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كلمة رئيس الجمعية
لقــد شــهد العــام  2015تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات النوعيــة
للجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة متجــاوزة الصعوبــات والتحديــات المحليــة
واإلقليميــة ،وأنــه مــن دواعــي ســرور مجلــس إدارة الجمعيــة أن يشــارك الجميــع
مــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات ســطرتها كــوادر الجمعيــة وأســهمت مــن خاللهــا
فــي ايصــال رســالة الجمعيــة إلــى مختلــف الفئــات ،كمــا كان لهــا األثــر الكبيــر
فــي زيــادة الوعــي واالهتمــام الرســمي والشــعبي بالقضايــا البيئيــة الهامــة،
مســتكملة المســيرة التــي ابتدئتهــا منــذ تأسيســها فــي عــام .1966
لقــد تشــرفت الجمعيــة بإفتتــاح ســمو ولــي العهــد األميــر حســين بــن عبــد اللــه
لألكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي عجلــون لكــي تكــون صرحـ ًـا علميـ ًـا يرفــد
الســوق األردنــي واإلقليمــي بالخبــرات والكفــاءات المتخصصــة فــي مجــاالت
حمايــة الطبيعــة والتنميــة المســتدامة .وســتعمل الجمعيــة علــى تحويــل انجــازات
الجمعيــة فــي مختلــف البرامــج إلــى مناهــج تدريبيــة وذلــك بالشــراكة مــع أفضــل
المؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال فــي العالــم.

لقــد كان لتظافــر جهــود العامليــن فــي الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
واألعضــاء والداعميــن لهــا الفضــل الكبيــر فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات ،والتــي
نتنمنــى أن تســتمر وتتطــور خــال األعــوام القادمــة.
وفــي نهايــة كلمتــي هــذه ،اســمحوا لــي أن اتقــدم بجزيــل الشــكر ألعضــاء
الجمعيــة وزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وكــوادر الجمعيــة كافــة ،وكمــا أتقــدم
بالشــكر للــوزارات والمؤسســات المانحــة والداعمــة للجمعيــة.
رئيس مجلس اإلدارة
خالد أنيس اإليراني

ـتثمارا كبيـ ً
ً
ـرا فــي البنيــة التحتيــة ومرافــق المحميــات،
كمــا شــهد العــام  2015اسـ
فلقــد تــم تحويــل معظــم مبانــي المحميــات ومراكزهــا إلــى الطاقــة الشمســية
بمــا يتوائــم مــع اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة ،كمــا ويســتمر العمــل علــى
تطويــر مبانــي ومراكــز المحميــات فــي الشــومري والموجــب ودبيــن وبيــت
الضيافــة فــي محميــة ضانــا ونــزل برقــع البيئــي ،ومــن المتوقــع ان يتــم اإلنتهــاء
مــن هــذه المبانــي فــي عــام .2016
كمــا عملــت الجمعيــة علــى االهتمــام بالقاعــدة العلميــة لبرامــج
حمايــة الطبيعــة مــن خــال تأســيس مركــز مراقبــة التنــوع الحيــوي
والــذي عمــل علــى تزويــد كافــة أقســام ومحميــات الجمعيــة
بالمعلومــات المطلوبــة .كمــا تظافــرت جهــود الجمعيــة مــع وزارة
الداخليــة ووزارة الزراعــة إلــى منــع إدخــال الصقــور إلــى األردن
كإجــراء وقائــي لمنــع الصيــد بالصقــور فــي األردن.
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الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
تأسســت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة عــام  1966كمؤسســة غيــر حكوميــة،
وتــرأس الجمعيــة حــال تأسيســها الراحــل الملــك الحســين كرئيــس الشــرف األعلــى.
وقــد فوضــت الحكومــة األردنيــة الجمعيــة مســؤولية حمايــة الحيــاة البريــة والتنــوع
الحيــوي فــي كافــة مناطــق المملكــة ،حيــث تعتبــر الجمعيــة مــن أولــى المؤسســات
التــي تتمتــع بهــذا التفويــض ليــس فــي الشــرق األوســط فحســب ،بــل وعلــى
المســتوى العالمــي .وقــد كســبت الجمعيــة شــهرة عالميــة لريادتهــا فــي تكامــل برامــج
حمايــة الطبيعــة مــع التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة.

رســــالتنــا:
«تســعى الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة إلــى بنــاء شــبكة وطنيــة مــن المناطــق
المحميــة وذلــك للحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي فــي األردن ،وتتكامــل مــع تنميــة
المجتمعــات المحليــة ،وفــي الوقــت ذاتــه تأميــن دعــم شــعبي لحمايــة البيئــة الطبيعية
فــي األردن والــدول العربيــة المجــاورة».

نعمل على حماية الطبيعة من خالل:
•إنشــاء شــبكة وطنيــة مــن المناطــق المحميــة وإدارتهــا بفعاليــة عاليــة وذلــك مــن
أجــل صــون المناطــق التــي تمثــل األنظمــة البيئيــة فــي األردن.
•القيــام بالدراســات واألبحــاث المتخصصــة بالتنــوع الحيــوي وإدامــة قاعــدة بيانــات
وطنيــة حــول التنــوع الحيــوي وذلــك مــن أجــل اســتخدامها فــي برامــج الجمعيــة
وكوســيلة لدمــج حمايــة الطبيعــة فــي الخطــط الوطنيــة.
•القيــام بتنظيــم الصيــد وعلــى وجــه الخصوص فــي المناطق المحميــة والمناطق
ذات التميــز بالتنــوع الحيوي.
•العمــل تنفيــذ مبــادرات تنمويــة تســتهدف المجتمعــات المحليــة التــي تعيــش
حــول المناطــق المحميــة.
•تطويــر البرامــج التعليميــة فــي المحميــات وذلــك مــن أجــل مشــاركة أكبــر ألطفــال
المجتمــع المحلــي فــي برامــج حمايــة الطبيعــة وتأســيس نــواة لموظفــي
المحميــات المســتقبليين.
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• تقديــم برامــج تأهيــل وبنــاء قــدرات موظفــي الجمعيــة والمؤسســات
األخــرى الوطنيــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال حمايــة الطبيعــة.
•التوســع فــي برامــج العضويــة (بمــا فيهــا األصدقــاء) وبرامــج رعايــة ودعــم
الجمعيــة وذلــك مــن أجــل زيــادة الدعــم الشــعبي والسياســي لبرامــج
الجمعيــة.

شعارنـــا
« نساعد الطبيعة  ...نساعد الناس »
شــعار رفعتــه الجمعيــة إليمانهــا بــأن حمايــة الطبيعــة والتنميــة االقتصاديــة يمكــن
ً
معــا .وتؤمــن الجمعيــة أن طبيعــة األردن يمكــن أن توفــر
أن يتحــدا ويتحققــا
قاعــدة القتصــاد بديــل يســاعد المجتمعــات المحليــة فــي تحســين نوعيــة حياتهــم.
وتقــوم الجمعيــة فــي هــذا اإلطــار بتطويــر برامــج فــي الســياحة البيئيــة ومشــاريع
إنتاجيــة متنوعــة تســاهم مــن خاللهــا بتوفيــر فــرص عمــل ألكثــر المجتمعــات فقـ ً
ـرا
فــي األردن .وتســعى الجمعيــة مــن خــال توفيــر مكاســب ملموســة لحمايــة
ً
ً
ً
ً
ً
متزايــدا
شــعبيا
دعمــا
اجتماعيــا ،ينعكــس
وقبــوال
وعيــا
الطبيعــة إلــى ترســيخ
ً
لعملنــا فــي حمايــة الطبيعــة.

النظام األساسي وتعريفات مهمة:

الهيئة العامة :جميع المنتسبين لبرنامج العضوية.
مجلــس اإلدارة :الهيئــة المنتخبــة مــن الهيئــة العامــة لإلشــراف علــى إدارة
الجمعيــة ،ويتكــون مــن تســعة أعضــاء منتخبيــن يعينــوا بدورهــم عضويــن آخريــن
ليصبــح عددهــم أحــد عشــر عضـ ً
ـوا .ويتــم انتخاب المجلس كل أربع ســنوات ويكون
حــق التصويــت محصـ ً
ـورا لألردنييــن فقــط .ويكتســب العضــو حــق االنتخــاب بعــد
ســنتين مــن عضويتــه شــريطة أن يكــون أردنيـ ًـا وال يقــل عمــره عــن عشــرين عامـ ًـا
ويكتســب حــق الترشــح لمناصــب مجلــس اإلدارة بعــد أربــع ســنوات مــن عضويتــه.
الجهــاز التنفيــذي :الجهــاز المســؤول عــن تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة وتصريــف
شــؤون الجمعيــة اليوميــة بموجــب السياســات واألنظمــة الداخليــة المعتمــدة
لهــذه الغايــة.

الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
خمســون عام ـًا مــن الجهــد الوطنــي
فــي حمايــة الطبيعــة
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يصــادف العــام  ،2016اليوبيــل الذهبــي النطــاق الجمعيــة ،حيــث
تأسســت الجمعيــة فــي عــام  ،1966برعايــة المغفــور لــه بــإذن اللــه الملــك
حســين طيــب اللــه ثــراه وبهــذه المناســبة نســتذكر أول هيئــة إداريــة
للجمعيــة التــي كانــت تضــم كل مــن ( أنيــس المعشــر ،وصفــي التــل،
عيســى شــاهين ،إكليــل الســاطي ،هشــام ظبيــان  ،صبحــي القاســم،
قســطندي خــوري  ،محمــد النويــران ) .وقــد كان لرؤيــا المؤسســين
وتوجيهاتهــم األثــر الكبيــر فــي تأســيس الجمعيــة ومواكبــة تطورهــا
كمؤسســة غيــر حكوميــة متخصصــة فــي المحافظــة علــى التنــوع الحيــوي
فــي األردن ووصولهــا إلــى مــا وصلــت إليــه فــي وقتنــا الحاضــر مــن
برامــج علــى المســتوى الوطنــي وحضــور اقليمــي وعالمــي.
نســتعرض فــي هــذه العجالــة أهــم المحطــات فــي مســيرة الجمعيــة
الملكيــة لحمايــة الطبيعــة خــال أعــوام عمرهــا الخمســين ،آمليــن أن يحمــل
العــام  2016واألعــوام القادمــة المزيــد مــن اإلنجــازات لحمايــة الطبيعــة
فــي األردن.
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أمين السر
عيسى شاهين

ً
رســميا عــن تأســيس
 :1966تــم اإلعــان
الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي 24
حزيــران  1966كواحــدة مــن أوائــل المؤسســات
التطوعيــة البيئيــة فــي المنطقــة ،وقــد تفضــل
جاللــة المغفــور لــه بــإذن اللــه الملــك الحســين
بــن طــال بالموافقــة علــى أن يكــون رئيــس
الشــرف األعلــى للجمعيــة منــذ لحظــة تأسيســها.
 :1973خولــت الحكومــة صالحياتهــا للجمعيــة
فــي تنظيــم الصيــد وإصــدار رخــص الصيــد،
ومــن أجــل القيــام بهــذ المســؤولية ،أسســت
الجمعيــة أول فريــق لمراقبــة الصيــد فــي األردن.
 :1975قامــت الجمعيــة بتأســيس أول محميــة
لألحيــاء الطبيعيــة فــي األردن فــي منطقــة
الشــومري بالقــرب مــن األزرق وذلــك لتوفيــر
ً
بيئــة مناســبة إلكثــار المهــا العربــي
تمهيــدا
إلطالقــه إلــى بيئتــه الطبيعيــة بعــد أن وصــل
هــذا الحيــوان إلــى حافــة اإلنقــراض فــي العالــم
بســبب الصيــد الجائــر.
 :1976قامــت الجمعيــة بتأســيس ثانــي محميــة
طبيعيــة فــي األردن وذلــك فــي واحــة األزرق
المائيــة بالقــرب مــن محميــة الشــومري ،وقــد
تــم تأســيس هــذه المحميــة للمســاهمة فــي
حمايــة المناطــق الرطبــة الرئيســية فــي هــذه
الواحــة التــي تعتبــر منطقــة فريــدة ومهمــة علــى
المســتوى العالمــي.
 :1978أنهــى االتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة
وبالتعــاون مــع الجمعيــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعــة ،مســح وطنــي والــذي خلــص إلــى

إنشــاء  12موقعـ ًـا لتصبــح محميــات طبيعــة فــي
األردن والتــي عرفــت فيمــا بعــد بتقريــر كالرك.
 :1978تســلمت الجمعيــة أربعــة رؤوس مــن
المهــا مــن حديقــة حيوانــات فينكــس فــي
الواليــات المتحــدة ووضعتهــا فــي مســيجات
إكثــار خاصــة فــي محميــة الشــومري وكان ذلــك
ً
إيذانــا ببــدء عمليــة إنقــاذ حيــوان المهــا علــى
المســتوى الوطنــي.
 :1979أصــدرت الجمعيــة العــدد األول مــن
مجلــة الريــم وهــي مجلــة بيئيــة فصليــة تهــدف
إلــى وضــع الشــؤون البيئيــة ضمــن اهتمامــات
القــراء األردنييــن والمســاهمة فــي نشــر الوعــي
البيئــي.
 :1983نظمــت الجمعيــة احتفاليــة تاريخيــة فــي
محميــة الشــومري بمناســبة إطــاق قطيــع المها
العربــي إلــى البريــة ،وقــد حضــر االحتفاليــة جاللة
المغفــور لــه الملــك الحســين بــن طــال وســمو
األميــر فيليــب دوق أدنبــره واللــذان فتحــا بوابــة
المحميــة ،وتعــد هــذه المناســبة مدمـ ً
ـاكا رئيسـ ًـا
فــي تاريــخ جهــود حمايــة الطبيعــة فــي األردن.
 :1986أسســت الجمعيــة أول نــاد لحمايــة
الطبيعــة فــي المــدارس بالتعــاون مــع وزارة
التربيــة والتعليــم .وقــد تــم تأســيس هــذه
األنديــة لمســاعدة الطلبــة علــى فهــم القضايــا
البيئيــة وأهميتهــا والمســاهمة فــي نشــاطات
حمايــة البيئــة ،ويزيــد عــدد أألنديــة حاليــا عــن ألــف
نــاد فــي ســائر مــدارس المملكــة.

 :1987أسســت الجمعيــة محميتيــن جديدتيــن،
وهمــا محميــة الموجــب الطبيعيــة بالقــرب مــن
البحــر الميــت والتــي تعتبــر المحميــة الطبيعيــة
األكثــر انخفاضــا عــن ســطح البحــر فــي العالــم
وكذلــك محميــة زوبيــا للغابــات بالقــرب مــن
عجلــون لحمايــة البلــوط الطبيعــي وإعــادة توطيــن
األيــل األســمر وقــد أصبــح اســمها اآلن «محميــة
غابــات عجلــون».
 :1989أسســت الجمعيــة محميــة ضانــا المحميــة
الخامســة والتــي تقــع جنــوب المملكــة فــي
منطقــة طبيعيــة رائعــة الجمــال وقــد قامت جاللة
الملكــة نــور الحســين بافتتــاح هــذه المحميــة.
:1991شــاركت الجمعية العديد من المؤسســات
والمنظمــات البيئيــة األخــرى فــي إعــداد مســودة
االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة في األردن.
 :1994البــدء بتنفيــذ مشـ ً
ـروعا رياديـ ًـا هــدف إلــى
نموذجــا عالميــاً
ً
تطويــر محميــة ضانــا لتصبــح
فــي تكامــل برامــج حمايــة الطبيعــة مــع التنميــة
االقتصاديــة االجتماعيــة وبنــاء قــدرات الجمعيــة
المؤسســية ،وقــد نقــل هــذه المشــروع الجمعية
نقلــة نوعيــة فــي برامــج حمايــة الطبيعــة وزاد
مــن قــدرة الجمعيــة علــى تنفيــذ برامــج مماثلــة
فــي محميــات أخــرى فــي األردن.
 :1995عملــت الجمعيــة بالتعــاون مــع الهيئــات
الحكوميــة علــى صياغــة أول قانــون لحمايــة
البيئــة فــي األردن.
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 :1995أحدثــت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعــة نقلــة نوعيــة ،فــي النهــج الــذي كانــت
تتبعــه فــي مجــال التعليــم البيئــي ،مــن خــال
إنشــاء شــبكة وطنيــة ألنديــة حمايــة الطبيعــة
فــي مــدارس المملكــة ،ومــن ثــم تدريــب
مشــرفي هــذه األنديــة علــى أســاليب التعليــم
البيئــي التفاعلــي.
:1996أنعــم المرحــوم بــإذن اللــه الملــك حســين
علــى الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
بتكريمهــا بوســام تقديـ ً
ـرا لجهودهــا فــي حمايــة
الطبيعــة.
:1998قامــت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
بمراجعــة الدراســة األولــى التــي جــرت فــي
العــام  1978للشــبكة الوطنيــة للمحميــات
الطبيعــة ،حيــث خلصــت هــذه الدراســة إلــى
إضافــة محميــات جديــدة إلــى الشــبكة الوطنيــة
للمحميــات وهــي :دبيــن وقطر وفيفــا واليرموك
وجبــال العقبــة.
 :1998توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن ســلطة وادي
األردن والجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
لتغييــر خــط ســير ســد تحويلــي رئيســي مــن
داخــل محميــة الموجــب إلــى موقــع جديــد خــارج
المحميــة بالقــرب مــن شــاطئ البحــر الميــت
وذلــك للحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة لــوادي
الموجــب.
 :1998إنشــاء محميــة وادي رم بالتعــاون مــع
ســلطة العقبــة ووزارة الســياحة واالثــار.
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 :1998إطــاق قطيــع مــن البدن (الماعــز الجبلي)
فــي محمية الموجــب الطبيعية.
 :1998إطــاق حملــة «إســتغاثة الطبيعــة» لجذب
اإلهتمــام الرســمي والشــعبي إلــى المخاطــر
التــي تهــدد البيئــة فــي األردن.
 :2000حصلــت محميــة ضانــا علــى جائــزة فــي
معــرض «هانوفــر  »2000باعتبارهــا مــن أهــم
المشــاريع الناجحــة التــي وائمــت بيــن حمايــة
الطبيعــة والتنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة علــى
المســتوى العالمــي.
 :2001بــدأت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي
مشــروع إدخــال المفاهيــم المائيــة والحفــاظ
عليهــا فــي المناهــج الوطنيــة.
 :2002نقــل المهــا العربــي إلــى وادي رم فــي
أول محاولــة إلطالقــه إلــى الحيــاة البريــة.
 :2002إنشــاء محفظــة األردن للطبيعــة بتمويــل
مــن الحكومــة األردنيــة والوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة وذلــك بهــدف تأميــن دعــم
مالــي مســتدام لنشــاطات الجمعيــة.
 :2003قامــت جاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه
بوضــع حجــر األســاس فــي مشــروع الســياحة
البيئيــة فــي محميــة غابــات عجلــون ،وتدشــين
مخيــم ومركــز الــزوار فــي محميــة الموجــب
ا لطبيعيــة .

 :2003إنشــاء محطــة لمراقبــة الطيــور فــي
محميــة األزرق المائيــة وذلــك لتشــجيع الباحثيــن
ومراقبــي الطيــور علــى دراســة هجــرة وســلوك
الطيــور مــن خــال عمليــات التحليــق وتســجيل
أصــوات الطيــور.
 :2004تطويــر شــراكة رياديــة بيــن الجمعيــة
واألمــن العــام للتأكيــد علــى تطبيــق قوانيــن
حمايــة الحيــاة البريــة.
 :2004توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة البيئــة
والجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة تــم بموجبها
منــح تفويــض رســمي للجمعيــة باعتبارهــا الجهــة
المســؤولة عــن إدارة المحميــات الطبيعيــة.
 :2004افتتحــت جاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه
مركــز الطبيعــة «بريــة األردن» الــذي أنشــأته
الجمعيــة فــي جبــل عمــان بدعــم مــن الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،ويهــدف المركــز
إلــى مســاعدة الجمعيــة فــي تســويق منتجــات
المشــاريع االقتصاديــة االجتماعيــة حــول
المحميــات الطبيعــة ممــا يزيــد مــن فــرص العمل
لهــذه المجتمعــات.
 :2004افتتحــت جاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه
محميــة عجلــون الطبيعيــة ،وإعــان عجلــون
كعاصمــة للبيئــة.
 :2004إنشــاء محميــة دبيــن الطبيعيــة لحمايــة
أشــجار الصنوبــر الحلبــي وموطــن الســنجاب
الفارســي.

 :2005بــدأ نــزل فينــان البيئــي باســتقبال الــزوار،
ويمثــل النــزل جــزء مهــم فــي برنامــج الســياحة
البيئيــة فــي الجــزء الغربــي لمحميــة ضانــا
للمحيــط الحيــوي ،ويقــدم النــزل للــزوار تجربــة
بيئيــة فريــد مــن خــال إســتخدام مرافــق النــزل
بطريقــة رفيقــة للبيئــة.
 :2005أطلقــت الجمعيــة «لجنــة تطوعيــة لتأييــد
السياســات البيئيــة» وقــد نجحــت اللجنــة فــي
إقنــاع الحكومــة بعــدم ترخيــص إنشــاء محاجــر
ضمــن غابــات عجلــون.
 :2005إطــاق حملــة «أنقــذوا أشــجار األردن»
بالتعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات البيئيــة فــي
األردن لمنــع الحكومــة مــن تعديــل قانــون الزراعــة
والــذي كان سيســمح للمســتثمرين بإنشــاء
مشــاريع اســتثمارية فــي عــدد مــن الغابــات.
 :2006توقيــع إتفاقيــة مــع وزارة الســياحة إلدارة
مركــز بانورامــا البحــر الميــت والــذي يحتــوي علــى
أول متحــف طبيعــي وطنــي يختــص بمنطقــة
البحــر الميــت.
 :2006نجحــت الجمعيــة بإنقاذ ســمكة الســرحاني
المهــددة باالنقــراض مــن خــال إجــراء عمليــات
إكثــار فــي أحــواض خاصــة فــي محميــة األزرق.
 :2006المســاهمة فــي إنشــاء الشــرطة البيئيــة
بالتعــاون مــع وزارة البيئــة واألمــن العــام.
 :2006إطــاق األيــل األســمر فــي غابــات عجلون
بعــد  18عامـ ًـا مــن برامــج اإلكثــار في األســر.

