
 

 
  2002( لسنة 37رقم ) تماليتع

في منطقة العقبة  د مهامها وتنظيم اجتماعاتهاديتحو ةئيبلاب رراضالايم قيت نةلجل كيتشت ماليتع
 اإلقتصادية الخاصة وتعديالتها  

 
يئة في منطقة العقبة االقتصادية لبا يةماح امنظ( من 70( من الفقرة )ب( من المادة )6لبند )ا ضىقتبمة درصا

 2001 نةلس( 21م )رق الخاصة
يئة في لبا يةماح امنظ( من 70) دةن المام ( من الفقرة )ب(6لبند )ا فيس جللمل لةحيات المخوصاللل دا  ناستا

 ية:لاتلا تاميلر المجلس اتباع التعقر، 2001ة سن( ل21) قمر منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 
 هااتاعتماجد مهامها وتنظيم ديتحو ةئيبلاب رراضاإليم قيت نةلجل كيتشيمات )تعليمات عللتا ذهه مىتس -1 دةماال

 . 2002//    ا من تاريخ بهل عموي( 2002ة سنل
 
والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل ت ماكلللن كوي -2 دةماال

 القرينة على غير ذلك:
 ه.  ول بقتصادية الخاصة المعملعقبة االا قةنطم ونانق  ن:نوقاال
 بيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به. الة ايحمم ظان  :امنظال
 .ينوضمفالس جلم  :لسمجال
 يئة. لبا نوؤش ضفوم :وضمفال
 إلشراف والتنفيذ البيئي.ا يةيرمدر ديم :يرمدال
 هذه التعليمات.بالبيئة المشكلة بموجب أحكام ر  راة تقييم األضجنل :نةلجال
الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما ت ناائلكا مليش ذيالط حيلما :ئةبيال

 نم نسانإلا مهيحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعالت أي منها وما يقي
 ه .فيت آشنم

(  73/78)ماربول  73/78الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  ةالتفاقيا :ةالتفاقيا
فيها  فا  طر كونت لكة أومميها الإلضم تن يةليمإق أوولية د يةاتفاق أيو

وتتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث  
. 

والمادة الزيتي  الزيت والمزيجا: التالية جميعها أو بعضهد والما ملتشو :ثةلولما ادموال
ضارة الة دلمااة واملقمي واالصحصرف الخطرة والنفايات الخطرة وال
 هذه المواد في النظام. لتعاريف والمواد السائلة الضارة وفقا

أو  ةسبلناتجة عن ملوثات تطرح في البحر أو على الياا رارضألا عيمج  ة:ئيبيالر راضاأل
وثات، بحيث تسبب إضرارا في لالم هذه يعةبالهواء، وأيا كانت ط ىلإ

ء كانت هذه واوس، رةاومجى أخراكن ي أمأو فالمكان الذي طرحت فيه 
 ات أثر تراكمي.  ذبلية أو قأو مستة األضرار حالي

 
ضرار بالبيئة" ويعين رئيس اللجنة من كادر السلطة الالسلطة لجنة تسمى "لجنة تقييم ا فيل شكت -أ -3ة ادلما

 بقرار من رئيس السلطة وعضوية كل من: 
اص في مجال البيئة فوض من ذوي الخبرة واالختصميهم المسي طةلسلا من ءعضاأة ثثال -1

اطئ ونقل الزيت أو أي شعلى ال ةاممقعات النالصار وبحالي ف يةيئلبالبحرية وتقييم األضرار ا
 أضرار بيئية أخرى.

 نئ يسميه مدير عام المؤسسة.والما سةؤسم منو ضع -2
 يسميه مدير عام السلطة. األردنية عضو من السلطة البحرية -3
  ير المحطة.مد يهالبحرية يسم ومعلالة حطم منو عض -4
 الخاص يسميه المفوض. ع طالقا منو عض -5

 
 . طةسلالي لجنة الموظفين فء الأعضابين له من  ئبااللجنة نا يسرئي سمي -ب 
 
 اللجنة، ويقوم أمين السر بالمهام التالية: رس ةنامأ ىلويتا لئهضاأعد حأ ةلجنلا رتاخت -ج

 مال اللجنة. أعل اوجدد داإع -1



 

تزويد أعضاء اللجنة بمحاضر  االجتماعات والقرارات الجتماعات وا ضرحام يندوت -2
 ا.دهعت وجنة أللالمتعلقة بها وضمان دقتها ودقة التقارير التي تستلمها ا

 االجتماع والقرارات. راضمحظ باتفحاال -3
 تكلفه اللجنة بها. رىأخل ماأعة أي -4
 

 اللجنة كالتالي: اتاعتماجن كوت -4 دةماال
لذلك على أن يكون ذلك مرة كل شهر  على األقل أو في  ت الحاجةكلما دعء ضاعاألع تميج -أ

ذه هبموجب  دحال غيابه للنظر في أي أمور تحد فيه ئبناو أ هاالحاالت الطارئة بدعوة من رئيس
 التعليمات أو يراها رئيس اللجنة الزمة.

