرات الوطنية للتقليل من اثر الخطر الزلزايل ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة – األردن

141

ب -تقوم الجهة املرخصة مبراجعة املخططات املعامرية أو املخطط املبديئ ملشاريع اإلعامر املقدمة إليها آخذة بعني االعتبار أي متطلبات
لدراسة األثر البيئي وفق أحكام نظام حامية البيئة املعمول به يف املنطقة ،وعليها إصدار قرارها خالل املدة املحددة يف التعليامت املشار
إليها يف الفقرة (هـ) من هذه املادة وإال اعتربت املخططات موافقا عليها حك ًام.
ج -عىل املالك بعد املوافقة عىل املخططات املبدئية وفقا ألحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،تقديم مخططات الرتخيص للجهة املرخصة
ملراجعتها ،وعليها إصدار قرار بشأنها خالل املدة املحددة يف التعليامت املشار إليها يف الفقرة (هـ) من هذه املادة وإال اعتربت
املخططات موافقا عليها حك ًام.
د -عىل الجهة املرخصة إصدار إذن اإلشغال بعد انتهاء مرشوع اإلعامر وفقا ملخططات الرتخيص خالل مدة ال تزيد عىل ( )10أيام عمل
من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن اإلشغال وإال اعترب إصدار اإلذن موافقاً عليه حك ًام.
هـ -يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتحديد مراحل ورشوط وإجراءات ترخيص مشاريع اإلعامر وإصدار أذونات اإلشغال للمشاريع العادية
والخاصة يف منطقة التنظيم.
املادة (:)32
أ -يجب عىل جميع الجهات املعنية مبشاريع وشبكات البنية التحتية بالتنسيق مع السلطة الحصول عىل التصاريح الالزمة قبل تنفيذ
مشاريع وشبكات البنية التحتية املختلفة من طرق وسكك حديد ومطارات وشبكات الكهرباء واالتصاالت واملياه واملجاري مبا يف ذلك
محطات سكك الحديد ومرافق املطارات بأنواعها ومحطات التحويل وصناديق التوزيع وأبراج االتصاالت والكهرباء وينطبق ذلك عىل
جميع أنواع الشبكات سواء كانت رئيسية أو فرعية وسواء أقيمت عىل أمالك عامة أو خاصة.
ب -تلتزم جميع الجهات املسؤولة عن مشاريع وشبكات البنية التحتية بإعادة أوضاع الطرق واألماكن التي تنفذ فيها هذه املشاريع إىل
وضعها السابق فور انتهاء أعاملها ،ويجوز للسلطة طلب كفاله عدلية أو بنكية من الجهة املسؤولة عن العمل لضامن إعادة الوضع إىل
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ما كان عليه قبل املبارشة بالتنفيذ ومصادرة أي كفالة يف حال عدم التزام الجهة املسؤولة بذلك ،كام يجوز للسلطة أن تقوم بالعمل عىل
نفقة تلك الجهة عىل أن تحصل األتعاب الفعلية مضافاً إليها ( )%25نفقات إدارية.
ج -يصدر املجلس تعليامت تحدد مبقتضاها إجراءات الرتخيص وإصدار التصاريح ملشاريع وشبكات البنية التحتية مبا يف ذلك تقديم طلبات
الرتخيص والوثائق والنامذج واملخططات الواجب إرفاقها بها واملدد الالزمة للبت يف تلك الطلبات والبدل املقرر لهذه التصاريح مبا يف
ذلك بدل حق املرور للشبكات.
املادة (:)33
أ -مع مراعاة أحكام نظام تنظيم البيئة االستثامرية وتطويرها ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة املعمول به ،إذا كان طلب الحصول عىل
رخصة اإلعامر متعلقا بإقامة منشآت ملبارشة نشاط اقتصادي كام هو محدد وفق أحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه ،فتعترب
مبارشة ذلك النشاط االقتصادي مرهوناً باستيفاء املتطلبات التنظيمية وأحكام اإلعامر املتعلقة بتلك املنشآت.
ب -يجب عند إعداد مخططات الرتخيص التقيد بأحكام هذا النظام وكودات البناء الوطني وأي مواصفات ومتطلبات أخرى يعتمدها
املجلس باإلضافة إىل أي مواصفات أو متطلبات بيئية منصوص عليها يف نظام حامية البيئة املعمول به يف املنطقة رشيطة مراعاة ما
ييل:
 -1استخدام العزل الحراري والصويت ما أمكن يف األسقف والجدران لغايات ترشيد استهالك الطاقة ومقاومة عوامل الجو وفق
املواصفات القياسية والقواعد الفنية املعتمدة.
 -2دراسة اتجاهات أشعة الشمس وتوظيف العنارص املعامرية للحد من اآلثار السلبية لها ودراسة اتجاهات الرياح السائدة والعمل
عىل توظيفها لصالح مرشوع اإلعامر عند إعداد التصاميم الهندسية ملشاريع اإلعامر.
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 -3العمل عىل اختيار املواد التي ال تلحق أرضارا بالبيئة والصحة والسالمة العامة أو تشوه املنظر العام للمنطقة.
املادة (:)34
أ -إذا مل يقم املالك بتسديد الرسوم املستحقة عن مرشوع ترخيص اإلعامر خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجهة املرخصة باملوافقة
واستكامل اإلجراءات الالزمة للرتخيص فيعترب القرار ملغى حك ًام إال إذا حالت إجراءات أو قرارات قضائية دون ذلك.
ب -تكون رخصة اإلعامر مرتبطة مبرشوع اإلعامر وليست شخصية.
ج -تكون رخصة اإلعامر سارية املفعول ملدة سنة من تاريخ صدورها ،ويف حال عدم املبارشة باألعامل األساسية لإلعامر بصورة فعلية
ومستمرة خالل تلك املدة ،يعترب الرتخيص ملغى حك ًام إال إذا وافق املجلس بناء عىل تنسيب مربر من الجهة املرخصة عىل متديد
املدة.
د -إذا بارش املالك البناء بعد صدور الرخصة ومل ينته منه بصورة صالحة لالستعامل ومطابقة للرخصة خالل خمس سنوات من تاريخ صدور
ها فيجب عليه تجديدها ،ويستوىف منه ( )%25من رسوم الرتخيص املعمول بها عند طلب تجديد الرخصة عن كل سنة تيل السنة
الخامسة ،عىل أن ال تتجاوز رسوم التجديد ما نسبته ( )%100من الرسوم املستحقة مبوجب أحكام هذا النظام ،وتطبق أحكام هذه
