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Spring in Jordan

Common Kingfisher

The colors of spring in northern
Jordan, a natural masterpiece created
by mother-nature.

Common Kingfisher standing on the
reeds in Azraq Wetland Reserve. The
Kingfisher breeds at small and moderate
sized fish rich slow running rivers.
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كلمة رئي�س اجلمعية
ينعقد اجتماع الهيئة العامة جلمعيتنا هذا العام في وقت يعيش فيه
العالم اجمع تبعات وتداعيات أزمة مالية كونية غير مسبوقة ،ورغم اخلسائر
الكبرى التي حلقت باالقتصاد العاملي ،فإن هذه األزمة قد تشكل مناسبة
ملراجعة الطرق والوسائل املتبعة في استغالل الثروات الطبيعية ،ووقفة
مراجعة وإعادة تفكير في كيفية ترشيد هذا االستغالل ملوارد تتشارك
البشرية في امتالكها ،بصورة قد متكن من ابتكار وسائل أكثر رفقا وصونا
لهذه املوارد.

وال بد أن نشير إلى أن إدارة اجلمعية وموظفيها يشكلون حجر األساس في
كل ما حققناه حتى اآلن ،والذي ما كان ليتحقق لوال العمل الدؤوب واملثابرة
واإلميان بأننا نؤدي رسالة نبيلة ويسعدني في هذا املقام أن أتقدم باسم
مجلس اإلدارة بالشكر لكافة أفراد اجلهاز التنفيذي في اجلمعية حلماسهم
وإخالصهم في العمل ،وأشكر في الوقت ذاته جميع شركائنا ومانحينا
لدعمهم وجهدهم الذي نعتمد عليه أثناء مضينا واثقني نحو حتقيق
رسالتنا.

وانطالقا من إميان اجلمعية بضرورة صون ما ميلكه بلدنا الغالي من طبيعة
مميزة ،فقد استمرت اجلمعية ببذل اجلهود «التي تكللت بالنجاح» في
احلصول على موافقة مجلس الوزراء على تقرير الشبكة الوطنية للمحميات
الطبيعية ،الذي كرس تقديرا وطنيا آخر ملا حتظى به اجلمعية من اعتراف
بدورها ومساهمتها.

وختاما فإن التحدي احلقيقي الذي نواجهه جميعا ،يتمثل في احلفاظ على
جناحاتنا وإجنازاتنا وتطويرها واستمرار تعاوننا وتشاركنا في حمل رسالة
جمعيتنا في ريادة احلفاظ على الطبيعة واالرتقاء به إلى املستويات التي
نطمح لها..

كما استمرت جهود اجلمعية في تنفيذ برامج التنمية االقتصادية االجتماعية
املواكبة جلهودها في حماية التنوع احليوي وربطه بالتنمية املستدامة ومبا
يكرس كون اجلمعية منوذجا ناجحا ،على املستويني الوطني والدولي ،في
اعتماد هذا املزج بني احلفاظ على الطبيعة ومتكني اجملتمعات احمللية من حتقيق
التنمية االقتصادية االجتماعية حول املواقع الطبيعية املميزة.

عبدالإله اخلطيب

إن تشعب وزيادة مهام اجلمعية يفرض عليها االستمرار في تطوير بنيتها
املؤسسية ،كما يستدعي توسيع قاعدة العضوية فيها ،باإلضافة إلى
العمل على التوجه نحو فئات جديدة واسعة في برامج التوعية وفي تطوير
إستراتيجيات االتصال الوطني بخصوصها ،مبا في ذلك استمرار التركيز على
املناهج الدراسية.
وتقديرا ألهمية جهود التوعية قامت اجلمعية بإنشاء قسم خاص يستهدف
التواصل املستمر مع صناع القرار واملانحني واألطراف االجتماعية املؤثرة،
باإلضافة إلى التواصل مع شركائنا في مجال احلفاظ على الطبيعة
وصونها.
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اجلمعيـــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة

تعريفات مهمة

جمعية تطوعية غير حكومية ،تأسست عام  ،1966وكان الراحل جاللة امللك
احلسني رئيس الشرف األعلى لها .تعمل اجلمعية حلماية بيئة األردن الطبيعية،
وقد فوضتها احلكومة مسؤولية حماية احلياة البرية والثروة الطبيعية في
اململكة؛ ما يعتبر املبادرة األولى من نوعها في الشرق األوسط والتي متنح من
خاللها احلكومة جمعية أهلية مثل هذا التفويض .وتتميز اجلمعية بسمعة
دولية نتيجة عملها الرائد في ربط برامج التنمية االقتصادية ببرامج حماية
الطبيعة.

الهيئة العامة :جميع املنتسبني لبرنامج العضوية.

ر�سالتنا
تسعى اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة إلى احلفاظ على التنوع احليوي في
األردن وتكامله مع التنمية االقتصادية االجتماعية ،واحلصول على دعم شعبي
عملي لبرامج حماية الطبيعة في اململكة األردنية والدول العربية اجملاورة.

ن�ساعد الطبيعة  ...ن�ساعد النا�س
شعار رفعته اجلمعية إلميانها بأن حماية الطبيعة والتنمية االقتصادية ميكن
أن يتحدا ويتحققا معا ً .وتؤمن اجلمعية أن طبيعة األردن ميكن أن توفر قاعدة
القتصاد بديل يساعد اجملتمعات احمللية في حتسني نوعية حياتهم .وتعمل
اجلمعية في هذا اإلطار بتطوير برامج في السياحة البيئية ومشاريع إنتاجية
متنوعة تساهم من خاللها بتوفير فرص عمل لبعض أكثر اجملتمعات فقرا ً
في األردن .وتسعى اجلمعية من خالل توفير منافع ومكاسب ملموسة حلماية
الطبيعة إلى ترسيخ وبشكل تدريجي ،وعيا ً وقبوال ً اجتماعياً ،ينعكس دعما ً
شعبيا ً متزايدا ً لعملنا في حماية الطبيعة.

برية الأردن
إحدى مديريات اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة وتعمل على تطوير برامج
في السياحة البيئية ومشاريع اقتصادية اجتماعية للسكان احملليني حول
احملميات الطبيعية.

مجلس اإلدارة :الهيئة املنتخبة من الهيئة العامة لإلشراف على إدارة
اجلمعية ،ويتكون من تسعة أعضاء منتخبني يعينوا بدورهم عضوين آخرين
ليصبح عددهم أحد عشر عضوا ً .يتم انتخاب اجمللس كل أربع سنوات ويكون
حق التصويت محصورا ً باألردنيني فقط .يكتسب العضو حق االنتخاب بعد
سنتني من عضويته شريطة أن يكون أردنيا ً وال يقل عمره عن عشرين عاما ً
ويكتسب حق الترشيح ملناصب مجلس اإلدارة بعد أربع سنوات من عضويته.
اجلهاز التنفيذي :اجلهاز املسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتصريف شؤون
اجلمعية اليومية مبوجب السياسات واألنظمة الداخلية املعدة لهذه الغاية.

نعمل على حماية الطبيعة من خالل
· إنشاء احملميات الطبيعية لصون أكثر املناطق ثراءا ً باحلياة البرية ،بحيث
متثل تلك احملميات التنوع احليوي في األردن.
· إدارة برامج خاصة حلماية الكائنات احلية املهددة باالنقراض.
· القيام باألبحاث والدراسات لتوفير القاعدة العلمية الالزمة لوضع
اخلطط اإلدارية للمحميات.
· احلد من الصيد اجلائر من خالل تنظيم عملية الصيد وتطوير وتفعيل
قوانني واتفاقيات حماية األحياء البرية.
· الترويج خللق وعي أوسع لقضايا حماية الطبيعة بني فئات اجملتمع
اخملتلفة ،والتركيز على طلبة املدارس من خالل السعي للتأثير على
محتوى املناهج الوطنية ،وتطوير شبكة من األندية املدرسية حلماية
الطبيعة وبرامج تعليمية متنوعة في احملميات الطبيعية.
· تطوير قاعدة القتصاد بديل يوائم بني حماية الطبيعة والتنمية
االقتصادية .وتعمل اجلمعية في سبيل حتقيق ذلك على تطوير برامج
في السياحة البيئية ومشاريع اقتصادية تكون رفيقة بالبيئة من ناحية
وتساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات احمللية من ناحية أخرى.
· توفير التدريب وبناء القدرات للنشطاء البيئيني واملؤسسات
الوطنية والعربية.
· تشجيع املشاركة في أنشطة حماية الطبيعة من خالل برنامج
العضوية.
· تشجيع املشاركة الشعبية ببرامج حماية الطبيعة من خالل إطالق
احلمالت ونشاطات أخرى تديرها جلنة التأثير على السياسات العامة
والتي تضم متطوعني من قطاعات مختلفة.
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�أهـــم االجنــازات لعــام 2008
نب�سط بني �أيديكم ما �أجنزته اجلمعية
امللكية حلماية الطبيعة خالل العام املا�ضي،
�آملني �أن يحمل عام  2009املزيد من الإجناز
حلماية الطبيعة يف الأردن.
أمني السر ،عيسى شاهني

زيارة جاللة امللك عبد اهلل الثاني ملنطقة األزرق
تشرفت منطقة األزرق بزيارة جاللة امللك عبد اهلل الثاني ،حيث إطلع جاللته
خالل تفقده نزل األزرق البيئي على برامج إدارة محمية األزرق املائية واملشاريع
االقتصادية االجتماعية في املنطقة ،وأظهر جاللة امللك دعمه لبرامج
اجلمعية في املنطقة.

