تعليما ت رقم ( )37لسنة 2002
تعليما ت تش كي ل لجنة تقييم االضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها في منطقة العقبة
اإلقتصادية الخاصة وتعديالتها
صادرة بمقت ضى البند ( )6من الفقرة (ب) من المادة ( )70من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة رقم ( )21لسنة 2001
استنادا لل صالحيات المخولة للمجلس في البند ( )6من الفقرة (ب) من المادة ( )70من نظام حماية البيئة في
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )21لسنة  ،2001قر ر المجلس اتباع التعليما ت التالية:
الما دة  -1تسمى هذه الت عليمات (تعليمات تش كي ل لجنة تقييم اإل ض را ر بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها
لسنة  )2002وي عم ل بها من تاريخ .2002//
الما دة  -2ي كون لل كلما ت والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
القانون:
ن ظام حماية البيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
النظام:
مجلس المفوضين.
المجلس:
مفو ض شؤون البيئة.
المفوض:
مدي ر مديرية ا إلشراف والتنفيذ البيئي.
المدير:
لجنة تقييم األض را ر بالبيئة المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
اللجنة:
المحي ط الذي يشمل الكائنا ت الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما
البيئة:
يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعالت أي منها وما يقيمه ا إلنسان من
منشآ ت فيه .
ا التفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ( 78/73ماربول ) 78/73
ا التفاقية:
وأي اتفاقية دولية أو إقليمية تن ضم إليها المملكة أو ت كون طرفا فيها
وتتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث
.
وتشمل المواد التالية جميعها أو بعضها :الزيت والمزيج الزيتي والمادة
المواد الملوثة:
الخطرة والنفايات الخطرة وال صرف الصحي والقمامة والمادة ال ضارة
والمواد السائلة الضارة وفقا لتعاريف هذه المواد في النظام.
جميع ا أل ض را ر الناتجة عن ملوثات تطرح في البحر أو على اليابسة أو
األ ضرا ر البيئية:
إل ى الهواء ،وأيا كانت طبيعة هذه الملوثات ،بحيث تسبب إضرارا في
المكان الذي طرحت فيه أو في أماكن أخرى مجاو رة ،وسواء كانت هذه
األضرار حالية أو مستقبلية أو ذات أثر تراكمي.
المادة  -3أ -تشك ل في السلطة لجنة تسمى "لجنة تقييم ا ال ضرار بالبيئة" ويعين رئيس اللجنة من كادر السلطة
بقرار من رئيس السلطة وعضوية كل من:
 -1ثالثة أعضاء من السل طة يسميهم المفوض من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال البيئة
البحرية وتقييم األضرار البيئية في البح ر والصناعات المقامة على الشاطئ ونقل الزيت أو أي
أضرار بيئية أخرى.
 -2ع ضو من مؤسسة الموانئ يسميه مدير عام المؤسسة.
 -3عضو من السلطة البحرية األردنية يسميه مدير عام السلطة.
 -4عضو من محطة ال علوم البحرية يسميه مدير المحطة.
 -5عضو من الق طاع الخاص يسميه المفوض.
ب -يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضاء اللجنة الموظفين في السل طة.
ج -تختا ر اللجنة أحد أع ضائها ليتول ى أمانة س ر اللجنة ،ويقوم أمين السر بالمهام التالية:
 -1إعداد جداو ل أعمال اللجنة.