الفقرة عىل جميع الرخص مبا فيها الرخص التي تم منحها قبل صدور هذا النظام.
هـ -يجوز للجهة املرخصة إصدار قرار بإيقـاف مرشوع اإلعامر بتوافر أي من الحاالت التالية:
 -1عدم حصول املالك عىل رخصة إعامر.
 -2صدور الرخصة نتيجة بيانات أو معلومات كاذبة ومضللة أو مخططات غري صحيحة.
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 -3عدم توافق مرشوع اإلعامر مع أحكام اإلعامر املطبقة بتاريخ إصدار الرخصة ومخططات الرتخيص التي متت املوافقة عليها.
 -4التوقف عن أعامل اإلعامر ملدة عرش سنوات دون إنجاز املبنى وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من هذه املادة.
 -5إذا كانت أعامل اإلعامر تشكل خطراً عىل السالمة العامة أو الصحة العامة.
 -6عدم استيفاء أعامل اإلعامر للمتطلبات البيئية وفقا للترشيعات املعمول بها يف املنطقة.
و -تحدد الجهة املرخصة يف قرار اإليقاف ،املنصوص عليه يف الفقرة (هـ) من هذه املادة ،اإلجراء الواجب اتخاذه سواء كان تصويب أوضاع
املبنى أو إعادة الحال إىل وضعه األصيل أو الهدم أو أي إجراء آخر واملدة الواجب تنفيذ القرار خاللها ،وإذا مل يقم املالك بتنفيذه
خالل تلك املدة فللجهة املرخصة أن تقوم بذلك عىل نفقته ويتم تحصيلها منه مضافا إليها ( )%25نفقات إدارية وعىل املجلس إصدار
التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
املادة(:)35
يستثنى من طلب الحصول عىل رخصة اإلعامر األعامل املبينة أدناه عىل أن يتم الحصول عىل إذن خطي من الجهة املرخصة قبل املبارشة
يف تنفيذها:
أ -املباين املؤقتة التي تتم إقامتها داخل حدود أرض املرشوع لغايات خدمة عملية اإلعامر رشيطة عدم استغاللها ألي أغراض أخرى،
وينتهي اإلذن املمنوح للمبنى املؤقت بانتهاء بناء املرشوع األصيل وتتم إزالة املبنى املؤقت إال إذا كان قاب ًال للرتخيص ورغب املالك
يف ترخيصه.
ب -أي أعامل خارجية أو داخلية يف املبنى رشيطة أن ال تؤدي إىل زيادة يف مساحة املبنى أو التأثري عىل متطلبات توفري مواقف
السيارات أو تغيري يف شكله الخارجي أو مخالفة للقوانني واألنظمة والتعليامت ذات العالقة وكودات البناء الوطني.
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املادة (:)36
أ -يجوز للمجلس تخفيف أي قيد يتعلق بأحكام اإلعامر للمشاريع التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا النظام إذا كانت األرض غري منتظمة
الشكل أو شديدة االنحدار أو تأثرت أو ترضرت من جراء مخطط إعامر أو تنظيم وذلك لقاء الرسوم املبينة يف الجدول (أ) من امللحق
رقم ( )1من هذا النظام لألجزاء غري املتجاوزة ألحكام اإلعامر باإلضافة إىل الرسوم املحسوبة وفق امللحق رقم ( )2مـن هــذا النظـام
لألجزاء املتجاوزة ،وعىل أن ال يتجاوز التخفيف النسب التالية:
 )%5( -1من النسبة املئوية من مساحة قطعة األرض.
 )%5( -2من االرتفاع املسموح به.
 )%15( -3من الحجم.
 )%10( -4من مقدار االرتدادات الخلفية.
ب -يجوز للمجلس بتنسيب من الجهة املرخصة ترخيص املباين القامئة قبل نفاذ أحكام هذا النظام إذا كانت:
 -1غري مرخصة و مستوفية ألحكام اإلعامر التي كانت سارية املفعول عند مبارشة أعامل اإلعامر.
 -2غري مرخصة ومخالفة ألحكام اإلعامر السارية املفعول عند مبارشة أعامل اإلعامر.
 -3مرخصة ومخالفة ألي من رشوط الرتخيص بعد إقامتها.
ج -يجوز للمجلس تخفيف أي قيد يف أحكام اإلعامر املقررة لألبنية القامئة قبل صدور هذا النظام وحسب الحاالت الواردة يف الفقرة (ب)
من هذه املادة ،عىل أن ال تتجاوز نسبة التخفيف ما ييل:
 %25 -1زيادة يف النسبة املئوية السطحية للمبنى.
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 %15 -2زيادة يف االرتفاع املسموح به باألمتار.
 %50 -3زيادة يف الحجم املسموح به محسوبة بناء عىل مجموع أحكام اإلعامر ألرض املرشوع.
 %25 -4زيادة يف االرتدادات األمامية والخلفية.
 %50 -5لكل من االرتداديني الجانبيني.
د -يتم استيفاء رسوم الرتخيص والتجاوز للمباين املبينة يف الفقرة (ب) من هذه املادة عىل النحو التايل:
 -1الرسوم املنصوص عليها يف الجدول (أ) من امللحق رقم ( )1من هذا النظام عن كامل أجزاء املبنى املستوفية ألحكام اإلعامر السارية
املفعول عند مبارشة أعامل اإلعامر.
 -2الرسوم املنصوص عليها يف الجدول (ب) من امللحق رقم ( )1من هذا النظام عن األجزاء املتجاوزة أو املخالفة ألحكام اإلعامر
السارية املفعول عند مبارشة أعامل اإلعامر وضمن النسب الواردة يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
هــ -يجوز للمجلس تخفيف متطلبات ترخيص مواقف السيارات املنصوص عليها يف املادة ( )15من هذا النظام يف املباين القامئة قبل رسيان
أحكام هذا النظام رشيطة إثبات عدم إمكانية توافر هذه املتطلبات من الناحية الفنية وبناء عىل تنسيب من الجهة املرخصة ،وتتم
معالجة كل حالة عىل حده عىل أن يتم دفع الرسوم املستحقة وفق أحكام هذا النظام ما عدا الحاالت التي تم إعفاؤها قبل صدور هذا
النظام.
و -يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة مشاريع التطوير الحرضي الخاصة باملؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحرضي ،وتطبق
عىل هذه املشاريع األحكام الخاصة التي يعتمدها املجلس لهذه الغاية.
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املادة (:)39
يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتحديد إجراءات تصويب أوضاع الالفتات اإلعالنية واملظالت التجارية وأشغال االرتدادات واألرصفة القامئة
قبل رسيان أحكام هذا النظام خالل مرحلة انتقاليه يتم تحديدها فيها.
املادة (:)40
أ -مع مراعاة أحكام املادة ( )31من هذا النظام ،يصدر املجلس تعليامت تحدد فيها إجراءات إصدار إذن اإلشغال ملشاريع اإلعامر العادية
والخاصة التي يتم تنفيذها يف منطقة التنظيم والرشوط والقواعد واألحكام والنامذج الالزمة لذلك ،عىل أن يراعى عند وضع هذه
التعليامت ما ييل:
 -1عدم السامح بإشغال أي مبنى تم إنجازه قبل الحصول عىل إذن إشغال خطي من الجهة املرخصة للتأكد من مطابقة املبنى لرشوط
الرتخيص وأحكام القانون وهذا النظام.
 -2عدم قيام أي جهة بتزويد املبنى أو شاغليه بأي خدمات أو إجراء أي معامالت إفراز ما مل يكن املالك حاص ًال عىل إذن إشغال من
الجهة املرخصة أو األشخاص املخولني مبنح هذا اإلذن.
ب -إذا تبني للجهة املرخصة بعد صدور إذن اإلشغال بأنه قد صدر نتيجة بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غري صحيحة
أو صدر خالفاً لألنظمة والتعليامت واملخططات املعتمدة للرتخيص بتاريخ صدور إذن اإلشغال ،فيحق للجهة املرخصة أن تقوم بإلغائه
وإخطار املالك برضورة توفيق أوضاعه استناداً إىل مخططات الرتخيص املعتمدة أو وفقاً ألحكام هذا النظام.
ج -تعترب الالفتات اإلعالنية واملظالت التجارية وإشغاالت االرتدادات واألرصفة غري املرخصة وغري املرصح بها أو التي انتهت صالحية
رخصتها وكانت قامئة قبل صدور هذا النظام مخالفة ألحكام هذا النظام إذا مل تستوف رشوط الرتخيص أو مل يكن مسموح بها وفقا
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ألحكام هذا النظام ،وعىل املالك العمل عىل ترخيصها مبا يتطابق مع األحكام الخاصة بها ضمن املدة املحددة ووفقاً للتعليامت التي
يصدرها املجلس لهذه الغاية.
د -للجهة املرخصة أن تلغي إذن اإلشغال أو أن تطلب إلغاء ترصيح مبارشة العمل أو شهادات الصحة العامة والسالمة العامة املمنوحة
وفقاً ألحكام هذا النظام واألنظمة املعمول بها يف املنطقة إذا تبني وجود مخالفات ألحكام هذا النظام والتعليامت الصادرة مبقتضاه.
املادة (:)41
أ -مينح ماليك جميع املباين القامئة غري املرخصة أو املخالفة مدة ستة أشهر لتقديم طلبات الحصول عىل الرخص لتصويب أوضاعهـا ويتم
احتساب الرسوم الواجب استيفاؤها يف هذه الحالة حسبام هو وارد يف هذا النظام ،ويف حال التخلف عن تقديم الطلب خالل تلك املدة
يتم فرض رسوم إضافية مقـدارها ( )%5عن كل شهر يزيد عىل تلك املدة ولغاية ( )12شهرا حداً أعىل.
ب -يجب إزالة املباين القامئة املخالفة أو األجزاء املخالفة منها التي ال تنطبق عليها أحكام اإلعامر السارية املفعول والتي ال يوافق املجلس
عىل تخفيف القيود التنظيمية لها ،أو تلك التي تتجاوز املدة املسموح بها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة وذلك بقرار يصدره
املجلس يف كل حالة عىل حده خالل مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر من تاريخ إخطار املالك بذلك وإذا تخلف عن التنفيذ يجوز للمجلس
إصدار قرار بإزالة املخالفة عىل حساب املالك مضافا إليها نفقات إدارية تستوفيها السلطة مقدارها (.)%25
املادة (:)42
يجوز للمجلس أن يصدر تعليامت خاصة تحدد إجراءات تنظيم ورش البناء ملشاريع اإلعامر التي يتم تنفيذها يف منطقة التنظيم ،كام تحدد
فيها الرشوط والقواعد واألحكام والنمـــاذج وبــدل الخدمات املتعلقــة بهــا ،عىل أن يراعى عند وضع هذه التعليامت ما ييل:
أ -الحصول عىل ترصيح حفر ونقل املخلفات وتقديم التأمني املايل املطلوب مبوجب أحكام املادة ( )45من هذا النظام لاللتزام بتنفيذ
رشوط الترصيح.
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ب -االمتناع عن تخزين مواد البناء يف أي شارع أو حفر حفرة أو أخدود فيه أو استخدام جسم الطريق أو الرصيف لتنفيذ مرشوع إعامر
إال إذا كان حاص ًال عىل ترصيح بذلك من الجهة املرخصة.
ج -إصدار الترصيح متضمناً الرشوط الواجب إتباعها يف جمع وتكديس مواد البناء أو حفر الحفر أو األخاديد مع بيان املساحة املطلوب
إشغالها ومدة العمل املرصح بها ومتطلبات تأمني السالمة العامة للمواطنني مبا يف ذلك وضع اإلشارات والالفتات املطلوبة يف ورش
البناء.
د -إيقاف أي شخص عن العمل إذا خالف رشوط الترصيح املمنوح له أو بارش العمل دون الحصول عىل ترصيح لحني تصويب أوضاعه
ومصادرة التأمني.
هـ -التقيد بساعات العمل يف مشاريع اإلعامر وفقا ملا تحدده الجهة املرخصة ،واتخاذ الوسائل واإلجراءات الرضورية للحد من انبعاث الغبار
واألتربة والغازات وتجميع النفايات واألنقاض بشكل سليم.
و -وقف العمل وتبليغ السلطة فورا لدى إلحاق أرضار بخطوط الخدمات أو املباين أو الشوارع أو البيئة املحيطة مبرشوع اإلعامر الخاص
به ،وذلك تحت طائلة املسؤولية القانونية.
املادة (:)43
أ -يجوز للمجلس أن يشرتط توفري خزانات مياه بأحجام ومواصفات مناسبة يف املباين ولجميع فئات االستعامل وحسب متطلبات كودات
البناء الوطني.
ب -إذا تعذر وصل املبنى بشبكة املجاري العامة للمدينة ،يجوز بناء حفر تجميعية لخدمة املبنى ،ويشرتط أن تكون داخل حدود أرض
املرشوع وأن تكون مصمتة كلياً من جميع جوانبها وأرضيتها.