 
 اإلجماعاراتها بقر نةذ اللجتخنصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على األقل، وتاليكون  -ب

يرّجح الجانب الذي صّوت معه  تصواألا يواست عندورين، ضلحااوات أعضاء أصة ريكثبأو أ
 .سةالجلرئيس 

 
لحكومية األخرى والمنظمات غير الحكومية، ا ئروالدا عنن ليثحضور مم ة أن يطلبجنللا يسرئل -ج

لبرية والعلوم البحرية على أن تتوافر في هؤالء الممثلين الخبرات المتعلقة بالمصادر البحرية وا
البيئية واالقتصاد البيئي والهندسة والكيمياء والصحة وغيرها، وتكون دعوة هؤالء الممثلين 

    .تيوصتلا قح همل نوكي نأ نود ثبحع ضومون تكوة لأسم يأ يف مهأيبرس ناتئسلال
 

ه هذل رسماوت، لمنطقة وخليج العقبةالناتجة عن الحوادث البيئية في ار  راضألا مييتق ةنجللا ىلوتت -أ  -5 دةماال
 الغاية الصالحيات الالزمة لتحقيق ما يلي:

رة تلك اشمبالر غير راألضاوتعني  ،رار المباشرة وغير المباشرة على البيئةضاألم حجد ديتح -1
 األضرار ذات اآلثار االقتصادية واالجتماعية والمادية.

 اتجة.ية النار البيئرضألهمة كل طرف في ااسم ةجرد ديدحت -2
 بيئية. لرار اضى األلع عويضات المترتبةلتا مةقيد ديتح -3

 
 ذهه منأ( ة )قرالف كورة فيذف المداهاألق قيتحوص لخصالجه لى وة عيلتالاالمهام ة بنللجاوم قت  -ب

 :لمادةا
لعالقة لتقييم آثار ا والمنظمات غير الحكومية ذات رىخاألية ومر الحكائولدا معق سيتنال -1

 لالحقة.ايف ظلتناات يللتلوث البحري بما في ذلك انسكاب الزيت وعمل األضرار البيئية
لبحرية التخاذ ا لوثتلا ثادوح بمكافحة القةالع ذات المرفوعة لها من الجهات ريراقتلا ةسارد -2

 ا. نهشأب سبناالرأي الم
اقبة من خالل برامج المرلمتضررة ا ةقلكلية للحوادث على المصادر البيئية للمنطا ارثاآلم ييتق -3

ة، وتحديد المدة الالزمة إلعادة ريلبا اةحيلاو  ةراعلزوا يةكالسم ةوروتشمل تلك المصادر الث
 . لتها الطبيعيةإلى حاادر  المصك تل

تعزيزها بالوثائق والمستندات و هاب قومتتي لة اطنشاألو عمالألا طية بنتيجةخ يرارتقد داإع -4
 د أخرى ذات عالقة. موا ق أوأوراوالصور وأي 

 
ض المالي المترتب على اإلضرار بالبيئة األخذ بعين االعتبار وعلاو ئييبلار د تقييم الضرعنة جنللا لىع -6 دةمالا

 ما يلي:
ه وحجمه  أو بعده عن الساحل  والمصدر  الملوث والمناطق والكائنات الحية عونوث تلولا قعمو  -أ

 .ة المتأثرة منهحيأو غير ال
 
 (.هايرغ أو لجبالك الكائنات )محميات المرجان أو اللمنطقة أو تا كلت ةيساسح -ب
 
 صادية لتلك المنطقة )المرافق السياحية أو غيرها(.تقالا ةميقلا -ج
 
يل الواجب القيام بها لتقييم مدى تأثير األضرار بالبيئة على المدى القريب لوالتحا تسارالدا -د

 والبعيد. 
 