احلصول على موافقة مجلس الوزراء على تقرير الشبكة
الوطنية للمحميات الطبيعية
قام اخملتصون في اجلمعية باعداد تقرير يشمل اخلطة الوطنية لتأسيس شبكة
من احملميات تكون مكملة للمحميات القائمة حاليا ،وقد إستندت اجلمعية
في اعداد التقرير على املعرفة املتراكمة و نتائج الدراسات واألبحاث والزيارات
امليدانية التي مت إجراؤها في احملميات الطبيعية منذ منتصف السبعينات إلى
الوقت احلالي .و حصل التقرير على موافقة واعتماد رسمي من رئاسة الوزراء،
وستعمل اجلمعية على تأسيس احملميات املقترحة ضمن جدول زمني ميتد إلى
عشر سنوات.

مشروع اإلدارة املتكاملة للنظم البيئية في وادي األردن
واصل املشروع تنفيذ نشاطاته خالل العام  ،2008وقد تركزت معظم الدراسات
على بناء القاعدة املعرفية والعلمية حول املناطق التي تتميز يتنوع حيوي
فريد ضمن وادي األردن ،كما عمل املشروع مع املؤسسات املعنية على دمج
مفاهيم حماية الطبيعة ضمن خطط استخدامات األراضي ضمن الوادي.
يهدف املشروع الى اقامة  4محميات طبيعية وهي :جبل مسعودة واليرموك
وقطر وفيفا و  4مناطق أخرى مهمة مرشحة أن تعلن كمناطق حماية خاصة
وهذه املناطق هي :منطقة وادي ابن حماد ومنطقة رحمة و منطقة حمرة
ماعني ومنطقة تل األربعني.

مشروع تطوير السياحة في جنوب األردن املمول من املساعدات
األمريكية
حصلت اجلمعية على متويل من املساعدات األمريكية وذلك بهدف تطوير
السياحية البيئية في جنوب األردن وتطوير منتج سياحي بيئي بني ثالثة
مواقع وهي محمية ضانا والبتراء ومحمية جبل مسعودة (حتت التأسيس )
ومدة املشروع  5سنوات ،ويضم املشروع املكونات التالية:
 العمل على جتهيز البنية التحتية جلبل مسعودة (شراء أجهزة ومعداتسيارات ...الخ).
 بناء نزل سياحي بيئي فئة  5جنوم بالتعاون مع القطاع اخلاص إلدارته. ربط املواقع بني جبل مسعودة والبتراء وضانا وفينان. إعادة تأهيل قرية ضانا بحيث تصبح موقع إرث عاملي. إعادة تقييم اجلمعية وبناء قدرات موظفيها حيث لم يتم إجراء تقييمللجمعية منذ أكثر من  15عاما.
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احلماية وتنظيم ال�صيد
 يعمل قسم احلماية وتنظيم الصيد على تطبيق القوانني التي حتافظعلى األحياء البرية في األردن ،ومن أجل حتقيق هذا الهدف كان للقسم
دور كبير في بناء عالقة مؤسسية مع اإلدارة امللكية حلماية البيئة وبناء
قدرات افرادها.
 زود القسم غرفة العمليات التابعة ملديرية األمن العام بنسخة عن قاعدةالبيانات احملدثة واخلاصة بالصيادين واخملالفات.
 استمر القسم بتنفيذ مذكرة التفاهم املوقعة مع الصندوق الدوليللرفق باحليوان والتي تهدف إلى بناء القدرة الوطنية و اإلقليمية في برامج
حماية احلياة البرية وتنظيم االجتار بها.

واجلدول التالي يوضح عدد رخص الصيد التي أصدرها القسم
وعدد اجلوالت امليدانية واخملالفات التي مت حتريرها.
اجلـــوالت
امليدانية

1650

مخالفــــات
مصادرة أنواع
مختلفــة من
الطيــور

مخالفات
الصيـــد

عـــــدد
الرخص

115

181

3250

الدرا�سات والأبحاث
استمر قسم الدراسات واألبحاث بتزويد كافة أقسام اجلمعية واحملميات
باملعلومات الالزمة لتطوير خطط هذه األقسام وإستراتيجياتها وعمل خبراء
اجلمعية على تطوير قاعدة البيانات الوطنية للتنوع احليوي وذلك بهدف
املساهمة في برامج احلفاظ على الطبيعة على املستوى الوطني وستكون
هذه البيانات قابلة للنشر على املوقع اإللكتروني للجمعية.
كما مت تطوير نظام املعلومات اجلغرافي ليستقبل نتائج كافة الدراسات التي
يجريها خبراء اجلمعية ليتم بعد ذلك رسمها على خرائط خاصة توجه برامج
اإلدارة وبرامج التنمية الوطنية.

أبرز الدراسات التي نفذها القسم
 برنامج مراقبة األيل األسمر بعد إطالقه إلى الطبيعة. حتضير خطة التقسيم حملمية عجلون وحتديد استخدامات املناطق و ذلكبناء على املعطيات البيئية و االستخدامات الفعلية للمحمية ،حيث مت
استخدام نظام املعلومات اجلغرافي واستخدام برمجيات جديدة إلجراء
التحاليل الالزمة التي تعكس العالقة بني األهمية البيئية من جهة
واالستخدام من جهة أخرى.
 تقييم املواقع ذات األهمية البيئية في محافظة عجلون متهيدا ً إلدراجهاضمن خطط تطوير املنطقة.
 مرافقة البنك الدولي في الزيارة التقييمية للمشروع و تقدمي عدد من التقاريرالالزمة و منها تقرير فعالية احلماية و أدوات املراقبة حملمية املوجب.
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 تنفيذ برنامج تدريبي متعلق بتقطير االنواع الطبية و العطرية موجه ملنسقياالنشطة في نوادي حماية الطبيعة و ضباط االرتباط في احملميات.
 تنفيذ برنامج وطني لتعداد الطيور املائية. االنتهاء من معظم الدراسات األولية للمحميات املقترحة واملناطق املهمةبيئيا في وادي األردن متهيدا إلعالنها كمحميات طبيعة واعداد اخلطط
اإلدارية لهذه املناطق.
 االنتهاء من حتضير صور األقمار الصناعية ملنطقتي مسعودة واليرموكمتهيدا لتحليل منوذج التضاريس الرقمي الستخالص خطوط الكنتور وعمل
متثيل ثالثي األبعاد لسطح املنطقة و جتهيز كافة خرائط املواقع األساسية،
الطرق الرئيسية ،القرى واألودية باإلضافة إلى حدود قطع األراضي.
 اعداد خطة عملية للحفاظ على طائر النسر األسمر باإلضافة إلى ترتيباتلتحضير خطة للحفاظ على ثعلب بالنفورد كما قام فريق الدراسات
احليوانية بتحضير ورقة عن الدلق الصخري كمقدمة لنشرها.
 تسمية ممثل من قسم الدراسات واألبحاث مندوبا َ عن اجلمعية في جلنةتقييم تقارير األثر البيئي في وزارة البيئة باإلضافة إلى املشاركة في احللقات
التشاورية ملشاريع مختلفة.
 تنفيذ دراسة ملنطقة املطار بأجزائه اخملتلفة و تسجيل األنواع النباتيةواحليوانية والطيور وحتديد اثر هذه األنواع على موضوع السالمة العامة في
املطار.
 استمرار التعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة وتزويدها باملعلومات التييتم طلبها سنويا.

