نظام رقم ( )22لسنة 2001
نظام متنزه العقبة البحري وتعديالته
المنشور على الصفحة  716من عدد الجريدة الرسمية رقم  4477بتاريخ 2001/2/15
صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ( )56من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتعديالته رقم  32لسنة 2000
المادة 1
يسمممى هم ا النمممان ( نمممان متنممة العقبممة البحممر لسممنة  ) 2001ويعمممب بممه مممن تمماريخ نشممر م
الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت
تدل القرينة على غير ذلك:

هم ا النممان المعمان المخصصمة ل ما أدنما مما لمم

القانون:

قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

السلطة:

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

المجلس:

مجلس المفوضين.

الرئيس:

رئيس المجلس.

المفوض:

مفوض شؤون البيئة

المتنة :

متنة العقبة البحر المنصوص عليه

السلطة.
ه ا النمان.

البني ة التحتية  :جميع التج يةات والمنشآت المنقولة وغير المنقولة الواقعمة دالمب المتنمة أو علمى
حدود كالعوامات الطا ية الخاصة بتحديد المناطق أو تلك المسمتخدمة للتمربي( ( رسمو القموار )
ومنشممآت العبممور مموج المرجممان واألسمموار ومرا ممق لممدمات الممةوار وتج يممةات جمممع القمامممة
والنفايات الصلبة ومرا ق رسو القوار واللوحمات اإلرشمادية وعالممات الحمدود البريمة األلمر
وغيرها .
المادة 3
تحدد حدود المتنة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 4
ي دف المتنة إلى ما يل :
أ  .المحا مة على البيئة وصون المصادر الطبيعية
 .ر ع القيمة الجمالية لشواطئ المتنة ومياهه .

المتنة .

ج .المحا مة على السالمة العامة من لالل تنميم األنشطة العامة ورقابت ا .
د .المسمماهمة مم تحديمممد وتطبيممق اإلجمممرا ات الالزمممة إلدارة وضممب( جميمممع األنشممطة التنمويمممة
والعلمية والسياحية والتر ي ية والمالحية والتجارية الخاصة من ا والعامة الت ل ا تأثير على بيئمة
المتنة وذلك لتجنب اآلثار السلبية الت قد تنتج من ه األنشطة والتخفيف من ه اآلثار .
هممـ .تنفي م بممرامج البح م العلم م إلعممادة تأهيممب الحيممود المرجانيممة والمصممادر الطبيعيممة األلممر
المتضممررة مممن األنشممطة المختلفممة وأ عوامممب ألممر ومتابعممة تطمموير ه م البممرامج وتحممديث ا
ومراقبت ا .
و .تس يب إجرا البحوث العلمية واإلشراف علي ا لتجنب حدوث أ آثار سلبية تترتب علي ا .
المادة 5
أ  .تشممكب م السمملطة لجنممة لاصممة إلدارة المتنممة تسمممى ( لجنممة متنممة العقبممة البحممر ) برئاسممة
المفوض وعضوية كب من:
نائبا للرئيس .
 مدير المتنة ثالثة أشخاص يعين م الرئيس بتنسيب من المفوض . .تتولى اللجنة الم ان التالية :
 .1وضممع سياسممة إدارة المتنممة وتنميتممه وتطمموير وتقممديم ا إلممى الممرئيس لعرضم ا علممى المجلممس
إلصدار قرار بشأن ا .
 .2إعداد الخطة السنوية إلدارة المتنة بموا قة المجلس ومتابعة تنفي ها .
 .3تحديمد المخصصممات الالزممة لنفقممات المتنممة إلقرارهما مممن المجلممس وإدراج ما ضمممن موازنممة
السلطة السنوية .
 .4إعداد التعليمات اإلدارية والمالية والفنية وتقديم ا إلى الرئيس لعرض ا على المجلمس إلصمدار
قرار بشأن ا .
 .5أ أعمال أو م ان ألر يقتضي ا حسن العمب المتنة يكلف ا ب ا الرئيس أو المفوض.
المادة 6
أ  .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس ا أو نائبه عند غيابه مرة على األقب كب ش ر وتكون اجتماعات ا
قانونيممة بحضممور أغلبيممة أعضممائ ا علممى أن يكممون مممن بيممن م الممرئيس أو نائبممه وتتخ م قرارات مما
وتوصيات ا باألكثرية و حال تساو األصوات يرجح الجانب ال صوت معه رئيس االجتماع
.
 .علممى اللجنممة توثيممق جميممع أعمال مما ور ممع قرارات مما وتوصمميات ا للممرئيس التخمماذ اإلجممرا ات
المناسبة بشأن ا .
المادة 7
تتضمن الخطة السنوية إلدارة المتنة األمور التال :
أ  .تحديد واجبات العاملين المتنة المسؤولين عن تنفي الخطة .
 .تحديد مصادر التمويب لجميع متطلبات إدارة المتنة .