 ومياه البحار  والهواء وغيرها.علقة بالبيئة تملار يياعملاو فاتاصولما -ـه
 



 

على ما  لحصولو اأها الدبو استأ اادة المصادر الطبيعية المتضررة أو إعادة تأهيلهتعاسف ليكات -و
 .  درصاالم هذه قيمةاقص ضافة إلى الفرق المتحقق من تنإلبلها باايق

 
 ةاسبنيات الموصلتباة وعشفومالالزمة  ئقثالوباة ززمع هاالعمأة جيتنب ةيخطالتقاريرها ة جنللا فعتر  -أ -7 دةماال

 بشأنها.  ارقروض التخاذ المفلل
 
اللجنة بالموافقة على  م تقريرلتاريخ تس من لعم مأيا( 5تخاذ قراره خالل )ا وضمفالى عل -ب

ب ابسأا ها إعادة التقييم الذي قامت به بموجب مذكرة خطية يشرح فيهب منالطلأو  توصياتها
 ادة التقييم. عإ بطل

 
 خي( أيام عمل على األكثر  من تار3ك خالل )لإعادة التقييم، على اللجنة القيام بذب طلل حاي ف -ج

ي يوم خاللأنه ي بشلمفوض الذي يتخذ القرار النهائاية إلى نالتقرير ثا رفعية ويلخطا ةرالمذك
 على األكثر. ل عم

 
لمنصوص عليها في الفقرة )ب( من خالل المدة ا ةنجلالير رقتن شأب هرالمفوض قرا ذخيتم ل ذاإ -د

 ادة، فيعتبر ذلك موافقة على التقرير. مال ههذ
 
ع رفوتبها اللجنة والمتعلقة بتقييم األضرار البيئية،  تي تقوملتلوث البدل مقابل األعمال االب سبم ملتحي -8 دةماال

ن ( م7) دةن الما( م)أ رةفقالفي  يهإلر شالما قييملتا يرقرت ض معفولمل للمعالاللجنة تقرير تكاليفها 
 التعليمات. ه هذ

 
رار قصدور  بب التلوث بكتاب خطي بنتائج اللجنة خالل يوم من تاريخمسإخطار ب نةلجقوم الت -9  دةماال

 .يائهلنا وضمفال
 
 ـدبنالي ـلـيها فإلـمشار ا كلت اهـنة ، بما فيلجوراق والمحاضر والتقارير الخاصة بالألا فةكان كوت  -10 ةداملا

( من هذه التعليمات متاحة إلى المجلس لالطالع عليها في أي 5مادة )الن ( م)ب فقرةلا من( 4)
ليها إال إذا رأى المفوض خالف عع الالطاب يعنم ص آخرخش وقت، ويجوز لمسبب التلوث وأي

ور الرسمية األخرى والجمه تاهجلم االإعت ياغال الستنتاجات األوليةواج ائنتال رشن وضذلك، وللمف
 وأي أشخاص يحتمل تأثرهم باألضرار البيئية مباشرة.

 
 .ة ير اللجنة إلى المحكمة المختصة التخاذ اإلجراءات المناسبريرفع تق -11 دةماال
 
األضرار البيئية التي يسببها الملوث ب ساحتا تموي، أ منهاجزيت ذه التعليمات جزءا اله حقالم برعتت -12 ةدامال

، وذلك باإلضافة إلى أي تعويضات قالحمالت المنصوص عليها في هذه البناء على القيم والمعاد
 . حقالهذه الم أخرى تقدرها اللجنة ولم ينص عليها في

 
 الجريدة الرسمية .  فيالتعليمات ه هذر نشت -13 ةدماال
 



 

 (1) قمر حقمل
 
 

 
 الملوثة :د والما يفصنت

  
 ى ما يلي :لإ ثةلولما ادموألضرار، تقسم الا ريدقت ضرغل(   أ

 الزيتي. يجمزالو وتزيال -1
 وية.ماكيالد والما -2
 القمامة.و حيلصا رفلصا -3

  
ة إلى ريبحالا وسبل معالجتها ومدى تأثيرها على  البيئة فاتهية وفقا   لصتجة الزيزواألم وتيـلزا نفتصب(  

 الفئات التالية :
 . رهاغيور لتناوفة مثل البنزين والكاز والسوالر فيلخا اتتقشملا -1
 يرها .و غ سفلتواإللة مثل الفيول والشحوم والزيوت المعدنية يقثلا تاقتشملا -2
 . ماخلا طفنلا -3
 .اتيةبالن تويزلا -4

  
 وية حسب درجة خطورتها وتأثيرها على البيئة البحرية واإلنسان إلى ما يلي : ماالكي داومالف صن(  تج