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ج -للجهة املرخصة أن تقرر وجوب تزويد بعض مشاريع اإلعامر ذات االستعامالت الخاصة مبحطة تنقية خاصة باملرشوع ومبا يتفق مع
نظام حامية البيئة املعمول به يف املنطقة والتعليامت التي يصدرها املجلس بهذا الخصوص.
املادة (:)44
يتوجب عىل املالك أو املهندس أو املقاول قبل القيام بأعامل صب عقدات إنشائية أو إنشاء األساسات يف املناسيب املختلفة تقديم طلب
إىل الجهة املرخصة للحصول عىل إذن صب بذلك وعليها إصدار قرارها بشأن الطلب خالل يومي عمل من تاريخ تقدميه رشيطة أن يكون
البناء مرخصا.
املادة (:)45
أ  -تستويف السلطة تأميناً نسبته ( )% 10من مجموع رسوم الرتخيص لاللتزام باإلعامر وفقاً للرخصة الصادرة للاملك ولضامن التقيد
بااللتزامات الواردة يف الفقرة (ب) من هذه املادة رشيطة أن ال يقل مقدار التأمني عن ( )500دينار وال يزيد عىل ( )10000دينار.
ب -يجب أن يغطي مقدار التأمينات املبينة يف الفقرة ( أ) من هذه املادة التزام املالك مبا ييل:
 -1نقل األنقاض الناتجة عن البناء إىل املواقع املحددة لذلك.
 -2وضع الفتات اإلنشاءات املطلوبة يف ورش البناء.
 -3عدم إشغال األرصفة والشوارع أو حفر الحفر واألخاديد وإتالف الشارع املقابل للمرشوع إال مبوجب ترصيح تصدره الجهة
املرخصة.
 -4التقيد بأذونات الصب ولكل منسوب من املبنى.
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 -5االلتزام مبتطلبات تنظيم ورش البناء.
 -6أي التزامات أخرى وفق أحكام هذا النظام.
ج -إذا خالف املالك أيا من االلتزامات املبينة يف الفقرة ( ب) من هذه املادة ،تقر ر الجهة املرخصة املبلغ الواجب اقتطاعه من أصل
التأمينات مبوجب تعليامت يصدرها املجلس لهذه الغاية ،باإلضافة إىل اتخاذ أي إجراء آخر تراه السلطة مناسبا بهذا الشأن.
املادة (:)46
عىل املالك تعيني مهندس لإلرشاف عىل عملية اإلعامر وفق أحكام الترشيعات ذات العالقة املعمول بها يف املنطقة ،وعىل املهندس واملالك
واملقاول االلتزام بأحكام هذا النظام والتعليامت الصادرة مبقتضاه وذلك تحت طائلة املسؤولية.
املادة (:)47
للسلطة وضع الرتتيبات الالزمة وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العالقة وخاصة نقابة املهندسني األردنيني ونقابة مقاويل اإلنشاءات
األردنيني والدفاع املدين وأي جهة معنية بتزويد البنية التحتية والخدمات يف املنطقة بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليامت
وقرارات املجلس الصادرة مبوجبه.
املادة (:)48
أ -يجب عىل املالك واملهندس واملقاول االلتزام بكودات البناء الوطني األردين ومالحقها وتعديالتها وأي إضافة عليها وذلك عند املبارشة
بأي من أعامل اإلعامر يف املنطقة.
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ب -يصدر املجلس تعليامت تبني كيفية تطبيق كودات البناء الوطني مبا ينسجم مع الطبيعة الخاصة للمنطقة.
املادة (:)49
تنظر املحكمة املختصة يف أي مخالفة ألحكام هذا النظام ويعاقب مرتكبها بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون أو قانون التنظيم أو قانون
البناء الوطني األردين.
املادة (:)50
يصدر املجلس دلي ًال يسمى (دليل اإلعامر يف املنطقة) ألغراض توضيح املخططات التنظيمية ملنطقة التنظيم مبختلف مستوياتها وبيان
أحكام اإلعامر فيها ،ويجوز أن يتضمن هذا الدليل التعليامت الصادرة مبوجب هذا النظام ،وفئات استعامل األرايض ،وتحديد حدود
التقسيامت التنظيمية،واملخططات التنظيمية املعتمدة ومناطق التنظيم التفصييل وأحكام اإلعامر التفصيلية فيها ،والتدرج الهرمي للطرق
وفئاتها ،وإجراءات ترخيص اإلعامر والرقابة عليه وإرشادات عامة للتصميم تبني املتطلبات التنظيمية واألمناط الهندسية واملعامرية املقرتحة
يف منطقة التنظيم بشكل عام ويف مناطق التنظيم التفصييل بشكل خاص وتتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلام اقتضت الرضورة ذلك.
املادة (:)51
أ -يصدر املجلس التعليامت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام مبا فيها ما ييل:
 -1إجراءات االعرتاض عىل قرارات الجهة املنظمة أو املرخصة وتشكيل اللجان الخاصة بهذه االعرتاضات.
 -2تخمني مثن األرايض وتقديرها مع مراعاة نظام بيع األرايض وتأجريها يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة املعمول به.
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 -3تفصيل االستعامالت املتاحة ضمن فئات استعامالت األرايض املحددة مبوجب املخطط العام الستعامالت األرايض.
 -4تحديد املتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية األخرى ملواقف السيارات.
 -5تحديد األحكام التصميمية الواجب إتباعها ملراعاة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
 -6أحكام اإلعامر ألي مرشوع إعامر ذات طبيعة خاصة كسكن العامل أو سكن الطلبة أو الفلل االستثامرية واملنتجعات السياحية أو
ما شابهها.
 -7املواصفات واملتطلبات الواجب مراعاتها يف املناور والحفر االمتصاصية وخزانات مياه الرشب ومجاري الخدمة ووسائل جمع
النفايات ووسائطها وأماكن تفريغ وتحميل مواد البناء أو ما شابهها.
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تعليامت تحديد إجراءات ترخيص األعامر و أذونات األشغال يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة :تعليامت
رقم ( )75لسنة 2005