 :2006بــدأ نــزل األزرق باســتقبال الــزوار ،وذلــك
كنقطــة إنطــاق لبرامــج الســياحة البيئيــة فــي
الصحــراء الشــرقية.

بالقــرب مــن محميــة غابــات عجلــون ،والتــي
ً
الحقــا «األكاديميــة الملكيــة
أصبحــت تســمى
لحمايــة الطبيعــة».

 :2007البدء بتطبيق مشــروع «اإلدارة المتكاملة
للنظــم البيئيــة فــي وادي األردن» ،والــذي يعــد
نقلــة نوعيــة فــي برامــج حمايــة الطبيعــة فــي
األردن.

 :2010منحــت جريــدة الجارديــان البريطانيــة
الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة الجائــزة
األولــى فــي «الســياحة المســؤولة»  ،وذلــك
لتكامــل برامــج الســياحة البيئيــة التــي تديرهــا
الجمعيــة مــع برامــج المحافظــة علــى التنــوع
الحيــوي ومســاهمتها فــي التنميــة االقتصاديــة
االجتماعيــة للمجتمعــات المحليــة.

 :2008جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي يــزور
«محميــة األزرق المائيــة» ونــزل األزرق ،وقــد
اطلــع جاللتــه علــى نشــاطات الجمعيــة فــي
المحافظــة علــى واحــة األزرق والمشــاريع
االقتصاديــة االجتماعيــة .وقــد عبــر جاللتــه عــن
دعمــه لبرامــج الجمعيــة فــي منطقــة األزرق.
 :2008وافــق مجلــس الــوزراء علــى وثيقــة
مراجعــة الشــبكة الوطنيــة «للمناطــق المحميــة
والتــي قــام بمراجعتهــا الخبــراء والمختصــون
مــن الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة،
ويعتمــد التقريــر علــى المعلومــات والدراســات
الميدانيــة ،فضـ ًـا عــن النتائــج التراكميــة لألبحــاث
التــي يقــوم بهــا باحثــو الجمعيــة.
 : 2009البــدء بشــراكة جديــدة بيــن الجمعيــة
الملكيــة لحمايــة الطبيعــة والقطــاع الخــاص
«شــركة الفنــادق البيئيــة» مــن أجــل إدارة نُ ــزل
فينــان البيئــي.
 :2010وضــع جاللــة الملــك عبداللــه الثانــي حجــر
األســاس ألكاديميــة متخصصــة فــي التدريــب
علــى حمايــة الطبيعــة والتنميــة المســتدامة

 :2010أسســت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعــة محميــة اليرمــوك ،حيــث كانــت المحميــة
الســابعة التــي تديرهــا الجمعيــة ضمن «الشــبكة
الوطنيــة للمناطــق المحميــة».
 :2010افتتحــت اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة
وبالتعــاون مــع الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعة
أول مفــرزة لــإدارة فــي محميــة ضانــا للمحيــط
الحيــوي ،وهــي أول مفــرزة فــي المحميــات فــي
األردن.
 :2010قامــت المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي بتقييــم الجمعيــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعــة لتحتــل بذلــك مرتبــة ضمــن «أفضــل
أصحــاب العمــل» ،وذلــك علــى إثــر دراســة
أجرتهــا المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي
فــي األردن ،حيــث تــم تقديــر الجمعيــة الملكيــة
لحمايــة الطبيعــة لدورهــا فــي الحفــاظ علــى
اإلرث الطبيعــي األردنــي ،ولسياســتها فــي
تشــغيل أفــراد يقطنــون بالقــرب مــن محميــات
طبيعيــة .
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 : 2011حصلــت الجمعيــة علــى جائــزة فــورد
للمنــح البيئيــة للعــام  ،2011وذلــك تقديــر لدورها
فــي تضميــن المفاهيــم البيئيــة فــي المناهــج
المدرســية وبنــاء قــدرات مشــرفي وزارة التربيــة
والتعليــم فــي تعليــم المناهــج الجديــدة ومــن
مختلــف مديريــات التربيــة والتعليــم.
 :2011إعــان اليونســكو محميــة الموجــب فــي
األردن ثانــي محميــة للمحيــط الحيــوي ،بعــد
«محميــة ضانــا».
 :2011إعــان الحكومــة الرســمي لمنطقتــي
فيفــا وقطــر كمنطقتيــن محميتيــن ذات أهميــة
وطنيــة.
 :2013االنتهــاء مــن بنــاء األكاديميــة الملكيــة
لحمايــة الطبيعــة – عجلــون.
 :2013طــورت الجمعيــة شــراكتها الرياديــة مــع
البنــك العربــي فــي العديــد مــن المبــادرات
وأهمهــا برنامــج تعزيــز قــدرات المجتمــع المحلــي
حــول محميــة الموجــب للمحيــط الحيــوي فــي
قريــة فقــوع.
 :2013حصلــت الجمعيــة علــى جائــزة فــورد
للمشــاريع البيئيــة فــي دورتــه للعــام 2013
ً
تقديــرا لــدور الجمعيــة فــي تأســيس
وذلــك
برنامــج لعــرض الصقــور لــزوار محميــة الشــومري
لألحيــاء البريــة.
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 :2014تســجيل أنــواع جديــدة مــن نــوع ســمك
 Garra jordanicaكنــوع جديــد للعلــم ،و نــوع
نباتــي جديــد مــن محميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي
يضــاف إلــى قائمــة األنــواع النباتيــة فــي األردن.
 :2014أصــدرت الجمعيــة العــدد األول مــن
«المجلــة األردنيــة للتاريــخ الطبيعــي» وذلــك
فــي حفــل إطــاق خــاص تــم بحضــور نخبــة
مــن األســاتذة الجامعييــن والباحثيــن مــن داخــل
وخــارج األردن .وقــد تــم توزيــع نســخ مــن العــدد
األول علــى مختلــف المؤسســات التعليميــة
كالجامعــات والهيئــات التــي تعنــى بمواضيــع
التنــوع الحيــوي.
 :2014حصلــت الجمعيــة فــي عــام  2014علــى
جائــزة المقاصــد الســياحية العالميــة – االرث
العالمــي الـــ  100فــي عــام  2014وذلــك تقديـ ً
ـرا
لــدور الجمعيــة فــي تطويــر الســياحة البيئيــة فــي
محميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي.
 :2014حصلــت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعـ�ة علـ�ى جائـ�زة(  (�Trip Advisor for Ex
 )cellenceلــكل مــن نــزل فينــان البيئــي وبيــت
الضيافــة فــي محميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي.
 :2015قــام ســمو ولــي العهــد األميــر الحســين
ابــن عبداللــه الثانــي بافتتــاح األكاديميــة الملكيــة
لحمايــة الطبيعــة ،كأول مركــز تعليمــي فــي
الشــرق األوســط مختــص ببرامــج حمايــة الطبيعــة
والتنــوع الحيــوي.
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أهم اإلنجازات االستراتيجية
للعام 2015
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أهم اإلنجازات االستراتيجية
قرارا وطني بمنع إدخال الصقور إلى األردن

قرر معالي وزير الزراعة ووزير الداخلية ومعالي رئيس الجمعية باصدار تعليمات تمنع إدخال الصقور إلى المملكة ،وذلك بسبب سوء
استخدام هذه الصقور في الصيد ،كما أنه يعتبر مخالفة التفاقية منع اإلتجار باألحياء المهددة باإلنقراض  CITESوالتي وقع عليها
األردن.

تفويض وزارة الزراعة

جددت وزارة الزراعة تفويضها الرسمي للجمعية بشأن تطبيق الفصل المتعلق بحماية األحياء البرية على أن يتم التنسيق مع الوزارة
بكافة النشاطات واإلجراءات المتخذة من قبل الجمعية عند تطبيق بنود المادة ( )63من قانون الزراعة رقم ( )13لسنة  2015حسب
المادة ( )56من قانون الزارعة.

تحويل العديد من مرافق الجمعية للطاقة المتجدة

قامت الجمعية بتحويل العديد من المواقع التابعة لها إلى الطاقة المتجددة ،حيث تم تحويل كل من نزل األزرق ،مركز إدارة محمية
األزرق المائية ومحمية الموجب للمحيط الحيوي ومركز التفتيش في محمية الموجب وجزء من شاليهات محمية الموجب ومركز إدارة
محمية اليرموك إلى الطاقة الشميسة باإلضافة إلى األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة في عجلون والتي تعمل بطاقة باطن األرض
.Geothermal

المؤتمر الوطني األول للمنافع االقتصادية واالجتماعية للمحميات

نظمت الجمعية تحت رعاية وزير البيئة وبدعم من البنك العربي المؤتمر األول للمنافع االقتصادية واالجتماعية للمحميات الطبيعية،
وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المحلي وصناع القرار من كافة المحميات ،وقد تم مناقشة تقرير الجمعية حول المنافع
االقتصادية واالجتماعية للمحميات كما تم تقديم تقرير مماثل عن محمية وادي رم .كما ناقش الحضور أهم التوصيات لزيادة المنافع
من المحميات.
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منفعة المجتمعات المحلية االقتصادية المباشرة من برامج المحميات
 .1بلغ إجمالي الدخل من المحميات الطبيعية بشكل تراكمي على مستوى المملكة ( )2482135اثنان مليون و أربعمائة واثنان و ثمانون ومائة وخمسة
وثالثون دينارا موزعة على المحميات كما في الجدول أدناه:
المنفعة المباشرة/
دينار أردني

الشومري

األزرق

عجلون

الموجب

ضانا

دبين

اليرموك

فيفا

المجموع

44,569

164,165

192,228

214,288

1,643,589

104,975

78,477

39,841

2,482,135

 .2توزعت الفائدة االقتصادية للمحميات الطبيعية لتشمل ثمانية محافظات من
محافظات المملكة حيث كانت محافظة الطفيلة األعلى استفادة من هده المحميات
في حين كانت محافظة مأدبا األقل استفادة وذلك حسب ما هو موضح في الرسم
البياني أدناه:
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ً
نموا في استفادة المجتمعات
 .3حققت المحميات الطبيعية مجتمعة
المحلية بمقدار ( )%10.5وذلك عند مقارنة الدخل لهذا العام 2014
مع العام السابق  2013وذلك كما في الشكل التالي و يعزى هذا
النمو إلى تأسيس محميتين جديدتين باإلضافة إلى تنفيذ العديد من
المشاريع ذات التمويل الخارجي:

االتفاقيات والجوائز خالل العام 2015
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االتفاقيات والجوائز خالل العام 2015
مذكرة تفاهم مع أكاديمية شمال ألمانيا للطبيعة

وقعــت الجمعيــة مــع «أكاديميــة شــمال ألمانيــا للطبيعــة» مذكــرة تفاهــم يتــم
مــن خاللهــا الســماح للجمعيــة ممثلــة باألكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
مــن اســتخدام اســم «أكاديميــة شــمال ألمانيــا للطبيعــة» علــى مــواد ترويجيــة
للمناهــج والشــهادات ممــا ســيزيد مــن االعتــراف بهــذه البرامــج.

مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المناطق التنموية األردنية

ً
مقصــدا للســياحة
فوضــت الجمعيــة إدارة المنطقــة حيــث تعتبــر المنطقــة
الداخليــة والخارجيــة نظـ ً
ـرا لميزاتهــا الجماليــة والعالجيــة .حيــث تعانــي المنطقــة
مــن العديــد مــن المشــاكل أهمهــا مشــكلة النفايــات.

مذكرة تفاهم مع جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة

وقعــت الجمعيــة مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة إدامــة للطاقــة والميــاه والبيئــة،
وهــي مؤسســة غيــر حكوميــة معنيــة بتنميــة قطاعــات الطاقــة والميــاه والبيئــة
وتحفيــز االقتصــاد األخضــر فــي المملكــة ،ويشــمل نطــاق التعــاون علــى
مجــاالت (طاقــة الريــاح  -الطاقــة الشمســية  -إدارة المخلفــات).

مذكرة تفاهم مع الجامعة األردنية

وقعــت الجمعيــة مذكــرة تفاهــم مــع الجامعــة األردنيــة تشــتمل علــى تبــادل
المعلومــات والخبــرات فــي شــتى المجــاالت خاصــة فــي مجــال حمايــة البيئــة
والطبيعــة والدراســات واألبحــاث.

اتفاقيه إدارة برنامج جذور مع صندوق الملك عبدالله الثاني
للتنمية

وقعــت الجمعيــة اتفاقيــة إدارة برنامــج جــذور مــع صنــدوق الملــك عبداللــه
الثانــي للتنميــة حيــث يهــدف المشــروع إلــى غــرس مفاهيــم الــوالء واالنتمــاء
بزراعــة األشــجار الحرجيــة وزيــادة المســاحة الخضــراء وإقامــة المرافــق والخدمات
فــي (منطقــة الســنينة  -لــواء القصــر -محافظــة الكــرك) والتــي تســاعد علــى
تحقيــق ذلــك الهــدف.
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تجديد اتفاقية التعاون مع مؤسسة هانس زايدل األلمانية

وقعــت الجمعيــة اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة هانــس زايــدل األلمانيــة لدعــم
عــدد مــن ورش العمــل التــي تقــدم فــي األكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة
فــي مجــاالت الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي والتنميــة المســتدامة.

اتفاقية تعاون مع متحف األطفال

إبــرام اتفاقيــة تطويــر وتنفيــذ ركــن معروضــات التنــوع الحيــوي مــا بيــن الجمعيــة
ومتحــف األطفــال ضمــن مشــروع المحافظــة علــى طائــر الحبــاري حيــث
ســتقوم الجمعيــة بتطويــر ركــن فــي المتحــف يحكــي قصــة التنــوع الحيــوي
فــي األردن بمــا فيهــا حكايــة حمايــة طائــر الحبــاري والتحديــات التــي يواجههــا
والجهــود المبذولــة لحمايتــه .وســيتم تقديــم المعلومــات لــزوار المتحــف
بطريقــة تفاعليــة بعيــدة عــن النمطيــة وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الوعــي
لــدي األطفــال بمفاهيــم التنــوع الحيــوي وضــرورة حمايتــه.

اتفاقية مع جمعية حماية الشجرة

توقيــع اتفاقيــة بيــن الجمعيــة وجمعيــة الشــجرة لنقــل ملكيــة برامــج جمعيــة
الشــجرة إلــى الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة وتبنــي وتطويــر هــذه البرامــج.

مركز مراقبة التنوع الحيوي
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تجهيــز ملــف دراســات  2015والمتضمــن التقاريــر العلميــة للدراســات التــي تــم
انجازهــا والبالــغ عددهــا ( )14باإلضافــة لتنفيــذ ( )5برامــج مراقبــة ســنوية

أهم الدراسات:
 )1دراسة حيوان الدلق الصخري في المحميات الغابوية
(عجلون ،دبين ،اليرموك)
يعتبــر حيــوان الدلــق الصخــري مــن األنــواع المهــددة بخطــر االنقــراض علــى
المســتوى الوطنــي نتيجــة انحصــار تواجــده فــي المناطــق الغابويــة باإلضافــة
إلــى تعــدد األخطــار المحيطــة بــه وخاصــة الصيــد .لــذا كان التوجــه نحــو دراســة
وضــع الحيــوان فــي كل مــن محميــة غابــات عجلــون ،ومحميــة غابــات دبيــن،
ومحميــة اليرمــوك الطبيعيــة والالتــي تمثلــن النظــام الغابــوي فــي الشــبكة
الوطنيــة للمحميــات الطبيعيــة .هدفــت الدراســات الثــاث إلــى عمــل خريطــة
توزيــع للدلــق الصخــري داخــل وخــارج حــدود كل محميــة بالتزامــن مــع تحديــد
الموائــل المفضلــة لــه ،باإلضافــة إلــى تحديــد المهــددات المؤثــرة علــى تواجــد
ً
عمومــا أن
هــذا الحيــوان فــي كل منطقــة دراســة .أظهــرت نتائــج الدراســات
مجتمــع حيــوان الدلــق الصخــري فــي تناقــص مســتمر نتيجــة تعرضــه لعديــد
المهــددات ومــن أهمهــا الصيــد (ســواء كهوايــة أو اعتقــاد خاطــئ مــن قبــل
الســكان المحلييــن بــأن هــذا الحيــوان خطــر) باإلضافــة لبــروز تأثيــر ســلبي لــكل
مــن عاملــي الدهــس بالســيارات عنــد تواجــد الحيــوان في مناطق قرب الشــوارع
باإلضافــة إلــى التعــرض لمهاجمــة كالب الحراســة التــي ترافــق المواشــي.

 )2دراسة الغطاء النباتي في محمية وادي رم الطبيعية
تمتــاز محميــة وادي رم الطبيعيــة بكونهــا أكبــر المحميــات فــي األردن مســاحة
وتصنيفهــا كمحميــة مختلطــة للتــراث والطبيعــة .لكــن ومــع ازديــاد مهــددات
التنــوع الحيــوي كالنشــاط الســياحي ،والرعــي الجائــر ،والصيــد ،وتمــدد الرقعــة
ً
عمومــا ومــن أكثرهــا
الزراعيــة ،ممــا أدى إلــى تدهــور مكونــات الحيــاة البريــة
الغطــاء النباتــي .فــي ذات الســياق ،أصبحــت الدراســات المختصــة بالغطــاء
النباتــي فــي محميــة وادي رم بحاجــة إلــى تحديــث بالنظــر إلــى قدمهــا
ألكثــر مــن  10ســنوات .لــذا تــم اجــراء دراســة مســحية للغطــاء النباتــي فــي
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المحميــة بمحــاكاة طريقــة عمــل دراســة العــام 1994م وذلــك بهــدف مقارنــة
النتائــج والوقــوف علــى مــدى فعاليــة اجــراءات الحمايــة اإلداريــة فــي الموقــع.
أظهــرت الدراســة نتائــج جيــدة بتســجيل حوالــي ( )178نوعـ ًـا نباتيـ ًـا تنتمــي إلــى
( )40عائلــة مختلفــة خــال فتــرة قصيــرة نسـ ً
ـبيا مــا يبــرز األهميــة اإليكولوجيــة
التــي تمتــع بهــا المحميــة ،أمــا فيمــا يتعلــق بالمهــددات ،فقــد أكــدت الدراســة
التأثيــر الســلبي المتنامــي للنشــاط الســياحي غيــر المقنــن علــى تنــوع الغطــاء
النباتــي وتوزعــه فــي المحميــة وخاصــة مظهــر تواجــد المخيمــات الســياحية
بشــكل عشــوائي داخــل وخــارج المحميــة واســتخدام ســيارات الدفــع الرباعــي
فــي منظومــة الســياحة فــي المنطقــة ،باإلضافــة لوجــود أخطــار أخــرى تمثلــت
باتســاع الرقعــة الزراعيــة والرعــي الجائــر.

 )3دراسة عصفور دويري البحر الميت في محمية فيفا
الطبيعية
يعتبــر عصفــور البحــر الميــت مــن الطيــور المغــردة الصغيــرة المهــددة علــى
الصعيــد الوطنــي نتيجــة لتدميــر الموائــل ،وقــد ترافــق مــع انحصــار توزيعــه
العالمــي ضمــن مناطــق الشــرق األوســط .هدفــت الدراســة إلــى توفيــر
معلومــات كافيــة عــن حالــة عصفــور البحــر الميــت في محمية فيفــا الطبيعية من
ضمنهــا حجــم المجتمــع ،والموائــل والمهــددات .أظهــرت الدراســة تقديـ ً
ـرا لحجــم
مجتمــع عصفــور البحــر الميــت فــي المحميــة فيفــا بحوالــي ( )780زوج ،إضافــة
إلــى رســم خريطــة توزيــع لمناطــق تكاثــر الطائــر فــي المحميــة .هــذه النتيجــة
تجعــل مــن محميــة فيفــا الطبيعيــة الموئــل األهــم لطائــر عصفــور البحــر الميــت
فــي األردن .كمــا تبيــن أنــه يوجــد عالقــة إيجابيــة قويــة بيــن وجــود أعشــاش
عصفــور البحــر الميــت وكثافــة غطــاء نبــات اإلثــل .وقــد أوصــت الدراســة بتطويــر
برنامــج مراقبــة خــاص بهــذا الطائــر فــي المحميــة يتضمــن مراقبــة الموئــل
وحجــم المجتمــع.

مشروع دراسة انتشار فايروس الكورونا في األردن
قامــت الجمعيــة بدراســة مــدى انتشــار الكورونــا فــي األردن مــن خــال فحــص
عينــات مــن لعــاب ودم قطيــع ابــل الهجانــة فــي منطقــة األزرق و أخــذ عينــات
الــدم و اللعــاب وتخزينهــا بواقــع زيــارة شـ ً
ـهريا ،وقــد تــم التحليــل فــي جمهوريــة
مصــر وكانــت النتائــج ســلبية (عــدم وجــود عينــة الفيــروس فــي القطيــع).

