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ر�سالة اجلمعية
ت�سعى اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة �إىل احلفاظ على التنوع احليوي يف أالردن وتكامله مع التنمية االقت�صادية
االجتماعية ،واحل�صول على دعم �شعبي عملي لربامج حماية البيئة الطبيعية يف اململكة أالردنية ويف الدول العربية
املجاورة.
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ت�ستقبل جمعيتنا هذا العام عيدها أالربعني .وبهذا املنا�سبة ن�ستذكر أ�ولئك الرواد الذين امتلكوا الر ؤ�ية البعيدة املدى
يف وقت مبكر ،يوم مل يكن حماية الطبيعة امرا مطروحا وال البيئة ه ّما عاما؛ فقد �شعر ه ؤ�الء ال�شباب ال�صيادون ،وهم
يجوبون براري أالردن ،ب�سهوله وجباله ،ميار�سون ريا�ضة ال�صيد فيها بال �ضبط وال قيد ،ان طبيعة بالدهم اجلميلة،
ولكن اله�شة ،معر�ضة للخطر واتفقوا على العمل حلمايتها – حتى ولو جاء ذلك بقيود على ريا�ضتهم املف�ضلة – فولدت
«اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة» يرعاها ويدعمها جاللة امللك احل�سني رحمه اهلل.
ولعل يف طليعة ه ؤ�الء الر ّواد امل ؤ��س�سني و أ�برزهم كان أ�ني�س املع�شر الذي رئ�س اجلمعية طيلة خم�س وع�شرين عاما ينقلها
من حمطة �إىل أ�خرى ومن جمال �إىل أ�و�سع منه ،حتى أ��صبحت هذه امل ؤ��س�سة الرا�سخة بجذورها أالردنية وامتدادها
ا إلقليمية والعاملية.
فقد بد أ�ت جمعيتنا ،كما تعلمون ،بحماية طبيعة أالردن من الت�صحر وحماربة التلوث ،فكنا كما يذكر الكثريون منا نزرع
أال�شجار ونقيم الغابات وننظم حمالت النظافة ،ونراقب تنظيم ال�صيد بتكليف من وزارة الزراعة تطبيقا لهذه املادة من
قانونها .والب ّد �إن نذ ّكر هنا �إننا ا�ستطعنا بتعاوننا مع وزارة الزراعة �آنذاك �إن مننع ال�صيد ملدة خم�س �سنوات حتى عادت
جمتمعات الطيور الغنية واملتنوعة تعمر برارينا.
وعم بعد ،ولكن عملنا كان له أ�ثره يف أالردن حتى انه ميكننا ان ندّعي اننا يف
مل يكن مفهوم البيئة املتكاملة قد ن� أش� ّ
تلك املرحلة بد أ�نا بن�شر الوعي البيئي على حمدودية جماله و�ضيق انت�شاره ،وبد أ� أالردنيون و�ضيوف أالردن ي�سمعون عن
غاباتنا ،وي�شارك أ�بناء مدار�سنا يف ن�شاطاتنا وحمالتنا �سواء يف زرع الغابات أ�و يف قطاف الزيتون أ�و يف حمالت حماربة
التلوث.

