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ونية ة مديرية البيئة اإلخبارية اإللكتر  نشر
ي حماية البيئة وال

 
ز اهم األنشطة المتعلقة ف ي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وتبر

 
ة دورية اخبارية تصدرها مديرية البيئة ف حفاظ نشر

ي منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة 
 
ي نظام حماية البيئة رقم عليها ف

 
 2001لسنة  .  21وإقليمها لضمان التنمية المستدامة والمعايبر المحددة ف

ي : فلمزيد من اإلست
 
ون يد اإللكتر  hamohaisen@aseza.joسارات او المالحظات التواصل عتر التر

 

ي هذا التقرأ 
 
     عدد : ف

 . 2019مديرية البيئة تنفذ حمالت بيئية مكثفة خالل عطلة عيد األضىح المبارك  :  ختر العدد  ➢

ي موقع الميناء الجديد  ➢
 
 . المنطقة الصناعية الجنوبية-حملة رصد الملوثات الغازية ف

 .   4م حملة " إتركها نظيفة " رق ➢

 قسم التوعية البيئية      إعداد وتحرير :    

 حمزة المحيسن                          

ي اإلعداد :     
 
ي شارك ف

 قسم التقييم والرصد البيئ 

ي                             م.تاال الخض 

ي                            
 م.محمد الكباريئر

اف :             مدير مديرية البيئة     إشر

 تغريد المعايطة                       



             

ي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تنفذخبر العدد  :  
حمالت بيئية مديرية البيئة ف 

 2019مكثفة خالل عطلة عيد األضىح المبارك 

 

ي زيادة عدد الزوار 
 
نظرا لما تشهده مدينة العقبة خالل العطل واألعياد الرسمية من حراك سياحي يثمتل ف

ي ذلك وخاصة عىل شواطئ مدينة العقبة ، قامت مديرية البيئة للمدينة وزيادة األنشطة السياحية المرت
 
بطة ف

ي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة بتنفيذ حمالت بيئية مكثفة خالل عطلة عيد األضىح المبارك 
 
ف

ي 
 
ي ف

ات ابن حيان بتسيبر المختبر المتنقل والمعن  ، فمنذ بداية العطلة قامت المديرية وبالتعاون مع مختبر

ي موقع الميناء الجديد مراق
 
ي الهواء والناجمة عن األنشطة الصناعية وذلك ف

 
ي  –بة ورصد اإلنبعاثات ف

مبان 

كائها من الهيئات الحكومية والخاصة  امن مع هذه  الحملة قامت مديرية البيئة وبالتعاون مع شر اإلدارة ، وبالب  

ة من خالل إستهدافها لزوار المدينة والشبابية والتطوعية  ايضا بتنفيذ حملة بيئية توعوية لزوار مدينة العقب

ي كانت بعنوان " إتركها 
ي مدينة العقبة حبث شملت هذه الحملة الن 

 
عبر معابر الدخول الحدودية الخاصة ف

ي الحفاظ عىل نظافة 
 
نظيفة " عىل فعاليات متعددة وذلك إليصال رسائل توعوية لزوار المدينة للتعاون ف

 .  المدينة



ي موقع الميناء الجديد     
 
  المنطقة الصناعية الجنوبية-حملة رصد الملوثات الغازية ف

ي 
ئ حيث تم وضع المختبر المتنقل جنوب غرب مبان  كة إدارة وتشغيل الموان   اإلدارة الرئيسية لشر

ة ولمدة ثالثة أيام تنفيذا لخطة طوارئ عيد االضىح المبارك  ي الفب 
 
حرصا  14/8/2019-12ف

ي المنطقة الصناعية الجنوبية عىل المتابعات الحثيثة 
 
وحفاظا عىل سالمة لنوعية الهواء ف

ي المنطقة الجنوبية،
 
جود المحطتير  الثابتتير  للرصد اللتير  تغطيان وذلك باإلضافة لو  العاملير  ف

 المنطقة ذاتها. 

ي 
 
 بأنه وقد سبق وخالل عطل األعياد للعام السابق وعيد الفطر لهذا العام وضع المختبر ف

ً
علما

عدة مواقع داخل حرم الميناء ، وتم القياس بأماكن متعددة مثل الساحات ومكاتب الموظفير  

ورصد أي تأثبر للملوثات  للوقوف عىل نوعية الهواءباستخدام أجهزة الرصد المحمولة وذلك 

 بحكم حداثة الموقع. ية الغاز 

 موقع الرصد  •

 



 نتائج الرصد  •

: 1140/2006بحسب مواصفة نوعية الهواء المحيط رقم  ي
 ، فقد تبير  اآلن 

ة الرصد حيث بلغ المعدل  - عدم وجود أي تجاوز للمعدل اليومي لغاز األمونيا خالل فب 

 . µg/m3 270المعدل الطبيعي حيث أن ، µg/m3 35.7اليومي 

ة الرصد حيث بلغ المعدل اليومي  - ة خالل فب   116.7عدم تجاوز المعدل اليومي لألغبر

µg/m3  ، 120المعدل الطبيعي µg/m3 . 