التطوير المؤسسي واالستراتيجي
تابعــت إدارة التطويــر المؤسســي العديــد مــن المبــادرات واإلجــراءات والتــي انعكســت علــى زيــادة
لزيــادة كفــاءة وفعاليــة العمــل فــي الجمعيــة ،وفــي نفــس الوقــت تأميــن تمويــل للعديــد مــن الخطــط
التطويريــة للجمعيــة وذلــك مــن خــال:
•تطويــر منظومــة مــن الكفــاءات المؤسســية والفرديــة ،والتــي تــم اســتخدامها فــي تطويــر نظــام
لتدقيــق المهــارات لكافــة موظفــي الجمعيــة.
•وضع خطوات أولية لتطبيق نظام المراقبة والتقييم للخطة االستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
•المشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بإعالن منطقة البتراء محمية طبيعية.
•المشــاركة فــي أعمــال اجتمــاع االتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة لــدول غــرب آســيا فــي عمــان،
واالجتمــاع مــع مديــر االتحــاد ،وتنظيــم زيــارة للشــخصيات الفاعلــة فــي االتحــاد إلى مركز بريــة األردن،
كمــا تــم تنظيــم زيــارة ميدانيــة للمشــاركين لموقــع األكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي عجلــون.
•زيــارة أميــن عــام الديــوان الملكــي الهاشــمي ورئيــس متابعــة المبــادرات الملكيــة ووفــد كبيــر مــن
الديــوان والمجتمــع المحلــي والصحافــة واإلعــام لمشــاريع الجمعيــة الممولــة مــن الديــوان الملكي
فــي نــزل األزرق والــذي تــم مــن خاللــه افتتــاح نظــام الطاقــة الشمســية ومشــروع مركــز زوار محميــة
الشــومري لألحيــاء البريــة والتــي عكســت انطبــاع عالــي المســتوى عــن الجمعيــة وبرامجهــا.
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المحميات الطبيعية ومراكز الجمعية
إدارة المحميات
تابعــت إدارة المحميــات عملهــا فــي تطويــر إدارة المحميــات ومراقبــة فعاليتهــا ،وفيمــا يلــي أهــم إنجــازات إدارة المحميــات علــى المســتوي الوطنــي
والموقعــي:
•االنتهاء من إعداد النسخة األولية للدليل التشغيلي لبرامج المحميات الطبيعية.
•إعداد مصفوفة المسؤوليات بين إدارة الجمعية وإدارات المحميات الموقعية وتقسيمها كجزء من الدليل التشغيلي.
•الحصول على موافقة سلطة المياه إليصال مياه لمركز زوار وشاليهات محمية الموجب من المحطة القريبة.
•تطويــر فكــرة مشــروع حــول إنشــاء مناطــق آمنــة حــول المناطــق المحميــة والموجــودة فــي وادي األردن كجــزء مــن مشــروع الطيــور المحلقــة المــدار
مــن مؤسســة البيرداليــف انترناشــيونال.
•الحصول على موافقة وزارة الزراعة على استحداث وتطوير منطقة جديدة للتنزه في محمية غابات دبين.
•إعداد اإلتفاقية الخاصة بمشاركة الجمعية في اللجنة الوطنية الستخدامات األراضي في وزارة البلديات وبانتظار توقيعها.
•االنتهاء من تجهيز كافة تقارير سير اإلنجاز وإشراك أصحاب العالقة في المحميات الطبيعية للعام  2014وارسالها لوزارة البيئة.
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محمية ضانا للمحيط الحيوي
اســتمر فريــق إدارة المحميــة بتطبيــق الخطــة اإلداريــة للمحميــة فــي الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي وتطويــر المشــاريع االقتصاديــة
االجتماعيــة ،وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم هــذه اإلنجــازات:
•تنظيــم أكثــر مــن ( )2432جولــة تفتيشــية خــال العــام ،وذلــك للســيطرة
علــى عمليــة االعتــداءات فــي المحميــة.
•اســتدامة المحطــة المناخيــة وتســجيل قراءاتهــا باســتمرار مــن قــراءه
ســرعة الريــاح والحــرارة وكميــات األمطــار ،وتحليــل البيانــات الخاصــة فــي
محطــة أرصــاد الشــوبك وهــي األقــرب للمحميــة ،و مقارنــه البيانــات
للخمــس الســنوات األخيــره.
•رســم توجــه واضــح آلليــة دراســة برنامــج مراقبــة البــدن فــي محميــة
ضانــا للمحيــط الحيــوي والبــدء بالعمــل الميدانــي فــي المرحلــة األولــى،
ً
تزامنــا مــع كتابــة تصميــم الدراســة إذ تــم توزيــع ثالثــة كاميــرات ثابتــة
علــى ثالثــة مواقــع وتــم جمــع البيانــات الميدانيــة.
•تدريــب الباحثيــن علــى طريقــة دراســة برنامــج مراقبــة المفترســات
باألقمــار الصناعيــة مــن خــال تطويــر برنامــج متكامــل يشــتمل علــى
جزئييــن عملــي ونظــري بوجــود الخبيــر األمريكــي الدكتــور «كِ ــرك»
والدكتــور عمــر العتــوم وعليــه فقــد انشــأت محطــة لتغذيــة النســور
الجديــدة فــي جبــل الرمانــة.
• تنفيــذ احصــاء الســكان وتعــداد األغنــام مــن خــال برنامــج احصــاء
الســكان وتعــداد األغنــام الموســمي.
•االنتهــاء مــن تنفيــذ برامــج التعليــم البيئــي بالتعــاون مــع وزارة التربيــة
والتعليــم ،مــن خــال برنامــج فــارس الطبيعــة فــي المحميــة وبمشــاركة
عــدد مــن الطــاب مــن المــدارس المســتهدفة مــن المناطــق المحيطــة
بالمحميــة.
•متابعــة مشــروع تأهيــل مراعــي منطقــة البــرة بالتعــاون مــع جمعيــة بــرة
ضانــا مــن خــال منــح تصاريــح ســكن لمربــي الماشــية وإدراج جمعيــة بــرة
ضانــا ضمــن التعويضــات البيئيــة الخاصــة بالباديــة األردنيــة .حيــث تمــت
الموافقــة علــى مقتــرح مشــروعين مــن خــال الجمعيــة.

•االحتفــال باليــوم العالمــي للطيــور المهاجــرة فــي المحميــة بحضــور
صنــاع القــرار المحلييــن وطــاب المــدراس المتعــاون مــع المحميــة.
•اختيــار المحميــة فــي عضويــة الفريــق المحلــي لعمــل خطــة تنمويــة
لمنطقــة بصيــرا والمشــاركة فــي اجتماعــات لجنــة تنميــة بصيــرا
الدوريــة بالتعــاون مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ـ .USAID
•التعــاون مــع مديريــة الدفــاع المدنــي واإلدارة الملكيــة لحماية الطبيعة
ومديــر زراعــة بصيــرا ومديريــة حــراج بصيــرا بخصــوص آليــات مكافحــة
الحريــق بعــد الحريــق الــذي حصــل فــي أجــزاء مــن المحميــة.
•تنفيــذ جلســة بعنــوان «اســتخدام الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهرباء»
إلفــادة جمعيــات المجتمــع المحلــي بالتعــاون مــع صنــدوق الطاقــة
المتجــددة فــي وزارة الطاقــة والجهــات المانحــة.
•إطــاق طائريــن جارحيــن (Lesser Spotted Eagle and March
 )Harrierبعــد مصادرتهمــا والعنايــة بهمــا وإطــاق طائــر الـــShort-
 ،toed Eagleوالــذي يحمــل جهــاز تعقــب راديــوي ويتــم تعقبــه.
•تســجيل زيــارات للنســر البنــي للموقــع مــن خــال جمــع البيانــات
الخاصــة بالكاميــرات لتغذيتــه.
•االســتمرار بتنفيــذ خطــة التواصــل مــع جميــع أصحــاب العالقــة فــي
المنطقــة ،وذلــك بهــدف دعــم برامــج المحميــة.
•متابعــة مخرجــات مشــروع تطويــر محميــة ضانــا مــن خــال تطويــر
مشــاغل الحــرف اليدويــة ومناطــق التنــزه فــي البــرج والبــرة والممــول
مــن وزارة التخطيــط.
ً
اســتعدادا الســتقبال
•تجهيــز المواقــع الســياحية فــي المحميــة
الــزوار مــع بــدء الموســم الســياحي.
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محمية الموجب للمحيط الحيوي
اســتمر فريــق إدارة المحميــة بتطبيــق الخطــة اإلداريــة للمحميــة فــي الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي وتطويــر المشــاريع االقتصاديــة االجتماعيــة ،وفيمــا يلــي
ملخــص ألهــم هــذه اإلنجــازات:
•تنظيــم مــا يقــارب ( )2000جولــة تفتيشــية خــال العــام ،وذلــك للســيطرة علــى عمليــة االعتداءات فــي المحمية ،والتعامــل مع المخالفــات واالعتداءات
علــى االراضــي فــي منطقــة الزارة.
•تنظيــم زيــارات لجمعيــات المجتمــع المحلــي فــي منطقــة فقــوع إلــى المحميــات الطبيعيــة التابعــة للجمعيــة  ،حيــث تــم زيــارة كل مــن (محميــة األزرق
المائيــة ،محميــة غابــات عجلــون ومحميــة اليرمــوك الطبيعيــة).
•االنتهــاء مــن مشــروع تمكيــن المجتمعــات المحليــة فــي قريــة فقــوع والممــول مــن االتحــاد األوروبــي حيــث تــم تنفيــذ آبــار ونظــام لفصــل الميــاه
العادمــة واســتخدامها للــري فــي الزراعــة.
•االنتهــاء مــن مشــروع تطويــر إدارة محميــة الموجــب للمحيــط الحيــوي الممــول مــن برنامــج األنظمــة البيئيــة الحرجــة مــن خــال مؤسســة البيرداليــف
انترناشــيونال ،حيــث تــم مــن خــال هــذا المشــروع تطويــر الخطــط الالزمــة لتقويــة إدارة المحميــة وبرامجهــا المختلفــة.
•تنظيــم احتفــال بمناســبة انتهــاء أعمــال مشــروع تمكيــن المجتمعــات المحليــة والممــول مــن االتحــاد األوروبــي بحضــور صنــاع القــرار وطــاب المــدارس
المتعاونــة مــع المحمية.
•متابعة تطوير مركز زوار الموجب ومنطقة الشاليهات.
•تطبيــق خطــة الســامة العامــة للــزوار مــن خــال تزويــد موقــع زوار الموجــب بســترات نجــاة واألدوات الخاصــة بالســامة العامــة والممولــة مــن شــركة
بروميــن األردن.
•تدريــب أدالء الســياحة بالتعــاون مــع هيئــة تنشــيط الســياحة حيــث أصبــح أدالء محميــة الموجــب أول مجموعــة متخصصــة بســياحة المغامــرات فــي
األردن.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.
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محمية غابات عجلون
استمر فريق إدارة المحمية بتطبيق الخطة اإلدارية للمحمية في الحفاظ على التنوع الحيوي وتطوير المشاريع االقتصادية االجتماعية ،وفيما يلي
ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•
•تنظيم أكثر من ( )1298جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية االعتداءات في المحمية.
•تطبيق الخطة السنوية الخاصة بصيانة الممرات واألودية المؤدية إلى المحمية ضمن خطة صون الموائل الطبيعية.
•عقد االجتماع الخاص باللجنة االستشارية في المحمية برئاسة محافظ عجلون ،وأعضاء اللجنة التي تشمل الفئة الممثلة من سكان المنطقة.
•االنتهاء من المسح السنوي للغابة الذي يشمل كل أجزاء المحمية.
•االنتهــاء مــن تنفيــذ برامــج مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،مــن خــال برنامــج فــارس الطبيعــة فــي المحميــة بمشــاركة عــدد مــن الطــاب مــن المــدارس
المســتهدفة مــن المناطــق المحيطــة بالمحميــة.
•تنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة للحــد مــن الحرائــق مــن خــال إعــداد التقاريــر والســماح بالرعــي فــي المناطــق الحساســة وتنظيــف
جوانــب الطــرق ،كمــا تــم الســيطرة علــى حريــق علــى حــدود المحميــة بالتعــاون مــع مديريــة زراعــة عجلــون ومديريــة الدفــاع المدنــي والمجتمــع المحلــي
فــي منطقــة أم الينابيــع.
•تكريــم محميــة غابــات عجلــون مــن قبــل (المجلــس األعلــى للشــباب ،مديريــة تربيــة عجلــون ،صحيفــة الــرأي ووكالــة انجــاز اإلخباريــة) علــى جهودهــا فــي
حمايــة الطبيعــة وتقديــم الدعــم للجهــات والمؤسســات فــي المجــاالت البيئية.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.

29

30

محمية غابات دبين
استمر فريق إدارة المحمية بتطبيق الخطة اإلدارية للمحمية في الحفاظ على التنوع الحيوي وتطوير المشاريع االقتصادية االجتماعية ،وفيما يلي
ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تنظيم أكثر من ( )1450جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية اإلعتداءات في المحمية.
•االنتهــاء مــن تنفيــذ نشــاطات مشــروع الحوكمــة البيئيــة والممــول مــن مرفــق البيئــة العالمــي مــن خــال (عقد ورشــات عمل مــع الفئات المســتهدفة،
وتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات الشــبابية مــع الفئــات المســتهدفة لمركــز شــباب برمــا  -مبــادرة همــم نحلــة ،والمســاعدة فــي تأســيس لجــان محليــة لــكل
مــن محميــة اليرمــوك الطبيعيــة ،ومنطقــة الشــعلة الهامــة بيئيـ ًـا مــن خالل نشــاطات المشــروع.
•تنفيذ خطة إدارة الزوار والخطط المرافقة من (نظافة ،صيانة ،إدارة الرواحل واإلرشاد).
•تنفيذ بنود مشروع نظافة محمية غابات دبين الممول من الديوان الملكي الهاشمي.
•االنتهــاء مــن تنفيــذ برامــج مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،مــن خــال برنامــج فــارس الطبيعــة فــي المحميــة بمشــاركة عــدد مــن الطــاب مــن المــدارس
المســتهدفة مــن المناطــق المحيطــة بالمحميــة.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.
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محمية اليرموك الطبيعية
استمر فريق إدارة المحمية بتطبيق الخطة اإلدارية للمحمية في الحفاظ على التنوع الحيوي وتطوير المشاريع االقتصادية االجتماعية ،وفيما يلي
ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تنظيم أكثر من ( )2084جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية االعتداءات في المحمية.
ً
بيئيا من خالل ملف إعالن تم تقديمه لوزارة البيئة.
•إعالن منطقة الشعلة الهامة
•تطوير وثائق لثالثة مشاريع تنموية والعمل مع الجهات المانحة للحصول على التمويل.
ً
بناءا عليها.
•تحديث خطة الحماية ،وتحديد مناطق الحساسية البيئية وإعداد برنامج تفتيش
•صيانــة ( )6ينابيــع بتمويــل مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي  GIZ -ووزارة الميــاه  ،ضمــن مســاهمات مشــروع إدارة مراعــي اليرمــوك لصالــح
جمعيــة مربــي المواشــي بمنطقــة محميــة اليرمــوك الطبيعيــة.
•إعداد الملف النهائي لمشروع اإلدارة التشاركية لمراعي محمية اليرموك الطبيعية وتقديمه للمؤسسات المانحة.
•تنفيــذ نشــاط طبــي بيطــري مجانــي علــى مرحلتيــن تضمنــت العمــل مــع مربــي الثــروة الحيوانيــة لمنطقــة اليرمــوك بالتعــاون مــع مشــروع االســتخدام
المســتدام لخدمــات النظــام البيئــي الممــول مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي .GIZ -
•تنفيــذ تجربــة لــإدارة البيئيــة للحــد مــن مشــكلة النفايــات مــن خــال التعامــل المباشــر مــع زوار منطقــة الشــعلة و توزيــع أكيــاس لتقييــم مــدى فاعليــة
ذلــك باإلضافــة إلــى متابعــة نظافــة المنطقــة.
•االنتهــاء مــن خطــة تنظيــم الرعــي ضمــن مشــروع االســتخدام المســتدام لخدمــات النظــم البيئيــة فــي األردن ومديريــة الزراعــة فــي محميــة اليرمــوك
مــن حيــث اختيــار المواقــع وتحديدهــا علــى أســس علميــة بالتعــاون مــع قســم الحــراج.
•االنتهاء من تجهيز دكان الطبيعة في مركز زوار أم قيس.
•االنتهاء من تجهيز الخطوط العريضة ومنهجية العمل واستبانة لدراسة زوار منطقة الشعلة.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.
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محمية فيفا الطبيعية
استمر فريق إدارة المحمية بتطبيق الخطة اإلدارية للمحمية في الحفاظ على التنوع الحيوي وتطوير المشاريع االقتصادية االجتماعية ،وفيما يلي
ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تنظيم أكثر من ( )676جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية االعتداءات في المحمية.
•تنفيــذ نشــاطات مشــروع تمكيــن المــرأة فــي فيفــا ودبيــن والممــول مــن الســفارة الهولنديــة والمتمثلــة بـــ (تجهيــز مخبــز لجمعيــة ســيدات المعمــورة
الخيريــة ومطبــخ إنتاجــي لجمعيــة ســيدات فيفــا الخيريــة).
•تنظيــم احتفــال بمناســبة انتهــاء اعمــال مشــروع تمكيــن المجتمعــات المحليــة والممــول مــن الســفارة الهولنديــة بحضــور صنــاع القــرار وطــاب
المــدارس المتعاونــة مــع المحميــة.
•إطالق مشروع األلعاب البيئية في محمية فيفا الطبيعية الممول من شركة برومين األردن.
•تأسيس اللجنة االستشارية لمحمية فيفا الطبيعية وإعداد خطة تحليل أصحاب العالقة.
•االنتهاء من الدراسات واألبحاث المتعلقة بطائر دويري البحر الميت في محمية فيفا الطبيعية.
•االنتهاء من تنفيذ برامج مع وزارة التربية والتعليم ،من خالل برنامج فارس الطبيعة في المحمية بمشاركة عدد من الطالب.
•تنفيــذ حمــات فــي المنطقــة كان أبرزهــا (حملــة تقليــم أشــجار النخيــل بالتعــاون مــع مبــادرة ســمو ولــي العهــد (حقــق) ،حملــة نظافــة أشــجار النخيــل
لمدخــل قريــة فيفــا بالتعــاون مــع مبــادرة تحــدي).
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.
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محمية األزرق المائية
استمر فريق إدارة المحمية بتطبيق الخطة اإلدارية للمحمية في الحفاظ على التنوع الحيوي وتطوير المشاريع االقتصادية االجتماعية ،وفيما يلي
ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تنظيم أكثر من ( )2132جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية االعتداءات في المحمية.
•تحديــد عــدد قطيــع الجواميــس فــي المحميــة إلــى ( )7رؤوس فقــط بعــد بيــع ( )10للمجتمــع المحلــي ويتــم إدارتهــم حســب الغطــاء النباتــي وبطريقــة
فعالة.
•تطوير نظام اللوحات اإلرشادية للطرق المؤدية إلى نزل األزرق واللوحات الداللية في محمية األزرق المائية.
•االنتهاء من تنفيذ برامج مع وزارة التربية والتعليم ،من خالل برنامج فارس الطبيعة في المحمية بمشاركة عدد من الطالب.
•تنظيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي لألراضي الرطبة بحضور صناع القرار في منطقة األزرق وطالب المدارس المتعاونة مع المحمية.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.
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محمية الشومري لألحياء البرية
استمر فريق إدارة المحمية بتطبيق الخطة اإلدارية للمحمية في الحفاظ على التنوع الحيوي وتطوير المشاريع االقتصادية االجتماعية ،وفيما يلي
ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تنظيم أكثر من ( )285جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية االعتداءات في المحمية.
•االنتهاء من تجهيز برنامج السفاري ،وتسيير الرحالت بشكل دوري.
•تدريب الصقور ضمن برنامج عرض الطيور في برنامج السفاري وإجراء برنامج تدريبي ألدالء السفاري.
•االنتهاء من الدراسات واألبحاث المتعلقة بدراسة القوارض في المحمية ضمن برنامج تحديث قواعد بيانات التنوع الحيوي.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المحمية.
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مرصد طيور العقبة
استمر فريق إدارة مرصد طيور العقبة العمل بتطبيق الخطة اإلدارية للموقع ،وفيما يلي ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تجهيــز الموائــل والتأكــد مــن فاعليتهــا الســتقبال موســم هجــرة الربيــع .وصيانــة البــرك الترابيــة التابعــة لمرصــد طيــور العقبــة ،وإعــادة تعبئــة البــرك
ً
ـتعدادا لموســم هجــرة الخريــف.
الترابــي اسـ
•مراقبة أشجار اآلراك ومتابعة وقايتها من قبل فريق الوقاية في مديرية زراعة العقبة.
•تنفيذ برامج المراقبة الدورية ألنواع الطيور المستقطبة في المرصد.
•تنفيذ عدد من حمالت النظافة مع المدارس وعدد من المتطوعين.
•تمثيــل الجمعيــة فــي العديــد مــن الــورش أبرزهــا ( ورشــة الســياحة المســتدامة لبيــان أهميــة موقــع األردن كثانــي أهــم مســار لهجــرة الطيــور فــي
العالــم والفرصــة لترويــج المنتــج الســياحي الخــاص بمراقبــة الطيــور ورشــة التعريــف بأهميــة مراقبــة الطيــور ،كمنتــج ســياحي بيئــي متميــز فــي
األردن والتــي عقــدت فــي البحــر الميــت بتنظيــم مــن هيئــة تنشــيط الســياحة ،ورشــة إدارة المناطــق الســاحلية بتنظيــم مــن الجمعيــة الملكيــة لحمايــة
البيئــة البحريــة).
•ضمــن المشــروع الممــول مــن شــركة واحــة أيلــة تــم إعــداد التقريــر النهائــي الخــاص بدراســة أثــر الموائــل فــي مشــروع أيلــة فــي اســتقطاب الطيــور
خــال موســمي الخريــف والشــتاء .وتنظيــم فعاليــة اليــوم العالمــي للطيــور المهاجــرة علــى مــدار يوميــن متتالييــن فــي العقبــة.
•تســجيل عــدد مــن األنــواع الهامــة :أنــواع مــن الطيــور نــادرة لــأردن منهــا ( Common Gull (Larus canusوبواقــع ثــاث أفــراد فــي مرصــد طيــور
العقبــة وفــرد واحــد فــي مشــروع أيلــه  ،و أول تســجيل لتكاثــر البــط أبــو الحشــيش فــي مرصــد طيــور العقبــة.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المرصد.
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مركز بانوراما البحر الميت
استمر فريق إدارة مركز بانوراما البحر الميت العمل بتطبيق خطة إدارة الموقع ،وفيما يلي ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
•تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات المجتمعيــة تمثلــت بـــ( إقامــة نشــاط تعليمــي بعنــوان « الطاقــة النظيفــة صديقــة للبيئــة» ،حملــة نظافــة فــي منطقــة
وادي حمــارة بمشــاركة مجموعــة مــن شــباب أبنــاء منطقــة ســويمة ،نشــاط تعليمــي بعنــوان «يــوم المتاحــف العالمــي»).
•تحديــث معلومــات زاويــة مشــروع أبحــاث البحــر الميــت ( )Deserveوربطهــا إلكترونيـ ًـا بقاعــة المتحــف وذلــك بالتعــاون مــع الجهــة األلمانيــة الشــريكة
وتحديــث المعلومــات بزاويــة الحيــاة البريــة بالمتحــف.
•تنفيــذ طباعــة نســخة لمطويــة مشــروع أبحــاث البحــر الميــت ( )Deserveالممــول مــن الجهــة األلمانيــة الشــريكة حيــث تعــرض للــزوار فــي قاعــة
المتحــف .
•نقل إدارة المركز إلى مشغل جديد تعاقدت معه وزارة السياحة واآلثار.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المركز.
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منطقة حمرة ماعين الهامة بيئيًا
ً
بيئيا العمل بتطبيق خطة إدارة المنطقة ،وفيما يلي ملخص ألهم هذه اإلنجازات:
استمر فريق إدارة منطقة حمرة ماعين الهامة
•تنظيم أكثر من ( )689جولة تفتيشية خالل العام ،وذلك للسيطرة على عملية االعتداءات.
•تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات المجتمعيــة مــن خــال (حملــة نظافــة فــي األوديــة ،حملــة نظفــوا العالــم فــي منطقــة الــزارة بالتعــاون مــع مبــادرة
«حقــق» إحــدى مبــادرات ســمو ولــي العهــد )3( ،حمــات نظافــة فــي المتنــزه البيئــي ،زراعــة ( )200شــتلة مــن األنــواع األصيلــة فــي منطقــة المتنــزه
البيئــي باســتخدام صناديــق الميــاه ،تنفيــذ برامــج تدريبيــة ألبنــاء المجتمــع المحلــي فــي منطقــة ســويمة تحــت عنــوان «أهميــة التنــوع الحيــوي فــي
المنطقــة» و «مقدمــة فــي إدارة المشــاريع»).
•تنســيق وتنفيــذ زيــارة اســتطالعية واجتمــاع لصنــاع القــرار والمجتمــع المحلــي فــي منطقــة حمــرة ماعيــن لمحميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي إلعــان
المنطقــة كحمــى.
ً
بيئيا.
•تسجيل العديد من المشاهدات ألنواع مختلفة في المنطقة الهامة
•تنفيــذ عــدة ورش عمــل للمجتمــع المحلــي وزيــارات ميدانيــة للمحميــات التابعــة للجمعيــة بهــدف دعــم المجتمــع المحلــي فــي منطقــة ســويمة
إلعــان المنطقــة حمــى محلــي ،ضمــن نشــاطات مشــروع الميــد ســكيب .
•إغالق مشروع إعادة تأهيل المتنزه البيئي والمنفذ بالتشارك مع جمعية سويمة الخيرية وتسليم التقارير النهائية.
•االستمرار بتنفيذ خطة التواصل مع جميع أصحاب العالقة في المنطقة ،وذلك بهدف دعم برامج المنطقة.
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الحماية وتنظيم الصيد