ال�سيا�سات البيئية
أسست اجلمعية قسما خاصا بالسياسات البيئية ،يهدف إلى العمل مع
صناع القرار ،من أجل دمج حماية التنوع احليوي ضمن السياسات الوطنية و
حقق القسم خالل عام  2008اإلجنازات التالية:
 إجناز مشروع «تعزيز القدرات البيئية لإلعالميني» والذي تضمن زيارات ميدانيةإلى كافة احملميات الطبيعية وبعض البؤر البيئية املهمة ،كما تضمن عقد
حوالي  50حلقة تدريبية سواء في احملميات أو في مقر اجلمعية تطرقت للعديد
من القضايا واملواضيع البيئية اخملتلفة سواء تلك التي متس عمل اجلمعية
بصورة مباشرة أو تلك التي تعنى بالشأن البيئي في األردن بشكل عام.
 إطالق جائزة اإلعالم البيئي ،برعاية سمو األميرة رمي علي رئيسة جلنةالتحكيم .كما حصلت اجلائزة على دعم شركة كيا للفائز األول .وستتحول
اجلائزة الى تقليد سنوي ،وهي األولى من نوعها في األردن و املنطقة.
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التعليم البيئي

مشاريع التنمية االقتصادية االجتماعية

يواصل قسم التعليم البيئي التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل إدماج
مفاهيم حماية الطبيعة في املناهج املدرسية وتعزيزها بنشاطات إثرائية
ومن أهم إجنازات القسم في هذا اجملال:

متيز عام  2008بالعديد من التطورات و االجنازات التي حققت نقلة نوعية في
املشاريع االقتصادية االجتماعية.

 إعداد تقرير يحتوي على مسح شامل ملفاهيم التنوع احليوي في املناهجوالكتب املدرسية التي طورت حديثا في األردن والبدء بإدماج مفاهيم
النباتات الطبية والعطرية في املناهج املدرسية.
 إعداد و تنفيذ حملة توعية لطلبة األندية املدرسية حلماية الطبيعةتتعلق بالطيور احمللقة ،كما ينفذ القسم مسابقة خاصة بالطالب حول
الطيور املهاجرة.
 شارك مجموعة من الطلبة في منطقة ضانا ضمن برنامج “اإلبحار إلىبرشلونة” حلضور مؤمتر اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة الذي عقد هناك.
 استمرار التواصل مع مشرفي أندية حماية الطبيعة باستخدام وسائلمختلفة من بينها الرسائل اخللوية القصيرة (.)SMS

برية الأردن
استمر موظفو البرية ،بتنفيذ اخلطط والنشاطات ،الهادفة إلى تطوير
مشاريع اقتصادية اجتماعية حول احملميات الطبيعة ،وفيما يلي ملخص ألهم
اإلجنازات:

السياحة البيئية
 افتتاح شاليهات محمية املوجب على شاطىء البحر امليت. احداث ممرات سياحية ،االول ممر جبل عمان واآلخر ممر وسط البلد.بلغ عدد زوار احملميات واملواقع السياحية  124, 402من مختلف اجلنسيات
كما هو موضح في اجلدول التالي:
احملميـة
محمية ضانا للمحيط احليوي
محمية غابات عجلون
محمية األزرق املائية
محمية املوجب الطبيعية
محمية غابات دبني

مركز بانوراما البحر امليت

عدد الزوار 2008

9003
4344
6819
10642
70000
23600

 تواصل الشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص لتطوير وحتديث منتوجاتاملشاريع االقتصادية االجتماعية.
 بلغ عدد املشاريع اإلنتاجية  13مشروعا ً موزعت ًة على كافة احملميات ،وزادعدد املستفيدين من هذه املشاريع مع زيادة املبيعات للعام  2008وذلك
لثقة العمالء والشركات باجلودة العالية ملنتجات مشاريع برية األردن كما
هو مبني في اجلدول التالي:

اسم املشروع

عــدد الوظــائف
في كل مشروع
(سيدات)

ضانا
مشاريع احللي و الفاكهة
وجتفيف األعشاب و
مشروع اجللود والشموع
في وادي فنان

23

دخــل املنتفعني
املباشـــر (بالدينار)

50507

املوجب
مشاريع احللي
القذف الرملي

6

األزرق
مشاريع زخرفة بيـض
النعـام ،الطباعة،
التغليف ،اخلياطة

19

دبني
مشروع الفخار
واخلياطة والتطريز

6

25711

عجلون
مشغل الصابون

9

8778

14025
48475

العالقات العامة والتسويق
يواصل قسم العالقات العامة العمل على إيصال رسالة اجلمعية في وسائل
اإلعالم اخملتلفة للحصول على كسب تأييد أكبر لبرامج اجلمعية وحقق
القسم االجنازات التالية:
 تطوير إستراتيجية جديدة للعضوية تضم فئات جديدة سيتم إطالقهافي العام .2009
 اطالق املوقع االلكتروني للجمعية وبرية األردن باللغة العربية واالجنليزية. تنفيذ برنامج ونشاطات متعددة ألعضاء اجلمعية مثل احملاضرات والزياراتللمحميات الطبيعية.
 اقامة احتفال حضره كافة املتبرعني للجمعية قدمت لهم خالل اإلحتفالشهادة العضوية الفخرية من اجلمعية تقديرا ملا قدموه من دعم ومساندة.
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املحميات الطبيعية ومراكز اجلمعية
اخلـــطط اإلدارية للمحميــات الطبيعيـــة
جتهيز اخلطط اإلدارية للمحميات ومت إرسالها لوزارة البيئة ،من أجل اعتمادها
رسميا حسب ما ينص عليه نظام حماية الطبيعة.

تقييم فعالية إدارة احملميات الطبيعية
قدم مختصون من اجلمعية تقريرا ً تضمن تقييما ً لفعالية إدارة احملميات
ومقارنتها مبعايير عاملية ،كجزء من عملية التطوير املستمرة ،وخلص التقرير
الى أن احملميات في األردن تدار بفعالية عالية ،كما بني اجلوانب التي ينبغي
العمل على تطوير إدارتها ،شمل التقرير ،احملميات التي تديرها اجلمعية إضافة
إلى محمية وادي رم واحملمية البحرية اللتني تديرهما سلطة منطقة العقبة
االقتصادية اخلاصة.

محمية ضانا للمحيط احليوي
تعمل اجلمعية على تطبيق اخلطة اإلدارية للمحمية والتي توضح رؤية
احملمية واإلستراجتيات الواجب تطبيقها خالل اخلمس سنوات القادمة ،وفيما
يلي ملخص ألهم هذه االجنازات:
 زيارة منطقة الدثنة واملنطقة احملاذية للحد الغربي للمحمية وتقييمهامن الناحية البيئية واعداد التقارير و اخلرائط الالزمة من اجل اقتراح ضمها
حملمية ضانا كخطوة ملراجعة وتثبيت حدود احملميات القائمة.
 دراسة طائر البوم في احملمية وحتديد األنواع املتواجدة في احملمية وتقدميتقرير بذلك.
 إجراء اإلحصاء السنوي لسكان احملمية وأعداد األغنام التي ميتلكونها. حصلت احملمية على عضوية وحدة التنمية في لواء بصيرا. تركيب محطة مناخية ثانية في احملمية. إعداد تقرير مبدى االستفادة التي حتققت للمجتمع احمللي من نشاطاتاحملمية اخملتلفة للعام .2007
 املشاركة في تنظيم مهرجان ضانا الثقافي السياحي األول مع اجلمعيةالسياحية واملؤسسات الرسمية في املنطقة.

محمية املوجب
تواصل اجلمعية العمل على تطبيق اخلطة اإلدارية للمحمية والتي ستنتهي
مع نهاية العام  ،2009وفيما يلي ملخص ألهم هذه االجنازات:
 تنفيذ برنامج مراقبة طائر العويسق في احملمية واعداد التقرير اخلاصبذلك وقد مت توثيق مواقع األعشاش باستخدام الكاميرات وحتديد كمية
وجناح التعشيش في احملمية.
 وضع خطة رعي حسب توصية دراسة املراعي بالتنسيق مع اجملتمع احملليواملساعدة في تطوير مقترحات مشاريع متويلية للجمعيات احمللية احمليطة
باحملمية.
 تطوير خطة التفتيش اخلاصة باحملمية والعمل مع املفتشني للتأكد منتنفيذها بفعالية عالية.
6