استنادا للصالحيات املخولة للمجلس مبوجب املادة ( )31من نظام التنظيم وترخيص اإلعامر ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ()32
لسنة  2004قرر املجلس إتباع التعليامت التالية:
املادة (:)1
تسمى هذه التعليامت ( تعليامت إجراءات ترخيص اإلعامر وأذونات األشغال يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  ،) 2005ويعمل
بها من تاريخ نرشها يف الجريدة الرسمية.
املادة (:)2

يكون للكلامت و العبارات الواردة يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها يف املادة ( )2من نظام التنظيم و ترخيص اإلعامر ملنطقة العقبة
االقتصادية الخاصة أو كام ييل ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك :
			
القانون:

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة املعمول به.

			
النظام:

نظام التنظيم وترخيص اإلعامر يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم  32لسنة 2004

املنطقــــــــة		:

منطقـة العقبـة االقتصاديـة الخاصـة.

السلطـــــــــة		:

سلطة املنطقـة.
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املجلــــــس:

مجلس املفوضني يف السلطة.

املفـــــــوض		:

مفوض شؤون البنية التحتية و الخدمات.

املديريــــــة		:

مديرية الرتاخيص ومراقبة اإلعامر.

املديــــــــــر		:

مدير املديرية أو من يفوضه.

		
القســــــــــــم:

قسم ترخيص و مراقبة اإلعامر.

رئيس القسم		 :

رئيس قسم الرتاخيص أو من يفوضه

		
رئيس قسم الخدمات:

رئيس قسم خدمات الجمهور يف املديرية أو من يفوضه

		
رئيس قسم الشؤون :

رئيس قسم شؤون اللجان يف املديرية أو من يفوضه.

القطــــــــــاع		:

هي جزء من املنطقة وتشكل وحدة إدارية تنظيمية تحدد بقرار من املجلس ويعني لكل قطاع يف
املنطقة مهندس يسمى مهندس القطاع يكون مسئوال عن متابعة كافة األمور املتعلقة بإدارة وضبط
ومراقبة عملية اإلعامر فيه.

		
مهندس القطاع:

املهندس املعني ليكون مسئوال عن إجراءات ترخيص املشاريع واإلعامر لقطاع معني ويكون مرتبطاً
برئيس القسم مبارشة.

			
اللجنة:

هي لجنة ترخيص ومراقبة اإلعامر التي يشكلها املجلس برئاسة املدير ملتابعة إجراءات ترخيص
مشاريع اإلعامر يف املنطقة مبوجب املادة ( – 34أ) من القانون.
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اللجنة العليا للتخطيط والرتخيص:

هي اللجنة التي يشكلها املجلس برئاسة املفوض وتنظر باالعرتاضات التي تقدم عىل قرارات التنظيم
وترخيص اإلعامل وأية مهام آخر يكلفها بها املجلس

		
املرشوع العادي:

أي مرشوع ال تتوفر فيه أي من رشوط املرشوع الخاص.

		
املرشوع الخاص:

أي مرشوع يقع ضمن منطقة ال يتوفر لها مخطط تنظيمي تفصييل أو ليس لها أحكام إعامر تفصيلية
أو يتطلب تنفيذه إجراء تعديل أو تغيري عىل أحكام اإلعامر املقرة للمنطقة التي يقع فيها أو يطلب
تقسيم أرض املرشوع إىل قطع إفرازية أصغر أو ضم قطعتني أو أكرث يف قطعة واحدة.