 لي :يا ممي بأف تصت التيو روالضر ةيية الشديدة السماويملكا ادموال -1
 *. (TLV (1) P.P.M)( جزء بالمليون 1) ل منه أقرض لح للبيئة البحرية التعسمي يزركت لىأع -
 . (TLV (1) P.P.M)ن ( جزء بالمليو1أقل من )له  ضعران التنسإلح لسمز ييركت لىأع -
ي انلثا ابلب( ا (MARPOLالدوليـة لمنع التلـوث من السفن   ـةقيفاتاالي ( ف A) أ  ئةف ـتتحت نفص -

(Annex II) ا .تهالديتعو 
 اء.ماحد لكل لتر من الو غمملن م قل* أ )50LD(منها للحياة البحرية  ةلتاقلا ةعرجلا -
 .ناسن وزن اإلنم لغرامات لكل كغم واحدم سةخمن م قلأ )50LD(لإلنسان  منهاة لتاقلا ةعرجلا  -

 لإلنسان .    اناطرس ببست -
 
 يلي :مما بأي والبيئة البحرية والتي تتصف  اننسإللرة االضويـة السامة وماكيالد وامـال -2

 ( .TLV 1-10 P.P.Mن )يوالملب ءزج 10-1ن مله :  عرضتال ةح للبيئة البحريسمي يزركت لىأع -
 ( . TLV 1-10 P.P.M( جــزء بالمليـون )10-1سمح لإلنسان التعـرض له )ي زـيكرت ىلعأ  -
 ابلب(  ا MARPOLالتلـوث من السفـن  ) ع  نـلمة ليدوال يةاقفـتاالي ( ف Bة ) بـئف تحت تـفنص  -

 ا .تهالديتعو (Annex II)ي انلثا
 ل لتر من الماء .لكلغم ( م1-10) ويسات )50LD(حرية بلة منها للحياة الاتلقا عةجرال  -

 وزن اإلنسان . نم مكغكل ل ملغ( م 50-5) ويسات )50LD(منها لإلنسان  لةاتلقا عةجرال -
 
 :ييل امية والخطـر علـى اإلنسان والبيئة البحرية والتي تتصف بأي ممسالة طـوسمتة يوايملكا ادموال -3

 .(TLV 10 - 100 P.P.M)المليون ب زء( ج100-10ساوي )يعرض له ترية البحيئة اللبح لسمي يزركت لىأع -
 .(TLV 10 -100 P.P.M)( جـزء بالمليـون100-10سمح لإلنسان  التعرض له يساوي )ي يزركت ـىعلأ  -
ي انلثا ابلبا ) (MARPOLالدوليـة لمنـع التلـوث من السفـن  يةاقفـتاالي ( ف Cج )   ةئـف حتت فتصن -

(Annex II) ا .هالتديتعو 
 ل لتر من الماء .لكم لغ( م10-100) ويسات )50LD(للحياة البحرية  منها ةلتاقلا ةعرجلا -
 . نساناإل وزن من م كغل (  ملغم  لك50-500)  ويسات )50LD(ة منها لإلنسان لتاقلا ةـعرجلا -

 
 يلي : يـة ضعيفة التأثير على البيئة البحرية واإلنسان والتي تتصـف بأي ممااويملكا ادموال -4

 .) (TLV 100-1000 P.P.M( جزء بالمليون1000-100بيئة البحرية التعرض له يساوي )سمح للي يزركت لىأع -
 Annex)ي انلثا ابلبا  (MARPOL)فن لسا منث لولتا الدولية لمنعة قيفاتاالي ( فD)د ئةف حتت فتصن -

II) تهاديالتعو . 
 لماء .امن  رملغم لت(  100-1000) ويسات )50LD(البحرية  اةا للحينهم ةلتاقلا ةعرجلا -
 غم من وزن اإلنسان . ك للكم غمل(  500-5000) ويسات )50LD(منها لإلنسان  ةلتاقلا ةعرجلا -
 . سانناإلو يةرحلبا على المصادر ريثأتلا ةفيعض -



 

 
 ة :شعلما ادموال(  د
 ام .رغ كلل ريكورويك( م 0, 002ن )ع النوعيي شاطها اإلشعاعنيد زي يالت وادلما هيو

  
 نار األردني ديلتلوث تحتسب بالر اارأضر ديتقـ( ه
 
 
 

*TLV  =  THRESHOLD LIMIT VALUE  

*LD     =  LETHAL DOSE   

*PPM  =  PARTS PER MILLION 

 



 

 
 

 (أ-1) قمر حقمل
 

 وث البيئة البحرية بالزيوت في المياه االقليمية االردنية بالدينار االردنيتلر راأضر يدتق
 