 تنظيم عدة ورشات تدريبية ملشرفي أندية حماية الطبيعة وذلك بهدفتعريفهم على البرنامج التعليمي للمحمية الذي يركز على موضوع
النباتات الطبية ،وتنظيم عدة زيارات للطالب ملرافق احملمية.
 اإلشراف على املوسم السياحي للمحمية والتأكد من أن جميع املرافقجاهزة الستقبال الزوار.
 حتضير مقترح إلعداد خطة لإلدارة املتكاملة للمياه في احملمية واحلصولعلى موافقة  Wetland Internationalعلى متويله ،وسيتم إشراك
مؤسسات اجملتمع احمللي ذات العالقة للخروج بإدارة شاملة ملياه حلوض
املوجب.
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محمية غابات عجلون
تستمر اجلمعية في تطبيق اخلطة اإلدارية للمحمية والتي تستمر مابني األعوام
( )2011-2007وتوضح اخلطة رؤية احملمية واإلستراجتيات الواجب تطبيقها
خالل اخلمس سنوات القادمة ،وفيما يلي ملخص ألهم هذه االجنازات:
 إعداد برنامج مراقبة لتواجد وتوزيع األيل األسمر في احملمية واملناطقاحمليطة بها بعد إطالقها إلى احلياة البرية في العام .2006
 تنفيذ برنامج مراقبة جرد الغابات و إجراء دراسة لألنواع املرافقة ألشجارالسنديان دائمة اخلضرة .
 إعداد خطة ملكافحة احلرائق وذلك للمحافظة على أشجار احملمية مناحلرائق التي تهددها سنويا.
 تنفيذ مهرجان الربيع السادس مبشاركة معظم فئات اجملتمع ،حيث متتنفيذ مجموعة نشاطات بيئية على مدار شهر من أبرزها ،إقامة مسيرة
توعوية حلماية الغابات في املنطقة بالتعاون مع اإلدارة امللكية حلماية
البيئة ومبشاركة طالب املدارس ومراكز الشباب وفرع شباب (كلنا األردن)
ومديرية الشرطة في عجلون.
 إعداد التقرير السنوي للمستفيدين من اجملتمع احمللي من برامج ومشاريعونشاطات محمية غابات عجلون حيث بلغت مساهمات احملمية في
املنطقة حوالي  93000دينار أردني.
 مساعدة ثالث جمعيات محلية حول احملمية للحصول على مشاريع بيئيهوتنموية من املرفق البيئي العاملي بقيمة  135000دوالر أمريكي ،حيث
بدأت هذه اجلمعيات بتنفيذ هذه املشاريع مبتابعة ودعم من إدارة احملمية.
 االنتهاء من التجهيزات الالزمة الفتتاح مركز اخلط العربي ومشروع احللوياتكمشاريع اقتصادية اجتماعية للمحمية.
 تنفيذ برنامج تدريبي عملي وميداني شامل ملوظفي ثالث محميات فيسوريا ملدة أسبوع في محمية غابات عجلون.

محمية غابات دبني
تواصل اجلمعية العمل بالبرامج التطويرية حملمية غابات دبني وذلك كجزء من
حتضير اخلطة اإلدارية للمحمية والتي متتد من عام  2009وحتى  20013وفيما
يلي أهم اإلجنازات للعام :2008
 تنظيم برامج فعالة حلماية كافة مكونات الغابة بالتنسيق مع وزارةالزراعة واإلدارة امللكية حلماية البيئة.
 تنظيم برامج اتصال مع اجملتمع احمللي وصناع القرار في محافظة جرشبهدف زيادة دعم برامج احملمية.
 املساعدة في تنظيم العديد من الدراسات وبرامج املراقبة البيئية التي تدل علىصحة الغابة.
 -تطبيق خطة السياحة واالستمرار في صيانة املرافق السياحية.
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محمية األزرق املائية
يواصل فريق احملمية العمل على إحياء املوائل الطبيعية املمثلة للمناطق
الرطبة حسب املياه املتوفرة وتدل نتائج برامج املراقبة البيئية للمحمية أن
العديد من األنواع عادت لتعيش أو متر في احملمية ،وفيما يلي أهم اإلجنازات:
 تنفيذ دراسة متخصصة ملراقبة السمك السرحاني املستوطن في احملمية ،ودلت نتائج الدراسات أن أعداده في ازدياد.
 تنفيذ البرنامج السنوي للتحجيل في احملمية،حيث قام فريق من الباحثنيفي تنفيذ البرنامج مبشاركة باحثني من بولندا ،ويساعد هذا البرنامج في
فهم أمناط هجرة الطيور.
 تنفيذ البرنامج التعليمي للمحمية مستهدفا طالب املدارس احمللية فيقضاء األزرق.

محمية الشومري لألحياء البرية
تعد اجلمعية خطة لتطوير املرافق في احملمية ،وتعمل للحصول على التمويل
الالزم لتنفيذها ،يذكر أن مرافق احملمية قدمية ومتداعية ،حيث بنيت في
سبعينات القرن املاضي.
أهم إجنازات احملمية للعام 2008

مركز بانوراما البحر امليت

 زارت سمو األميرة سناء عاصم احملمية مع فريق مختص باحلمر البريةلإلطالع على جتربة احملمية باالعتناء بالقطيع.

استمرت اجلمعية في إدارة مركز بانوراما البحر امليت من خالل إتفاقية تعاون
مع وزارة السياحة وقد حقق املركز الكثير من اإلجنازات أهمها :

 -تنفيذ دراسـة على طائر البوم و قد مت حتديد األنواع املتواجدة في احملمية.

 تطوير وعقد أنشطة تعليمية مستمرة على مدار العام لطالب املدارسخاصة.

 ترسيم واعتماد طريق احملمية من قبل دائرة األراضي واملساحة والكشفعلى الطريق من مكتب أشغال األزرق للصيانة.
 البدء بخطة استبدال األشجار الدخيلة بأخرى متوطنة لبيئة األزرق. إدارة برامج إكثار األحياء البرية في احملمية املها والنعام واحلمر البرية وغزالالرمي بطريقة تضمن احملافظة على هذه األنواع ،واجلدول التالي يوضح
أعدادها في احملمية:
النــوع

العـدد

املها

 39رأس ًا

النعام

 28رأس ًا

احلمر البرية

 15رأس ًا

غزال الرمي
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 4رؤوس

 حمالت التوعية املستمرة من أجل البيئة والنظافة العامة وحمايةالطبيعة و التي كانت تستهدف زوار املوقع ،املتنزهني و اجملتمع احمللي من
قرية ماعني و ما حولها.
 تنظيم العديد من النشاطات مثل ورش العمل واملؤمترات مستخدمنيمرافق املركز.
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التطوير امل�ؤ�س�سي واملايل والإداري
 قامت اجلمعية بتجهيز إستراتيجية لتطوير وحتسني الشبكة الداخليةباجلمعية ومت ربط كافة املديريات واحملميات بهذه الشبكة .ويتضمن هذا
نظام شؤون املوظفني والنظام املالي ونظاما ً خاصا ً بحجوزات املواقع
السياحية.
 نفذت اجلمعية خطة تنمية قدرات موظفيها من خالل برنامج االحتياجاتالتدريبية السنوي حيث نفذت أكبر عدد من برامج التدريب الداخلي خالل
العام سواء اجلمعية أم الفردية عن طريق مصادر التدريب الداخلي أو
اخلارجي ،حيث مت تنفيذ  12برنامج تدريب داخلي جماعي وعدد كبير من
برامج التدريب الفردية للعاملني وذلك من خالل مصادر التدريب الداخلية
واخلارجية كما مت حتليل استبيان الرضا الوظيفي للعام .2008
 قامت اجلمعية بإدارة (محفظة صندوق األردن للطبيعة) من خالل اجلهازالتنفيذي للجمعية وتسعي اجلمعية إلى رفع رأسمال احملفظة لضمان
استدامتها.

نظام األرشفة االلكترونية املتكاملة
مت تأسيس نظام األرشفة اإللكترونية املتكاملة ( )IEASلضمان مستوى عال
لعملية توثيق املعلومات بكافة أنواعها ،حيث مت عقد ورشتي عمل للوقوف
على الوضع احلالي لعملية األرشفة في اجلمعية وحتديد نوع املعلومات التي
حتتاج الى توثيق .كما عقدت ورشة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج
( ،)Microsoft Share pointليتسنى ملوظفي اجلمعية استخدام هذا
البرنامج بفعالية عالية.

ن�شاطات اجلمعية على ال�صعيد الإقليمي
مشروع مؤسسة هانز ايدل األملانية
 أجنز قسم التدريب اإلقليمي ،خطة التدريب اإلقليمي كاملة باإلضافة إلىإجناز عدد من برامج التدريب اإلقليمي مع عدد من اجلهات اخلارجية حيث
مت تنفيذ  8برامج تدريب إقليمية حسب خطة التدريب مع مؤسسة هانز
ايدل األملانية.
 تنفيذ  6برامج تدريب إقليمية مع عدة جهات ومؤسسات خارجية إقليميةودولية ،حيث شملت هذه البرامج على مواضيع متنوعة مثل ،التقنيات
املستخدمة في الدراسات واألبحاث البيئية ،إدارة احملميات ،إدارة السياحة
البيئية ،تطبيق قوانني حماية الطبيعة ،أساليب تطوير برامج التعليم
البيئي ،ومواضيع تتعلق بالتطوير واإلدارة املؤسسية.