 -2تدوين محا ضر ا الجتماعات وتزويد أعضاء اللجنة بمحاضر االجتماعات والقرارات
المتعلقة بها وضمان دقتها ودقة التقارير التي تستلمها اللجنة أو ت عدها.
 -3االحتفا ظ بمحاض ر االجتماع والقرارات.
 -4أية أعما ل أخ رى تكلفه اللجنة بها.
الما دة  -4ت كون اجتماعات اللجنة كالتالي:
أ -يجتمع األع ضاء كلما دع ت الحاجة لذلك على أن يكون ذلك مرة كل شهر على األقل أو في
الحاالت الطارئة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه للنظر في أي أمور تحدد بموجب هذه
التعليمات أو يراها رئيس اللجنة الزمة.
ب -يكون النصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على األقل ،وتتخذ اللجنة قراراتها باإلجماع
صو ت معه
أو بأكث رية أصوات أعضاء الحا ض رين ،وعند تساوي ا أل صوا ت ير ّجح الجانب الذي ّ
رئيس الجلسة.
ج -ل رئيس اللجنة أن يطلب حضور ممثلين عن الدوائر الحكومية األخرى والمنظمات غير الحكومية،
على أن تتوافر في هؤالء الممثلين الخبرات المتعلقة بالمصادر البحرية والبرية والعلوم البحرية
البيئية واالقتصاد البيئي والهندسة والكيمياء والصحة وغيرها ،وتكون دعوة هؤالء الممثلين
لالستئناس برأيهم في أي مسألة تكون مو ضوع بح ث دون أن ي كون لهم حق الت صوي ت.
الما دة  -5أ -تتول ى اللجنة تقييم ا أل ض را ر الناتجة عن الحوادث البيئية في المنطقة وخليج العقبة ،وتما رس لهذه
الغاية الصالحيات الالزمة لتحقيق ما يلي:
 -1تحديد حجم األ ض رار المباشرة وغير المباشرة على البيئة ،وتعني ا ألض را ر غي ر المباش رة تلك
األضرار ذات اآلثار االقتصادية واالجتماعية والمادية.
 -2تحديد د رجة مساهمة كل طرف في ا أل ض رار البيئية الناتجة.
 -3تحديد قيمة الت عويضات المترتبة عل ى األ ض رار البيئية.
ب -تقوم اللجنة بالمهام التالية على وجه الخصوص لتحقيق األهدا ف المذ كورة في الفقرة (أ) من هذه
المادة:
 -1التنسيق مع الدوائ ر الحكومية األخ رى والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة لتقييم آثار
األضرار البيئية للتلوث البحري بما في ذلك انسكاب الزيت وعمليات التن ظيف الالحقة.
 -2د راسة التقا ري ر المرفوعة لها من الجهات ذات الع القة بمكافحة حواد ث التلوث البحرية التخاذ
الرأي المناسب بشأنها.
 -3تقييم اآلثار الكلية للحوادث على المصادر البيئية للمنطقة المتضررة من خالل برامج المراقبة
وتشمل تلك المصادر الث روة السم كية والز راعة والحياة الب رية ،وتحديد المدة الالزمة إلعادة
تل ك المصادر إلى حالتها الطبيعية.
 -4إعداد تقارير خ طية بنتيجة ا ألعمال واألنش طة التي تقوم بها وتعزيزها بالوثائق والمستندات
والصور وأي أوراق أو مواد أخرى ذات عالقة.
الما دة  -6على اللجنة عند تقييم الضر ر البيئي وال عو ض المالي المترتب على اإلضرار بالبيئة األخذ بعين االعتبار
ما يلي:
أ -موقع التلو ث ونوعه وحجمه أو بعده عن الساحل والمصدر الملوث والمناطق والكائنات الحية
أو غير الحية المتأثرة منه.
ب -حساسية تل ك المنطقة أو تلك الكائنات (محميات المرجان أو الجبا ل أو غيرها).
ج -القيمة ا القت صادية لتلك المنطقة (المرافق السياحية أو غيرها).
د -الد راسا ت والتحاليل الواجب القيام بها لتقييم مدى تأثير األضرار بالبيئة على المدى القريب
والبعيد.
هـ -المواصفات والم عايي ر المت علقة بالبيئة ومياه البحار والهواء وغيرها.