االتصال والدعم الشعبي

اســتمر قســم الحمايــة بتنظيــم الصيــد فــي المملكــة بالتركيــز علــى المناطــق
الهامــة بيئيـ ًـا ،وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة وفيمــا يلــي أبــرز
إنجــازات القســم:

التعليم البيئي

•عقــد ( )8ورشــات تدريبيــة لمرتبــات الشــرطة البيئيــة ،الجمــارك ووزارة الزراعــة
فــي كافــة المعابــر الحدوديــة وذلــك للتأكــد مــن تطبيــق قــرار منــع ادخــال
الصقــور إلــى أراضــي المملكــة.
•تحضيــر مــادة لمنهــاج خــاص بالصياديــن بشــراكة مــع أصحــاب العالقــة،
وتشــكيل لجنــة وطنيــة لإلشــراف علــى اصــدار منهــاج وامتحــان خــاص
ً
بيئيــا.
بالصياديــن ،وتطويــر خطــة تفتيــش تراعــي المناطــق الهامــة
•تشــكيل لجنــة وطنيــة لــكل مــن األحيــاء البريــة الجديــدة وموافقــة وزارة الزراعــة
عليها .
•تطويــر دليــل خــاص بســياحة مراقبــة الطيــور وتوزيعــه علــى المعنييــن فــي
هــذا المجــال داخــل المملكــة وخارجهــا بالتعــاون مــع هيئــة تنشــيط الســياحة،
وعقــد برنامــج تدريبــي خاص باألدالء الســياحيين حول ســياحة مراقبة الطيور.
جدول الصيد والمخالفات والجوالت التفتيشية خالل العام :2015
عدد رخص الصيد

( )2874رخصة

عدد تصاريح السايتيس

( )162تصريح

عدد الجوالت التفتيشية
اإلجمالي (العدد يشمل
جوالت المحميات) مع اإلدارة
الملكية لحماية البيئة

( )1,050جولة ميدانية
( )13,046جولة في المحميات

عدد الضبوطات

( )114ضبط

أبرز الضبوطات خالل الجوالت ( )14صقــر )2( ،ضبــاع )4( ،ثعالــب ،ذئــب
عــدد ( )137( ،)1ثعبــان بايثــون.
التفتيشية
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•عمــل قســم التعليــم البيئــي علــى تصميــم األلعــاب البيئيــة لمحميــة فيفــا
الطبيعيــة والممــول مــن شــركة بروميــن األردن.
•تطويــر الســمة الخاصــة ببرنامــج فــارس الطبيعــة بمراحلــه النهائيــة لكافــة
المحميــات ،ومتابعــة تطويــر منهــاج فــارس الطبيعــة وتنفيــذه فــي المحميــات
الطبيعيــة.
•االنتهــاء مــن خطــة الترويــج للعبــة مدينتنــا  OUR CITY GAMEالخاصــة
بتطبيقــات الفيــس بــوك.
•عقــد ثــاث ورش عمــل خاصــة بمســؤولي التعليــم البيئــي فــي المحميــات،
لتطويــر قدراتهــم لتطويــر برنامــج فــارس الطبيعــة.
•المشاركة في برامج متحف األطفال حسب المناسبات السنوي مثل
( يوم المهن ،شهر األرض وغيرها من فعاليات المتحف).
•تطوير زاوية خاصة باأللعاب البيئية في مركز برية األردن.
•تنظيــم يــوم تدريبــي خــاص بالتعليــم عــن الغابــات وفوائدهــا للنظــام البيئــي،
اســتهدف مجموعــة مــن معلمــي المــدارس ومجموعــة مــن العامليــن فــي
التعليــم البيئــي فــي بعــض المؤسســات البيئيــة بدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة
للتعــاون الدولــي – .GIZ
•مراجعــة المفاهيــم األساســية للبرنامــج التعليمــي لمحميــة فيفــا وعجلــون
واليرمــوك .والنســخ األوليــة ألنشــطة البرنامــج التعليمــي الخــاص بمحميــة
اليرمــوك الطبيعيــة.
•إعــداد قصــة نجــاح خاصــة بمشــروع الميــاه « تكيــف المجتمعــات المحليــة مــع
التغيــر المناخــي» والــذي تــم تمويلــه مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
.UNDP•عقــد برنامــج تدريبــي خــاص بالوفــد الفلســطيني خــاص بالتوعيــة والتعليــم
البيئــي.
•اإلعــداد لجلســة تدريبيــة خاصــة برمــي النفايــات بالتعــاون مــع منظمــة األرض
الطيبــة للتنميــة والبيئــة.
•متابعــة التنســيق لمجموعــة مــن المحاضــرات للمــدارس بالتعــاون مــع مركــز
مراقبــة التنــوع الحيــوي.

العالقات العامة
واصــل قســم العالقــات العامــة الترويــج لرســالة وبرامــج الجمعيــة وكســب تأييد
ً
ـتخدما كافــة الوســائل المتاحــة لتحقيــق هــذا الهــدف
أكبــر لبرامــج الجمعيــة مسـ
وفيمــا يلــي ملخــص لهــذه اإلنجــازات:
•تنظيــم العديــد مــن النشــاطات بهــدف الوصــول إلــى أعضــاء الجمعيــة
ً
صديقــا وعــدد
وأصدقائهــا وقــد وصــل عــدد األصدقــاء إلــى ()15687
ً
عضــوا.
األعضــاء ()370
•اإلنتهــاء مــن تطويــر ملــف الهويــة المؤسســية الجديــدة وتدريــب المعنيين
عليها .
•إطــاق موقــع الجمعيــة اإللكترونــي الجديــد باللغــة اإلنجليزيــة
.www.rscn.org.jo
•ظهــور إعالمــي جيــد وواضــح فــي كافــة وســائل اإلعــام وخاصــة المكتوبــة
منهــا ،حيــث كان عــدد التغطيــات خــال العــام بمــا يزيــد عــن ( )290
تغطيــة مكتوبــة ،إضافــة إلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي والتلفزيــون
مثــل (التلفزيــون األردنــي ،تلفزيــون رؤيــا ،بــي بــي ســي ،التلفزيــون
الفرنســي ،إم بــي ســي ،والجزيــرة وغيرهــا) والمتابعــة مــع الصحافــة
المحليــة والعالميــة للترويــج لعمــل الجمعيــة مــن خــال زيــارات ميدانيــة
للمحميــات والمواقــع التابعــة للجمعيــة.
•الحصــول علــى دعــم واســتمرار شــراكات مؤسســية مــع عــدة جهــات (البنــك
العربــي ،شــركة أدويــة الحكمــة ،صنــدوق الحســين لإلبــداع والتفــوق،
جمعيــة أجنحــة األمــل ،البشــيتي ،شــركة بروميــن األردن ،وغيرهــا).

تنظيــم حمــات تهــدف إلــى التعريــف بالممارســات البيئيــة العالميــة ،شــارك
فيهــا عــدد كبيــر مــن أعضــاء وأصدقــاء الجمعيــة ،أهمهــا:

الحملة

عدد المشاركين

الموقع

الداعمين

حملة ساعة
األرض

أكثر من ()600
مشارك

مركز برية األردن

شركة أدوية الحكمة

محمية غابات دبين

شركة أدوية الحكمة

حمالت
نظفوا
العالم

أكثر من ()700
مشارك

الغابة االسكندنافية

الجمعية األردنية
اإلسكندنافية

منطقة الزارة

مبادرة سمو ولي
العهد «حقق»

فعاليــات أخــرى :المؤتمــر العلمــي الثانــي لمركــز مراقبــة التنــوع الحيــوي ،فعاليــة
يــوم بــا ســيارات ،يــوم البيئــة العالمــي ،والترويــج لعمــل الجمعيــة مــن خــال
ســوق جــارا ،وغيرهــا مــن المشــاركات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
الجــدول التالــي يبيــن عــدد األنشــطة التــي قــام بهــا قســم العالقــات
العامــة خــال العــام :2015
حمالت توعية

فعاليات

محاضرات ،أفالم ،مؤتمرات

6

11

5
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مركز برية األردن
قامــت الجمعيــة وبالتعــاون مــع شــركة اتيكــو باالنتهــاء
مــن تجديــد مركــز بريــة األردن ليحقــق الهــدف الــذي
أســس مــن أجلــه وهــو ايصــال رســالة حمايــة الطبيعة
وتســويق برامــج التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة
والســياحة البيئيــة إلــى مرتــادي المركــز .ويضــم
المركــز مطعــم وقاعــات اجتماعــات واســتوديوهات
فندقيــة وجنــاح لألطفــال.
وقــد روعــي فــي تصميــم المركــز اســتخدام األثــاث
والتجهيــزات الرفيقــة بالبيئــة وذلــك مــن أجــل عكــس
صــورة إيجابيــة عــن الجمعيــة وشــركة اتيكــو.
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السياحة البيئية
•توقيــع العقــود للعــام  2015مــع الشــركات الســياحية
وإطالعهــم علــى الخدمــات الجديــدة التــي ســنقدمها خــال
العــام مثــل (ســفاري المهــا العربــي فــي محميــة الشــومري
لألحيــاء البريــة ،والممــر الســياحي مــن محميــة ضانــا
ً
مــرورا بالشــوبك).
للمحيــط الحيــوي وحتــى البتــراء
•تنظيم رحالت البرية األسبوعية ،وحمالت الخصومات.
•تنظيــم العديــد مــن الزيــارات لعــدة مــدارس ومنظمــات
ومؤسســات محليــة ودوليــة ،إلطالعهــم علــى الخدمــات
التــي نقــوم بتوفيرهــا فــي المحميــات.
•إضافــة كل مــن مرافــق الجمعيــة الســياحية فــي كل مــن
(محميــة غابــات عجلــون ،محميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي
ومحميــة األزرق المائيــة) علــى موقــع Booking.com
ً
لتســويقها
إلكترونيــا وزيــادة نســبة الحجــوزات.
•تنظيــم زيــارات لنشــطاء التواصــل االجتماعــي إلــى كل
مــن (محميــة األزرق المائيــة  ،نــزل األزرق ومحميــة غابــات
عجلــون) بهــدف الترويــج للمرافــق والخدمــات الســياحية.
•إطــاق موقــع بريــة األردن الجديــد باللغــة اإلنجليزية الخاص
بالسياحة البيئية ضمن موقع www.wildjordan.com

الجدول أدناه يبين أعداد الزوار للمواقع التابعة للجمعية لسنة 2015
الموقع

عدد الزوار للعام 2015

بيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط الحيوي

5,834

مخيم الرمانة في محمية ضانا للمحيط الحيوي

20,818

نزل فينان في محمية ضانا للمحيط الحيوي

3,335

نزل األزرق

1,739

محمية األزرق المائية

11,811

محمية غابات عجلون

10,665

محمية الموجب للمحيط الحيوي (الممرات والشاليهات)

10,000

محمية غابات دبين

78,000

محمية اليرموك الطبيعية

800

مركز بانوراما البحر الميت

32,000

مرصد طيور العقبة

6,841

المجموع

181,843
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المشاريع االقتصادية االجتماعية
اســتمرت الجمعيــة مــن خــال مشــاريع وبرامــج التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة بالعمــل مــع ســيدات المجتمــع المحلــي ،وزيــادة
المنفعــة مــن خــال :
•اختيــار دكان الطبيعــة لتزويــد الهدايــا المقدمــة مــن قبــل البعثــة الدبلوماســية األردنيــة الدائمــة فــي نيويــورك لرؤســاء البعــث
الدبلوماســية الممثلــة للــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن خــال تــرأس األردن للجلســة فــي شــهر نيســان مــن العــام .2015
•مواكبــة ترويــج المنتجــات لزبائــن الشــركات وإتمــام طلبيــات مثــل لعبــة التركيــب  -بــازل لشــركة أدويــة الحكمــة ،اختيــار الجمعيــة
لتزويــد زبائــن فنــدق الموفينبــك بهدايــا شــهر رمضــان المبــارك و عيــد الميــاد المجيــد.
•المشــاركة فــي معــارض ومؤتمــرات ونشــاطات تســويقية متنوعــة وفقـ ًـا للمناســبات والمواســم مثــل (حملــة عيــد الفصــح،
مهرجــان العقبــة ،معــرض الطيــران العالمــي ،مهرجــان اإلســتقالل فــي تــاج مــول ،حملــة خصومــات فــي دكان الطبيعــة فــي
المطــار بمناســبة عيــد اإلســتقالل ،المشــاركة فــي معــرض  - SGPالبحــر الميــت ،المشــاركة فــي ســوق جــارا ،المشــاركة بحملــة
رمضــان وعيــد الفطــر).
•إطــاق مجموعــة متنوعــة مــن التصاميــم والمنتجــات الجديــدة مثــل (خــط الفخــار الجديــد ،خــط الجلــود المنزلــي ،تشــكيلة مــن
الحلــي المتنوعــة).
•الترويــج لمنتجــات الحــرف اليدويــة مــن خــال التعاقــد مــع مواقــع إلكترونيــة علــى اإلنترنــت وأهمهــا ( كوبونــاك ،أي مينــا ،أوبــر
دوكا ،زي كرياشــنز ،و ليــدرز).
•إطــاق موقــع بريــة األردن الجديــد باللغــة اإلنجليزيــة الخــاص بالمشــاريع االقتصاديــة االجتماعيــة والمنتجــات ضمــن موقــع
www.wildjordan.com
•نقل بيت الصابون من قرية عرجان إلى مقر األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة.
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األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة
اســتمر فريــق عمــل الجمعيــة بتطويــر برامــج األكاديميــة والتدريــب اإلقليمــي
رغــم شــح المصــادر المتوفــرة لهــذا البرنامــج ،وفيمــا يلــي ملخــص لهــذه
اإلنجــازات:
•االســتمرار بالتعــاون مــع مؤسســة هانــس زايــدل األلمانيــة مــن خــال
تطويــر برنامــج تدريــب إقليمــي حــول التغيــر المناخــي وأثــره علــى التنــوع
الحيــوي ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ العديــد مــن ورش العمــل التدريبيــة فــي
األكاديميــة تحــت عناويــن (التخطيــط للتنــوع الحيــوي ،والتنميــة االقتصاديــة
االجتماعيــة).
•تنفيــذ برامــج تدريبيــة تهــدف إلــى رفــع قــدرات وزارة البيئــة فــي كل مــن:
قطــر فــي إعــداد ملفــات اإلعــان لمحميــات اإلنســان والمحيــط الحيــوي،
وســلطنة عمــان بهــدف اإلطــاع علــى تجربــة الجمعيــة فــي مجــال تأســيس
وإدارة المحميــات الطبيعيــة وإشــراك المجتمعــات المحليــة فــي إدارة
المحميــات .
• إطــاق برنامــج ومنهــاج التدريــب حــول إدارة المحميــات بالتعــاون مــع
جامعــة مونتانــا وتــم اختيــار ( )3موظفيــن مــن الجمعيــة لإلشــتراك ببرنامــج
الدراســة عــن بعــد « »Online Courseمــع جامعــة مونتانــا حســب معاييــر
متفــق عليهــا.
•تبــادل الخبــرات مــا بيــن موظفيــن مــن الجمعيــة وموظفيــن مــن محميــة أرز
الشــوف اللبنانيــة لإلطــاع علــى تجــارب المؤسســتين في مجال الســياحة
والحمايــة بتمويــل مــن االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة .IUCN -
•العمــل علــى تطويــر المنهــاج التدريبــي الخــاص ببرنامــج «كســب التأييــد»
ضمــن برامــج األكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي عجلــون.
•العمــل علــى تطويــر المنهــاج التدريبــي الخــاص ببرنامــج «توعيــة
المجتمعــات المحليــة» وبرنامــج «التعليــم البيئــي وفــارس الطبيعــة»
ضمــن برامــج األكاديميــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي عجلــون.
•توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة النواخــذة للتدريــب مــن ســلطنة عمــان
أجــل الترويــج لبرامــج التدريــب والتــي تقدمهــا األكاديميــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعــة.