ج .تطوير أساليب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين ال يئات العامة والخاصمة ذات العالقمة
بأهداف وأعمال المتنة .
د .وضممع بممرامج التوعيممة والتثقيممف بقيمممة الحيممود المرجانيممة وهشاشممت ا وغيرهمما مممن المصممادر
لليج العقبة وكيفية التعامب مع ا .
الطبيعية األلر
هـ .تحديد متطلبات وشروط ترليص أنشطة البح العلم ورقابت ا .
و .تحديد متطلبات وشروط ترليص مراكة الغوص والرياضات المائية .
ز .وضع برنامج رقابة بيئ دالب المتنة ومتابعة تنفي وتطوير .
ح .إعداد المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة
المتنة وتحديد أسلو تنفي ها .

المتنة والت ل ا تأثير على بيئة

ط .تنميم عمليات الصيد وتحديد اإلجرا ات الخاصة ب ا .
 .تنميم المتنمة وتقسميمه إلمى منماطق محمددة االسمتعمال وتحديمد الشمروط والقيمود واإلجمرا ات
الواجبة التطبيق كب منطقة يه .
ك .تحديممد اإلجممرا ات والقيممود الواجممب مراعات مما وتطبيق مما للتخفيممف مممن األضممرار الناجمممة عممن
األنشطة المختلفة والحد من ا .
ل .تنميم استخدان المراكب البحرية على التالف أنواع ا

المتنة .

ن .تحديممد الشممروط والمتطلبممات المتعلقممة بإنشمما المرا ممق السممياحية وغيرهمما مممن اإلنشمما ات م
المتنة .
ن .وضممع أسممس تسمم يب جميممع االسممتعماالت الخاصممة والعامممة للمتنممة بطريقممة تضمممن سممالمة
األشخاص وتؤمن حماية المصادر الطبيعية والبيئة والبنية التحتية للمتنة .
س .تحديد أوجه التعاون مع ال يئات الدولية ذات العالقة بإدارة البيئة البحرية .
ع .أ أمور ألر ير الرئيس أو اللجنة إضا ت ا للخطة.
المادة 8
يتولى رئيس اللجنة اإلشراف على حسن سير العمب

المتنة ومتابعة تنفي أنشطته.

المادة 9
مممع مراعمماة أحكممان أ تشممريع معمممول بممه م المملكممة يجمموز للمجلممس بنمما علممى تنسمميب الممرئيس
االتفاج مع ج ات مؤهلة لتطوير المتنة بمقتضى عقود تبرن ل الغاية .

المادة 10
مع عدن اإللالل بأ عقد يبرن إلدارة المتنة وتطوير يحمر التصرف
منطقة المتنة .

