
 ، تاريخ النشر ( 6العدد ) ، نشرة مديرية البيئة اإلخبارية اإللكترونية 
30/6/2019 

 في تتعلق التي االنشطة اهم وتبرز البيئة مديرية تصدرها دورية إخبارية نشرة   
 وإقليمها الخاصة االقتصادية العقبة منطقة في ليهاع والحفاظ البيئة حماية

 /21 رقم البيئة حماية نظام في المحددة والمعايير المستدامة التنمية لضمان
 . 2001 لسنة

     مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية العدد  : بر خ
 خالل عطلة عيد الفطر السعيد "  3حملة اتركها نظيفة " نفذ تالخاصة 

 تقرأ في هذا العدد :                   قسم التوعية البيئية  حرير وإعداد      : ت
 خبر العدد -1                        حمزة المحيسن                          
 فعاليات الحملة -2                         ميرفت القرالة                           

 نتائج الحملة -3                         مدير مديرية البيئة   :      إشراف      
 معايطة تغريد ال                      

 



حملة " مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تنفذ خبر العدد  :  " 
 " خالل عطلة عيد الفطر السعيد "  3اتركها نظيفة 

في اطار الجهود التي تقوم فيها سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ومن خالل مفوضية شؤون البيئة 
واإلقليم باعداد وتنفيذ حمالت التنظيف التوعوية البيئية خالل فترة االعياد الرسمية والوطنية وفي العطل 

مديرية البيئة في  أختتمت الكرام التي تشهد خاللها مدينة العقبة حضورا كبيرا من زوار مدينة العقبة 
" إتركها نظيفة " وذلك بعد ان  حملةفعاليات    2019-6-8السبت الموافق في يوم  السلطة

من  في المعبر من خالل تنظيف المناطق المحيطة  منطقة معبر الدرة الحدودي  أستهدفت الحملة  
اكوام النفايات المتجمعة فيها بفعل الرياح باإلضافة لاللقاء العشوائي للنفايات من مستخدمي هذه 
المنطقة  حيث تم تجميع واستخراج أكثر من نصف طن من هذه النفايات المتنوعة من اكياس وكرتون 

" العقبة نظيفة  مل وشارك في تنفيذ الحملة التي جاءت برسالة تحوعبوات المياه البالستيكية وغيرها 
االدراة الملكية لحماية البيئة ) الشرطة البيئية / فرع  العقبة  كل من     باهلها وزوارها ...أتركها نظيفة "

،  ومجلس الخدمات المشتركة / العقبة ،  وشركة " اورباسير " للنظافة في العقبة وبحضور مشاركين 
/ مديرية شباب العقبة  وهيئة شباب كلنا االردن   من نشامى ومنتسبي متطوعي فرق مركز شباب العقبة

انتهت  التي  الحملةهذه وفي نهاية ،  ومجموعة القمر الكشفية ومبادرة أترك اثرا ومديرية صحة العقبة  
استمرت على مدار ثالثة أيام من عطلة عيد الفطر السعيد والتي استهدفت جميع المراكز الجمركية  و

من النفايات المتنوعة  باإلضافة لقيام (  طن  1)في العقبة   وكان مجموع حصيلتها اكثر من الحدودية 
النشرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة في المدينة على المتطوعين بتوزيع 

زوار المدينة الكرام باإلضافة لتوزيع أكياس خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة الستخدامها 
بأسمى ايات  الخاصة ةتتقدم سلطة منطقة العقبة اإلقتصادي تجنبا اللقاء النفايات في شوارع المدينة  

ت التي قدمو  "    2019 حملة " إتركها نظيفةمن كافة الجهات التي شاركت في  الشكر والعرفان 
المتطوعين من الشباب للمشاركة فيها  أو شاركت من خالل تقديم الدعم اللوجستي النجاح الحملة 

 . من آليات ومعدات ومواد خاصة بالحملة 

 



 أبرز فعاليات الحملة :

 :في مواقع مختلفة من مدينة العقبة للحفاظ على نظافة المدينة  توزيع ونشر اليافطات اإلرشادية  -1

 



أكياس خاصة بالنفايات تنظيف المواقع المستهدفة بالخطة وهي المعابر الجمركية ويرافقها حملة توزيع   -2
باإلضافة لتوزيع كروت عطرية مخصصة للسيارات تحمل شعار  المتعلقة بسيارات الزوار الذين يدخلون العقبة

المواد التوعوية التي تم توزيعها على زوار مدينة صور عن  الحملة مع العبارة الترويجية الخاصة بالحملة 
 العقبة :

 
 

 
 



 نتائج الحملة حسب المواقع المستهدفة : -3
اليتم وادي معبر :  الموقع  6/6/2019 للحملة  األول اليوم    

  : التالي النحو على كانوا  الموقع فعاليات في المشاركين

 مهامهم  اسم الجهة 
اإلشراف والتنظيف وتوزيع المنشورات واألكياس باإلضافة  كوادر مديرية البيئة 