تنفيــذ العديــد مــن ورش العمــل للمجتمعــات المحليــة ضمــن مشــاريع ،كان
أبرزهــا:
عنوان الورشة
مهارات االتصال والتواصل

الفئة المستهدفة

المجتمع المحلي في
فيفا والمعمورة
المجتمع المحلي في
دبين والجزازة

الحوكمة للمؤسسات
والمجتمعات المحلية

المجتمعات المحلية حول
المحميات دبين وعجلون
واليرموك

الحماية والتفتيش

موظفي الجمعية

المشروع /الممول
مشروع تمكين المرأة
في فيفا ودبين
السفارة الهولندية
الحوكمة البيئية
اإلتحاد االوروبي
مؤسسة هانس زايدل
األلمانية

الدعم اللوجستي وشؤون الموظفين
اســتمر قســم الدعــم اللوجســتي وشــؤون الموظفيــن بمتابعــة كل مــا يتعلــق
بالجوانــب اإلداريــة للجمعيــة وفيمــا يلــي ملخــص لهــذه اإلنجــازات:
•متابعــة كافــة المواضيــع المتعلقــة بشــؤون الموظفيــن وذلــك مــن أجــل
زيــادة إنتاجيــة الموظفيــن فــي تحقيــق أهــداف الجمعيــة.
•تطوير مصادر ومرافق الجمعية وصيانتها بشكل دوري.
•ترخيــص منشــآت ومرافــق الجمعيــة حســب القوانين والتشــريعات المعمول
بها فــي األردن.
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المشاريع التي تديرها الجمعية
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المشاريع التي تديرها الجمعية
مشــاريع تطويــر المرافــق الســياحية فــي المحميــات الطبيعيــة
والممــول مــن الديــوان الملكــي
الحصــول علــى تمويــل وذلــك أجــل تطويــر المرافــق الســياحية الحاليــة فــي
المحميــات الطبيعيــة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء مرافــق جديــدة ،حيــث تــم تحقيــق
اإلنجــازات التاليــة:
اإلنتهــاء مــن تطويــر مركــز زوار الموجــب ومشــروع تحســين شــاليهات البحــر
الميــت ومنطقــة شــاطيء البحــر الميــت
•اإلنتهــاء مــن بنــاء مركــز الــزوار الجديــد لمحميــة الموجــب والــذي يضــم مركــز
اســتقبال معلومــات ومطعــم وســاحة للنشــاطات وجــدار للتســلق باإلضافــة
إلــى مركــز لتنظيــم الدخــول إلــى ســيق المحميــة.
•اإلنتهــاء مــن تجهيــز شــاليهات محميــة الموجــب مــن حيــث :تحســين المطعــم
وإضافــة مرافــق صحيــة لــكل شــاليه وتأهيــل الممــرات المؤديــة إلــى
الشــاطئ.
العمل جا ٍر على توسعة بيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط الحيوي
•اإلنتهــاء مــن  %70مــن مشــروع توســعة بيــت الضيافــة فــي محميــة ضانــا
للمحيــط الحيــوي ،حيــث يضــم المركــز  15غرفــة فندقيــة ومطعــم وغرفــة
اســتقبال ،ومــن المتوقــع افتتــاح بيــت الضيافــة الجديــد فــي منتصــف العــام
.2016
مركز زوار محمية الشومري لألحياء البرية
•اإلنتهــاء مــن  %75مــن تطويــر مرافــق الــزوار فــي محميــة الشــومري ،وتضم
المرافــق الجديــدة :تطويــر مركــز الــزوار والمعلومــات ،تحديــد الممــرات
الخارجيــة ومنطقــة األلعــاب.

تطوير وتنفيذ برنامج السفاري في محمية الشومري لألحياء البرية
•تحديــد الممــرات وتجهيزهــا ،وتحديــد محطــة وتجهيزهــا لوقــوف ســيارات
الســفاري ،وتدريــب األدالء علــى تنفيــذ البرنامــج.
•تطويــر مجموعــة مــن النشــاطات التســويقية والترويجيــة وزيــارات تعريفيــة
لشــركات الســياحة ،ووضــع نظــام لألســعار.
تطوير مركز زوار الهيدان في محمية الموجب للمحيط الحيوي
•البــدء فــي بنــاء مركــز الــزوار فــي الهيــدان وذلــك بعــد اإلنتهــاء مــن التصاميــم
وتحضيــر وثائــق العطــاء .ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن بنــاء المركــز فــي الربــع
األخيــر مــن العــام .2016
تطوير السياحة البيئية في الصحراء الشرقية
•تــم اإلنتهــاء مــن إعــداد التصاميــم الهندســية المعماريــة النهائيــة الخاصــة
بمشــروع تطويــر نــزل بيئــي فــي منطقــة برقــع.
•تخصيــص ( )100دونــم للمشــروع مــن أراضــي محميــة برقــع المقترحــة و ()10
دونمــات فــي المنطقــة الغربيــة مــن الشــارع الرئيســي بالقــرب مــن مدخــل
وادي مقــاط ســيتم اســتخدامها لبنــاء مركــز اســتقبال لمركــز الــزوار .حيــث تــم
تشــكيل لجنــة مــن وزارة البيئــة وأمــاك الدولــة والجمعيــة بالكشــف علــى
الموقــع لغايــات تخصيــص القطعــة المنــوي إقامــة المشــروع عليهــا.
• اإلنتهاء من عمل فحص التربة والرفع المساحي لموقع المشروع.
•البدء بإجراءات طرح عطاء بناء النزل في منطقة برقع.
• تركيــب نظــام الطاقــة الشمســية فــي نــزل األزرق وتــم اســتالم النظــام
وتشــغيله بقــدرة تشــغيلية ( )57ك/واط ،مــع نظام خــاص بالمراقبة والمتابعة
مــن خــال تركيــب شاشــة عــرض تحتــوى علــى نظــام تشــغيل خــاص يتــم مــن
خاللــه عــرض جميــع القــراءات الخاصــة بالنظــام.
تطوير منطقة تنزه جديدة في محمية غابات دبين
•اإلنتهــاء مــن تحضيــر المخططــات ووثائــق العطــاءات الخاصــة بمشــروع
منطقــة تنــزه جديــدة فــي محميــة غابــات دبيــن ،وســيتم التعاقــد مــع مقــاول
خــال الربــع االول مــن عــام .2016
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مشروع الحفاظ على طائر الحباري ()2017 - 2014
اســتكماال للمشــروع الممــول مــن صنــدوق الحبــارى فــي اإلمــارات ،وضمــن
ً
النشــاطات الخاصــة بالمشــروع نلخــص أهــم إنجــازات المشــروع للعــام :2015
•اكتمــال تعييــن فريــق عمــل المشــروع مــع المفتشــين فــي الباديــة الشــرقية
والجنوبيــة.
•إعــداد تقاريــر اإلنجــاز الخاصــة بالمشــروع والمتضمنــة التقريــر العملــي و
المالــي األول للعــام  ،2014التقريــر النصفــي الثانــي للمشــروع (المالــي
و الفنــي) لعــرض اإلنجــازات التــي تحققــت خــال فتــرة النصــف األول مــن
العــام  ،2015والعمــل جــار علــى تجهيــز التقريــر العملــي والمالــي للعــام
.2015
•كجــزء مــن مكــون تأهيــل البنــى اإلنشــائية والعلميــة فــي مناطــق اإلطــاق،
تــم تجهيــز شــقة الباحثيــن فــي مبنــى محميــة فيفــا الطبيعيــة ،كمــا تــم تجهيــز
مركــز الــزوار فــي محميــة الشــومري لألحيــاء البريــة.
•إكمــال برنامــج الدراســات الدوريــة علــى األفــراد المطلقــة ،بمعــدل زيــارة
ً
شــهريا لــكل موقــع والمتضمــن متابعــات الطيــور المــزودة بأجهــزة التتبــع
الراديــوي.
•تنفيــذ اإلتفــاق المبــرم مــع متحــف األطفــال والمتضمــن تخصيــص زاويــة
التنــوع الحيــوي ،وتضمــن ذلــك تحضيــر المــادة العلميــة التــي ســيتم عرضهــا
واإلتفــاق علــى المعروضــات المقترحــة.
مشروع مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهدف تطوير نظام معلومات
ومراقبة وطني خاص بالتنوع الحيوي ضمن مشروع دمج حماية التنوع الحيوي
في قطاع السياحة  BIMS -ة ()2016 - 2014
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام :2015
•جمــع كافــة التقاريــر والدراســات و األوراق العلميــة المتعلقــة بمواقــع
المشــروع و تجهيزهــا.
•إكمــال المســوحات البيئيــة النباتيــة فــي مناطــق المشــروع الثــاث و تجهيــز
تقاريرهــا.
•إنهــاء العمــل علــى الدراســة الحيوانيــة فــي منطقــة وادي رم و النطــاق
اآلمــن و العمــل جــار علــى تجهيــز التقريــر.
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•إنهــاء المســوحات الجيولوجيــة لمنطقتــي جــرش ووادي رم وإســتالم
التقريريــن.
مشــروع “ تقييــم خصائــص النســق الطبيعــي والثقافــي كأداة لحمايــة المــوروث
الطبيعــي فــي دول شــرق المتوســط “الميدســكيب ()2015 – 2013
هــو مشــروع ريــادي ضمــن برنامــج التعــاون المشــترك عبــر الحــدود لــدول حــوض
المتوســط ،كجــزء مــن سياســة الجــوار األوروبيــة  ENPIوالتــي تهــدف إلــى تعزيــز
الم ّ
طلــة علــى المتوســط.
التعــاون بيــن اإلتحــاد األوروبــي والــدول الشــريكة ُ
هــدف المشــروع إلــى تطويــر وتطبيــق أفضــل المنهجيــات والممارســات العلميــة
فــي دول شــرق المتوســط “لتقييــم خصائــص النســق الطبيعــي و الثقافــي
“.”Landscape character assessment
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام :2015
•اســتضافت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة والجامعــة األلمانيــة األردنيــة
المؤتمــر الختامــي للمشــروع والــذي عقــد فــي  13و  14مــن شــهر كانــون
األول 2015م برعايــة ســمو األميــرة بســمة بنــت علــي المعظمــة.
•تســليم التقريــر الوصفــي النهائــي للشــركاء فــي قبــرص والعمــل علــى
إغــاق التقاريــر الماليــة بشــكل نهائــي.
•تحضيــر ملخــص لحالــة دراســية عــن تجربــة الجمعيــة بإدخــال مفهــوم الحمــى
فــي منطقــة الســويمة ليتــم توثيــق هــذه التجربــة فــي دليــل إرشــادي
بخصــوص الحمــى وفيلــم يوتيــوب بهــذا الخصــوص.
•تســليم التقريــر العلمــي للمشــروع وترجمتــه للشــركاء باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة.
مشــروع تطويــر الســياحة البيئيــة فــي جنــوب األردن  -بتمويــل مــن الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة  USAID-ة()2015 - 2010
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر برامــج الســياحة البيئيــة فــي جنــوب المملكــة
وتطويــر البنيــة التحتيــة ضمــن المكــون ترميــم قريــة ضانــا لتصبــح نموذجـ ًـا لقريــة
تراثيــة مســتهدفة علــى الخارطــة الســياحية مــن قبــل الســياح وربــط البرامــج
الســياحية فــي المحميــات الطبيعيــة فيمــا بينهــا وبيــن المعالم الســياحية الرئيســية
فــي المنطقــة .المرافــق التــي ســتنتج عــن المشــروع ســتعمل علــى تشــغيل أبنــاء
المجتمــع المحلــي فــي المنطقــة الجنوبيــة.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام :2015
•اإلنتهــاء مــن العمــل فــي ترميــم بيــوت قريــة ضانــا وتســليم الجاهــز منهــا
إلــى أصحابهــا.
•اســتكمال تجهيــزات وأثــاث المطعــم الســياحي لجمعيــة اتحــاد قــرى الشــوبك
فــي قريــة المنصــورة ،والتعاقــد مــع شــركة فيالدلفيــا لتزويــده بنظــام
الطاقــة الشمســية.
•مراجعــة التصاميــم الهندســية لمحطــة معالجــة الميــاه العادمــة لقريــة ضانــا
مــن قبــل ســلطة الميــاه.
•اســتكمال كافــة العقــود ذات العالقــة بمحــور بنــاء القــدرات والموقــع
اإللكترونــي.
مشروع المزرعة العضوية ()2016 - 2011
تعمــل الجمعيــة علــى الترويــج للزراعــة العضويــة فــي منطقــة عجلــون ،وتســعى
الجمعيــة إلــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات
والتــي تدعــم الزراعــة العضويــة فــي المنطقــة .قامــت الجمعيــة فــي عــام 2013
بتطويــر شــراكة مــع جمعيــة الكفــاح التعاونيــة مــن أجــل دعــم برنامــج الزراعــة
العضويــة و تطويــر مبــادرة ســوق الشــمس البلــدي حيــث يتــم عــرض منتجــات
المزرعــة العضويــة فــي مركــز بريــة األردن و بشــكل دوري وبتمويــل مــن البنــك
اإلســتثماري.
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام :2015
•مراجعــة األداء المالــي لجمعيــة الكفــاح التعاونيــة وإصــدار موازنــات مدققــة
عــن الثالثــة األعــوام الماضيــة.
•تخصيــص أرض نموذجيــة إلنشــاء مزرعــة نموذجيــة عضويــة وإنشــاء سلســلة
حجريــة وشــراء و فــرد تــراب أحمــر للتجهيــز الزراعــي.
•استكمال شراء وتركيب ثالثة كرفانات في المزرعة النموذجية.
مشروع النظم اإليكولوجية وسبل كسب العيش في البادية األردنية BELP -
()2017-2013
وقعــت الجمعيــة فــي نهايــة عــام  2013مــع المركــز الوطنــي للبحــث و اإلرشــاد
الزراعــي عقــد لتنفيــذ المحــور األول مــن مشــروع النظــم البيئيــة و تحســين ســبل

العيــش فــي الباديــة و الخــاص بتطويــر برامــج للســياحة البيئيــة فــي المنطقــة
الشــرقية مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية و تحديــدا المنطقــة الواقعــة مــا بيــن
محميــة األزرق المائيــة و محميــة برقــع المقترحــة.
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام :2015
•إفتتــاح مكتــب ارتبــاط للجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة فــي منطقــة
الرويشــد.
•تعيين مفتشي حماية عدد ( )2في منطقة الرويشد.
•تســليم عــدة تقاريــر متعلقــة بالمشــروع منهــا ( تقريــر خطــة اإلدارة البيئيــة
بشــكلها النهائــي ،المعــد مــن قبــل شــركة دار العمــران ،تقريــر تقييــم
اإلحتياجــات التدريبيــة وتقييــم المهــارات الحرفيــة للجمعيــات المحليــة فــي
الرويشــد).
•تنفيــذ مجموعــة مــن الجــوالت التفتيشــية فــي منطقــة الرويشــد بالتنســيق
مــع قســم الحمايــة وتنظيــم الصيــد.
•الحصــول علــى موافقــة رئاســة الــوزراء و دائــرة األراضــي علــى تخصيــص
 110دونــم لغايــة بنــاء النــزل ومكتــب ارتبــاط واســتقبال.
•اإلنتهــاء مــن تحضيــر الخطــة الشــمولية للســياحة البيئيــة للمنطقــة الشــرقية
(األزرق – الرويشــد) والتصاميــم المعماريــة لنــزل برقــع البيئــي.
مشــروع تجربــة دول بحــر األبيــض المتوســط فــي الســياحة البيئيــة فــي دول
البحــر األبيــض المتوســط  MEET-ة()2015 - 2013
تنفــذ الجمعيــة هــذا المشــروع بتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي ،ويهــدف إلــى تعزيز
الشــراكة فــي مجــال الســياحة البيئيــة فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط ،وينفذ
المشــروع ( )8منظمــات مــن دول البحــر األبيــض المتوســط وشــمال أفريقيــا مــع
نظرائهــم الشــركاء مــن الــدول األوروبيــة .ويعمــل المشــروع علــى تطويــر الســياحة
البيئيــة فــي ( )10دول ومــن خــال ( )20محميــة طبيعيــة فــي هــذه الــدول وذلــك
مــن أجــل تعزيــز هــذه الصناعــة المتخصصــة.
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام :2015
•إعــداد فيديــو مصــور خــاص بالمشــروع الســتعماله لغايــات التســويق بعــد
انتهــاء المشــروع.
•تنفيــذ اختبــار المنتــج الســياحي (المرحلــة الثانيــة) فــي ( )25محميــة مشــاركة
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بحضــور ( )100خبيــر وشــركات ســياحية متخصصــة ليتــم تقييــم
المنتــج الســياحي لــدول حــوض البحــر المتوســط.
•تحضيــر دليــل خــاص ( )Catalogueيتضمــن حــزم الســياحة البيئيــة
للمشــروع وذلــك بالتعــاون مــع منســق محــور شــبكة المحميــات
فــي اإلتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة – .IUCN
•تنفيــذ برنامــج بنــاء القــدرات المخصــص للمشــروع حيــث عقــد
التدريــب اإلقليمــي األول فــي األردن فــي محميــة األزرق المائيــة
بعنــوان إدارة الداللــة البيئيــة فــي المناطــق المحميــة ،بحضــور ()20
مشــارك مــن المحميــات المختلفــة.
•إعــداد برنامــج الرحــات التعريفيــة ( )FAM tripsمــن أجــل اختبــار
المنتــج الســياحي لـــ( )25محميــة المشــاركة علــى مســتوى
المشــروع حيــث تمــت دعــوة الشــركات المتخصصــة التــي تعمــل
فــي مجــال الســياحة البيئيــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة،
بريطانيــا ،اســتراليا وكنــدا لزيــارة البلــدان والمحميــات التــي يرغبــون
بنــاء علــى متطلبــات
بالتعــرف عليهــا وعلــى منتجهــا الســياحي
ً
الســوق.
•تطويــر الخيــم فــي كل مــن محميــة غابــات عجلــون وتعديلهــا لتصبــح
أكــواخ متكاملــة وبالتالــي اإلســتغناء عــن الخيــم بهــدف زيــادة حجــم
اإلســتيعاب ،وتعديــل الخيــم فــي مخيــم الرمانــة فــي محميــة ضانــا
للمحيــط الحيــوي لتصبــح أكثــر راحــة الســتعمالها مــن زوار المحميــة.
•إســتحداث أنشــطة ســياحية تعنــى بجانــب المغامــرة فــي محميــة
الموجــب للمحيــط الحيــوي باإلضافــة إلــى تزويــد الموقــع بــكل مــا
يحتاجــه مــن أدوات الســامة.

تتقــدم الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة بالشــكر لكافــة أعضائهــا
لدعمهــم برامــج حمايــة الطبيعــة فــي األردن مــن خــال االنضمــام إلــى
برنامــج عضويتهــا؛ كمــا تشــكر كافــة المؤسســات األردنيــة والدوليــة
علــى دعمهــم لبرامجهــا المختلفــة.
الوزارات والمؤسسات األردنية:
وزارة الماليــة ،وزارة التخطيــط ،وزارة البيئــة ،وزارة الميــاه والــري ،وزارة الزراعــة ،وزارة
التربيــة والتعليــم ،وزارة الســياحة ،وزارة التنميــة االجتماعيــة ،الديــوان الملكــي ،هيئــة
تنشــيط الســياحة ،دائــرة األراضــي والمســاحة ،دائــرة األرصــاد الجويــة ،ســلطة وادي
األردن ،مديريــة األمــن العــام ،القــوات المســلحة ،شــركة البوتــاس ،قيــادة الباديــة،
البنــك العربــي ،البنــك اإلســتثماري ،أرامكــس ،الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة
البشــرية ،صنــدوق الملــك عبداللــه الثانــي للتنميــة ،هيئــة المناطــق التنمويــة ،شــركة
تطويــر المناطــق التنمويــة األردنيــة ،شــركة بروميــن األردن ،شــركة الكربونــات األردنيــة،
صنــدوق الملــك حســين لإلبــداع والتفــوق ،عــاء البشــيتي ،شــركة واحــة أيلــة للتطويــر،
شــركة أمنيــة للهواتــف المتنقلــة ,محافظــة الزرقــاء ،محافظــة مأدبــا ،محافظــة الكــرك،
محافظــة الطفيلــة ،محافظــة عجلــون ،محافظــة جــرش ،محافظــة إربــد ،محافظــة العقبــة،
التلفزيــون األردنــي ،تلفزيــون رؤيــا ،الجمعيــة األردنيــة للتصويــر ،المجلــس األردنــي
لألبنيــة الخضــراء ،مكتــب ســمو األميــرة هيــا بنــت الحســين المعظمــة ،جامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا ،اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة ،المجلــس القضائــي األردنــي ،الجمــارك
األردنيــة ،شــركة أدويــة الحكمــة ،شــركة آفــاق الطاقــة ،غرفــة تجــارة عمــان ،بنــك المؤسســة
العربيــة المصرفيــة ،شــركة طــال أبــو غزالــة ،إتحــاد الجمعيــات البيئيــة ،جمعيــة أجنحــة
األمــل.
الشركاء الدوليين:
المرفــق البيئــي العالمــي /البنــك الدولــي ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،اإلتحــاد
األوروبــي ،مؤسســة هانــس زايــدل األلمانيــة ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة،
الســفارة التشــيكية ،الســفارة الســويدية ،مجلــس الطيــور العالمــي ،اليونســكو  ،جائــزة
فــورد ،بلديــة الفجيــرة ،صنــدوق الحبــارى  /اإلمــارات ،ســكرتارية إتفاقيــة رامســار ،الوكالــة
األمريكيــة للغابــات ،الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة ،المؤسســة الدوليــة لألراضــي
الرطبــة ،مؤسســة الحمــى /قطــر ،اإلتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة ،الصنــدوق الدولــي
للرفــق بالحيــوان.
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ً
صوتــا لحمايــة الطبيعــة وانضــم إلــى برنامــج
كــن
العضويــة لدينــا.
لالستعالم ،أرسل لنا بريد إلكتروني:
member@rscn.org.jo
نعمــل جاهديــن لحمايــة الطبيعــة لنــا ولألجيــال القادمــة.
بدعمكــم ،مهمــا قــل شــأنه ،فإنكــم تســاهمون بتحقيــق
رســالتنا:
نساعد الطبيعة  ...نساعد الناس.
للتبرع ،الرجاء اإليداع في حساب الجمعية:
 - 26666/500البنك العربي  -فرع الجبيهة  -األردن ،أو
اإلرسال على البريد اإللكتروني:
support@rscn.org.jo
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شعارات الجمعية خالل الخمسون عامًا:

1966

2004

1991

الشعار الجديد
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RSCN’s Logo during 50 Years:

1966

1991

2004

New Logo
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Be a voice for the conservation of nature
and join our membership program.
To inquire, please e-mail us at:
member@rscn.org.jo
We work hard to protect nature for us and
for future generations. With your support,
no matter how little that would be, you
contribute in achieving our mission:
Helping Nature... Helping People.
To donate, RSCN bank account:
26666/500 - Arab Bank - Jubaiha Branch Jordan, or send e-mail to:
support@rscn.org.jo
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The following are the achievements of the project for 2015:
•	 A video about the project for marketing purposes after its
completion.
• Implemented the tourism product testing (phase 2) in (25)
reserves with the attendance of (100) experts and specialized
tourism companies to evaluate the tourism product for the
Mediterranean countries.
•	 A catalogue which included the Eco-Tourism packages in
cooperation with the reserves network coordinator of the
International Union for Conservation of Nature (IUCN).
•	Implemention the capacity-building program where the
first regional training entitled “Eco Guiding Management
in Protected Areas” was held in Jordan at (Azraq Wetland
Reserve) and attended by (20) participants from the different
reserves.
• Prepared the FAM trips for tourism product testing of (25)
reserves that participated at the project level where the
specialized companies in the Eco-Tourism from (USA, UK,
Australia and Canada) were invited to visit the countries
and reserves they wish to know about their tourism product
according to market requirements.
•	 Developing the camps in Ajloun Forest Reserve to become
integrated cabins and thus dispense the tents to increase
occupancy.
•	 Improved the tents at Rummana Campsite in Dana Biosphere
Reserve.
•	 Developing tourist activities concerned with adventures in
Mujib Biosphere Reserve and providing the site with all the
safety tools needed.
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The Royal Society for the Conservation of Nature would like to express
its thanks and gratitude for all its members for their support of nature
conservation programs in Jordan. The RSCN also thanks all Jordanian and
international institutions for their support of the various programs.
Jordanian Ministries and Institutions:
Ministry of Finance, Ministry of Planning, Ministry of Environment, Ministry of
Water and Irrigation, Ministry of Agriculture, Ministry of Education, Ministry of
Tourism and Antiquities, Ministry of Social Development, The Royal Court, Jordan
Tourism Board (JTB), Land and Survey Department, Meteorological Department,
Jordan Valley Authority, Public Security Directorate, The Armed Forces, Potash
Company, Badia Police, Arab Bank, INVESTBANK, ABC Bank, ARAMEX,
Jordanian Hashemite Fund for Human Development, King Abdullah II For
Development, Development and Free Zones Commission ,Jordan Development
Zones Company, Jordan Bromine Company, Jordan Carbonate Company, Al
Hussien Fund for Excellence, Ala’a Al Bashiti, Ayla Oasis Development Company,
Umniah Telecom Company, The Governorates of Zarqa, Madaba, Karak, Tafila,
Ajloun , Jerash, Irbid and Aqaba, Jordan TV, Ro’ya TV, Jordanian Photographers
Association, Jordan Green Building Council, Office of HRH Princess Haya Bint Al
Hussein, University of Science and Technology, Environmental Police (Rangers),
The Judicial Council of Jordan and Jordan Customs, Jordan Customs, Al Hikma
Pharmaceuticals, Amman Chamber of Commerce, Talal Abu Ghazaleh, Jordan
Federation for Environmental NGO’s, Hope wings Society.
International Partners
Global Environment Facility / World Bank, United Nations Development
Programme, the European Union, Hanns Seidel Foundation, U.S. Agency for
International Development, the Czech Republic Embassy, the Swedish Embassy,
BirdLife International, UNESCO, Ford Award, Fujairah Municipality, International
Fund for Houbara Conservation in United Arab Emirates, Ramsar Convention
Secretariat, The United States Forests Agency, Canadian International Development
Agency, Wetlands International, Hima Fund / Qatar, The International Union for
the Conservation of Nature, The International Fund for Animal Welfare.

the Kingdom, as well as the infrastructure within the restoration of Dana
Village, to become a model for a heritage village that is targeted on the
tourist map. Furthermore, connect the tourism programs of the nature
reserves with the main tourist attractions in the area. The facilities of the
project will help employing the local community people in the southern
region.
The following are the achievements of the project for 2015:
•	 Completion the restoration of the houses in Dana village and handed
over those ready to their owners.
• Providing equipments and furniture for tourist restaurant of Shobak
Villages Union in Al Mansoura Village. In addation to contracting with
Philadelphia Company to install the solar energy system.
•	 The engineering designs of the wastewater treatment plant for Dana
village by the Water authority.
•	 Completion of all the contracts related to the capacity-building and the
website.
Organic Farm Project (2011-2016)
RSCN promotes organic farming in Ajloun and seeks to achieve this goal
through a group of initiatives which support this project in the area. In
2013, RSCN partnered with Al-Kifah Cooperative Society to foster organic
farming. Develop the initiative of Al Shams Farmers’ Market funded by
INVESTBANK where the Organic Farm products are offered periodically in
Wild Jordan Center.
The following are the achievements of the project for 2015:
• Reviewing the financial performance of Al-Kifah Cooperative Society
and issuing the audited balance sheets for the last three years.
•	 Allocating a model land to establish an organic model farm in addition
to the setup of a stone chain. The land was paved with red sand to
become ready for farming.
•	 Purchasing and installment three caravans in the model farm.

Badia Ecosystem and Livelihoods Project (BELP) (2013 - 2017)
RSCN signed a contract with the National Center for Agricultural
Research and Extension (NCARE) at the end of 2013 to implement the
first component of the ecosystem and improve the livelihood in Badia.
The project was related to the development of ecotourism programs in
the eastern part of the Kingdom and specifically the area between Azraq
Wetland Reserve and the proposed Burqu Reserve.
The following are the achievements of the project for 2015:
• Opening a liaison office for RSCN in Ruweished region.
•	 Appointed two inspectors in Ruweished region.
• Handed over several document related to the project such as (the
final environmental management plan prepared by Dar Al Omran, the
training needs evaluation, and the handicrafts evaluation of the local
societies in Ruweished.
•	 Implementing set of inspection tours in Ruweished in coordination
with RSCN’s conservation and hunting regulation section.
• Getting the approval from the Prime Minister and the Department of
Land and Survey to allocate 110 acres to build a lodge and a liaison
office.
•	 Prepared the comprehensive plan of ecotourism for the eastern region
(Azraq – Ruweished) as well as the architectural designs of Burqu Ecolodge.
Mediterranean Experience of Eco-Tourism Project (MEET) (20132015)
This European Union funded project aims to enhance partnership in
the field of Eco-Tourism in the Mediterranean Basin. This project is
implemented by eight organizations from the Mediterranean and North
Africa countries with their European partners to develop Eco-Tourism in
(10) countries through their (20) Nature Reserves.
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The Project of Houbara (Bustard) Protection (2014-2017)
Completion of project funded by Houbara Fund in UAE and within the
activities related to the project, here below is a summary of the most
important achievements:

• Animal studies in Wadi Rum protected area and the buffer zone and
the report is underway.
• Geological surveys of Jerash and Wadi Rum and receiving the two
related reports.

•	 The appointment of the teamwork along with the inspectors from the
eastern and southern Badia was finalized.
•	 The project performance reports were prepared and included:
- The first practical and financial report for 2014.
- The second midterm report (financial and technical) which displayed
the achievements of the first half of 2015. While the work is underway
to prepare the practical and financial report for 2015.
• Visitor center in Shaumari Wildlife Reserve was prepared with an
apartment for the researchers in Fifa Nature Reserve building, as part
of the construction and scientific infrastructure rehabilitation in the
launching areas.
•	 The regular monitoring program for the released birds was completed
by at least one visit per month to each site including the birds that have
satellite tracks.
• Agreement with Children’s Museum to allocate a corner for Biodiversity
was implemented. This included the preparation of the scientific
material which to be presented.

Landscaping Character Assessment as a Tool for Conservation of
Natural Heritage in the Eastern Mediterranean Countries, “Medscape” 2013-2015

Mainstreaming Biodiversity Conservation in Tourism Development
Project (2014-2016)
To develop a biodiversity informatin management system (BIMS) within
the project, the achievements of the project for 2015 are:
• Collecting reports, studies and scientific papers related to the project’s
sites.
•	 Completing the environmental vegetation surveys in the three areas
and preparing the related reports.
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A pioneer project within the joint cooperation program across the boards
of the Mediterranean countries as a part of the European Neighborhood
and Partnership Instrument (ENPI) policy in strengthening cooperation
between the European countries and the partner countries bordering
the Mediterranean. The project aimed to develop and apply the best
methodologies and scientific practices in the Eastern Mediterranean
countries for “Landscaper Character Assessment”
The following are the achievements of the project for 2015:
• RSCN and German Jordan University (GJU) hosted the concluding
conference of the project on December 13-14, 2015 under the
patronage of HRH Princess Basma Bent Ali.
• Delivered the final descriptive report to the partners in Cyprus and
worked on the financial closing reports.
• Summarized study about RSCN experiment of introducing “The Hima”
approach in Swaimeh area. “The Hima” was documented in a guide
and posted on youtube.
• Scientific report of the project was delivered to the partners in both
languages Arabic and English.
The Development of Eco-Tourism in the South of Kingdom – a project funded by USAID (2010-2015)
The project aims to develop the eco-tourism programs in the south of

Logistics Support and Human Resources

Expansion of the Guest House in Dana Biosphere Reserve

Logistics support and human resources followed up all managerial aspects
related to RSCN. The following is a summary of these achievements:

Completing around 70% of the Guest House expansion in Dana Biosphere
Reserve. The new facility includes 15 room-hotel, a restaurant and a
reception area. The opening of the new Guest House is expected mid of
2016.

• Human Resources subjects for 2015, were followed up and improved
productivity for RSCN staff.
• RSCN sources and facilities were developed. Required maintenance
was conducted periodically.
• RSCN facilities were licensed according to the laws and regulations
applicable in Jordan.

Projects Managed by RSCN
The Development of Tourist Facilities in Nature Reserves Funded by
the Royal Court

Shaumari Wildlife Reserve Visitor Center
• Completing the development of the visitor facilities at Shaumari
Wildlife Reserve by 75%. The new facilities include: developing the visitor
information center, fixing the outside lanes and the games zone.
Development and implementation of the Safari program at Shaumari Wildlife Reserve

Obtain funding for developing the existing tourist facilities in the nature
reserves in addition to establishing new facilities. The following are RSCN
achievements in this regard:

• Preparing and fixing the lanes, establishing a station for Safari car
parking, and training tour guides on implementing the program.
• Developing a range of marketing and promotional activities,
introductory visits for the tourism companies, and setting a pricing
system.

Completion of the development of Mujib Visitor Center, the Dead
Sea Chalets, and the Dead Sea Beach

The development of Hidan Visitor Center in Mujib Biosphere Reserve

•	 Construction of Mujib Reserve new Visitor Center. The center includes
an information center, a restaurant, area for activities, a climbing wall
and a center for organizing the entry to the reserve canyon.
•	 Completing the preparation of Mujib Reserve chalets which included
improving the restaurant, adding sanitary facilities to each chalet and
rehabilitate the walkways leading to the beach.

Starting the construction of Hidan Visitor Center after completing
the designs and preparing the tender documents. The construction is
expected to be completed in the last quarter of 2016.
Development of a new picnic site in Dibeen Forest Reserve
•	 Preparation for sketches and the tender documents for the new picnic
site project in Dibeen Forest Reserve.
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Projects Managed by RSCN
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The Royal Academy for Nature Conservation
RSCN cadre continued to develop the academy’s programs as well as the regional training despite the scarcity of resources available. The following is
a summary of these achievements:
•	 Development of a regional training program about climate change • Exchange of experience between the staff of both RSCN and the
and its effect on biodiversity in cooperation with the German
Lebanese Al-Shouf Cedar Nature Reserve. This was funded by the
Hanns Seidel Foundation. Many workshops were held in the
International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Academy entitled «planning for biodiversity and socio-economic • Training curriculum was designed especially for «Advocacy» program
development».
within the programs of the Royal Academy for Nature Conservation
•	 Training programs in the following countries were held to elevate
in Ajloun.
the capabilities of the Ministries of Environment in each country:
•	 Training curriculums were designed especially for «local communities
- Qatar: prepare the declaration files for Man and Biosphere reserves.
awareness», «environmental education and the Nature Knight»
- Oman: review RSCN experince for setting up and managing nature
within Royal Academy for Nature Conservation in Ajloun
reserves, in addition to engaging local communities in reserves’ • Signing a cooperation agreement with Al Nawaktha Training
management.
Company in Oman to promote training programs presented by the
Royal Academy for Nature Conservation.
•	 A training program about reserves management was launched in
cooperation with University of Montana. Three employees from
RSCN were selected to participate in the university Online Course
according to the agreed standards.

Many workshops were held for local communities within the following prominent projects:
Workshop Title
Communications Skills

Target Group
- Local community in Fifa and Ma’moura
- Local community in Dibeen and Al Jazaza

Project/ Investor
- Women’s Empowerment Project in Fifa and Dibeen
- The Embassy of the Netherlands

- Environmental Governance
Governance for Institutions Local communities around Dibeen, Ajloun
- European Union
and local communities
and Yarmouk Reserves
Protection and Monitoring

RSCN Staff

German Hanns Seidel Foundation
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Socio-economic Projects
RSCN continued to work with women from the local communities through socio-economic development projects to increase benefit by:
• In April 2015, Nature Shop was chosen as gifts provider for the
Jordanian Diplomatic Mission in New York when Jordan chaired
the session. The gifts were presented to the member states in the
Security Council.
• Following up products promotion for RSCN partners clients, and
completion some important deals like (2100) puzzle games for
Hikma Pharmaceutical Company.
• RSCN was chosen as gifts provider for Movenpick Hotel customers
in Ramadan and Christmas seasons.
• Participating in exhibitions, conferences, various marketing activities
according to occasions and seasons like (Easter Campaign, Aqaba
Festival, International Aviation Exhibition, Festival of Independence
in Taj Mall, Sale Season in Nature Shop in Queen Alia Airport
celebrating the Independence Day, SGP Exhibition in the Dead Sea,
Souk Jara, Ramadan and Eid Al-Fitr Campaigns).

• Launching various sets of designs and new products like (new line
of pottery, line of household leather, and a selection of diverse
ornaments).
•	 Promoting handicrafts products through contracting with sites on
the internet where the most important are (Kobonak, I mina, upper
Duka, The Creations, and Leaders).
• Launching a new website for Wild Jordan in English for socioeconomic projects and products within www.wildjordan.com .
• Transferring Soap House from Orjan village to the site of the Royal
Academy for Nature Conservation in Um Al Yanabee’ village to
increase the number of visitors.
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Eco-Tourism
•	 Contracts with tourism companies for 2015 were
signed, where tourism companies have been
introduced to the new services that RSCN will
offer during the year like (Arabian Oryx Safari in
Shaumari Wildlife Reserve, The tourist corridor from
Dana Biosphere Reserve to Petra passing through
Shobak).
• Wild Jordan weekly trips and discount campaigns
were organized.
• Several visits to schools and local and international
institutions were organized to show the services
available in the reserves.
• RSCN tourism facilities of (Ajloun Forest Reserve,
Dana Biosphere Reserve, Azraq Wetland Reserve)
were added to booking.com website for
electronically marketing purposes and thus increase
the proportion of bookings.
• Visits for social media activists were organized to
(Azraq Wetland Reserve, Azraq Lodge, Ajloun
Forest Reserve) aiming to promote these facilities
and tourism services.
• The new website of Wild Jordan Center about ecotourism was launched in English under link: www.
wildjordan.com

The table below shows the number of visitors to RSCN sites during 2015:
The Site

Number of Visitors for 2015

Guest House in Dana Biosphere Reserve

5,834

Rummana Campsite in Dana Biosphere Reserve

20,818

Feynan Ecolodge in Dana Biosphere Reserve

3,335

Azraq Lodge

1,739

Azraq Wetland Reserve

11,811

Ajloun Forest Reserve

10,665

Mujib Biosphere Reserve ( Trails & Chalets )

10,000

Dibeen Forest Reserve

78,000

Dead Sea Panorama Center

32,000

Aqaba Bird Observatory

6,841

Yarmouk Nature Reserve

800

Total

181,843
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Wild Jordan Center
RSCN in collaboration with ATICO
Group completed the renewal of Wild
Jordan center, to achieve its objective in
delivering the message of Nature Protection
and marketing the socio-economic
development programs and eco-tourism
to the visitors of the center. The center
includes a restaurant, meeting rooms, hotel
studios and children’s pavilion.
A selection of environmentally friendly
furniture was taken into consideration
when the design of the center was
determined to show the positive image of
RSCN and the ATICO group.
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Campaign

Number of participants

Site

Supporters

Earth Hour Campaign

More than 600

Wild Jordan Center

Hikma Pharmaceutical Company

Cleanup the World Campaign

More than 700

Dibeen Forests Reserve
Scandinavian Forest
Zara

Hikma Pharmaceutical Company
Jordanian Scandinavian Association
HRH Crown Prince Initiative “Haqiq”

Other Events: Nature Conservation Monitoring Center Second Scientific Conference, Car Free Day, International Environment Day,
Promoting RSCN work through Souk Jara.
The following table outlines the number of activities carried out by the public relations department during 2015:
Workshops, Movies, Conferences

Events

Awareness Campaign

5

11

6
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Grassroots Support
Environmental Education
•	 The environment education department designed some environmental
games for Fifa Reserve funded by Jordan Bromine Company.
• The special feature of Nature Knight Program in its final stages was
developed for all reserves. In this connection, the development of
Nature Knight Curriculum and its implementation was also followed
up.
• The promotion plan for Our City Game on Facebook application was
completed.
•	 Three workshops for those in charge of the environmental education
in the reserves were held aiming at developing their capabilities which
would be reflected on developing the Nature Knight program.
• Participated in Children’s Museum programs according to the annual
occasions like (the career day, the earth day, and other events).
• Developed a special corner in Wild Jordan Center for the environmental
games.
• Organized a training day about forests and its usefulness for the
ecological system. This training was targeted towards school teachers
and a group of people working in environmental education in some
environmental institutes supported by The German Agency for
International Cooperation (GIZ).
• Reviewed the basic concepts of the education program for Fifa, Ajloun
and Yarmouk Reserves in addition to the preliminary copies of the
education program’s activities of Yarmouk Natural Reserve.
• Prepared the success story of the water project “Local Communities
Adaptation to Climate Change” funded by the UNDP.
•	 A training program about awareness and environmental education
was held for the Palestinian delegation.
• A training session about “littering” was held in cooperation with Good
Land for Development and Environment.
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•	 Coordinated with Biodiversity Monitoring Center to hold a set of
lectures for schools.

Public Relations
The Public Relations Department continued to promote RSCN message
and programs to obtain more support by using all possible means. The
following is a summary of these achievements:
• Organized many activities aiming to reach RSCN members and friends
which resulted in exceeding the number of friends to (15687) and the
members to (370).
• Completed the development of the new institutional identity file and
trained those concerned on using it.
• Launched RSCN new website in English: www.rscn.org.jo
•	 Appeared clearly in all media means specially the printed ones where
coverage during the year exceeded (290) printed coverage in addition
to social media networks and television stations like (Jordan TV, Roya,
BBC, France TV, MBC, Jazeera, and others). Furthermore, coordinated
with the local and international press to promote RSCN tasks through
field visits to the reserves and other related sites.
• Obtained the support from some parties through partnerships with
(Arab Bank, Hikma Pharmaceutical Company, Al Hussein Fund for
Excellence, Wings of Hope Society, Bashiti, Jordan Bromine Company,
and others)
• Organized campaigns aimed at introducing the international eco
practices where a considerable number of RSCN members and friends
had participated in. The following are the most important campaigns.

Law Enforcement
Department of Law enforcement in cooperation with The
Royal Rangers have continued regulating hunting in the
Kingdom focusing on environmentally sensitive areas. The
following are the department’s important achievements:
•	 Eight workshops were held for the cadres of the
Environmental Police, Customs and Ministry of
Agriculture at all border crossings to ensure the resolution
which bans the entry of falcons to Jordan.
•	 A special curriculum material for hunters was designed
in partnership with the concerned, and a national
committee was formed to supervise the issuance of
this curriculum material and its exam. Furthermore,
an enforcement plan was developed to observe the
environmentally sensitive areas.
•	 A national committee for the new wildlife was formed
and has been approved by the Ministry of Agriculture.
• A manual on Bird-Watching Tourism was developed and
distributed among the concerned in this field inside and
outside the Kingdom in cooperation with the Tourism
Board. A special training program was held for the
tourist guides about Bird-Watching Tourism.