 (5ة )ئف (4) ةفئ (3) ئةف (2) ئةف (1) ئةف   

ف صن
 تزيال

طن  كلل ررلضا مةقي نيفصالت قمر
 بالدينار

 2م25000ن م ثرأك 2م25000-5001 من 2م5000-1001 من 2م1000-2م501 من 2م500 منل قأ

 2م/ررضض ويعت 2م/ررض ضيوعت 2م/ررض ضيوعت 2م/ررض ضيوعت 2م/ررض ضيوعت

  0ر2  0ر3  0ر4  0ر6  0ر8  1000 1/1 فيخف

  1ر5  2  2ر5  4  5  3000 1/2 ليثق

  1ر5  2ر5  3ر5  5  6  4000 1/3 امخ

ت يولزا
 يةاتنبلا

  0ر20  0ر40 0ر60  0ر80  1  500 1/4

 
 -التالي: لب المثاساستنادا إلى كمية الزيت المنسكبة ومساحة انتشارها بناء  على الشرائح بالجدول وكل حالة على حدة وحلبيئي ا م احتساب الضرريت (أ)

 2م3000الفرضية في البحر =  ارتشناالة احمس، طن  5ت الفرضي المنسكب = زيالة ميك زنو ،هو زيت ثقيل "كمثال"ب سكمنالت زيال
 :ليتاحساب كالالم يتو

 احة المتبقيةمسال"  3م "رقة فئ     "2م "رقة فئ     "1م "رقة فئ      
 دينار 24500=  5000+  2000+  2500+  15 000( = 2م2000×ينارد 2ر5( + )2م500×دينار 4( + )2م500×ناردي 5ر( + )نادي 3000×طن 5)
 ن.من الطا حسب نسبته اهعليرر ضال ةقيمب تسطن بالكيلو غرام وتح 1التي تقل عن يات للكمزن ولا يرقدت تمي

 د.شا  على المادة األسقيا بالمزيج الزيتي يتم تقدير قيمة الضرر وثتلالة الح في (ب)
 ن.سفالو بحرية أة اللبيئفي االمطالبات في هذا الجدول األضرار التي قد تلحق بالمنشآت المقامة  باسة احتلصيحن ضمتت (  ال)ج

 
 

 (ب - )أ قمر حقمل
 
 الكيماوية والمشعة والفضالت في المياه اإلقليمية األردنية بالدينار األردني. ادبالمو يةالبحرة لبيئا وثلت رارضأ ريقدت



 

 ررويض ضعت -ثراكوم غك/ ترل 101ن م يض ضرروعت -مغك/ رتل 100 - 10 نم تعويض ضرر -مغك/  رتل10 نم لقأ فنصال

 300 30000 8000 ديدة السميةش يةاويمك ادمو

 150 15000 4000 امةس يةاويمك ادمو

 75 7500 2000 توسطة السميةم يةاويمك ادمو

 30 3000 1000 فيفة التأثيرخ يةاويمك ادمو

ة لمثل هذه المواد على البيئة فأنه يترك تقدير كل حالة على انفراد ومن قبل اللجنة أو خبراء مختصون في هذا المجال شديدال رةطولخل    رانظ ةشعم ادمو
. 

 غم/ك رتل كل. لد  5 1000 500  مةماوقي صحف صر

 قيم األضرار التي قد تلحق باإلنسان والمنشآت .ضمن ـاله ال تتعمبينة ألمواد الكيماوية على اإلنسان والبيئة فان قيم األضرار االة ورطـخ بببس (أ)
  األضرار في هذه الشرائح وكل حالة على حدة وحسب المثال التالي : ميق باستحا متي (ب)

 لتر/كغم . (150ال = )ثكم ةاوية الشديدة السمية المنسكبكيمالد والما يةكم
 (30000( لتر / كغم =100إلى  10) نم( + دينار 8000م =غلتر/ك( 10إلى اقل من 1ب كالتالي : من )سالحا تمي يثح
 دينار 15000دينار / لتر =  300× ترل50كغم = /تر( ل150لى إ 101) من+   
 اردين 53000=  15000+ 30000+8000ر = رضلة امقي عجموم

 دشأللمادة ااث بأكثر من مادة كيماوية يتم تقدير قيمة الضرر قياسا   على لولتالة ا( بح)ج    
 

 ( 2قم ) حق رمل
 بيئي الالحق بالمرجان الر ضرالر ديتق
 
 لعه أو ردمه أو نقله .من المرجان يتم تكسيره أو تخريبه أو خ بعمرر متل لكي ( أربعة آالف دينار أردن4000)  مبلغاحتساب يتم 

 
 