يتعدم وجود تجاوز للمعدل اليومي ألكاسيد  - وجير  حيث كانت جميعها  الكبر والنيب 

 ضمن المعدالت الطبيعية. 

 خالل عطلة عيد األضىح المبارك   "  4 رقم "حملة اتركها نظيفة

ي 
ي اطار الجهود الن 

 
تقوم فيها سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ومن خالل مفوضية ف

ة االعياد  شؤون البيئة واإلقليم باعداد وتنفيذ حمالت التنظيف التوعوية البيئية خالل فب 

ا من زوار مدينة  ي تشهد خاللها مدينة العقبة حضورا كببر
ي العطل الن 

 
الرسمية والوطنية وف

ي يوم األربعاء الموافق العقبة الكرام أختتمت  مديري
 
ي السلطة ف

 
فعاليات    2019-8-14ة البيئة ف

" وذلك بعد ان أستهدفت الحملة   منطقة معبر الدرة الحدودي  من  4 حملة " إتركها نظيفة

ي المعبر  من اكوام النفايات المتجمعة فيها بفعل الرياح 
 
خالل تنظيف المناطق المحيطة ف

ي للن
فايات من مستخدمي هذه المنطقة  حيث تم تجميع واستخراج باإلضافة لاللقاء العشوانئ

ي اكياس وكرتون وعبوات المياه البالستيكية 
 
ة من  النفايات المتنوعة والمثمثلة ف كميات كببر

ي جاءت برسالة تحمل  " العقبة نظيفة باهلها وزوارها 
ي تنفيذ الحملة الن 

 
ها وشارك ف وغبر

كل من  االدراة الملكية لحماية البيئة    الرابعة خالل عامير  ويتم تنفيذها للمرة ...أتركها نظيفة "

كة " اورباسبر "  كة / العقبة ،  وشر طة البيئية / فرع  العقبة ،  ومجلس الخدمات المشب  ) الشر

ي متطوعي فرق مركز شباب العقبة /  ي العقبة وبحضور مشاركير  من نشام ومنتسنر
 
للنظافة ف

كلنا االردن  ومجموعة القمر الكشفية ومبادرة أترك اثرا   مديرية شباب العقبة  وهيئة شباب

ي انتهت و استمرت عىل مدار ثالثة أيام  وكانت حصيلة وكوادر مديرية البيئة ، 
هذه الحملة  الن 

ي العقبة   
 
ي استهدفت جميع المراكز الجمركية الحدودية ف

من عطلة عيد األضىح المبارك  والن 

ات اكبر من )نصف  طن  ( من النفاي ات المتنوعة  باإلضافة لقيام المتطوعير  بتوزي    ع النشر

ي المدينة عىل زوار المدينة 
 
التوعوية الخاصة بالحفاظ عىل نظافة البيئة والمرافق العامة ف

ي تدخل مدينة العقبة الستخدامها 
الكرام باإلضافة لتوزي    ع أكياس خاصة عىل السيارات الن 

ي شوارع المدين
 
 . ة   تجنبا اللقاء النفايات ف

 



 أبرز فعاليات الحملة : 

ها عىل  -1 سبق تنفيذ الحملة وأثناء التنفيذ ايضا تصميم واعداد منشورات توعوية بيئية تم نشر

منصات مواقع التواصل اإلجتماعي المختلفة ومنها صفحة السلطة الرسمية وفيما يىلي صورة عن 

ي تم تصميمها من قبل قسم التوعية البيئية : 
 هذه المنشورات التوعوية الن 



ي مواقع مختلفة توزي    ع ونشر -2
 
  اليافطات اإلرشادية  للحفاظ عىل نظافة المدينة ف

 

 



تنظيف المواقع المستهدفة بالخطة وهي المعابر الجمركية ويرافقها حملة توزي    ع  أكياس خاصة -3

بالنفايات المتعلقة بسيارات الزوار الذين يدخلون العقبة باإلضافة لتوزي    ع كروت عطرية مخصصة 

ي للسيارات تحمل 
ويجية الخاصة بالحملة  صور عن المواد التوعوية الن  شعار الحملة مع العبارة الب 

 تم توزيعها عىل زوار مدينة العقبة : 

 

 

 

 

 

 



 لمواقع المستهدفة : نتائج الحملة حسب ا

ي ايام عيد األضىح المبارك   – 12/8/2019اليوم األول  ✓
 ثان 

 الموقع : معبر وادي عربة  

ي فعاليات الموقع  
 
 كانوا عىل النحو التالي : المشاركير  ف

 مهامهم  اسم الجهة 

اف والتنظيف وتوزي    ع المنشورات واألكياس باإلضافة  كوادر مديرية البيئة  اإلشر
 للتنظيف مع المتطوعير  