نشــــاطات مشــروع احلفـــاظ على التنــوع احليوي من
خالل السياحة البيئية في دول املشرق
 مت متديد عمل املشروع لفترة  24شهرا ً بنا ًء على موافقة الوكالة السويسريةللتنمية والتعاون الدولي.
 يتابع فريق املشروع العمل في الشبكة االلكترونية للمشروع الستقطابأكبر عدد ممكن من األعضاء.
 مت إطالق املوقع اإللكتروني للمشروع باللغة العربية واالجنليزية.9
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بيان الإيرادات والنفقات للعام 2008
التعريفات:
النفقــــات
البيــــــــــــان

النفقات
(دينار)

االدارة و ادارة املواقع

831,166

احلماية واحملميات
برامج االتصال اخلارجي

880,139
74,947

%24

%26
%2

برامج التنمية االجتماعية
االقتصادية املنتجة
برامج السياحة البيئية
في احملميات

1,174,055

%34

408,190

%12

االستهالكات لعـام 2008

77,447

%2

االجــــمــــــــــــــالــي

اإليرادات
البيــــــــــــان

الدعم احلكومي
ايراد السياحة البيئية
اإلصدارات
برامج التنمية االجتماعية
االقتصادية املنتجة
صندوق األردن للطبيعة
 /صندوق احملفظة
تبرعات متفرقة

3,445,944

اإليرادات
(دينار)

350,000

842,261
10,704

%100

النسبة
املئوية
%10.8

%26.1
%0.3

794,557

%24.7

350,000

%10.8

370,341

%11.5

التدريب واالستشارات

70,785

%2.2

مراكز اجلمعية

431,209

%13.4

اشتراكات العضوية

8,037

%0.2

اإلجمالــــــــــــي

3,227,894

%100

البيـــــــان
العجـز لعــام 2008
اجمـالي

مجموع موظفي اجلمعية لعام 2008
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النسبة
املئوية

)(218.050

329

التعريفات
اإلدارة وإدارة املواقع :رواتب ،سيارات وآليات ،اتصاالت ،مباني (إيجار ،صيانة،
تطوير مرافق) ،قرطاسية ،أدوات ومعدات ،أجهزة وأثاث ،تدريب داخلي ،إلخ.
برامج احلماية :الدراســات واألبحــاث ،برامـج التفتيش واجلوالت امليدانية
لتنظيم الصيد ،برامج اإلكثار والعناية باألحياء البرية.
برامج االتصال اخلارجي :التعليم البيئي ،التدريب اإلقليمي ،برامج توعية
السكان حول احملميات الطبيعية ،املعارض ،املطبوعات ،نشاطات جذب
التمويل والعالقات العامة.
برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية
 مشاريع التنمية االقتصادية اخلاصة بالسكان حول احملميات وتشملصناعات متنوعة منها :الفخار ،جتفيف الفواكه واألعشاب ،صياغة احللي
الفضية ،صناعة الشموع ،إلخ.
 -برامج السياحة البيئية
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�أهم اخلطط لعام 2009
 إعالن تأسيس محميتي جبل مسعودة واليرموك من خالل مشروع اإلدارةاملتكاملة للنظم البيئية في وادي األردن.
 البدء بإجراءات تأسيس محمية برقع بنا ًء على املقترح الذي قدمته اجلمعيةلوزارة البيئة بهدف ترويج مفهوم االستخدام املستدام للمصادر الطبيعية
وضمان احلماية طويلة األمد للتنوع احليوي عن طريق تكامل حماية الطبيعة
مع التنمية االجتماعية االقتصادية في محمية برقع املقترحة.
 العمل على طباعة تقرير الشبكة الوطنية للمحميات ،كوثيقة من أجلتعميمه وتوزيعه على املؤسسات واجلهات الوطنية ذات العالقة ،بعد
موافقة مجلس الوزراء عليه و إقراره.
 املشاركة في اجلهد الوطني لتطوير خطط استعماالت األراضي وذلكلضمان دمج التنوع احليوي في هذه اخلطط.
 متابعة الدراسات البيئية واجلدوى االقتصادية لقناة البحرين (االحمر– امليت).
 البدء بتأسيس أكادميية لتدريب األدالء السياحيني والشرطة البيئية فيمحمية غابات عجلون.
 البدء بنشاطات مشروع املساعدات األمريكية للسنة األولي وهي :إعادةترميم قرية ضانا ،توسعة بيت الضيافة في ضانا.
 البدء مبشروع إستراتيجية املراجعة املؤسسية للجمعية من خاللمشروع املساعدات األمريكية مبا فيها تطوير خطة إستراتيجية جديدة
للجمعية.
 البدء بتنفيذ وتطبيق مشروع دمج آليات حماية الطيور احمللقة فيالقطاعات الفاعلة ضمن هجرتها في مسار حفرة االنهدام البحر االحمر،
وهو مشروع إقليمي يهدف إلى حماية هذه الطيور خالل هجرتها  ،ينفذ
في  11دولة بالشراكة بني اجلمعية ومجلسي الطيور العاملي وبتمويل من
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
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تشكر اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة كافة أعضائها لدعمهم برامج حماية
الطبيعة في األردن من خالل االنضمام إلى برنامج عضويتها؛ كما تشكر كافة
املؤسسات األردنية والدولية على دعمهم برامجها اخملتلفة.
الوزارات واملؤسسات األردنية
وزارة املالية ،وزارة التخطيط ،وزارة البيئة ،وزارة املياه والري ،وزارة الزراعة ،وزارة التربية
والتعليم ،وزارة السياحة ،هيئة تنشيط السياحة ،دائرة األراضي واملساحة ،مديرية
األمن العام ،قيادة البادية ،أرامكس ،اخلطوط امللكية األردنية ،أمانة عمان الكبرى
محافظة الزرقاء ،محافظة مادبا ،محافظة الكرك ،محافظة الطفيلة ،محافظة
عجلون ،محافظة جرش.
الشركاء الدوليني
املرفق البيئي العاملي /البنك الدولي ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،االحتاد األوروبي،
مؤسسة هانز ايدل ،مؤسسة نهر األردن ،الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي ،الوكالة
السويسرية للتنمية والتعاون ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،الوكالة األملانية
للتعاون الفني ،السفارة الكندية ،السفارة اإلسبانية ،السفارة اليابانية ،السفارة
البريطانية ،السفارة الهولندية ،مشروع الكفاءة املائية والتوعية ،مجلس الطيور
العاملي ،اليونسكو  ،جائزة فورد.

كن صوتا ً حلماية الطبيعة وانضم إلى برنامج العضوية لدينا .لالستعالم ،ارسل
اليوم على البريد اإللكتروني:

member@rscn.org.jo

نعمل جاهدين حلماية الطبيعة لنا ولألجيال القادمة .بدعمكم ،مهما قل شأنه،
فإنكم تساهمون بتحقيق رسالتنا :نساعد الطبيعة  ...نساعد الناس .للتبرع،
الرجاء اإليداع في حساب اجلمعية -500/26666 :البنك العربي -فرع اجلبيهة -األردن،
أو االرسال على البريد اإللكتروني donate@rscn.org.jo :وسيقوم ممثل عن
اجلمعية باحلضور واستالم التبرعات بوصوالت رسمية وحسب األصول.
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The Royal Society for the Conservation
of Nature (RSCN)
RSCN is an independent non-governmental organization devoted to the conservation of Jordan’s natural heritage. RSCN
was founded in 1966, with His Majesty the late King Hussein
as Honorary President, and has been given the responsibility
to care for and protect the Kingdom’s biodiversity. As such, it
is one of the few voluntary organizations in the Middle East
to be granted such a public service mandate.

Mission Statement
The Royal Society for the Conservation of Nature aims to conserve the biodiversity of Jordan and integrate its conservation
programs with socio-economic development, while promoting wider public support and action for the protection of the
natural environment within Jordan and neighboring countries.

Helping Nature…Helping People
RSCN believes that nature conservation and economic development can go hand-in-hand. It also holds the belief that
Jordan’s nature can provide the basis of an alternative economy for members of poor rural communities that currently
have few opportunities to improve their livelihoods.
Within and around its protected areas, RSCN has been contributing to this alternative economy by developing ecotourism and other nature-based businesses that are generating additional income and social benefits for some of the
poorest people in Jordan. By providing tangible benefits,
such businesses not only position nature conservation in the
“real world”, but also create alternative and more benign uses
of land, and gradually build-up popular support for both the
concept and practice of nature conservation.

Wild Jordan
Wild Jordan is the division of RSCN responsible for developing
eco-tourism, handicrafts and other nature related businesses
that promote and sustain the Society’s nature conservation
and socio-economic programs.

Definitions
General Assembly: All active members of RSCN’s membership program.
Board of Directors: The governing body nominated by the
general assembly to supervise the management of RSCN,
consisting of nine elected members, who appoint an additional two members from the General Assembly.
Committee member elections are held every four years, with
the right to vote exclusively reserved for Jordanian nationals. RSCN members gain the right to vote for candidates after
two years of uninterrupted membership, under the condition
that the member is a Jordanian national over the age of 20. A
member gains the right to run as a candidate for a seat on the
Board of Directors after four years of uninterrupted membership in RSCN.
Executive Committee: The committee that is charged with
implementing the decisions and policies of the Board of Directors and running the organization’s day-to-day operations and
the internal functions that facilitate the organization’s work.