املادة (:)3
تطبق أحكام هذه التعليامت عىل جميع مشاريع اإلعامر يف املنطقة و ترسي عىل أي شخص طبيعي أو معنوي.
املادة (:)4
عىل كل من يرغب باملبارشة برتخيص و تنفيذ أي مرشوع إعامر أن يقدم طلبا إىل القسم عىل األمنوذج الخاص املعتمد لغايات ترخيص
اإلعامر مرفقا مبا ييل:
أ -سند تسجيل أو عقد إيجار أو كتاب تخصيص لقطعة األرض التي تعطي املتقدم الحق يف إنشاء مرشوع اإلعامر عليها عىل أن ال يتجاوز
تاريخ اإلصدار ألي من هذه املرفقات سنة.
ب -مخطط أرايض حديث إن كانت األرض مسجلة لدى دائرة األرايض واملساحة أو ما يحل محلها إن كانت غري مسجلة.
ج -إيصال بقيمة عرشة دنانري غري مسرتدة مسددة لدى السلطة.
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املادة (:)5
عىل القسم أن يقوم و بنفس اليوم الذي تم استالم الطلب فيه بتحويل الطلب و مرفقاته إىل مهندس القطاع.
املادة (:)6
عىل مهندس القطاع بعد تسلمه األمنوذج الخاص بطلب اإلعامر و مرفقاته أن يقوم باإلجراءات التالية:
أ -التحقق أن املتقدم مخول بالبناء حسب متطلبات نظام التنظيم و ترخيص اإلعامر و التعليامت الصادرة مبقتضاه و يجوز له التحقق
من ذلك لدى مديرية األرايض والعقارات يف السلطة.
ب -التأكد من عدم وجود أي مخالفات قامئة عىل األرض املنوي إقامة مرشوع اإلعامر عليها.
ج -التأكد من عدم وجود مطالبات مالية عىل األرض املنوي إقامة مرشوع األعامر عليها لدى املديرية املالية يف السلطة.
د -بيان الوضع التنظيمي لألرض املنوي إقامة مرشوع األعامر عليها من حيث وقوعها يف منطقة تنظيم تفصييل لها أحكام إعامر تفصيلية
أو خالف ذلك ويتم التحقق من ذلك لدى قسم التنظيم إذا تطلب األمر ذلك.
املادة (:)7
يقوم مهندس القطاع برفع تقرير إىل رئيس القسم خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ استالمه أمنوذج طلب ترخيص اإلعامر ،عىل أن يصنف
التقرير الطلب بإحدى الحاالت التالية:
أ -طلب غري مقبول لكون املتقدم غري مخول بالبناء وفقاً ملتطلبات النظام مع بيان األسباب.
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ب -طلب مقبول شك ًال وتصنيف املرشوع ضمن فئة مشاريع اإلعامر العادية حيث ال مانع من استكامل املالك أو من يفوضه اإلجراءات
املطلوبة لرتخيص وتنفيذ املرشوع.
ج -طلب مقبول شك ًال و تصنيف املرشوع ضمن فئة مشاريع اإلعامر الخاصة حيث ال مانع من استكامل املالك أو من يفوضه اإلجراءات
املطلوبة لتنفيذ املرشوع وفقاً لإلجراءات املعتمدة لهذه الفئة من املشاريع مع تسديد فرق الرسوم والبالغة  40ديناراً ،ويكون املرشوع
خاصاً إذا توفرت الرشوط التالية:
 -1إذا مل تكن أرض املرشوع واقعة ضمن منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصييل مصادق عىل مخططاتها التنظيمية وأحكام
اإلعامر التفصيلية الخاصة بها من املجلس.
 -2إذا تطلب املرشوع إجراء أي تغيري عىل أحكام اإلعامر املقررة ألرض املرشوع.
 -3إذا تطلب املرشوع تقسيم أرض املرشوع إىل قطع إفرازية أصغر أو جمع قطعتني أو أكرث إىل قطعة واحدة.
املادة (:)8
يتوجب عىل رئيس القسم و بعد استالمه تقرير مهندس القطاع وتدقيقه إجراء ما ييل:
أ -إعالم املتقدم خطيا خالل يومي عمل بتعذر السري يف إجراء ترخيص اإلعامر بخصوص الحاالت الواردة يف املادة (/7أ) من هذه التعليامت
مع بيان األسباب.
ب -إعالم املتقدم خطيا خالل يومي عمل بعدم املامنعة من السري يف إجراءات ترخيص اإلعامر ضمن فئة مشاريع اإلعامر العادية بخصوص
الحاالت الواردة يف املادة ( /7ب) باإلضافة إىل تزويده مبخطط موقع تنظيمي لألرض املنوي إقامة املرشوع عليها و بنرشة إرشادية
لإلجراءات املطلوب إتباعها إذا رغب باالستمرار يف تنفيذ املرشوع.
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ج -إعالم املتقدم خطياً خالل يومي عمل بأن املرشوع مصنف ضمن فئة املشاريع الخاصة لتوفر أحد الرشوط الواردة يف الفقرة (ج ) من
املادة (  ) 7من هذه التعليامت .ويزود املتقدم يف هذه الحالة بالوثائق التوضيحية و التعليامت ذات العالقة واإلجراءات التي يطلب
منه إتباعها الستكامل املطلوب لتنفيذ املرشوع الخاص وحسب طبيعة الحال.
املادة (:)9
 -1عىل املتقدم الذي تم تصنيف مرشوعه ضمن فئة املشاريع العادية يف التقرير الوارد يف املادة ( )7من هذه التعليامت تقديم ما ييل
يف حال رغبته استكامل إجراءات ترخيص مرشوعه:
أ -مخطط موقع مبقياس  200 /1أو حسب ما يقتضيه حجم املرشوع يبني طبوغرافية أرض املرشوع و حدود ومناسيب الشوارع
املحيطة به و خطوط الخدمات التي سريبط بها املرشوع و فرق املناسيب بني الشارع و أرض املرشوع.
ب -مخطط موقع عام ملرشوع اإلعامر يبني عليه أبعاد أرض املرشوع وموقع البناء املقرتح ضمنها واالرتدادات و مواقف السيارات
املوفرة ومواقع األسوار والجدران االستنادية و األرصفة املحيطة بأرض املرشوع.
ج -مخطط موقع عام يبني كيفية ربط املرشوع مع شبكات خطوط الكهرباء و املياه و املجاري و الهاتف العامة املحيطة باملرشوع.
د -مخطط يبني أعامل زراعة وتجميل و معالجات موقع ارض املرشوع غري املستغلة بالبناء واألرصفة املحيطة.
هـ -مسقط أفقي معامري لكل طابق من طوابق املرشوع مبقياس .100/1
و -واجهات معامرية كاملة للمرشوع مبقياس .100/1
ز -مقاطع تبني مناسيب طوابق املرشوع و ربطها مبناسيب الشوارع املحيطة مبقياس  100/ 1مبا يف ذلك مخططات تحليلية مبقياس
مناسب تبني مدى انسجام أية تسويات أو أقبية مقرتحة يف مرشوع اإلعامر مع متطلبات النظام وتعليامت التسويات.
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ح -مخطط السطح يوضح كيفية معالجة الخدمات املنوي وضعها عليه مثل خزانات املياه و غرفة السطح و املصاعد و الهوائيات و
الالفتات و أجهزة التكيف و غريها.
ط -مناظري معامرية للمشاريع التي تزيد مساحة البناء الكلية فيها عن ألف مرت مربع.
ظ -مخطط يبني كيفية وطريقة ومكان تثبيت الالفتات اإلعالنية للمباين التي يطلب فيها ذلك.
ك -مخطط للمساحات و جدول يبني فيه املساحات املبدئية للبناء املراد إنشاؤه و مجموع تلك املساحات.
 -2يقوم القسم و فور استالمه للمخططات الواردة يف البند ( )1من هذه املادة باتخاذ اإلجراءات التالية :
أ -تسجيل الطلب يف سجل خاص يبني تاريخ استالم املخططات و عددها و اسم الشخص الذي قام بتسليمه مع توقيعه عىل هذا
السجل و مع إدخال البيانات عىل جهاز الحاسوب.
ب -التأكد من أن جميع األوراق املقدمة مكتملة حسبام هو مطلوب يف البند ( )1من هذه املادة عىل األقل.
ج -إعطاء نسخة أصلية من إيصال استالم املخططات املبدئية للمتقدم يبني فيه تاريخ االستالم وتاريخ املراجعة الستالم الرد عىل
الطلب واالحتفاظ بنسخة من اإليصال.
 -3تحول املخططات إىل مهندس القطاع بنفس اليوم الذي تم استالم املخططات فيه و يوقع مهندس القطاع عىل السجل الخاص مبينا
التاريخ الذي استلم فيه هذه املخططات.
 -4يقوم مهندس القطاع بالكشف عىل أرض املرشوع و التأكد من مطابقة بياناتها وأوصافها و تفاصيلها مع ما تتضمنه األوراق املقدمة
ملرشوع اإلعامر و التحقق من عدم وجود أية أبنية قامئة مخالفة عىل أرض املرشوع أو أية مالحظات أخرى حول أرض املرشوع قد تكون
بحاجة إىل تصويب أو توضيح.
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يقوم مهندس القطاع بتسليم كافة املخططات لرئيس القسم مرفقا معها تقريره عن مرشوع اإلعامر يحتوي الرأي الفني حول الوضع
التنظيمي للمرشوع املقرتح و الطابع املعامري باإلضافة إىل التوصيات و التنسيبات الخاصة باملرشوع.
يقوم رئيس القسم بتدقيق املخططات املبدئية و التقرير الوارد يف الفقرة ( )5من هذه املادة ويعرضها عىل اللجنة يف أول اجتامع
لها.
عىل اللجنة مراجعة املخططات املبدئية و التقرير الوارد يف الفقرة ( )5من هذه املادة و لها أن تطلب مقابلة املصمم و/أو املالك أو
من يفوضه كام لها أن تطلب أية توضيحات أو إجراء أية تعديالت ترتئيها مناسبة قبل أن تصدر قرارها بشأن املرشوع بأحد األوجه
التالية:
أ -عدم املوافقة عىل املخططات املبدئية لعدم االلتزام بأحكام اإلعامر أو لعدم انسجامها مع النمط املعامري و بالتايل يوجه املالك
أو من يفوضه إلعادة وضع التصاميم و األخذ بعني االعتبار النقاط التي تكون بحاجة إىل معالجة عىل أن يرد بشأنها نص واضح يف
كتاب الرد.
ب -املوافقة املرشوطة عىل املخططات املبدئية مع بيان الرشوط الواجب عىل املالك أو من يفوضه أخذها بعني االعتبار عند تقديم
مخططات الرتخيص مبا يف ذلك االشرتاطات البيئية و دراسات األثر البيئي أن كان املرشوع يقع ضمن الفئات التي يطلب منها ذلك
و أي متطلبات أخرى ترتئيها اللجنة .ويف حالة تصنيف املرشوع ضمن أي من الفئات التي يطلب تقديم دراسات أثر بيئي لها فيتم
تحويل املوضوع ملديرية التنظيم البيئي الستكامل اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص قبل االنتقال إىل املراحل الالحقة من إجراءات
ترخيص املرشوع.
ج -املوافقة غري املرشوطة و بالتايل يوجه املالك أو من يفوضه الستكامل وضع مخططات الرتخيص مبا ال يتعارض مع املخططات
املبدئية املوافق عليها.
عىل رئيس القسم تبليغ املالك أو من يفوضه خطياً بقرار اللجنة خالل فرتة ال تزيد عن عرشة أيام عمل من تاريخ استالم املخططات
املبدئية.
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اقرتاحات لتعديل القوانني الحالية املتعلقة بإدارة
مخاطر الكوارث ملنطقة العقبة االقتصادية الخاصة