األراض الواقعة م

المادة 11
أ  .تخصص جميع المبالغ المتأتية للمتنة من تطبيق أحكان ه ا النمان والتعويضات المترتبة على
مخالفة أحكامه حسا لماص ضممن موازنمة السملطة لإلنفماج منمه م أغمراض نشماط المتنمة
وأهدا ه.
 .يجوز للجنة المتنة قبول المساعدات والتبرعات الت تقدن للمتنة بموا قة من المجلس وعلمى
أن تؤل موا قة مجلس الوزرا إذا كانت من مصدر غير أردن .
المادة 12
أ  .يحممر تحممت طائلممة المسمؤولية القانونيممة القيممان م منطقممة المتنممة بمأ أعمممال أو تصممر ات أو
أنشطة أو إجرا ات من شأن ا تدمير أو إتالف أو تدهور البيئة الطبيعية أو اإلضرار بالحياة البرية
أو البحريممة أو المسمماس بالمسممتو الجمممال لمنطقممة المتنممة كممما يحمممر شممق الطممرج أو القيممان
بمشروع زراع أو صناع أو سكن أو إقاممة المبمان أو المنشمآت عمدا المرا مق التم تخصمص
للةوار .
منطقة المتنة وتحت طائلة المسؤولية القانونية وعلى وجه الخصموص القيمان بمما

 .ويحمر
يل :
 .1صممميد الكائنمممات البريمممة أو البحريمممة أو نقل ممما أو قتل ممما أو إيممم ائ ا أو القيمممان بأعممممال ممممن شمممأن ا
اإلضرار ب الكائنات.
 .2جممممع أو قطمممف أو نقمممب أ كائنمممات أو ممممواد رسممموبية أو عضممموية مثمممب الصمممدف أو الشمممعب
المرجانية أو الصخور أو التربة أو أل ها أل غرض من األغراض إال بتصريح لماص يصمدر
الرئيس ل الغاية.
 .3إتالف النباتات أو نقل ا .
 .4اإلضرار بالمنشآت والمعدات والتج يةات ومرا ق الخدمات البرية أو البحرية.
 .5إتممالف أو تممدمير التكوينممات الجيولوجيممة أو المنمماطق الت م تعتبممر موطنمما لفصممائب الحيمموان أو
النبات أو لتكاثرها أو هجرت ا .
 .6إدلال أجناس غريبة لمنطقة المتنة حيوانية كانت أن نباتية .
 .7تلوي تربة منطقة المتنة أو مياه ا أو هوائ ا بأ شكب من األشكال.
 .8إلقا القمامة على الشاطئ أو

البحر .

 .9قيادة المركبات على الشاطئ إال بتصريح لاص يصدر الرئيس ل

الغاية.

 .10التخييم إال

األماكن المخصصة بموجب تصريح لاص يصدر الرئيس ل

الغاية .

المادة 13
أ  .يخممول مووفممو المتنممة وأ ممراد األمممن العممان والشممرطة السمماحلية بضممب( المخالفممات وتحريرهمما
والقيمان بمماإلجرا ات الالزمممة و ممق أحكممان التشممريعات النا م ة والقممانون وهم ا النمممان وتحممدد نممماذج
تحرير المخالفات والضمبوط واإلجمرا ات الخاصمة ب ما بموجمب تعليممات يصمدرها المجلمس ل م
الغاية .
 .يعاقب كب من يرتكب مخالفة أل حكم ممن أحكمان هم ا النممان بمأ ممن العقوبمات المنصموص
علي ا المادة  54من القانون.
المادة 14
أ  .يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفي أحكان ه ا النمان بما ذلك :
 .1تحديد البدل ال تستو يه لجنة المتنة مقابب استعمال مرا قه والخدمات المقدمة يه .
 .2تنميم عمليات الصيد واإلجرا ات الخاصة ب ا .
 .3تحديد نماذج المستندات المعتمدة الالزمة للصرف والقبض والمفوضين بتوقيع ا .
 .يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكان ه ا النمان
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الجريدة الرسمية.