Protecting Nature By:
- Setting up and managing protected areas to safeguard Jordan’s natural environment and biodiversity;
- Conducting research to provide a scientific base to
aid conservation efforts;
- Enforcing governmental laws to protect wildlife and
control illegal hunting;
- Raising awareness on environmental issues through
establishing nature conservation clubs, providing
educational programs in reserves, and integrating
biodiversity concepts in school curricula;
- Ensuring the socio-economic development of rural
communities by creating job opportunities through
eco-tourism, craft production, and other naturebased businesses;
- Providing training and capacity building for environmental practitioners and other institutions throughout Jordan and the Middle East;
- Encouraging public participation in RSCN activities
through membership, events and activities;
- Promoting public action for environmental protection
through advocacy campaigns and programs.

2
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President’s word
This year, the Royal Society for the Conservation of Nature’s
(RSCN) Annual General Assembly Meeting is being held at a
time when the entire world is experiencing the aftermath of
an unforeseen global financial crisis. Despite the devastating
international losses suffered by the global economy, this crisis
might be the perfect opportunity to revise the global methods
currently used to exploit natural resources. It has proven vital for
us all to review and rethink the manner in which we use the precious resources that are shared by all mankind, moving towards
increasingly more environmentally-friendly behaviors in order to
conserve our natural treasures.
In line with the Royal Society for the Conservation of Nature’s
mission to protect the biodiversity of our Kingdom, the Society
has continued its successful efforts in obtaining the Cabinet’s
approval on the National Protected Areas Network report, which
yet again gives RSCN governmental recognition of its active role
and achievements in the field of nature conservation.
RSCN continues its efforts to develop and implement socio-economic projects that combine its efforts in biodiversity conservation with sustainable development, allowing the Society to
maintain its position as a successful model both regionally and
internationally. RSCN’s method of integration has empowered
local communities to improve their livelihoods while gaining
their support and action for the protection of the unique natural
sites they live in and around.

It pleases me, on behalf of the Board of Directors, to extend our
thanks to the executive team at the RSCN for their passion and
dedication to their work. RSCN’s management and staff are the
cornerstone of all our achievements to date, which could not
have been accomplished if not for their hard work, patience, and
faith in our noble cause. I would also like to thank all our donors
and partners for their continued support and efforts, which we
appreciate and depend on in our journey towards fulfilling our
mission.
Finally, I would like to add that the real challenge is to persistently strive towards success and excellence, which can only
be achieved through ongoing dedicated efforts. We, at RSCN,
promise to continue working as we did in the past to uphold our
pioneering conservation efforts and protect our Country’s natural heritage, thereby surpassing expectations and ambitions.

Abdel-Elah Al-Khatib

Moreover, significant steps were taken by RSCN in order to
achieve institutional development, expanding its membership
program and environmental education efforts, in addition to
developing communication strategies targeting different stakeholders, including decision makers, donors, and partners through
RSCN’s new Environmental Advocacy Section. RSCN is the first
voluntary organization in the region to emphasize the importance of such a section, one that will be responsible for shifting
RSCN’s public role to a more dynamic interactive role that can
directly focus and impact general environmental policies.

1
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Law Enforcement and
Hunting Regulations
RSCN’s Enforcement Unit accomplished the following:

New Research

- Continued to enforce wildlife protection laws in Jordan. The
unit played a major role in strengthening institutional relationships with the Royal Department for the Protection of
Environment and building its capacities.

- Developed Roe deer monitoring programs after their release into the reserves.

- Provided the Public Security Department with a new and
updated hunter and violations database.
- Followed through on the memorandum of understanding with the International Fund for Animal Welfare (IFAW),
which aims to build local national capacities regarding wildlife protection and regulation of animal trade.
- Conducted many different field inspections throughout the
Kingdom in 2008, during which a number of birds and protected animals were confiscated and violations issued.
The following table indicates the number of issued
licenses, violations, and field inspections:

Number
of hunting
licenses
issued

3250

Number
of hunting
violations
issued

181

Number
of birds
confiscated

115

Number
of field
inspections

1650

Research for Conservation
- Continued to provide all sections of RSCN and its reserves
with the necessary information to develop each section’s
plans and strategies.
- Developed a national biodiversity database, in order to contribute to the National Nature Reserve Programs.
- Used the Geographic Information System to compile the
results of all studies carried out by RSCN experts. Once the
information is fully compiled, it will be included on special
maps to support administrative and national development
programs.

4

- Prepared a zoning plan for Ajloun Forest Reserve, and determined the use of each area based on environmental
data and actual reserve usage. The Geographic Information System and new software were utilized to sufficiently
analyze and reflect on the link between environmental
importance and usage.
- Assessed important environmental sites within Ajloun
Governorate to be incorporated into the area’s land use
plan.
- Implemented a national Water Birds Census program.
- Completed initial studies for proposed protected areas, as
well as significant environmental sites in the Jordan Valley,
in order to announce and promote them as protected areas and to prepare management plans for these areas.
- Prepared the satellite images of Yarmouk and Jabal Masuda
areas in order to analyze their Digital Terrain Models, to draw
contour lines, and provide a 3-dimensional representation
of the regions, in addition to preparing maps for main locations: main roads, villages, valleys, and boundaries.
- Prepared an Environmental Action Plan to protect the Griffon Vulture, and arranged for the preparation of a plan
to protect the Blanford’s Fox. The research team also prepared a short communication paper to be published on
the Stone Marten.
- Designated a representative from the Research Section
to represent the Society in the committee assessing environmental impact reports at the Ministry of Environment,
in addition to participating in consultative conferences to
study various projects.
- Implemented a study for Queen Alia International Airport
and its surrounding areas and identified types of plants,
animals, and birds that inhabit the area and identified their
effect on the general safety of the airport.
- Continued collaboration with the Department of Statistics
and provided it with annually requested information.
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Achievements 2008
Main Achievements

We present you with the past year’s
achievements of the Royal Society for
the Conservation of Nature, along with
our future plans to further protect nature
in Jordan.
Issa Shahin, Secretary General

His Majesty King Abdullah II visited Azraq Wetland Reserve
His Majesty King Abdullah II visited Azraq Wetland Reserve.
His Majesty’s tour included a visit to Azraq Lodge and an introduction on the wetland reserve’s administrative programs
and socio-economic projects in the area. His Majesty showed
His support for RSCN’s programs in the area.
National Protected Areas Network Report Approved by
Cabinet
Experts at RSCN prepared a report covering the national plan
for the establishment of a protected area network to complement existing nature reserves. The report is based on the
accumulated information, field studies, and the results of research carried out by the reserves since the mid-seventies to
date. The report was adopted and approved by the Cabinet,
whereby RSCN will establish the proposed reserves within a
ten year timeframe.
Continued Integrated Ecosystem Management of the
Jordan Rift Valley Project
The Jordan Rift Valley project continued its activities in 2008,
with a majority of studies focusing on building a solid scientific base of knowledge on unique diverse ecosystems in
the Jordan Valley. The project also worked with concerned
institutions, including the Ministry of Environment, IUCN, and
JOHUD, on integrating nature protection concepts within the
land-use plans of the Jordan Valley.
The project focuses on four protected areas: Jabal Masuda,
Yarmouk, Qatar, and Fifa. Four other areas are also candidates
to be declared as potential protected areas that the Society
will work to protect in cooperation with local institutions.
These areas are Wadi ibn Hammad Valley, Rahmah, Homret
Maeen, and Tal Al-Arbaeen.
USAID Funded Tourism Development Project in Southern
Jordan
RSCN, through its Wild Jordan division, received US funding
to create a world-class nature tourism complex in southern
Jordan as a means to promote economic opportunities for
poor rural communities and protect the Kingdom’s finest natural landscapes. This tourism project is intended to develop
linkages between the areas of Dana, Petra, and Jabal Masuda.
This 5 year project will include the following components:
- Developing infrastructure in Jabal Masuda.
- Developing Jabal Masuda as a 5-star eco-tourism destination
using private sector investment.
- Creating a network of tourism routes, facilities, and activities
between Jabal Masuda, Dana, and Petra to provide new tourism packages and extend the stay of visitors.
- Restoring Dana Village to create Jordan’s first heritage village
for tourism.
- Re-evaluating and building the capacity of RSCN staff (The Society has not undergone such an evaluation in over 15 years).
3
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Socio-economic Projects
The year 2008 was distinguished by Wild Jordan’s many
achievements in its socio-economic development projects:
- Building on its existing partnerships with the private sector, Wild Jordan developed new lines of products inspired
by nature, designed by the private sector, and created by
local community members.
- The number of socio-economic projects throughout all the
reserves grew to 13 projects. The number of beneficiaries
from these projects increased as shown in the table below. Product sales revenues also showed a healthy growth,
which is attributed to customer trust in the high quality
products produced by Wild Jordan.