Summary of the Enforcement Activities and Violations
Number of Hunting Licenses

2874

Number of CITES Permits

162

Total patrolling trips (including the reserves tours)
1050 field trips
with the Royal Rangers
The number of Reserves tours

13,046

Hunting Violations

114

(14) falcons, (2) hyenas,
Main hunting violations during the patrolling
(4) foxes (1) wolf, (137)
trips
python snake
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Homret Maeen Special Conservation Area
Homret Maeen Special Conservation Area management team continued to implement the Area management plan. The
following is a summary of the most important achievements:
• Organizing more than (689) patrolling trips during the year
to control the threats in the reserve.
•	Implementing several community activities through
(cleaning campaigns in the valleys, clean up the World in
Zara area in cooperation with «Haqiq» initiative; which is
one of Crown Prince`s initiatives, three cleaning campaigns
in the eco-park, planting 200 seedlings of native species
in the eco-park area using water boxes. In addition to
the above, training programs for the local community in
Sweimah area were implemented under the titles «The
Importance of Biodiversity in the Area» and «Introduction
to Project Management»).
•	 Coordinating a study tour and a meeting for the decisionmakers of the local community in Homret Maeen in Dana
Biosphere reserve to declare the region as Hima.
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•	Recording different important species in the special
conservation area.
•	 Implementing a number of workshops for the local
community as well as field visits to RSCN reserves aiming
to support the local community in Sweimah to declare the
area as a local Hima within Medscape project activities.
• Completion of the eco-park rehabilitation project, which
was implemented in partnership with Sweimah Cooperative,
and submitting the final reports.
•	 Continuing the implementation of the communication
plan with all stakeholders in the region to support the
conservation area programs.
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Dead Sea Panoramic Complex
Dead Sea Panoramic Complex management team continued to implement the center management plan. The following is a
summary of the most important achievements:
• Implementing several community activities such as (the establishment of an educational activity entitled «Clean Energy ecofriendly», «The Cleaning Campaign in Humarra Valley» with the participation of a group of youth in Sweimah area and an
educational activity entitled «International Museums Day»).
• Updated the information of Dead Sea Research Corner (Deserve) and connected it electronically with the Museum Hall in
cooperation with the German partner and updated the information of the wildlife corner at the museum.
• A flyer about the Dead Sea Research Project (Deserve) funded by the German partner and distributed it among the visitors in
the museum hall.
• Transfered the Dead Sea Panoramic Complex management to a new operator, contracted by the Ministry of Tourism and
Antiquities.
• Continuing the implementation of the communication plan with all stakeholders in the area, in order to support the complex
programs.
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Aqaba Bird Observatory
The Aqaba Bird Observatory management team continued to
implement the management plan. The following is a summary
of the most important achievements:
• Prepared the habitats to increase the effectiveness in
receiving the spring migration season. In addition, the
soil water ponds related to Aqaba Birds Observatory were
maintained and refilled in preparation for autumn migration
season.
•	 Monitored the Arak trees and followed up its preservation
by the prevention team in Aqaba Governorate Agricultural
Department.
•	 Implementing periodic monitoring programs for the bird
species attracted in the Bird Observatory.
•	 Implemented a number of clean-up campaigns with schools
and volunteers.
• Representing RSCN in many workshops; mainly (Sustainable
Tourism Workshop to demonstrate the importance of
Jordan‘s location on the second most important migratory
route for birds in the world, and to promote the tourism
product related to birds monitoring. In addition to that
introducing the importance of bird monitoring as distinct
eco-tourism product in Jordan workshop, which was held
at the Dead Sea. Furthermore, organized a workshop on
Coastal Zone Management by the Royal Society for the
Protection of the Marine Environment).
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• Preparing the final report about the impact of habitats in
Ayla project through attracting birds during the fall and
winter seasons funded by Ayla Oasis Company. Besides,
organized the «International Migratory Bird Day» event
over two days in Aqaba.
•	 Recorded a number of important rare species of birds in
Jordan such as Common Gull (Larus canus) by three birds
in Aqaba Birds Observatory, and one bird in Ayla project. In
addition, recorded the first breeding ducks (Abu Hashish) in
Aqaba Birds Observatory.
•	 Implementation of the communication plan with the
stakeholders in the region, in order to support the
Observatory programs.
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Shaumari Wildlife Reserve
The Reserves’ management team continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity.
The following is a summary of the most important achievements:
• Organizing more than (285) patrolling trips during the year to control the threats in the reserve.
• Developing the Safari program and started the operation of the Safari tours which were conducted on a regular basis.
• Trained the falcons within the Birds Show of the Safari program and conducting a training program for the safari tourist
guides.
• Studies and researches on the rodents within the program of biodiversity databases update.
• Continuing the implementation of the communication plan with the stakeholders in the region, in order to support the
reserve programs.
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Azraq Wetland Reserve
The Reserves’ management team continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity and
developing the socio-economic projects. The following is a summary of the most important achievements:
• Organizing more than (2,132) patrolling trips during the
year to control the threats in the reserve.
•	 Decreasing the number of buffalo herd in the reserve to
(7) only after selling (10) buffalos to the local community.
The (7) buffalos were managed effectively according to the
vegetation cover.
• Developing the guiding road signs system leading to Azraq
lodge in addition to the interpretation panels in Azraq
Wetland Reserve.
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•	 Completing the implementation of some programs with
the Ministry of Education, such as the Nature Knight in the
reserve with the participation of a number of students.
• Organizing the World Wetlands Day celebration with the
presence of decision makers in Azraq area and school
students.
•	 Continuing the implementation of the communication plan
with the stakeholders in the region to support the reserve
programs.
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Fifa Nature Reserve
The Reserves’ management team continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity. The
following is a summary of the most important achievements:
• Organizing more than (676) patrolling trips during the year
to control the threats in the reserve.
• Implementing the activities of Women Empowerment
Project in Fifa and Dibeen (equipping a bakery for Al
Maamoura ladies society, and a productive kitchen for
Fifa women society). The project was funded by the Dutch
Embassy.
• Organizing a ceremony marking the completion of the
Local Communities Empowerment Project funded by the
Dutch Embassy in the presence of decision makers and
school students collaborating in the reserve.
• Launching the environmental games project in Fifa Nature
Reserve funded by the Jordan Bromine Company.
•	 Establishing the advisory committee for Fifa Nature Reserve
and preparing the stakeholders analysis plan.
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•	 Completing implementation of some programs with the
Ministry of Education, such as the Nature Knight in the
reserve with the participation of a number of students.
• Implementing campaigns in the region, mainly (palm
trees trimming campaign in cooperation with the Crown
Prince‘s initiative (Haqqiq), palm trees cleaning campaign
for the entrance of Fifa village in collaboration with Tahaddi
Initiative.
•	 Continuing the implementation of the communication plan
with the stakeholders in the region, in order to support the
reserve programs.
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Yarmouk Nature Reserve
Yarmouk Nature Reserve management team continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity.
The following is a summary of the most important achievements:
• Organizing more than (2,084) patrolling trips during the
year to control the threats in the reserve.
• Designation of Al Shulah Special Conservation Area through
designation file submitted to the Ministry of Environment.
•	Preparing three development projects proposals for
funding.
• Updating the enforcement plan and identifing the ecological
sensitive areas.
• Maintenance of (6) springs funded by the German Society
for International Cooperation (GIZ) and the Ministry of
Water, among the contributions of Yarmouk pastures
management project for the benefit of livestock breeders
association on Yarmouk Natural Reserve area.
• Preparing the final file of the community based grazing
management project in Yarmouk Nature Reserve and
presenting it to the funding agencies.
•	 Implementing free medical veterinarian activity in two
phases, which included working with livestock breeders at
Yarmouk area in cooperation with the sustainable use of
ecosystem services project funded by the German Society
for International Cooperation (GIZ).
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•	 Implementing an environmental management initiative to
reduce garbage problem through direct contact with the
visitors of Al Shulah area. Bags were distributed to evaluate
the effectiveness of the initiative in addition to the cleaning
activities which were followed up as well.
• Completion the grazing management plan within the
sustainable use of ecosystem services project in Jordan, and
the Directorate of Agriculture in Yarmouk Nature Reserve
in terms of the selection of sites determined on a scientific
basis in collaboration with the Forestry Department.
• Development of the nature shop at Umm Qais visitor’s
center.
• Framework and the questionnaire for visitors in Al Shulah
area.
•	 Implementation of the communication plan with the
stakeholders in the region, in order to support the reserve
programs.
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Dibeen Forest Reserve
The Reserves’ management team has continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity, the
following is a summary of the most important achievements:
• Organization of more than (1,450) patrolling trips during
the year to control the threats in the reserve.
•	 Implementation of the environmental governance project
activities, funded by the Global Environment Facility
(GEF) through (holding workshops for the target groups,
implementing a number of youth initiatives with the
target group of Porma youth Center such as Hemam
Nahlah initiative, and assisting the establishment of local
committees for both Yarmouk Nature Reserve, and Shualah
Special Conservation Area).
•	 Implementing the Visitor Management plan and the other
accompaniment plans (cleaning, maintenance, horse riding
management and awareness).
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•	 Implementing activities of Dibeen Forest Reserve Cleaning
Project which was funded by the Royal Hashemite Court.
•	 Implementation of the programs with the Ministry of
Education such as the Nature Knight in the reserve with
the participation of a number of students from targeted
schools within the reserve surrounding area.
•	 Continuing the implementation of the communication plan
with the stakeholders in the region to support the reserve
programs.
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Ajloun Forest Reserve
Ajloun Forest reserve management team continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity
and developing the socio-economic projects, the following is a summary of the most important achievements:
• Organization of more than (1,298) patrolling trips during
the year to control the threats in the reserve.
•	 Annual plan of maintaining the corridors and valleys
leading to the reserve was applied within the conservation
of natural habitats plan.
•	 Advisory committee meeting of the reserve was held under
the chairmanship of Ajloun Governor and the committee
members including the representatives of the residents of
the area.
•	 Completion of the annual survey of the forest which
includes all parts of the reserve.
•	 Implementation of some programs in cooperation with
the Ministry of Education through the «Nature Knight»
program, in which number of students participated from
targeted school surrounding the reserve.
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•	 A group of preventive measures were implemented to put
an end to fires through preparing the reports and grazing
in the sensitive areas in addition to cleaning the roadsides.
• A fire on the reserve border was controlled in cooperation
with Ajloun Agriculture Department, the Civil Defense and
the local community in Um Al Yanabee area.
• Ajloun Forest Reserve was honored before (Supreme
Council for Youth, Ajloun Directorate of Education, Al
Rai Newspaper and Enjaz News Agency) for its efforts in
conserving nature and supporting the institutions working
in environmental fields.
•	 Continuing the implementation of the communication plan
with the stakeholders in the region, in order to support the
reserve programs.
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Mujib Biosphere Reserve
Mujib Biosphere Reserve management team continued to implement the reserve management plan in protecting the biodiversity
and developing the socio-economic projects, the following is a summary of the most important achievements:
• Organizing more than (around 2,000) patrolling trips during
the year to control the threats in the reserve and deal with
the violations and attacks on lands in Zara Area.
• Visits to RSCN nature reserves were organized for the local
community associations in Faqou area. The visits included
(Azraq Wetland Reserve, Ajloun Forest Reserve, Yarmouk
Nature Reserve).
•	 The completion of the local community empowerment
project in Faqou Village funded by the European Union
for wells and grey water treatment system to be used for
irrigation.
•	 The completion of the development project of Mujib
Biosphere Reserve Management funded by Critical
Ecosystems Program through Birdlife International. The
needed plans to strengthen the reserve management and
its different programs were developed.

• A ceremony marking the completion of Local Communities
Empowerment Project funded by the European Union was
organized. The ceremony was attended by decision-makers
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and school students cooperating with the reserve.
•	 The development of Mujib Visitor Center and the chalets
was pursued.
•	 The public safety plan was applied through providing Mujib
Visitor site with life jackets and the public safety tools
funded by Jordan Bromine Company.
•	 Tourist guides were trained in cooperation with the Tourism
Board. Mujib tourist guides became the first specialized
group of adventure tourism in Jordan.
•	 Continuing the implementation of the communication plan
with the stakeholders in the region to support the reserve
programs.
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Dana Biosphere Reserve
Dana Biosphere Reserve management team continued to implement the
reserve management plan in protecting the biodiversity and developing
the socio-economic projects, the following is a summary of the most
important achievements:
• Organizing more than (2,432) patrolling trips during the year to
control the threats in the reserve.
• The sustainability of the Meteorological Station in constantly
registering the records for the wind speed, temperature, rainfall
and data analyzing in Shobak Meteorological Station, which is the
closest to the reserve. The data was compared for the last five years.
• The study methodology of Ibex monitoring program in Dana
Biosphere Reserve was clearly defined. This started the fieldwork
in the first phase of coinciding with a study design with three fixed
cameras distributed in three sites to collect information from the
field.
• In the presence of Dr. Kirk; an American expert, and Dr. Omar Otoum,
the researchers were trained on the way to study the Carnivores
Satellite Monitoring Program. This developed comprehensively and
consisted of both theoretical and practical parts, and a new Vultures
Feeding Station was established in Rummana Mountain accordingly.
•	 The community population and sheep census was performed
through a community population and the sheep seasonal census
program.
•	 Eco-Education programs were completed in cooperation with the
Ministry of Education through “Nature Knight” program in the
reserve. Number of students participated from targeted school
surrounding the reserve.
•	 Rangelands rehabilitation project in AlBarrah area was followed
up in cooperation with Barraht Dana society through residence
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•	
•	
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•	
•	
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permits granted to herders. Barraht Dana Society was included in
the ecological compensation of Badia, and two proposals were
approved through the Badia compensation program.
The celebration of the International Migratory Bird Day in the reserve
attended by local decision-makers and school students.
The reserve was selected to become a member in the local team
to create a development plan for Busira area and participate in the
periodic meetings of Busira Development Committee in cooperation
with USAID.
The reserve cooperated with the Civil Defense, The Royal Rangers,
Busira Agricultural Manager, and Busira Forestry Department to
provide fire-fighting cars after fire took place in parts of the reserve.
A session about “Solar Energy to Generate Electricity” was held
in cooperation with the Renewable Energy Fund at the Ministry of
Energy.
The release of two birds of prey (Lesser Spotted Eagle and Marsh
Harrier) after being seized and taken care of. The Short-Toed Eagle
that has a satellite track was also released.
The visits of the Griffon Vulture were registered through the
collection of the cameras data.
The outcomes of Dana Reserve development project were pursuing
the handicraft workshops and developing picnic sites in the tower
area which were funded by the Ministry of Planning.
Preparation of the tourist sites in the reserves to welcome the visitors
at the beginning of the tourism season.
Continuing the implementation of the communication plan with the
stakeholders in the region to support the reserve programs.

22
98

Protected Areas Management
The protected areas management pursued its work in the development of the protected areas management and monitor their
effectiveness. The following are the most important achievements at the national level and on-site:
•	 Completion the initial version of the operating manual for the Protected Areas programs.
• Preparation responsibility matrix between RSCN central management and the site reserves management which was added as part of
the operational manual.
• Obtaining Water Authority approval for the delivery of water to Wadi Mujib Chalets and visitors’ center from the nearby station.
• Developing a concept paper for the establishment of buffer zones around protected areas existing in Jordan Valley as part of a
soaring bird’s project managed by the Birdlife International Foundation.
• Obtaining the approval of the Ministry of Agriculture for the development of a new picnic site in Dibeen Forest Reserve.
• Preparing agreement related to the participation of RSCN in the National Committee for Land Use / the Ministry of Municipalities and
awaiting for its signing.
• Completion the reserves accomplishment and stakeholders’ involvement report for 2014 and sent it to the Ministry of Environment.
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RSCN Nature Reserves and Sites
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Organizational and Strategic Development
The Organizational and Strategic Development management followed up a number of
initiatives and procedures that were reflected on to increase work efficiency and effectiveness
at RSCN, securing at the same time funding for RSCN’s development plans through the
following:
•	 The development of a system of institutional and individual competencies. This has been
used in the development of a skills audit system of all RSCN staff.
•	 Developing preliminary steps to implement monitoring and evaluation system of the
strategic plan and follow up its implementation.
• Participation in the Special committee activities for the declaration of Petra as nature
reserve area.
• Participation in the International Union for Conservation of Nature (IUCN) meeting for West
Asia that was held in Amman. The meeting with the IUCN director took place and a visit
to Wild Jordan Center was arranged for the main and active figures in IUCN. Moreover, a
field visit to the Royal Academy for Nature conservation in Ajloun was also arranged for
participants.
• The General Secretary of the Royal Hashemite Court, the Head of the Royal Initiatives,
and a delegation from the Royal Hashemite Court, the local community, the press and
media visited RSCN projects funded by the Royal Hashemite Court at Azraq lodge. On
this occasion, RSCN launched the solar power system at the Visitor’s Center of Shaumari
Wildlife reserve.
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The preparation of 2015 studies file containing the scientific reports of the
14 studies that were accomplished in addition to the implementation of
the five annual monitoring programs

Main Studies:
1- The Study of the Stone Marten (Martes foina) in the Forest
Reserves (Ajloun, Dibeen and Yarmouk)
The Stone Marten is considered as one of the endangered species at the
national level due to the decreased number of this animal in the forests
because of hunting. Therefore, RSCN decided to study the stone marten
situation in each of Ajloun Forest Reserve, Dibeen Forest Reserve and
Yarmouk Forest Reserve which represent the forest ecosystem in the
national network of protected areas.
Three studies aimed to map the distribution of the Stone Marten inside
and outside the borders of each protected area in conjunction with
determining its favorite habitats, in addition to identifying threats affecting
the presence of the animal in each study area. Overall, the studies’ results
have shown that the Stone Marten community continues to drop as a result
of exposure to many threats, the most important one is hunting (either
as a hobby or as a misbelief by the locals that it is a dangerous animal) .
The animal also faces the dangers of being run over by vehicles when it
appears on roads and is also attacked by guard dogs that accompany the
herds of livestock.
2- The Study of the Vegetation Cover in Wadi Rum Nature Reserve
Wadi Rum Nature Reserve is characterized as the largest reserve in Jordan
and classified as a mixed heritage and nature reserve. But the increase
of biodiversity threats such as: tourism activities, overgrazing, hunting
and the stretch of the agricultural area led to the deterioration of the
components of wildlife in general and the most affected is the vegetation
cover. In the same context, the vegetation studies in Wadi Rum Nature

Reserve needs to be updated as it was developed more than 10 years ago.
A survey of the vegetation in the reserve was conducted simulating the
way of study in 1994 in order to compare the results and stand on the
effectiveness of administrative protection measures at the site. The study
showed good results by recording about (178) plant species belonging to
(40) different families in a relatively short period of time highlighting the
ecological importance of the reserve.
3- The Study of The Dead Sea Sparrow in Fifa Nature reserve
The Dead Sea Sparrow is one of endangered birds at the national level
as a result of habitat destruction, along with the decline of the global
distribution of the bird within the Middle East countries. The study aimed
to provide sufficient information on the status of the Dead Sea Sparrow
in Fifa Nature Reserve, including the size of the community, habitat and
threats. The study showed an estimate to the size of the Dead Sea sparrow
community in Fifa reserve at about (780) pair in addition to mapping the
distribution of the regions of the multiplication of the bird in the reserve.
This result makes Fifa Nature Reserve, the most important habitat for
Dead Sea Sparrow birds in Jordan. It turned out that there is a strong
positive relationship between the presence of the Dead Sea Sparrow nests
and the intensity of Tamarisk plant cover. The study recommended the
development of a special monitoring program for this bird in the reserve
which includes habitat monitoring and the size of the bird community.
4- The Study of “The Coronavirus spread in Jordan” Project
RSCN studied the extent of Coronavirus spread in Jordan, by examining
saliva and blood samples of a group of camels from Azraq city, the blood
and saliva samples were taken and stored one time per month. The
samples analysis was done in Egypt and the results were negative (the
virus was not existed in the herd).
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Nature Conservation Monitoring
Center
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MOU with the North German Academy for Nature
Conservation

and Karak governorate.

The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) signed a
Memorandum of Understanding (MOU) with the North German
Academy for Nature conservation to accredit all the Royal Academy for
Nature Conservation training programs and certificates, and to use the
name of the «North German Academy for Nature Conservation» on the
promotional and marketing materials of the Academy.

Cooperation Agreement with the German Hanns Seidel
Foundation

MOU with EDAMA
RSCN signed a Memorandum of Understanding (MOU) with EDAMA
Association for energy, a Jordanian Non-Governmental Association
concerned with developing energy, water and environment sectors and
promoting the economy of the Kingdoms towards a green and sustainable
future. The scope of cooperation includes wind energy, solar energy and
waste management.

MOU with the University Of Jordan
RSCN signed a Memorandum of Understanding with the University
of Jordan whereby both parties agreed to exchange information and
experiences in various fields, especially in the field of environment, nature
protection in addition to studies and researches.

Management Agreement with King Abdullah II Fund for
Development (KAFD)

RSCN renewed the cooperation agreement with the German Hanns Seidel
Foundation to support a number of workshops organized at the Royal
Academy for Nature conservation in the fields of biodiversity conservation
and sustainable development.

Cooperation Agreement with The Children Museum
RSCN signed a cooperation agreement with The Children Museum to
develop and implement a section for biodiversity exhibits through the
Houbara (Bustard) conservation project. According to the agreement, RSCN
is to develop a section to show the biodiversity story of Jordan including
the story of Houbara (Bustard) protection and the challenges and efforts
to protect this bird. The Museum visitors will receive the information by
interaction, to increase children’s awareness of the Biodiversity concepts
and the need to protect nature.

Agreement with Al Shajarah Society
RSCN signed an agreement with Al Shajarah Society to transfer the
ownership of the Society’s programs to RSCN and to adopt and develop
these programs.