طة البيئية   التنظيف وتوزي    ع المنشورات والرفقة األمنية  الشر

ات التوع مديرية شباب العقبة   وية متطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر
ات التوعوية هيئة شباب كلنا االردن   متطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر

ات التوعوية مبادرة أترك أثرا   متطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر
كة  المشاركة بتنظيف الموقع  وجمع النفايات من مواقع الحملة  مجلس الخدمات المشب 

 من خالل االليات الخاصة بالمجلس 
كة اورباسبر لخدمات النظافة  شر

ي العقبة 
 
 ف

توزي    ع االكياس الخاصة بالتنظيف وجمع النفايات من مواقع 
كة   الحملة من خالل االليات الخاصة بالشر

كة العقبة للنقل  ي التنظيف وتوزي    ع ايصال المشاركير  ب شر
 
االضافة للمشاركة ف

 المنشورات 
ي تم تجميعها                

 كيلو غرام     150وزن النفايات الن 

ي تم توزيعها                  
 كيس   1000مجموع األكياس الخاصة بالسيارات الن 

                

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ي للحملة   ✓
  اليتم ،  الموقع: معبر وادي  13/8/2019اليوم الثان 

ي فعاليات الموقع كانوا عىل النحو التالي : 
 
 المشاركير  ف

 مهامهم  اسم الجهة 

اف والتنظيف وتوزي    ع المنشورات واألكياس  كوادر مديرية البيئة  اإلشر

 باإلضافة للتنظيف مع المتطوعير  

طة البيئية   التنظيف وتوزي    ع المنشورات والرفقة األمنية  الشر

ات التوعوية  مديرية شباب العقبة   متطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر

ات التوعو  هيئة شباب كلنا االردن   يةمتطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر

مجموعة القمر 

 الكشفية 

ات التوعوية  متطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر

ات التوعوية مبادرة أترك أثرا   متطوعير  للتنظيف وتوزي    ع النشر

مجلس الخدمات 

كة   المشب 

المشاركة بتنظيف الموقع  وجمع النفايات من مواقع 

 الحملة من خالل االليات الخاصة بالمجلس 

كة اورباسبر لخدمات  شر

ي العقبة 
 
 النظافة ف

توزي    ع االكياس الخاصة بالتنظيف وجمع النفايات من 

كة   مواقع الحملة من خالل االليات الخاصة بالشر

كة العقبة للنقل  ي التنظيف ايصال المشاركير  ب شر
 
االضافة للمشاركة ف

 زي    ع المنشورات و وت

ي تم تجميعها                
 كيلو غرام    150وزن النفايات الن 

ي تم توزيعها                  
 كيس   1000مجموع األكياس الخاصة بالسيارات الن 

ي تم توزيعها                
 بوع  كرت مط  1000مجموع الكروت العطرية التوعوية  الن 

 
 



ي فعاليات الموقع كانوا : موقع مركز الدرة الحدودي   /    14/8/2019ليوم الثالت  ا ✓
 
المشاركير  ف

 عىل النحو التالي : 

 مهامهم  اسم الجهة 

اف والتنظيف مع المتطوعير   كوادر مديرية البيئة   اإلشر

طة البيئية   التنظيف والرفقة األمنية  الشر

 متطوعير  للتنظيف  مديرية شباب العقبة 

 متطوعير  للتنظيف  هيئة شباب كلنا االردن 

مجموعة القمر 

 الكشفية 

 إعتذرت عن المشاركة 

 متطوعير  للتنظيف  مبادرة أترك أثرا 

مجلس الخدمات 

كة   المشب 

المشاركة بتنظيف الموقع  وجمع النفايات من مواقع 

 الحملة من خالل االليات الخاصة بالمجلس 

كة اورباسبر لخدمات  شر

ي العقبة 
 
 النظافة ف

توزي    ع االكياس الخاصة بالتنظيف وجمع النفايات من 

كة   مواقع الحملة من خالل االليات الخاصة بالشر

كة العقبة للنقل   ايصال المشاركير   شر

ي تم تجميعها                
 كيلو غرام    200وزن النفايات الن 

 

 الناتج االجمالي لمنجزات الحملة لكافة المواقع  كالتالي : 

ي تم تجميعها :  ✓
 كيلو غرام ) نصف  طن ( .    500وزن النفايات الن 

ي تم توزيعها :   ✓
 كيس .   2000مجموع األكياس الخاصة بالسيارات الن 

ي تم توزيعها :   ✓
 كرت  عطري مطبوع  .     1000مجموع المنشورات الن 

 
 

 

  