بالعن�صر الب�شري عامال رئي�سا يف العمل البيئي ويف تقريب النا�س من طبيعتهم وربطهم ببيئتهم  ،وجعل البيئة ت�سهم يف
رفاهم ،فبد أ�ت امل�شاريع االقت�صادية – االجتماعية التي أ�خذت تعم جميع حممياتنا الطبيعية وت�شكل عن�صرا أ��سا�سيا يف
هيكلها.
وال يفوتني ان اذكر العمل الهام الذي يقوم به مركز «برية أالردن» « »Wild Jordanفقد عزز برامج ال�سياحة البيئية
بن�شاط وكفاءة كما بد أ� ي�ستقطب ال�ضيوف من جميع فئات املجتمع يرتادون مطاعمه ،أ�و �صالة عر�ض منتجات املحميات
وي�شرتونها القتنائها أ�و إلهدائها ،أ�و يجتمعون يف قاعات اجتماعاته ،ويب�شرون مبيالد جمتمع بيئي وا�سع يتفاعل مع �شعار
املركز وهو ان ننقل أ
«الردن الربي �إىل املدينة» ليتالم�س مع حياة النا�س اليومية.
مثل هذا العمل البيئي املت�سع واملتخ�ص�ص ترفده برامج بحوث علمية يف البيئة يجريها علماء الطبيعة يف املحميات ،وبرامج
تدريب �إداري وبيئي متوا�صلة لي�س فقط على �صعيدنا الداخلي بل على ال�صعيد الوطني وا إلقليمي.
ويف مقدمة هذا التقرير ال�سنوي ال أ�ريد ان ان�سى اجلهد الكبري والدور املميز الذي قام به طاقم �صغري من موظفي
اجلمعية يف التن�سيق مع �سبع ع�شرة م ؤ��س�سة بيئية أ�ردنية لرف�ض التعديل على قانون الزراعة إلنقاذ غاباتنا ،على ق ّلتها،
من االنتهاك؛ وال �شك ان العديد من أ�ع�ضائنا قد �ساهموا بهذا اجلهد وان جميعنا قد �شعر بنتائجه املثمرة.
أ�ربعة عقود ،نحتفل بها هذا العام ،هي منا�سبة ملراجعة امل�سرية وتقييم االجناز .ونحن اليوم �إذ نقف على أ�عتاب مرحلة
جديدة ،باحليوية نف�سها التي ن� أش�ت عليها جمعيتنا ومتيزت بها ،وبالتكيف نف�سه مع املتطلبات اجلديدة للعمل البيئي،
م ؤ��س�سيا� ،إداريا علميا وتنمويا ،نواجه الكثري من الوعد و أ�كرث منه من التحديات ولكننا نواجه ذلك بثقة يعززها جهاز
�إداري وفني وعلمي مدرب وم ؤ�هل ،وفوق ذلك كله ،ديناميكي وملتزم ،بقيادته على جميع م�ستوياتها وب�إفراده يف جميع
جماالتهم وبهذه املنا�سبة الب ّد من ا إل�شارة �إىل ان املدير العام للجمعية املهند�س خالد ا إليراين قد انتقل كما تعلمون �إىل
موقع القيادة البيئية يف أالردن ،كوزير البيئة ،وهذا يف تقديرنا اعرتاف بقدراته وخربته يف هذا املجال ولكنه أ�ي�ضا تقدير
للعمل الذي تقوم به اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ،والذي كان هو احد أ�هم الفاعلني فيه .واليوم يقود ال�سيد يحيى خالد
جهاز اجلمعية كمدير عام بالوكالة ونائب للمدير العام بكفاءة وجهود مميزة ي�سانده فريق �إداري كفء.

لكن حماية الطبيعة ما لبثت ان تطورت وات�سع جمالها ،ون� أش�ت يف العامل مقاربة جديدة هي املقاربة البيئية املتكاملة
واحلفاظ على أالنواع احليوية و�إعادة أالنواع املنقر�ضة �إىل موائلها .وجتاوبت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة مع هذا
التطور والتو�سع يف أ�فق حماية البيئة فولدت عام  1977حممية ال�شومري ،أ�وىل حممياتنا الطبيعية التي أ�عدنا فيها املها
العربي �إىل أالر�ض أالردنية وكان قد انقر�ض منها ،كما أ�حيينا حياة النعامة على أ�ر�ضنا وكانت أ�خر نعامة يف أالردن قد
�شوهدت ميتة يقذفها ال�سيل عام  .1965وتواىل �إن�شاء املحميات حتى أ��صبح لدينا اليوم �ست حمميات لكل منها خ�صائ�صها
احليوية واملناخية ونخطط إلقامة ما جمموعه ثماين ع�شرة حممية لكي نغطي جميع النظم البيئية ( )ecosystemsالتي
ينعم بها بلدنا ،ونحميها .وال حاجة لتذكريكم باهمية هذه املحميات و�شهرتها على ال�ساحة الدولية حتى ان حممية �ضانا
أ��صبحت مثاال ي�ستعمله البنك الدويل ليتحدث عن هذه املنجزات إلفادة املهتمني واملعنيني من جتاربنا.

و أ�خريا فهذا التقرير ال�سنوي جلمعيتنا بني يديكم يظهر لكم املقاربات ا إل�سرتاتيجية للعمل البيئي الذي تنتهجها اجلمعية
واملجاالت الوا�سعة واملتعددة واملتكاملة التي تعمل فيها فنحن نعمل اليوم من اجل ان تزدهر بيئتنا يف حا�ضرنا ولكننا
نر�سي أال�س�س والدعائم أ�ي�ضا لتبقى بيئة أ�ردننا مت أ�لقة ابدً .