و -ت كالي ف استعادة المصادر الطبيعية المتضررة أو إعادة تأهيلها أو استبدالها أو الحصو ل على ما
يقابلها با إل ضافة إلى الفرق المتحقق من تناقص قيمة هذه الم صادر .
الما دة  -7أ -ترفع اللجنة تقاريرها الخطية بنتيجة أعمالها مع ززة بالوثائق الالزمة ومشفوعة بالتوصيات المناسبة
للمفوض التخاذ القرار بشأنها.
ب -عل ى المفوض اتخاذ قراره خالل ( )5أيام عم ل من تاريخ تسلم تقرير اللجنة بالموافقة على
توصياتها أو الطل ب منها إعادة التقييم الذي قامت به بموجب مذكرة خطية يشرح فيها أسبا ب
طل ب إعادة التقييم.
ج -في حا ل طل ب إعادة التقييم ،على اللجنة القيام بذل ك خالل ( )3أيام عمل على األكثر من تاريخ
المذك رة الخطية وي رفع التقرير ثانية إلى المفوض الذي يتخذ القرار النهائي بشأنه خالل يومي
عم ل على األكثر.
د -إذا لم يتخذ المفوض قرا ره بشأن تق رير اللجنة خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة ،فيعتبر ذلك موافقة على التقرير.
الما دة  -8يتحمل مسب ب التلوث البدل مقابل األعمال التي تقوم بها اللجنة والمتعلقة بتقييم األضرار البيئية ،وت رفع
اللجنة تقرير تكاليفها المعلل للمفو ض مع تقرير التقييم المشا ر إليه في الفق رة (أ) من المادة ( )7من
هذه التعليمات.
الما دة  -9تقوم اللجنة بإخطار مسبب التلوث بكتاب خطي بنتائج اللجنة خالل يوم من تاريخ صدور ق رار
المفوض النهائي.
الما دة  -10ت كون كافة ا ألوراق والمحاضر والتقارير الخاصة باللجنة  ،بما فيـها تل ك الـمشار إلـيها فـي البنـد
( )4من الفقرة (ب) من المادة ( )5من هذه التعليمات متاحة إلى المجلس لالطالع عليها في أي
وقت ،ويجوز لمسبب التلوث وأي شخ ص آخر م عني با الط الع عليها إال إذا رأى المفوض خالف
ذلك ،وللمفوض نش ر النتائج وا الستنتاجات األولية لغايا ت إع الم الجها ت الرسمية األخرى والجمهور
وأي أشخاص يحتمل تأثرهم باألضرار البيئية مباشرة.
الما دة  -11يرفع تق رير اللجنة إلى المحكمة المختصة التخاذ اإلجراءات المناسبة .
الما دة  -12ت عتبر م الحق هذه التعليمات جزءا ال يتجزأ منها ،ويتم احتسا ب األضرار البيئية التي يسببها الملوث
بناء على القيم والمعاد الت المنصوص عليها في هذه الم الحق ،وذلك باإلضافة إلى أي تعويضات
أخرى تقدرها اللجنة ولم ينص عليها في هذه الم الحق.
الما دة  -13تنش ر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