RSCN signed an agreement with King Abdullah II Fund for Development
(KAFD) to manage “Jothour” Program to instill the concepts of loyalty and
belonging by the cultivation of forest trees and increasing green space,
and to establish facilities and services at Al-Snaynah area, Al-Qaser district
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Agreements and Awards 2015
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Direct Economic Benefit of the Local Communities from the Reserves’ Programs
1. The cumulative total income of natural reserves in the Kingdom is (2,482,135) two millions four hundreds eighty-two thousands one hundred
thirty-five dinars distributed over the reserves as shown in the table below:
Direct Benefit/
JOD

Shaumari

Azraq

Ajloun

Mujib

Dana

Dibeen

Yarmouk

Fifa

Total

44569

164165

192228

214288

1643589

104975

78477

39841

2482135

2. The distributed economic benefit of nature reserves included eight
governorates of the Kingdom where Tafilah governorate benefited the
most while Madaba governorate was the least according to the chart below:

3. The reserves together achieved a growth in the local community’s benefit reached (10.5%) when the income for the year 2014 is compared to
the previous year in 2013 as shown in the figure below. This growth was
as a result of setting up two new reserves in addition to implementing
many externally-funded projects.
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National Resolution Banning Falcons’ Entry to Jordan
Their excellencies Minister of Agriculture, Minister of Interior and RSCN’s President issued a resolution banning the entry of
Falcons to Jordan due to the misuse of these falcons in hunting. Hunting of Falcons is considered a violation of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) which Jordan signed on.

Mandate of the Ministry of Agriculture
The Ministry of Agriculture renewed its official mandate to RSCN about the implementation of the chapter’s content concerning the protection of wildlife. The coordination with the ministries should take place for all activities and actions should
be taken by RSCN when applying the provisions of article (63) of the agriculture act number (13) for the year 2015.

RSCN Facilities Converted to Renewable Energy
RSCN converted many of its affiliated sites to renewable energy. The sites that were converted to solar energy system included Azraq Lodge, Azraq Wetland Reserve Management Center, Mujib Biosphere Reserve, Mujib Reserve Rangers Station,
part of Mujib Chalets and Yarmouk Reserve Management Center in addition to the Royal Academy for Nature Conservation
in Ajloun which uses geothermal energy.

The First National Conference of Reserves’ Socioeconomic Benefits
RSCN organized the First National Conference of Reserves’ Socio-economic Benefits under the patronage of the Minister
of Environment with the support of the Arab Bank. Representatives of the local community and decision makers from all
reserves participated in this conference where RSCN discussed its report about the socio-economic benefits of the reserves.
Another similar report about Wadi Rum Reserve was also submitted. Furthermore, the attendees discussed the most important recommendations to increase the benefits of these reserves.
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Strategic Achievements 2015
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2013: RSCN developed a pioneering partnership
with the Arab Bank in many initiatives where
the most important was building the community capacity at Mujib Biosphere Reserve in Faqou
village.
2013: RSCN received Ford Award for environmental projects in 2013 in recognition of their
role in the establishment of a program about
Falcons display for visitors at Shaumari Wildlife
reserve.
2013: RSCN was awarded by the BirdLife International Global Council for its leadership in the
management of protected areas and the integration of socio-economic development with
nature protection programs programs on the
global level.
2014: The recording of new fish species “Garra
jordanica” as new to science, and a new species
of plant at Dana Biosphere Reserve added to the
list of plant species in Jordan.
2014: RSCN published the first issue of the Jordan Journal of Natural History at a special launch
ceremony which was attended by a group of
university professors and researchers from inside and outside Jordan. Copies of the first issue
were distributed at various educational institutions such as universities and educational organizations specialized in biodiversity.
2014: RSCN won the “Sustainable Destinations
Global 100 World Legacy” in 2014, as a reward
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for RSCN outstanding role in the
development of Eco-Tourism program in
Dana Biosphere Reserve.
2014: RSCN won the award of the “Trip Advisor
for Excellence” for both Feynan Eco Lodge and
the Guest House in Dana Biosphere Reserve.
2015: HRH Crown Prince Al Hussein Bin Abdullah II inaugurated the Royal Academy for Nature
Conservation as the first education center in the
Middle East specialized in nature conservation
and biodivesity programs.

“Save Jordan Trees” in collaboration with a
number of environmental organizations in Jordan to prevent the government from modifying
the agricultural law which would have allowed
investors to establish investment projects in the
forests.

2008: His Majesty King Abdullah II visited “Azraq Wetland Reserve” and “Azraq lodge” where
He was briefed on the activities of RSCN in
maintaining the Azraq oasis and socio-economic
projects. His Majesty expressed his support for
the programs of RSCN in Azraq Area.

2006: The signing of an agreement with the
Ministry of Tourism to manage Dead Sea Panoramic Center which contains the first national
museum about the nature of the Dead Sea area.

2008: The Prime Ministry approved the report
of the “National Network of Protected Areas,”
which was reviewed by experts and specialists
from the Royal Society for the Conservation of
Nature based on the information and field surveys as well as the cumulative results of the research carried out by RSCN ecologists.

2006: RSCN succeeded to save the endangered
Sarhani Fish through a breeding program in special pools in Azraq Wetland Reserve.
2006: Contributed to the establishment of environmental police in collaboration with the
Ministry of Environment and the Public Security Directorate which now goes under the name
“Royal Rangers for Environmental Protection.”
2006: The release of Roe Deer in Ajloun Forest
Reserve after 18 years of captive breeding programs.
2006: Azraq Lodge started to receive visitors as
a gateway for Eco-Tourism programs in the Eastern Desert.
2007: Started implementing the project of the
“Integrated ecosystems management of the Jordan Rift Valley” which is a qualitative shift in the
nature conservation programs in Jordan.

2010: RSCN established Al Yarmouk Reserve to
become the seventh reserve managed within
the “national network of protected areas.”
2010: The Royal Rangers (Environmental Police)
in collaboration with RSCN opened the first police unit in Dana Biosphere Reserve which is the
first Royal Rangers unit of the reserves in Jordan.

2009: RSCN signed a new partnership with the
private sector “Eco-Hotels Company” to manage Fynan Ecolodge.

2010: The Social Security department evaluated
the Royal Society for the Conservation of Nature
where it was ranked within the “Best Employer” due to a study performed by the Public Institution for Social Security in Jordan. RSCN was
appreciated for its role in protecting the natural
heritage of Jordan and for its policy in employing the local communities’ members living in
and around nature reserves.

2010: His Majesty King Abdullah II laid the foundation stone of a specialized Academy for training on the protection of nature and sustainable
development near Ajloun Forest Reserve, which
later named as the “Royal Academy for Nature
Conservation”

2011: RSCN received “Ford Award for environmental grants” for 2011 in recognition of its
role in the incorporation of the environmental
concepts in school curricula and building supervisors’ capacity in teaching the new curricula at
various Directorates of Education.

2010: The British Guardian awarded first prize in
the “Responsible Tourism” to the Royal Society
for the Conservation of Nature in recognition of
for the integrated eco-tourism programs managed by the RSCN with biodiversity conservation
programs besides contribution to socio-economic development of local communities.

2011: UNESCO Declaration of Mujib Biosphere
Reserve in Jordan as a second Biosphere Reserve
after “Dana Biosphere Reserve”.
2011: The official announcement of FIFA and
Qatar as two protected areas of national importance.
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establishing a national network of nature protection clubs in the schools of the Kingdom and
then training the administrators of these clubs
on the interactive environmental education
methods.
1998: RSCN reviewed the first study of the
national network of protected areas that took
place in 1978 where the new study concluded
that new reserves to be added to the national
network of protected areas mainly Dibeen, Qatar, FIFA, Yarmouk and the mountains of Aqaba.
1998: The signing of a memorandum of understanding between the Jordan Valley Authority
and the Royal Society for the Conservation of
Nature to change the location of a diversion
dam in the Mujib Nature Reserve to a new location outside it and near the Dead Sea in order to
preserve the natural environment of Wadi Mujib
reserve.
1998: The establishment of Wadi Rum protected area in cooperation with the Aqaba Authority
and the Ministry of Tourism and Antiquities.
1998: The release of a herd of Ibex (Mountain
Goat) in the Mujib Nature Reserve.
1998: The launch of “SOS Nature” campaign to
attract official and public attention to the environment risks in Jordan.
2000: Dana Reserve received an award at the
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exhibition “Hannover 2000” as one of the most
successful projects for the integration between
nature protection and economic and social development on a global level.
2001: RSCN in cooperation with the Ministry of
Education began a project to enter the water
conservation concepts in the national curriculum.
2002: The transfer of Arabian Oryx to Wadi Rum
as a first attempt to release it to the wildlife.
2002: The Creation of Jordan portfolio for nature funded by the Jordanian government and
the United States Agency for International Development with the aim of securing a sustainable financial support for the activities of RSCN.
2003: Her Majesty Queen Rania Al Abdullah laid
the foundation stone for the eco-tourism project
in Ajloun Forest Reserve, and inaugurated the
camp and the visitor’s center of Mujib Nature
Reserve.
2004: The Development of a unique partnership
between RSCN and the Public Security Directorate to emphasize the application of the wildlife
protection laws.
2004: The signing of a Memorandum of Understanding between RSCN and The Ministry of
Environment to officially delegate the responsibility for the management of nature reserves to

RSCN.
2004: Her Majesty Queen Rania Al Abdullah
launched the Nature Center “Wild Jordan” established by RSCN in Jabal Amman with support
from the United States Agency for International
Development. The Center aims to help RSCN in
marketing the products of the socio-economic projects around the nature reserves which
would increase the employment opportunities
for these communities.
2004: Her Majesty Queen Rania Al Abdullah
opened Ajloun Forest Reserve and declared it a
capital for environment.
2004: The establishment of Dibeen Forest Reserve to protect the Aleppo Pine Trees and the
home of the Persian Squirrel.
2005: Feynan Ecolodge which represents an important part of the Eco-Tourism program in the
western part of Dana Biosphere Reserve started
to receive visitors. The lodge offers a unique environmental experience through the use of environmental friendly facilities.
2005: RSCN launched “A Volunteering Committee to Support Environmental Policies” who
succeeded in persuading the government to
prohibit the establishment of quarries within the
Ajloun Forest.
2005: RSCN launched a national campaign

1966: Official founding of the Royal Society for
the Conservation of Nature on April 24, 1966 as
one of the first voluntary environmental organizations in the region with His Majesty the late
King Hussein Bin Talal as Honorary President of
RSCN.
1973: The government delegated its responsibilities to RSCN in regulating hunting and issuing hunting licenses which prompted RSCN to
establish the first enforcement team to regulate
hunting in Jordan in order to fulfill its role.

1978: RSCN received four heads of Arabian
Oryx from Phoenix zoo in the United States and
placed them in especial breeding pens in Shaumari reserve and that was the start of Oryx saving program at the national level.

1989: RSCN established Dana as the fifth protected area located in the south of the kingdom
in a wonderful area of natural beauty and was
inaugurated by Her Majesty Queen Noor Al Hussein.

1979: RSCN issued the first issue of Al Reem
magazine; a quarterly environmental magazine,
aimed at the development of environmental
awareness.

1991: RSCN and other environmental organizations participated in the preparation of the draft
environment national strategy in Jordan.

1975: The RSCN established the first Protected
Area in Jordan in Shaumari area near Azraq to
provide a suitable habitat for the breeding of
Arabian Oryx in preparation to release it to its
natural habitat after it became on the verge extinction in the world due to over hunting.

1983: RSCN organized a historical ceremony in
Shaumari Wildlife Reserve marking the release
of the Arabian Oryx herd into the wild. His
Majesty the late King Hussein Bin Talal and HRH
Prince Philip, Duke of Edinburgh attended the
ceremony and inaugurated the protected gate
which was a fundamental corner stone in the
history of conservation efforts in Jordan.

1976: The RSCN established the second natural
reserve in Jordan in Azraq oasis near Shaumari
protected area. The establishment of this reserve
was to contribute to the protection of the oasis
wetlands that are unique and important at the
regional and global level.

1986: RSCN founded the first nature club in
schools in cooperation with the Ministry of Education to help students understand the importance of the environmental conservation issues
and contribute to the environmental protection
activities.

1978: The International Union for Conservation
of Nature in collaboration with the Royal Society for the Conservation of Nature conducted a
national survey which proposed 12 sites to become nature reserves in Jordan and later known
as Clark report.

1987: RSCN established two new protected areas, Mujib Nature Reserve near the Dead Sea,
which is the lowest nature reserve in the world
below sea level, as well as Zubia forest protected
area near Ajloun to protect natural oak forests
and reintroduce the roe deer, which’s now called
“Ajloun Forest Reserve.”

1994: RSCN started the implementation of a
pioneer project to develop Dana Biosphere Reserve to become a global model for the integration of nature conservation programs with
socio-economic development and to build the
institutional capacity of RSCN. This project was
a qualitative leap in the nature conservation
programs and increased the ability of RSCN to
implement similar programs in other reserves in
Jordan.
1995: RSCN worked in collaboration with government agencies in drafting the first environmental protection law in Jordan.
1996: Late King Hussein, awarded the Royal Society for the Conservation of Nature the Order
of the Star of Jordan – Grand Cordon in recognition of the leading role played by RSCN in the
preservation of the environment and protection
of natural resources and wildlife in Jordan.
1995: RSCN created a major development in the
approach of environmental education through
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RSCN- 50 years of National Efforts in Protecting Nature
The year 2016 marks the golden jubilee of the establishment of
RSCN, where RSCN was founded in 1966. Under the patronge
of his Majesty King Hussein; on this occasion we recall the first
board of directors members as follow (Anis Muasher, Wasfi Al
Tal, Issa Shaheen, Ekleel AlSati, Hisham Zabian, Subhi Al-Qasim,
Qostandi Khoury and Mohammed Nweiran).
The founders’ vision and guidance had a significant impact on
the establishment of RSCN and keeping up with its evolution as
a non-governmental organization specialized in the preservation
of biodiversity in Jordan where it reached the programs it aimed
to achieve in the present day at the national, regional and global
levels.
We will review the most important milestones in the achievements of the Royal Society for the Conservation of Nature during the fifty years anniversary, for the
Protection of Nature in Jordan.
Secretary General
Issa Shahin
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additional income and social benefits for several communities day-to-day based on the internal policies and guidelines.
that suffer from poverty and unemployment in the country.
By providing tangible benefits, such businesses not only position nature conservation in the “real world”, but also create alternative and more tangible uses of land, and gradually
build-up popular support for both the concept and practice of
nature conservation.
Statute and Important Definitions
General Assembly: All active members of RSCN’s membership program.
Board of Directors: The governing body elected by the General Assembly to supervise the management of RSCN, consisting of nine elected members, who appoint two additional members from the General Assembly, to become eleven
members in total.
The board is elected every four years, with the right to vote
exclusively reserved for Jordanian nationals. An RSCN member
acquires the right to vote two years after becoming a member
under the condition that he/she is a Jordanian citizen over the
age of twenty years old.
A member becomes eligible to run as a candidate for the
board after being a member for at least four years.
Executive Team: RSCN’s employees who are appointed to be
responsible for implementing the decisions and policies of the
Board of Directors and running the organization’s operations
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The Royal Society for the Conservation of Nature
The Royal Society for the Conservation of Nature 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 by the Government 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 mandate.
RSCN has gained a wide global fame for its pioneering work
in integrating nature conservation programs with socio-economic development.
Mission Statement
The Royal Society for the Conservation of Nature aims to create, manage and advocate for a national network of protected areas to conserve Jordan’s biodiversity and support local
community development, while promoting wider public support and action for the protection of the natural environment
within Jordan and neighboring countries.

and maintaining a national database around biodiversity, in
order to be used in the organization’s programs as a means
of integrating nature protection into national plans. Enforcing
hunting laws, specifically in protected areas and other areas
of special biodiversity values.
•	 Implementing development initiatives targeting local communities living around protected areas.
•	 Developing a national environmental education program
targeting local students who live around protected areas hoping to form a nucleus for future employees in protected areas.
•	Providing training and capacity building programs for
RSCN staff and other active national and regional organizations working in the field of nature conservation.
• Expanding in membership (including ‘Friends’), sponsorship and support programs to widen the public and political
support base for RSCN programs.
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.

RSCN Protects Biodiversity by:
• Setting up and efficiently managing a national network of
protected areas to conserve sites representing Jordan’s ecosys- Within and around its protected areas, RSCN has been contems and habitats.
tributing to this alternative economy by developing eco-tour• Engaging in studies and research specialized in biodiversity, ism and other nature-based businesses that are generating
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President’s Word
The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) is pleased to
share with you its achievements for the year of 2015 which will be hard
to be summarized in this few words. However, I want to focus on significant achievements which represent a major milestone in fulfilling RSCN’s
mission in creation, management and advocating for a national network
of protected areas to conserve Jordan’s biodiversity and support local community development, while promoting wider public support and action
for the protection of the natural environment within Jordan and neighboring countries.
RSCN has been honored to launch the Royal Academy for Nature Conservation in Ajloun under the patronage of HRH Crown Prince Hussein Bin
Abdullah II which will represent a first of its kind in the Middle East. The
Academy will provide Jordan and the region with specialized expertise in
the fields of nature conservation and sustainable development. RSCN will
cooperate with international similar academies in order to turn RSCN’s
major success stories and lesson learned into teaching curriculum in the
academy.

At the end of my remark, and on behalf of the RSCN’s Board of Directors,
I would like to extend our thanks to the executive team at the RSCN for
their passion and dedication to their work. 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.

					
Khaled A. Irani
						 President

In 2015, RSCN invested major share of its resources in the development
of protected areas’ infrastructures and facilities manifested in converting
most of them to solar energy system which is compatible with RSCN’s
values and principles of using renewable energy.
RSCN has continued expanding its technical expertise in nature conservation programs through the establishment of the Nature Conservation
Monitoring Center which provides all RSCN’s departments and protected
areas with the scientific information needed to direct the management
programs and monitor their impact.
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Acknowledgement from
The Late King Hussien
bin Talal
1982
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Azraq Wetland Reserve
Reserve Manager: Hazem Al- Khreisha
Tel:(+962 5) 3835 225
Fax: (+962 5) 3835 225
Email: azraq@rscn.org.jo
Reservations and Tourism:
azraq.res@rscn.org.jo / azraqtourism@rscn.org.jo
Shaumari Wildlife Reserve
Reserve Manager: Ashraf El Halah
Tel: (+962 7) 9 9957 939
Ajloun Forest Reserve
Reserve Manager: Nasser Abassy
Tel: (+962 7) 9 9062 210
Email: ajloun@rscn.org.jo
Reservations and Tourism: ajlounreservation@rscn.org.jo

Fifa Nature Reserve
Reserve Manager: Ibraheem Mahasneh
Tel: (+962 3) 2300 067
Fax: (+962 3) 2300 068
Email: fifa.admin@rscn.org.jo
Aqaba Bird Observatory
Observatory Manager: Feras Rahahleh
Tel: (+962 3) 2058 825
Fax: (+962 3) 2058 827
Email: feras.rahahleh@rscn.org.jo
For all sections and reserves
P.O. Box 1215, Jubaiha – Amman, 11941, Jordan
Website: www.rscn.org.jo

Dibeen Forest Reserve
Reserve Manager: Basheer Ayasreh
Tel: (+962 7) 9 9029 497
Email:dibeen@rscn.org.jo
Reservations and Tourism: dibeen.res@rscn.org.jo
Yarmouk Nature Reserve
Reserve Manager: Mohammed Malkawi
Tel: (+962 2) 7505 354
Fax: (+962 2) 7505 368
Email: mohammed.malkawi@rscn.org.jo
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Board of Directors
Mr. Khaled Irani 		
Mr. Ghassan Asfour 		
Mr. Issa Shahin			
Mrs. Leila Sharaf		
Mr. Omar Al-Shoshan		
Mr. Yasein Talhouni		
Ms. Rana Naber			
Mrs. Dina Bataineh		
Mr. Sameer Al-Bandak		
Mr. Bassam Kanaan		
Mr. Waddah Barqawi		

Contacts
President
Vice President
Secretary General
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Executive Team
Yehya Khaled			
Mohammed Zarour		
Maen Smadi			
Nashat Hamidan		
Nasr Tamimi			
Laila Malallah			
Abdelrazzaq Al Humoud		
Sultan Hanafi			
Mervat Batarseh		
Muna Al Taq			
Mohammed Bazbaz		
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Director General
Strategic Development Manager
Protected Areas Manager
Conservation Monitoring Center Manager
Tourism Development Manager
Socio-economic Development Manager
Head of Law Enforcement
Human Resources and Logistic Support Manager
Head of Environmental Education
Head of Public Relations
Head of Finance

The Royal Society for the Conservation of Nature
Tel:(+962 6) 5337 931/2
Fax: (+962 6) 5357 618
Email: adminrscn@rscn.org.jo
Wild Jordan Center
Tel: (+962 6) 4633 589 / (+962 6) 4616 523
Fax: (+962 6) 4633 657
Email: wildjordan.center@rscn.org.jo
Dana Biosphere Reserve
Reserve Manager: Amer Al-Rfou’
Tel: (+962 3) 2270 498/7
Fax: (+962 3) 2270 499
Email: dhana@rscn.org.jo
Reservations and Tourism: tourism.dana@rscn.org.jo
Mujib Biosphere Reserve
Reserve Manager: Hesham Dheisat
Tel: (+962 7) 9 7203 888
Fax: (+962 7) 9 5113 222
Email: mujib@rscn.org.jo
Reservations and Tourism: mujib.res@rscn.org.jo
Dead Sea Panoramic Complex
Complex Manager: Alaa Mujahed
Tel: (+962 7) 9 6337 773
Fax: (+962 5) 3491 133
Email: panorama@rscn.org.jo
Reservations and Tourism: panorama.res@rscn.org.jo /
alaa.m@rscn.org.jo
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