والتنمية امل�ستدامة هذه هي تطور �آخر يف املجال البيئي ن� أش� بعد م ؤ�متر ريو دي جينريو ال�شهري عام 1993؛ فقد وجد
البيئيون والتنمويون انه مل يعد يكفي ان نهتم باحلياة الربية نباتا وحيوانا وطيورا ،ماء وتربة وهواء ،بل أ��صبح االهتمام

ليلى �شرف
رئي�س اجلمعية
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نب�سط بني أ�يديكم ما أ�جنزته جمعيتنا اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة وبراجمها امل�ستقبلية املخطط لها
خالل العام  2005حيث ي أ�تي كل ما فيه جزء ًا مما �سبقه من �إجناز وعتبة ملا بعده من �إجنازات.

ا�سرتاتيجي ًا ووطني ًا:

إالدارة املتكاملة للنظم البيئية يف وادي ا ألردن
هذا امل�شروع يهدف �إىل احلفاظ على الوحدة البيئية لوادي أالردن ملا ميثله من أ�همية بيئية وكممر عاملي لهجرة الطيور،
و�سيتم ذلك من خالل مزيج من برامج احلماية وا إلدارة لبع�ض املواقع املهمة.
أ
علم ًا ب أ�ن مدة تنفيذ امل�شروع �ست �سنوات ،وقيمة املنحة من املرفق البيئي العاملي  6.5مليون دوالر ويتوقع �ن تتم املبا�شرة
بتنفيذ امل�شروع يف حزيران .2006
مت حتى ا آلن اختيار �سبعة مواقع مهمة حيث �سيتم �إن�شاء أ�ربع حمميات طبيعية جديدة هي  :حمميات الريموك وفيفا وقطر
وجبل م�سعودة ،ومن املنطقي أ�ن يواكب ذلك كله تطوير الكفاءات ورفع القدرات لفريق امل�شروع حيث من املتوقع تعيني أ�كرث
من  80موظف ًا يف املحميات اجلديدة.

املحافظة على املوائل املهمة يف حممية ا ألزرق املائية
وال�صحراء ال�شرقية
مت توقيع اتفاقية امل�شروع مع وزارة الزراعة الهولندية ،وتهدف االتفاقية �إىل �إعادة ت أ�هيل املوائل املهمة يف واحة أالزرق
كمنطقة مهمة للطيور املهاجرة ،وذلك من خالل فتح م�سطحات مائية جديدة ت�ساعد على �إثراء التنوع احليوي الذي
تراجع كثري ًا يف ال�سنوات ال�سابقة.
أ
حيث �سيتم �إعادة ت أ�هيل العديد من املوائل املهمة للطيور املهاجرة لي�س يف واحة الزرق فقط بل على امتداد ال�صحراء
ال�شرقية التي حتظى ب أ�همية عاملية لوقوعها على واحد من أ�هم ممرات هجرة الطيور.

2

حماية الطيور املحلقة املهاجرة يف القطاع ال�شرقي من ممر
الهجرة (ا ألوروبي ـ ا آل�سيوي ـ إالفريقي)
هذا امل�شروع مت التخطيط له لغايات حتقيق برامج حماية لبع�ض املواقع التي متتاز بغناها بالتنوع احليوي واملهمة للطيور
املهاجرة ،كما يهدف امل�شروع �إىل حماية الطيور املحلقة املهاجرة خ�صو�ص ًا تلك املهددة عاملي ًا وذلك من خالل ت أ��سي�س
�شبكة من املواقع املهمة للطيور ( )Important Bird Area) (IBAsو�صو ًال �إىل �إيجاد ما ي�سمى مبمر الهجرة ا آلمن.
علم ًا ب أ�ن تنفيذ امل�شروع �سيتم من قبل جمل�س الطيور العاملي ( )Bird Life Internationalبالتعاون مع اجلمعيات واملنظمات
التطوعية واحلكومية املهتمة يف كل من :جيبوتي ،م�صر ،أ�ريترييا ،أ�ثيوبيا ،أالردن ،لبنان ،ال�سلطة الفل�سطينية ،ال�سعودية،
ال�سودان� ،سوريا واليمن.
أ
وامل�شروع ال زال يف مرحلة التطوير التي ميولها املرفق البيئي العاملي ( )Global Environment Facilityويتبناها برنامج المم
املتحدة ا إلمنائي الدويل ( )UNDPوالبنك الدويل.