ملحق رقم ()1

ت صنيف المواد الملوثة :
أ ) ل غ ر ض تقدي ر ا ألضرار ،تقسم المواد الملوثة إل ى ما يلي :
 -1ال زيوت والمزيج الزيتي.
 -2المواد ال كيماوية.
 -3الص رف الصحي والقمامة.
ب) تصنف الزيـوت واألم زجة الزيتية وفقا لصفاتها وسبل معالجتها ومدى تأثيرها على البيئة البح رية إلى
الفئات التالية :
 -1المشتقات الخفيفة مثل البنزين والكاز والسوالر والتن ر وغي رها .
 -2المشتقا ت الثقيلة مثل الفيول والشحوم والزيوت المعدنية واإلسفلت و غيرها .
 -3النف ط الخام .
 -4ال زيو ت النباتية.
ج) ت صن ف المواد الكيماوية حسب درجة خطورتها وتأثيرها على البيئة البحرية واإلنسان إلى ما يلي :
 -1المواد الكيماوية الشديدة السمية والضر ر والتي تتص ف بأي مما يلي :
 أعلى ت ركيز يسمح للبيئة البحرية التع رض له أق ل من ( )1جزء بالمليون ).* (TLV (1) P.P.M أعلى ت ركي ز يسمح ل إلنسان الت عر ض له أقل من ( )1جزء بالمليون ). (TLV (1) P.P.M صنف ت تحـت فئة ( أ  ) Aفي االتفاقيـة الدوليـة لمنع التلـوث من السفن ) ) MARPOLالباب الثاني) (Annex IIوتعدي التها .
 الج رعة القاتلة منها للحياة البحرية ) * (LD50أقل من ملغم واحد لكل لتر من الماء. الج رعة القاتلة منها لإلنسان ) (LD50أقل من خمسة ملغرامات لكل كغم واحد من وزن اإلنسان. تسب ب س ر طانا لإلنسان . -2المـواد ال كيماويـة السامة والضا رة ل إلنسان والبيئة البحرية والتي تتصف بأي مما يلي :
 أعلى ت ركيز يسمح للبيئة البحرية الت عرض له  :من  10-1ج زء بالمليون (. )TLV 1-10 P.P.M أعل ى ت ر كيـ ز يسمح لإلنسان التعـرض له ( )1-10جــزء بالمليـون (. ) TLV 1-10 P.P.M صنفـ ت تح ت فئـة ( ب ) Bفي االتفـاقية الدولية لمنـع التلـوث من السفـن (  ) MARPOLالبابالثاني ) (Annex IIوتعدي التها .
 الجرعة القاتلة منها للحياة البحرية ) (LD50تساوي ( )1-10ملغم لك ل لتر من الماء . الجرعة القاتلة منها لإلنسان ) (LD50تساوي ( ) 50-5ملغم ل كل كغم من وزن اإلنسان . -3المواد الكيماوية متوس طـة السمية والخطـر علـى اإلنسان والبيئة البحرية والتي تتصف بأي مما يلي:
 أعلى ت ركيز يسمح للبيئة البح رية الت عرض له يساوي ( )10-100ج زء بالمليون ).(TLV 10 - 100 P.P.M أعلـى ت ركيز يسمح لإلنسان التعرض له يساوي ( )10-100جـزء بالمليـون).(TLV 10 -100 P.P.M صنفت تحت فئـة ( ج  ) Cفي االتفـاقية الدوليـة لمنـع التلـوث من السفـن ) ( MARPOLالباب الثاني) (Annex IIوتعدي التها .
 الج رعة القاتلة منها للحياة البحرية ) (LD50تساوي ( )10-100ملغم لك ل لتر من الماء . الج رعـة القاتلة منها لإلنسان ) (LD50تساوي (  )50-500ملغم لك ل كغم من وزن اإلنسان . -4المواد الكيماويـة ضعيفة التأثير على البيئة البحرية واإلنسان والتي تتصـف بأي مما يلي :
 أعلى ت ركيز يسمح للبيئة البحرية التعرض له يساوي ( )100-1000جزء بالمليون).( TLV 100-1000 P.P.M صنفت تحت فئة (د )Dفي االتفاقية الدولية لمنع التلو ث من السفن ) (MARPOLالباب الثاني (Annex) IIوتعديالتها .
 الج رعة القاتلة منها للحياة البحرية ) (LD50تساوي ( ) 100-1000ملغم لت ر من الماء . الج رعة القاتلة منها لإلنسان ) (LD50تساوي ( ) 500-5000ملغم لك ل ك غم من وزن اإلنسان . -ض عيفة التأثي ر على المصادر البح رية واإلنسان .

د) المواد المشعة :
وهي المواد التي ي زيد نشاطها اإلشعاعي النوعي عن ( ) 0, 002ميك رو كو ري ل كل غ رام .
هـ) تقدي ر أض را ر التلوث تحتسب بالدينار األردني

*TLV = THRESHOLD LIMIT VALUE
*LD = LETHAL DOSE
*PPM = PARTS PER MILLION

ملحق رقم (-1أ)
تقدي ر أض را ر تلوث البيئة البحرية بالزيوت في المياه االقليمية االردنية بالدينار االردني
صن ف
ال زي ت

