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   2001( لسنة  13تعليمات رقم )
 تعليمات إجراءات عمل الضابطة العدلية البيئية  

 
رقم  نظام حماية البيئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  ( من  70صادرة بمقتضى المادة )

 2001( لسنة  21)
 
 

 عقبة االقتصادية الخاصةنظام حماية البيئة في منطقة ال( من  70استناداً للصالحيات المخولة للمجلس في المادة )
 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 21رقم )

 
( ويعمةةل ب ةةا مةةن 2001تسمى هذه التعليمات )تعليمات إجراءات عمل الضابطة العدلية البيئيةةة لسةةنة    -1المادة  

 من المجلس .  إقرارهاتاريخ 
 

ت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ل ا أدناه ما لم تدل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد  -2المادة  
 القرينة على غير ذلك:

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.    القانون:  
نظةةام حمايةةة البيئةةة فةةي منطقةةة العقبةةة االقتصةةادية الخاصةةة  النظام: 

 المعمول به. 
 مجلس المفوضين.   المجلس:  
 المجلس.رئيس    الرئيس:  
 مفوض شؤون البيئة.   المفوض: 
  

 
يعتبر من أفراد الضابطة العدلية البيئية الموظف المفوض من الةةرئيس أو مةةن أو عضةةو مةةن أعضةةاء   -3المادة  

 المجلس وفق صالحياته كما هو منصوص عليه في القانون.
 

 قيام بما يلي في المنطقة: يجوز للضابطة العدلية البيئية وفقاً ألحكام القانون والنظام ال -4المادة 
 فيما يتعلق باألشخاص: -أ

يقودهةةا فةةي الحةةاالت التةةي يشةةتبه في ةةا  القارب التةةيتفتيش الشخص وتفتيش المركبة أو  -1
على أنه إذا كان الشخص المةةراد تفتيشةةه أنثةةى نظام،  بوجود مخالفة ألحكام القانون أو ال

 فال يجوز تفتيش ا إال من قبل موظفة أنثى مفوضة بذلك.
 التحفظ على المركبات أو القوارب والمواد واألدوات والمستندات والوثائق ذات العالقة.   -2
القبض على األشخاص المخالفين ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضةةاه و توقيةةف  -3

يخضعوا لألوامر التي تعطى ل م من قبل رجةةال الضةةابطة   أنالمركبات و على سائقي ا  
استعمال الوسائل المناسبة لتوقيف وسائط النقل عندما ال يستجيب   العدلية الذين يحق ل م

 سائقوها ألوامرهم.
 

 فيما يتعلق بالمواد واألدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة:  -ب
مصادرت ا وحصرها وتنظيم محضر ضبط ب ا، ومن ثم نقل ا إلى أقرب مركز أمني، و  -1

 ةةا علةةى أن يتحمةةل يلعي ا وتعيين حةةارس نقل ا، فيجوز التحفظ عل  إمكانيةفي حالة عدم  
 المخالف النفقات المترتبة على ذلك. 

التصرف ب ا أو إتالف ا بقرار مةةن لجنةةة تشةةكل مةةن قبةةل المفةةوض ل ةةذه ال ايةةة و تحةةت  -2
 .  إشراف ا

الحجز على أو وسيلة نقل أخرى تم بواسةةطت ا نقةةل هةةذه المةةواد واألدوات أو إذا كانةةت  -3
 تخدمة في المخالفة.مسالتلك المركبات هي ذات ا 

ً   واألدوات سةةواءً   تلك المواديشتبه في ا وجود    التي  ماكناألالدخول إلى   -4  أو محةةالً   مخزنةةا
أو غير ذلك، أما المنازل فال يجوز تفتيش ا إال بحضةةور المختةةار أو شةةاهدين وبموافقةةة 

 المدعي العام. 
 

 اإلجراءات األخرى المتعلقة بما يلي:  -ج
 .نظام( من ال67( و)66ضبط المخالفات المنصوص علي ا في المادتين ) -1
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( مةةن نظةةام متنةةزه العقبةةة البحةةرو 12ضبط المخالفات المنصةةوص علي ةةا فةةي المةةادة ) -2
 المعمول به. 

 أو م ام أخرى يكلف ا ب ا المجلس أو الرئيس أو أو عضو من أعضاء المجلس. -3
 

طلب مساعدة السلطات المدنيةةة والعسةةكرية وقةةوى األمةةن العةةام للقيةةام الضابطة العدلية البيئية مخولة ب  -5المادة  
 بعمل ا.  

 
على جميع رجال الضابطة العدلية البيئية حمل ال ويات والبطاقات الخاصة ب م أثناء القيام بم ام م،   -أ  -6المادة  

  م بالعمل. عند قيام إبرازهكما يعطى رجال الضابطة العدلية البيئية تفويضا خطيا للخدمة وعلي م 
 

يتقيد رجال الضابطة العدلية البيئية بارتداء الةةزو الرسةةمي والرتةةب والشةةارات المميةةزة ل ةةم أثنةةاء   -ب
 قيام م بأعمال م إذا تطلبت ذلك طبيعة عمل م.

 
على كل فرد من أفةةراد الضةةابطة العدليةةة البيئيةةة إعةةداد تقةةارير مكتوبةةة وموقعةةة منةةه يسةةجل في ةةا أو   -7المادة  

، وتسليم هذه التقارير فور إعدادها إلى رئيسه المباشر، نظامتخذها لتنفيذ أحكام القانون والإجراءات ي
ويشمل ذلك التحقق من المخالفات البيئية بمحضر ضبط ينظم وفق األصول المحددة في التشةةريعات 

   ذات العالقة، بما في ذلك المعلومات الواجب وجودها في هذا المحضر والقوة القانونية له . 
 

الضابطة العدلية البيئية المعتمدين بحمل السالح أثناء قيام م بم ام م علةةى أن ال يسةةتعمل  ألفراديسمح  -8المادة  
ذلك السالح إال في حاالت الضرورة القصوى وفي حدود تلك الضرورة وأن يتبع في ذلةةك األحكةةام 

 ذات العالقة المنصوص علي ا في التشريعات ذات العالقة.
 

، للضابطة العدلية البيئية عندما تكلف بالتدقيق والتحقيةةق أن نظام( من ال35مع مراعاة أحكام المادة )  -أ-9المادة  
تطلع على جميع الوثائق والمستندات أيا كان نوع ا المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات 

نما وجدت لدى أو ج ة ل ا صلة واألنشطة التي تقوم ب ا المؤسسة أو المنشأة ، وأن تضع اليد علي ا أي
 ب ذه العمليات وذلك عند االشتباه بوقوع مخالفة ألحكام القانون أو النظام. 

 
يجوز للضةةابطة العدليةةة البيئيةةة إلقةةاء القةةبض بةةدون مةةذكرة علةةى أو شةةخص فةةي حةةاالت الجةةرم   -ب

   المش ود على أن يتم االستعانة بقوى األمن العام عند القيام بذلك.    
 

على كل من تنت ي خدمته من رجال الضابطة العدلية البيئيةةة ألو سةةبب كةةان أن يعيةةد حةةاال مةةا فةةي    -10دة  الما
ع دته من تفويض وسةةجالت وتج يةةزات وأسةةلحة وأختةةام ومفةةاتيح إلةةى الج ةةة التةةي اسةةتلم من ةةا تلةةك 

 المعدات.
 

فيمةةا لةةم يةةرد عليةةه نةةص فةةي هةةذه  تتبع اإلجراءات الواردة في التشريعات ذات العالقة المعمةةول ب ةةا  -11المادة  
  التعليمات.  

 

 