اتفاقية التعاون بني اجلمعية واملكتب إالقليمي لالحتاد الدويل
حلماية الطبيعة ملنطقة غرب وو�سط �آ�سيا و�شمال أ�فريقيا
ت أ�تي مذكرة التعاون هذه جت�سيدا للتوجه امل�شرتك لدى االحتاد الدويل حلماية الطبيعة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
للتعاون يف جمال برامج �صون التنوع احليوي والتنمية امل�ستدامة وخ�صو�صا املتعلق منها ب�إدارة املحميات الطبيعية وم�شاركة
ال�سكان املحليني فيها على امل�ستوى الوطني ،حيث اتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما يف برامج بناء القدرات ا إلقليمية
للفادة من ال�شبكة ا إلقليمية والعاملية لالحتاد يف ملعرفة
�ضمن املنطقة العربية يف جماالت حماية الطبيعة املختلفة وذلك إ
واخلربات بناء ًا على التجربة أالردنية الرائدة املمثلة باجلمعية.

Northern Shovler - Aqaba Sewage Treatement Station

 حمطة العقبة لتنقية املياه العادمة- بط أ�بو فنطي�ش

أاليل أال�سمر  -حممية عجلون الطبيعية
Roe Deer - Ajloun Forest Reserve

ال�سياحة البيئية واالنطالق إ�ىل دول إالقليم

ناحية أ�خرى مت حل م�شكلة الكهرباء يف املحمية من خالل احل�صول على منحة من وزارة التخطيط بقيمة ( )12000دينار
وقد مت تركيب مولد كهرباء خا�ص باملحمية.

انطلقت اجلمعية يف جمال ال�سياحة البيئية �إىل دول ا إلقليم بعد توقيع اتفاقية املرحلة الثانية من م�شروع «احلفاظ على
التنوع احليوي من خالل م�شاريع ال�سياحة البيئية يف دول امل�شرق العربي» ملدة ثالثة أ�عوام قادمة بدعم من احلكومة
ال�سوي�سرية ممثلة بالوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون.
فتولدت فكرة اال�ستفادة من خربات اجلمعية يف �إن�شاء و�إدارة املحميات الطبيعية (حممية �ضانا منوذج ًا) يف حماية
مناطق التنوع احليوي يف دول ا إلقليم ممثلة بـ�سوريا ،لبنان أ
والردن ،مما �سي�ساهم يف احلفاظ على التنوع احليوي يف دول
امل�شرق العربي من خالل م�شاريع ال�سياحة البيئية كم�صدر للدخل وو�سيلة لتطوير املجتمعات املحلية وتطوير امل ؤ��س�سات
العاملة يف هذا املجال.

دعم املجتمعات املحلية
تقوم اجلمعية من خالل مراكزها يف املحميات بدعم املجتمعات املحلية وبناء القدرات امل ؤ��س�سية للجمعيات التطوعية
فيها ،ومن هذا املنطلق فقد قامت حممية عجلون بكتابة م�شروع جلمعية عرجان التعاونية وتقدميه ملرفق البيئة العاملي
وقد نتج عن ذلك ح�صول التعاونية على دعم بلغ ( 35000دينار ) .كما �ساعدت املحمية يف �إعداد وكتابة العديد من امل�شاريع
للجمعيات يف املحافظة ب�شكل عام كجمعية �سيدات �صخرة وجمعية تبنه.

تطوير مرافق ال�سياحة البيئية يف حممية ا ألزرق املائية
مت احل�صول على موافقة معايل وزير التخطيط العتماد ق�سم ال�سياحة البيئية يف اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة لتنفيذ
م�شروع تطوير مرافق ال�سياحة البيئية يف املحمية ويف هذا ا إلطار فقد مت حت�ضري الت�صاميم الالزمة ملناطق التنزه
واللوحات الداللية وجمع املعلومات الالزمة للوحات الداللية وحتديد أ�ماكن تثبيتها �إ�ضافة �إىل حت�ضري املظالت املراد
�إن�شا ؤ�ها يف منطقة التنزه.

إ�طالق ا أليل ا أل�سمر يف حممية عجلون وجائزة فورد العاملية
مت االنتهاء من �إعداد وكتابة اخلطة ا إلدارية ملحمية عجلون ،واحل�صول على العديد من املنح وامل�شاريع من خالل تقدمي
بع�ض مقرتحات م�شاريع للجهات املانحة وقد تتوجت هذه اجلهود بح�صول اجلمعية وللمرة الثالثة على جائزة فورد العاملية
وقيمتها ( 7000دوالر) التي متنحها ال�شركة للم ؤ��س�سات البيئية املتميزة وذلك على م�شروع خطة �إطالق أاليل أال�سمر يف
املحمية ،وقد ت�سلمت اجلمعية قيمة اجلائزة يف احتفال أ�قامته ال�شركة يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة.
كما وافقت وزارة التخطيط على دعم برامج احلماية وال�سياحة والتوعية يف املحمية مبنح املحمية مبلغ ( )25000دينار .ومن