إيجاد مرشوع نظام خاص بالكوارث مستقل بحاجة إىل تضافر جهود وتنسيق كبري بني كافة الجهات املعنية وعىل رأسها سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة مع مراعاة قانون الدفاع املدين واملعمول به حاليا.

أوال :تسمية النظام

املقرتح بتسميته (نظام سلطة املنطقة إلدارة الكوارث )

ثانيا :التعريف.

ال بد من أن يتضمن النظام تعريف خاصا للكارثة وإدارة الكارثة وتحديد الجهات الحرصية ذات العالقة املبارشة.
•الكارثــــــة :الحدث الغري عادي أو املفاجئ والتي تتعرض له العقبة بفعل الطبيعة أو فعل اإلنسان مام يشكل خطرا عىل حياة
اإلنسان وصحته أو الحيوان واملمتلكات والبيئة ويعلن عنها من قبل رئيس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس السلطة.
•إدارة الكارثــة :مشاركة الجهات املعنية بالتعامل مع الكارثة لتحسني اإلجراءات املتعلقة بالوقاية واالستعداد واملواجهة ومعالجة اآلثار
الناتجة عنها.
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ثالثا :السلطة املناط بها إدارة الكارثة.

أن يتم إناطة إدارة الكوارث بسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مادي
وإداري.

رابعا :أهداف النظام.

تحديد األهداف التي يسعى النظام لتحديدها والتي تتبلور يف املحافظة عىل سالمة املواطنني واملمتلكات العامة والخاصة وحاميتها من
األخطار الناجمة عن الكوارث التخاذ االحتياطات الالزمة واتخاذ التدابري الرضورية للتعامل مع الكارثة قبل وأثناء وبعد.

خامسا :تكون مهام السلطة كل ما يتعلق يف تحقيق األهداف مبا فيها.
1 -1السيطرة عىل إدارة الكارثة

2 -2التنسيق بني جميع الجهات املعنية واملؤسسات الحكومية و األهلية مع تحديد و بيان دور كل مؤسسه يف كل مرحله و منع االزدواجية
و التضارب
3 -3االستخدام األمثل للموارد املتاحة
4 -4إيجاد قاعدة بيانات
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سادسا  :موازنة السلطة.