 للتنظيف مع المتطوعين 
 التنظيف وتوزيع المنشورات والرفقة األمنية  الشرطة البيئية 

 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية  مديرية شباب العقبة 
 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية هيئة شباب كلنا االردن 
 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية مجموعة القمر الكشفية 

 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية ترك أثرا مبادرة أ
المشاركة بتنظيف الموقع  وجمع النفايات من مواقع الحملة من  مجلس الخدمات المشتركة 

 بالمجلس خالل االليات الخاصة 
شركة اورباسير لخدمات النظافة 

 في العقبة 
توزيع االكياس الخاصة بالتنظيف وجمع النفايات من مواقع 

 الحملة من خالل االليات الخاصة بالشركة 
 توفير باص اسعاف مع طبيب وممرض   مديرية صحة العقبة 
 ايصال المشاركين  شركة العقبة للنقل 

 كيلو غرام   200وزن النفايات التي تم تجميعها                
 كيس  1000مجموع األكياس الخاصة بالسيارات التي تم توزيعها                  
  كرت مطبوع  1000مجموع المنشورات التي تم توزيعها                

 
 
 
 
 



 

 / موقع وادي اليتم  2019-6-6صورة جامعة لفعاليات اليوم االول من الحملة / 

           
           
           
  



 عربة  وادي معبر الموقع: ،  7/6/2019 اليوم الثاني للحملة 
  : التالي النحو على كانوا  الموقع فعاليات في المشاركين
            

 مهامهم  اسم الجهة 
اإلشراف والتنظيف وتوزيع المنشورات واألكياس  كوادر مديرية البيئة 

 باإلضافة للتنظيف مع المتطوعين 
 التنظيف وتوزيع المنشورات والرفقة األمنية  الشرطة البيئية 

 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية  مديرية شباب العقبة 
 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية هيئة شباب كلنا االردن 
 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية مجموعة القمر الكشفية 

 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية مبادرة أترك أثرا 
مجلس الخدمات 

 المشتركة 
المشاركة بتنظيف الموقع  وجمع النفايات من مواقع 

 الحملة من خالل االليات الخاصة بالمجلس 
شركة اورباسير لخدمات 

 النظافة في العقبة 
توزيع االكياس الخاصة بالتنظيف وجمع النفايات من 

 مواقع الحملة من خالل االليات الخاصة بالشركة 
 توفير باص اسعاف مع طبيب وممرض   عقبة مديرية صحة ال

 ايصال المشاركين  شركة العقبة للنقل 
 كيلو غرام   300وزن النفايات التي تم تجميعها                
 كيس  500مجموع األكياس الخاصة بالسيارات التي تم توزيعها                  
  كرت مطبوع  500مجموع المنشورات التي تم توزيعها                

 
 
 



 عربة/ موقع وادي  2019-6-7 :من الحملة الثاني صورة جامعة لفعاليات اليوم 



  مركز الدرة الحدودي  الموقع: ،  8/6/2019 للحملة  لث اليوم الثا 
  : التالي النحو على كانوا  الموقع فعاليات في المشاركين

   

 مهامهم  اسم الجهة 
اإلشراف والتنظيف وتوزيع المنشورات واألكياس  كوادر مديرية البيئة 

 باإلضافة للتنظيف مع المتطوعين 
 التنظيف وتوزيع المنشورات والرفقة األمنية  الشرطة البيئية 

 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية  مديرية شباب العقبة 
 يةمتطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعو  هيئة شباب كلنا االردن 
 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية مجموعة القمر الكشفية 

 متطوعين للتنظيف وتوزيع النشرات التوعوية مبادرة أترك أثرا 
مجلس الخدمات 

 المشتركة 
المشاركة بتنظيف الموقع  وجمع النفايات من مواقع 

 الحملة من خالل االليات الخاصة بالمجلس 
شركة اورباسير لخدمات 

 النظافة في العقبة 
توزيع االكياس الخاصة بالتنظيف وجمع النفايات من 

 مواقع الحملة من خالل االليات الخاصة بالشركة 
 توفير باص اسعاف مع طبيب وممرض   مديرية صحة العقبة 
 ايصال المشاركين  شركة العقبة للنقل 

 كيلو غرام  500وزن النفايات التي تم تجميعها                
  

 : المستهدفة  كافة المواقع في  الناتج االجمالي لمنجزات الحملة

 طن ( . 1كيلو غرام )  1000:  وزن النفايات التي تم تجميعها 
  كيس . 1500 : مجموع األكياس الخاصة بالسيارات التي تم توزيعها 
  مطبوع  عطري  كرت   1500 : مجموع المنشورات التي تم توزيعها. 



 الدرة الحدوديموقع ،  2019-6-8من الحملة /  الثالت صورة جامعة لفعاليات اليوم 
 
 