حممية �ضانا الطبيعية
تعترب حممية �ضانا منوذج ًا يحتذى يف جمال ال�سياحة البيئية وم�شاريع التنمية االقت�صادية االجتماعية حيث تقدم املحمية
دعم ًا مبا�شر ًا حلوايل  80عائلة من املجتمع املحلي ،وت أ�كيد ًا لهذا املفهوم فقد مت البدء يف ر�سم عالقة ت�شاركيه مع املجتمعات
املحلية يف منطقة وادي عربة من خالل الت�شارك يف تقدمي اخلدمات ال�سياحية لزوار نزل فينان الذي بد أ� ر�سمي ًا با�ستقبال
الزوار� ،إ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف دعم املجتمعات املحلية من خالل تنفيذ خم�سة م�شاريع للمرفق البيئي العاملي/املنح
ال�صغرية مع خم�س جمعيات حملية ،وهذه امل�شاريع هي :م�شروع تطوير منوذج للتوافق ما بني مفاهيم الزراعة أال�صيلة
وخمرجات حماية الطبيعة وحاجات ال�سكان املحليني يف قرية �ضانا ،م�شروع �إدارة ال�سياحة يف منطقة الر�شادية ب أ��سلوب
بيئي وم�ستدام ،م�شروع �إدارة املوارد الطبيعية وحماية التنوع احليوي الزراعي يف ب�صريا ،م�شروع حتفيز اال�ستخدامات
البديلة للم�صادر الرعوية يف منطقة غرندل ،م�شروع رفع كفاءة ا إلدارة املائية يف بلدة �إرومي وا�ستغاللها ب�شكل م�ستدام
ومتكامل.
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الدرا�سات وا ألبحاث

النباتات الطبية والعطرية يف املوجب

تعترب الدرا�سات التي جتريها اجلمعية يف املحميات الطبيعية ب�شكل خا�ص ويف كافة مناطق اململكة ب�شكل عام مرجع ًا
للدار�سني والباحثني وتعترب اجلمعية من اجلهات القليلة التي ت أ�خذ على عاتقها تنفيذ درا�سات التنوع احليوي يف اململكة،
ورمبا ال يجانبنا ال�صواب �إذا قلنا أ�ن اجلمعية هي اجلهة الوحيدة التي جتريها على هذه الدرجة من التو�سع والتنوع ،حتى
بات فريق الباحثني يف اجلمعية من اخلرباء الذين ي�شهد لهم بالكفاءة واملهنية.
أ
أ
وقد قام الفريق بتنفيذ العديد من الدرا�سات منها :درا�سة دوري البحر امليت ،درا�سة طائر �بو منجل ال�صلع و�إجراء
التعداد الوطني للطيور املائية �إ�ضافة �إىل العديد من الدرا�سات.

تت�ضمن ا�سرتاتيجية م�شروع النباتات الطبية والعطرية تنفيذ أ�ربع درا�سات حول النباتات الطبية يف حممية املوجب
بالتعاون مع م�ست�شارين متخ�ص�صني يف جماالت الدرا�سات املطلوبة ،وت�شمل:
اال�ستخدامات الطبية للنباتات ( ،)Ethno-pharmacologyدرا�سة املجتمعات النباتية ،الدرا�سة االجتماعية ا إلن�سانية
( ،)Social Anthropologyدرا�سة املراعي ( . )Rangelandعلم ًا ب أ�ن امل�شروع ممول من البنك الدويل.

احلماية وتنظيم ال�صيد
حتجيل الطيور

ال�شراكة مع ا ألمن العام

ا�ستمرت أ�ن�شطة حتجيل الطيور املهاجرة يف حممية أالزرق املائية يف الفرتة من �آذار �إىل أ�يار .2005 ،و خالل هذه الفرتة
مت حتجيل ( )2922طري من ( )54عائلة ،و قد مت �إعادة �إم�ساك ( )297طائر من الطيور التي مت حتجيلها خالل نف�س املو�سم،
بينما مت �إعادة �إم�ساك ( )38طائر من الطيور التي مت حتجيلها يف املوا�سم ال�سابقة .وحتليل بيانات حتجيل الطيور لعامي
(� )2005( ،)2004إح�صائيا حيث �ساعد على ذلك كرب عينة الدرا�سة وطول فرتة الدرا�سة .ومت �إجراء حتليل أ�ف�ضلية املوائل
بالن�سبة للطيور املهاجرة ،و كثافة أالنواع.
أ
وخالل مو�سم التحجيل لربيع  2005مت �إم�ساك ثالثة طيور حتمل حلقات حتجيل من دول �خرى وجرى تبادل بيانات هذه
الطيور مع حمطات حتجيلها أال�صلية ال�ستخدامها يف درا�سة هجرة الطيور.