رقم الت صنيف

قيمة الض رر ل كل طن
بالدينار

فئة ()1
أق ل من 500م2

فئة ()2
من 501م1000-2م2

تعوي ض ض ر ر/م2

ت عوي ض ض ر ر/م2

خفي ف

1/1

1000

 8ر0

 6ر0

ثقي ل
خام
الزيو ت
النباتية

2/1
3/1
4/1

3000
4000
500

5
6
1

4
5
 80ر0

فئة ()3
من 5000-1001م2

فئة ()4
من 25000-5001م2
تعوي ض ض ر ر/م2

ت عوي ض ض ر ر/م2
 4ر0

 3ر0

 5ر2
 5ر3
 60ر0

2
 5ر2
 40ر0

(أ) يتم احتساب الضرر البيئي استنادا إلى كمية الزيت المنسكبة ومساحة انتشارها بناء على الشرائح بالجدول وكل حالة على حدة وحس ب المثا ل التالي-:
ال زي ت المنسك ب هو زيت ثقيل "كمثال" ،و زن كمية ال زي ت الفرضي المنسكب =  5طن  ،مساحة االنتشار الفرضية في البحر = 3000م2
ويتم الحساب كالتالي:
فئة رقم " "3المساحة المتبقية
فئة رقم ""2
فئة رقم ""1
( 5طن× 3000دينا ر)  5( +دينار×500م 4( + )2دينار×500م 5( + )2ر 2دينار×2000م 24500 = 5000 + 2000 + 2500 + 15 000 = )2دينار
يتم تقدير الو زن للكميات التي تقل عن  1طن بالكيلو غرام وتحتس ب قيمة ال ض رر عليها حسب نسبتها من الطن.
في حالة التلوث بالمزيج الزيتي يتم تقدير قيمة الضرر قياسا على المادة األشد.
(ب)
(ج) ال تت ضمن ح صيلة احتسا ب المطالبات في هذا الجدول األضرار التي قد تلحق بالمنشآت المقامة في البيئة البحرية أو السفن.
ملحق رقم (أ  -ب)
تقدي ر أ ض را ر تلوث البيئة البحرية بالمواد الكيماوية والمشعة والفضالت في المياه اإلقليمية األردنية بالدينار األردني.

فئة ()5
أكثر من 25000م2
ت عوي ض ض ر ر/م2
 2ر0
 5ر1
 5ر1
 20ر0

من  101لتر /ك غم واكثر -ت عويض ضرر
من  100 - 10لت ر /ك غم -ت عويض ضرر
أق ل من 10لت ر  /كغم -تعويض ضرر
ال صنف
300
30000
8000
مواد كيماوية شديدة السمية
150
15000
4000
مواد كيماوية سامة
75
7500
2000
مواد كيماوية متوسطة السمية
30
3000
1000
مواد كيماوية خفيفة التأثير
نظ را للخ طو رة الشديدة لمثل هذه المواد على البيئة فأنه يترك تقدير كل حالة على انفراد ومن قبل اللجنة أو خبراء مختصون في هذا المجال
مواد مشعة
.
 5د .ل كل لت ر /كغم
1000
500
صر ف صحي وقمامة
بسبب خ طـورة المواد الكيماوية على اإلنسان والبيئة فان قيم األضرار المبينة أعـاله ال تت ضمن قيم األضرار التي قد تلحق باإلنسان والمنشآت .
(أ)
يتم احتسا ب قيم األضرار في هذه الشرائح وكل حالة على حدة وحسب المثال التالي :
(ب)
كمية المواد ال كيماوية الشديدة السمية المنسكبة كمثال = ( )150لتر/كغم .
حيث يتم الحسا ب كالتالي  :من ( 1إلى اقل من )10لتر/كغم = 8000دينار)  +من ( 10إلى  )100لتر  /كغم =)30000
 +من ( 101إلى  )150لتر /كغم =50لتر×  300دينار  /لتر =  15000دينار
مجموع قيمة ال ض ر ر =  53000 = 15000+ 30000+8000دينار
(ج) بحالة التلو ث بأكثر من مادة كيماوية يتم تقدير قيمة الضرر قياسا على المادة ا ألشد
ملحق رقم ( ) 2
تقدي ر ال ضرر البيئي الالحق بالمرجان
يتم احتساب مبلغ (  )4000أربعة آالف دينار أردني لك ل مت ر مربع من المرجان يتم تكسيره أو تخريبه أو خلعه أو ردمه أو نقله .