- Revised the membership categories to include:
Individual membership
Family membership
Corporate membership
Life membership

25 JD
40 JD
250 JD
500 JD

- Hosted an event for the Society’s donors and supporters,
in which they were awarded Honorary Membership Certificates in recognition of their support.

Protected Areas
Management Plans for the Nature Reserves
Reserve management plans have been completed and sent
to the Ministry of Environment to be officially adopted according to regulations for nature protection.

No.
of locals
employed

Income
to local
people (JD)

Dana Jewelry Making

11

22205

Dana Fruit and Herbal
Drying

3

10445

Feynan Leather
and Candle Making

9

17857

Mujib Jewelry and
Sand Stone Blasting

6

14025

As part of the ongoing process of reserve development, experts from RSCN conducted an evaluation on the effectiveness
of existing reserve management, and assessed it according to
international standards. The report concluded that nature reserves in Jordan are managed efficiently and elaborated on the
aspects that are in need of development. The report included
the reserves managed by RSCN, in addition to Wadi Rum Protected Area and the Aqaba Marine Park managed by ASEZA.

Azraq Hand-painted
and Carved Ostrich Eggs

4

17963

4

4589

Dana Biosphere Reserve

Azraq Printing

Project

Azraq Packaging
Azraq Sewing
Dibeen Pottery Making
Dibeen Sewing and
Embroidery
Ajloun Soap Making

7

9320

4

16603

3

16603

9

8778

3

9108

Nature Reserve Management Assessment

RSCN continued to apply the pre-set management plan for
the reserve, which identifies the reserve’s vision and strategies,
which are to be implemented during the course of the next five
years. Below is summary of the main achievements:
- Visited Al Dathneh and the area adjacent to the western
border of the reserve to evaluate the area, as part of reviewing the existing borders of the reserve. The necessary maps
and reports were prepared in order to propose for the area
to be included into the Dana Biosphere Reserve.
- Studied the Owl species found in the reserve, identifying
and reporting on this species.

Public Relations & Marketing

- Conducted annual surveys of the reserve’s population and
the number of sheep owned.

The Public Relations & M arketing Sections continued to reflect
the work of the Society in seeking wider public support for
biodiversity conservation through various media programs.
The most important accomplishments are as follows:

- Became a member in the Development Unit of the Buseira
Governorate.

- Developed a new strategy for membership that includes
new categories, which will be launched in 2009.
- Launched new RSCN and Wild Jordan websites, providing
an online location with comprehensive information on
RSCN and Wild Jordan’s philosophy, work, projects, products, latest news, along with new online services such as
online votes, forums, and blogs.
6

- Installed a second weather station in the reserve.
- Prepared a report on the benefits and effects on the local
community resulting from the reserves various activities in
2007.
- Participated in organizing Dana’s first cultural and tourist
festival in cooperation with the Dana and Qadsiah Cooperative and other official institutions in the area.
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Environmental Advocacy

Wild Jordan

A new unit specializing in environmental advocacy was established, aiming to work with decision makers in order to
integrate biodiversity protection within national policies. In
2008, the section achieved the following:

Wild Jordan continued to expand and develop plans and
activities aiming to integrate socio-economic projects with
nature conservation. Below is a summary of the Wild Jordan
division’s most important achievements:

- Completed the Environmental Journalism Strengthening
Program. This program included media field trips to different nature reserves and other important environmental
sites. In addition, nearly 50 workshops were held for members of the media throughout the reserves and at RSCN
headquarters, covering different environmental topics and
cases surrounding the Society’s work and Jordan’s environment in general. More than 30 specialized environmental
trainers took part in providing this program.

Eco-tourism

- Launched the Environmental Reporting Award under the
patronage of Her Royal Highness Princess Rym Al Ali, Head
of the Judging Committee. The award is slated to become
an annual event and is the first of its kind in Jordan and the
region. The award also gained sponsorship from KIA Motors
for the first prize.

Environmental Education
RSCN’s Environmental Education Section continued its cooperation with the Ministry of Education to integrate nature
conservation concepts into the educational curricula and reinforce these concepts with enriching activities. The most important achievements accomplished by the section include:
- Developed a comprehensive survey on biodiversity concepts in school curricula and newly published books in
Jordan, and began introducing concepts of herbal and medicinal plants into curricula.
- Implemented an awareness campaign for Nature Conservation Club students related to Soaring Birds. The section also
held a competition for the students on migrating birds.
- A number of students participated in the “Sailing to Barcelona” program held in Dana Biosphere Reserve as part of a
conference held by the International Union for Nature Conservation (IUCN).
- Continued communication with Nature Conservation Club
coordinators via different channels including SMS.

- Officially opened the Mujib Chalets, located on the shores of
the Dead Sea. Offering 15 chalets with stunning sea-views,
this new facility provides visitors with an ideal place from
which to explore the unique landscape of the Mujib Nature
Reserve or to enjoy the medicinal properties of the Dead
Sea. Through the operation of this facility and others like it,
Wild Jordan has managed to develop eco-tourism as a major
sector of the Jordanian tourism industry.
- Developed two new trails within Amman – the Downtown
City Trail and Jabal Amman Trail – to promote Wild Jordan’s
socio-economic and eco-tourism activities by encouraging more tourists to visit the Wild Jordan Nature Center and
Jabal Amman Soap House. These trails will be launched in
2009, with the support of the Greater Amman Municipality.
- Continued to attract a large number of visitors to the Wild
Jordan Nature Center through the Wild Jordan Café, Nature
Shop, and meeting rooms. The Center has become increasingly used for private and public workshops, events, activities, and art galleries, in addition to becoming a showcase
for public-private partnerships.
- Visitor numbers to RSCN reserves amounted to 124,408 visitors, with Dibeen and the Dead Sea Panoramic Complex
attracting the most number of day visitors, as shown in the
table below. Dana Biosphere Reserve, which includes the
Dana Guesthouse, Rummana Campsite, and Feynan Eco–
lodge, maintained its position as the leading site attracting
9,003 day and overnight visitors. Overall, RSCN’s reserves
attracted over 50,000 visitors in 2008 (excluding local day
visitors to Dibeen).

The following table lists the number of visitors to all
the reserves and facilities:

Reserve
Dana Biosphere Reserve
Ajloun Forest Reserve
Azraq Wetland Reserve
Mujib Nature Reserve
Dibeen Forest Reserve
Dead Sea Panoramic Complex

No. of Visitors in 2008

9003
4344
6819
10642
70000
23600
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Azraq Wetland Reserve
- Prepared an annual report for local community beneficiaries
supported by the reserve’s projects and activities. Contributions from the reserve accounted for a total of JD 93,000.
- Helped three local societies from the area acquire funding for
environmental and developmental projects from the Global
Environmental Facility (GEF), which donated USD 135,000.
These societies have started to implement the projects with
the support and follow up of the reserve’s management.
- Completed the necessary preparations for the opening of
the calligraphy center and the sweets project as part of the
reserve’s socio-economic projects.
- Implemented a comprehensive field work and technical
training program for three reserve employees visiting from
Syria.
Dibeen Forest Reserve
RSCN continued its development programs for Dibeen Forest Reserve, in preparation of the Reserve Management Plan,
which will extend from the year 2009 until the year 2013. Below is a summary of its main achievements:
- Organized effective programs to protect all components in
the forest in coordination with the Ministry of Agriculture
and the Royal Department for the Protection of Environment.
- Organized outreach programs with the local community
and decision makers in Jerash Governorate with the aim of
increasing support of the reserve’s programs.
- Assisted in organizing a number of studies and environmental monitoring programs which provide indicators of
the forest’s health.

RSCN’s team continued to work on revitalizing natural habitats
in the wetland areas according to water availability. The results
of the reserve’s environmental monitoring program showed
that many species have come back to inhabit or pass through
the reserve. Below is a summary of its main achievements:
- Implemented a special study on Killifish, which is endemic
to the reserve. The study results showed that the number of
Killifish is increasing.
- Implemented the annual bird ringing project in collaboration with a team of Polish researchers. This program helps in
bettering our understanding of migrating birds’ flight patterns.
- Implemented the Environmental Educational Program for
students in Azraq.
Shaumari Wildlife Reserve
RSCN is preparing a development plan for the reserve’s facilities, and is working on obtaining funding for its implementation. It is worth noting that the reserve’s facilities are in dire
need of maintenance, as it was built in the seventies. Below is
a summary of its main achievements:
- Her Royal Highness Princess Sana Asem visited the reserve
with the Onager specialist team to observe the reserve’s experience in caring for the herd.
- Implemented a study on Owls, and identified all species
found in the reserve.
- Mapped out and identified the road to the reserve with the
Department of Lands and Survey.
- Begun the replacement of non-native trees in Shaumari
with endemic trees.
- Managed breeding programs for wildlife in the reserve, including the Oryx, Ostrich, Onager, and Gazelle, to ensure the
survival of these species.