أن يكون لنظام الكوارث موازنة مستقلة.

سابعا :تشكيل مجلس للكوارث يضم يف عضويته كل الجهات ذات العالقة ملواجهة الكوارث.
ثامنا :مهام و صالحيات مجلس الكوارث.

تحدد صالحيات املجلس وفقا لصالحيات املجلس األعىل للدفاع املدين عىل أن يتم توسيع مهامه لتشمل كل األمور التي لها عالقة بأهداف
املجلس مبا فيها:

1 -1تشكيل لجان خاصة
2 -2توقيع اتفاقيات دولية للمساعدة يف مجال الحامية املدنية
3 -3إيجاد مقرتحات مشاريع و أنظمة ينفذ مبوجبها أحكام القانون مبا فيها:
4 -4أملحافظه عىل البيئة و منع تلوثها يف الرب والبحر والجو.
•معالجة قضايا النفايات الصناعية و املواد الخطرة و السامة.
•الحفاظ عىل صالحية املياه املستعملة لالستهالك البرشي و معالجة املياه العادمة.
•تحديد رشوط و قواعد السالمة العامة الواجب توافرها يف مختلف النشاطات و املنشآت الصناعية و التجارية و الزراعية و السياحية
و األبنية و املحال العامة ..الخ.
•مواجهة األمراض السارية و األوبئة.
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تاسعا :صالحيات مجلس الهيئة يف حاالت الطوارئ.

أن ميارس املجلس صالحياته يف حاالت الطوارئ و التي يعلن عنها مبوجب قانون الدفاع رقم  13لسنه  92أو أي قانون يحل محله بتفويض
من رئيس الوزراء و تحت إرشافه

عارشا :تنظيم مجلس إدارة الكارثة.

1 -1تحديد االجتامعات و النصاب القانوين يف األحوال العادية و الطارئة

2 -2إيجاد أمانة رس للمجلس تحدد واجباتها حسب املادة  6من قانون الدفاع املدين

حادي عرش :لجان اإلغاثة املحلية.

تشكل لجان إغاثة يف املحافظات كجهة تنفيذيه و مسانده ملجلس إدارة الكارثة حسب املادة  7من قانون الدفاع املدين.

ثاين عرش :صالحيات وزير الداخلية يف حاالت الكوارث.

مينح وزير الداخلية يف حاله الكارثة صالحية اتخاذ ذات اإلجراءات والتدابري املنصوص عليها يف املادة  8من قانون الدفاع املدين دون تفويض
من رئيس الوزراء.

ثالث عرش :النص عىل عقوبة رادعه لكل من خالف أحكام لقانون أو النظام أو أي أمر يصدر مبوجبه دون أن يحول ذلك يف تطبيق أي
عقوبة اشد وردت يف أي قانون نافذ املفعول
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رابع عرش :أحكام متفرقة.

1 -1مينح موظفي الحكومة و السلطة و املفوضني يف تنفيذ أحكام القانون صفه رجال الضابطة العدلية كام هو وارد يف نص املادة  9من
قانون الدفاع املدين
2 -2النص رصاحة يف القانون عىل ما ييل..
 .أإلزام الجهات الرسمية و األهلية تنفيذ كافه التعليامت و القرارات التي تصدر مبوجب أحكام هذا القانون تحت طائلة املسائلة
القانونية
.بوقف تنفيذ أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
-3

3منح مجلس الوزراء صالحية إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام القانون
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املراجع:

•برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  2009دعم بناء القدرات الوطنية لتقليل
اثر الخطر الزلزايل ملدينة عامن ()2009-2007
•الربنامج الوطني للحد من الحوادث
•تعميم من رئيس الوزراء حول قرار مجلس الوزراء  2007-5-8رئاسة
الوزراء
•التقرير السنوي لعام ( ) 2006دائرة الدفاع املدين
•التقرير السنوي لعام  2006نقابة املهندسني األردنيني
•دائرة اإلحصاءات ( ) 2006األردن باألرقام اإلصدار رقم 6
•الزالزل يف األردن و املناطق املجاورة (  ) 2002مرصد الزالزل قسم
علم الزالزل نرشة رقم 34
•الزالزل يف األردن و املناطق املجاورة ( ) 2004مرصد الزالزل األردين
قسم علم الزالزل نرشة رقم 36
•الزلزال يف األردن و املناطق املجاورة (  .) 2001مرصد الزالزل األردين
– قسم علم الزالزل – نرشه رقم .33
•قانون البلديات ،قانون رقم (  ) 14لسنة  2007الجريدة الرسمي
للمملكة األردنية الهاشمية تصدر عن رئاسة الوزراء مديرية الجريدة
الرسمية ،العدد  4820الصادر بتاريخ 2007-4-8
•قانون البناء الوطني األردين وتعديالته رقم  7لسنة 1993
•قانون الدفاع املدين رقم  32لسنة  2006ماده (  16و ) 17

•القوانني و القواعد و املبادئ الدولية الخاصة باالستجابة للكوارث
•كوده املباين املقاومة للزالزل ( ) 2005كودات البناء الوطني األردين،
وزارة األشغال العامة و اإلسكان
•مجلس البناء الوطني ( ) 2005تعليامت تطبيق الكودات يف مراحل
التصميم و التنفيذ و اإلرشاف و الصيانة و التشغيل و أعامل السالمة
العامة و كل ما يرتبط بها من أعامل هندسية مبوجب الفقرة (ز ) من
املادة ( ) 5من قانون البناء الوطني األردين و تعديالته
•مرصد البيئة األردين
•مرصد الزالزل األردين
•مركز األردن الجديد للدراسات
•مرشوع تقييم مواطن الضعف و القوه يف اململكة األردنية الهاشمية
 2006الهالل األحمر الدويل
•مقال  2009-5-27وكاله اإلنباء القطرية
•موقع جريدة العرب اليوم الدولية األربعاء
•الهيكل التنظيمي ملدينة العقبة
•ورشة عمل كيفية اتخاذ القرار املثايل يف إدارة الكوارث الطبيعية -26
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