Species

8

Number

Oryx

39

Ostrich

28

Onager

15

Gazelle

4
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Mujib Nature Reserve
RSCN continued to apply the management plan for the reserve, which will be concluded by the end of 2009. Below is a
summary of its main achievements:
- Implemented a monitoring program and prepared a report
on the Lesser Kestrel bird watching program. Nest locations
have been documented using live feed camera footage;
birds and their successful nesting habits were identified.
- Prepared a grazing plan based on the recommendations
of a previous study and on consultations by the local community for the implementation of suggested projects by
financing local organizations surrounding the reserve.
- Developed an inspection plan for the reserve and worked
with inspectors to ensure its successful implementation.
- Organized several training workshops for Nature Conservation Club coordinators to raise their awareness on the reserve’s educational program, which focuses on medicinal
plants, in addition to organizing several student visits to the
reserve.
- Supervised the reserve during the tourism season and ensured all facilities were ready to receive guests.
- Prepared a preliminary comprehensive management plan
for the reserve’s water supply, and received approval for
funding from Wetland International. All reserve stakeholders will be involved in developing a comprehensive management plan for the Mujib water supply.
Ajloun Forest Reserve
RSCN continued to apply the management plan for the reserve, which will continue throughout 2009 until 2011. Below
is a summary of its main achievements:
- Prepared an observation program to document the Roe
Deer’s presence and location within the reserve and surrounding areas. The Roe Deer was reintroduced into the
wild in 2006.
- Implemented a monitoring program for forests, and conducted a study on species associated with evergreen oak
trees.
- Prepared a plan to prevent forest fires in order to protect
the trees in the reserve, which are annually threatened by
fires.
- Implemented the sixth spring festival, which consisted of
several environmental activities, the most prominent of
which was the awareness march that aimed to protect
forests in the area. The festival saw the participation of the
local community, the Royal Department for the Protection
of Environment, students, youth centers, Kulna Al Ordon
Ajloun branch, as well as the Ajloun police department.
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Revenues and Expenditures 2008
JD

%

Administration and Support

831,166

24%

Conservation Activities

880,139

26%

74,947

2%

Socio-economic Projects

1,174,055

34%

Eco-tourism Programs

408,190

12%

Depreciation

77,447

2%

3,445,944

100%

JD

%

Government Support

350,000

10.8%

Socio-economic Projects

794,557

24.7%

Eco-tourism Programs

842,261

26.1%

Trust Fund

350,000

10.8%

Publications

10,704

0.3%

Donations

370,341

11.5%

Training and
Consultancy

70,785

2.2%

Nature Center

431,209

13.4%

Membership
Subscription

8,037

0.2%

3,227,894

100%

Expenditures

Outreach Activities

Total

Revenues

Total

Deficit

Number of RSCN’s Staff 2008

(218,050)

329

Definitions
Administration & Support: Salaries, vehicles, communications, buildings (rent, maintenance, infrastructure), stationery, materials, machinery, furnishing, and internal employee
training.
Conservation Activities: Research, law enforcement, and
wildlife protection.
Outreach Activities: Environmental education, regional
training, reserve awareness programs, exhibitions, publications, fundraising activities, public relations.
Socio-economic Projects:
- Socio-economic projects for local communities around reserves, such as stoneware, dried fruit, herbs, silverwork, candle-making, etc.
- Eco-tourism programs.
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Dead Sea Panoramic Complex
RSCN continued to manage the Dead Sea Panoramic Complex under an agreement signed with The Ministry of Tourism. Below is a summary of its main achievements:
- Succeeded in developing and holding educational activities all year round for private school students.
- Held ongoing environmental awareness campaigns. General cleanliness and nature conservation concepts have been
introduced, targeting sites, parks, and the local community
members from Ma’in Village and surrounding areas.
- Organized several activities, such as workshops and ceremonies, utilizing the Complex’s facilities.

Institutional, Financial,
and Administrative Development

Regional Activities

- Prepared a strategy to improve and enhance RSCN’s internal
electronic network, aiming to link all outlets and reserves
with each other through a web-based system. This plan
includes the development of three specialized systems for
human resources, finance, and tourism bookings.

- Prepared a comprehensive regional training plan that included several regional training programs. Eight regional
training programs were implemented according to the
training plan with the Hanns Seidel Foundation.

- Implemented a capacity building development plan for staff
through an annual requirements program. A large number
of internal training was implemented in 2008, both by the
Society and individually via training courses. A staff satisfaction survey was also conducted in 2008.
- RSCN managed Jordan’s Nature Fund Portfolio through the
Society’s Executive Committee. RSCN aims to increase the
Portfolio’s capital to ensure its sustainability.
Integrated Electronic Archive System
The Integrated Electronic Archive System (IEAS) was established
to ensure efficient processing of all information. Two workshops
were held to determine the archives current situation and the
type of documents that need to be archived. It also held training workshops on how to use Microsoft Share Point, so staff
members can begin efficiently using this program.

Hanns Seidel Project

- Implemented six regional training programs with a number of
regional and international organizations. These workshops
covered various subjects, such as ecological research, reserve management, eco-tourism management, environmental law enforcement, environmental education curricula development, and other subjects related to institutional
management.
Biodiversity Conservation through Eco-Tourism in the
Mashreq Region Project
- Extended the project duration for an additional 24 months,
based on the approval of the Swiss Agency for Development and Cooperation.
- Launched an online eco-tourism network to attract the
largest possible number of members (www.ecotourismnet.
com).
- Developed and launched the project website in Arabic and
English.
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The Royal Society for the Conservation of Nature
would like to give special thanks to all its members,
as well as its national and international partners who
have supported its work in 2008.
Jordanian Partners & Supporters
ARAMEX - Department of Lands and Survey - Public Security Department - Governor of Ajloun - Governor of Jerash - Governor
of Karak - Governor of Madaba - Governor of Tafila - Governor of
Zarqa - Greater Amman Municipality - JOHUD - Jordan Tourism
Board - Ministry of Agriculture - Ministry of Education - Ministry of
Environment - Ministry of Finance - Ministry of Planning - Ministry
of Tourism and Antiquities - Ministry of Water - Royal Badia Force
- Royal Jordanian Airlines
International Partners & Supporters
Birdlife International - British Embassy - Canadian Embassy
European Commission - Ford Award - German Technical Cooperation (GTZ) - Global Environmental Facility - World Bank
Hanns Seidel Foundation - IUCN - Japanese Embassy - JICA
Jordan River Foundation - Netherlands Embassy - Small GEF
Program - Spanish Embassy - Swiss Agency for Development
& Cooperation - UNDP - UNESCO - USAID - WEPIA

We work hard to protect nature. Your support at any level can
help us fulfill our mission, helping nature…helping people.
Support The Royal Society for the Conservation of Nature,
contact us at donate@rscn.org.jo or donate today by direct
deposit at: Account # 26666/500, Arab Bank, Jubeiha Branch,
Jordan.
Join the ranks of RSCN’s members and let your voice for nature
be heard; email us to subscribe at member@rscn.org.jo.
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2009 Plans
- Announce the establishment of Jabal Masuda and Yarmouk
Reserves through the Jordan Rift Valley Project.
- Develop procedures to establish Burqu’ Reserve, according to the Ministry of Environment’s proposal and RSCN’s
goal to promote the concept of sustainable use of natural
resources to ensure biodiversity protection, by integrating
environmental protection with socio-economical development for the proposed Burqu’ Reserve.
- Contribute to the implementation of the National Protected Areas Network communication plan, and circulate
the Cabinet’s resolution requiring all institutions to publish
the National Protected Areas Network report as a document distributed to all relevant institutions and national
entities.
- Participate in the national effort to develop a strategy for
land-use, to ensure the integration of biodiversity protection within these plans.
- Continue to provide environmental studies and economic
viability reports for the Red to Dead Project.
- Establish a training academy for tour guides and rangers in
Ajloun Forest Reserve.
- Commence USAID activities for the first year: restoring Dana
Village and expanding the Dana Guesthouse.
- Revise RSCN’s institutional strategy, through USAID funding,
including the development of a new strategy for RSCN.
- Implement the Rift Valley Soaring Birds Project, a regional
project involving eleven countries, which aims to protect
the birds during migration.

11

The Royal Society
for the Conservation
of Nature

2008

Arabian Toad-headed Agama
A rare agama, coping with the heat
of the southern Jordanian desert sun.