حتظى ال�شراكة بني اجلمعية ومديرية أالمن العام باالهتمام أ
والولوية عند كال الطرفني وذلك للو�صول �إىل أ�ن�سب و أ�جنع
�سبل احلماية ،وهذا يتطلب التدريب وعقد اللقاءات امل�ستمرة والدورية ،ويف هذا ال�صدد فقد مت عقد خم�س ع�شرة
حما�ضرة تدريبية يف مديريات ال�شرطة ويف أ�كادميية ال�شرطة امللكية ل�ضباط االرتباط من مرتبات أالمن العام.
ويف �شهر حزيران ُعقد امل ؤ�متر ال�سنوي الثالث ل�ضباط ارتباط أالمن العام الذي أ�قيم حتت رعاية عطوفة مدير أالمن العام
يف حممية عجلون الطبيعية.
ومت �إيفاد �ضابط االرتباط املركزي يف مديرية أالمن العام للم�شاركة يف امل ؤ�متر الدويل ال�سابع حلماية البيئة والذي
عقد يف املغرب .كما مت تزويد فرع البيئة يف �إدارة العمليات يف مديرية أالمن العام بن�سخة حمدثة عن قاعدة البيانات
اخلا�صة بال�صيد وخمالفات القانون ،وطباعة و�إ�صدار دليل عمل (واجبات أالمن العام) واملطوية واملطبوعات اخلا�صة
بال�سايت�س وجرى توزيع هذه املطبوعات على املراكز أالمنية واحلدودية و�إعادة طباعة أ
«الردن وطن اجلميع» الذي يحوي
برنامج ال�صيد وقانون الزراعة رقم /44ل�سنة  2002املتخ�ص�ص بقانون ال�صيد وجدول ال�صيد ،و�إ�صدار الن�شرة ا إلخبارية
اخلا�صة برجال ال�ضابطة العدلية (حماة الطبيعة) املكلفني مبراقبة وتطبيق قانون ال�صيد أالردين.

نظام املعلومات اجلغرايف
�ضمن خطة ق�سم الدرا�سات لتطوير وحتديث نظام املعلومات اجلغرايف يف اجلمعية مت �شراء �إ�ضافات تكميلية للربنامج
امل�ستخدم حاليا يف اجلمعية وهي )Spatial Analyst, 3D-Analyst( :مما يتيح فر�صة لعر�ض البيانات بطرق أ�كرث تطور ًا
وديناميكية ال�ستخدامها يف التخطيط أ
للبحاث امليدانية وحتليل نتائج أالبحاث.
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Oleander - Wadi Shgaig, Mujib Nature Reserve

 حممية املوجب الطبيعية، وادي ال�شقيق- الدفلى

The First Environmental Festival - Al Ma’aref School

 مدار�س املعارف- املهرجان البيئي أالول

اجلوالت التفتي�شية واملخالفات

التعليم البيئي

قام فريق اجلمعية بجوالت تفت�شيه يف خمتلف مناطق اململكة و�صل عددها �إىل ( )1550جولة �إ�ضافة �إىل ( )10جوالت
تفتي�شية يف أ��سواق اململكة املختلفة مت خاللها م�صادرة العديد من أالنواع املحمية والعديد من ال�ضبوطات واملخالفات التي
و�صل عددها �إىل ( )227خمالفة.
كما قامت اجلمعية ب�إ�صدار ( )1844رخ�صة �صيد خالل عام  2005علم ًا ب أ�نه مت �إيقاف ال�صيد اعتبار ًا من �شهر 2005/10
ب�سبب مر�ض انفلونزا الطيور ،وكذلك مت �إ�صدار ما يقارب  120ت�صريح �صيد خنزير بري ،كل ذلك يتم توثيقه من خالل
قاعدة بيانات رخ�ص ال�صيد.
وقامت اجلمعية بالتن�سيق مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية أ
والمن العام ومناق�شة مو�ضوع ال�صيد بوا�سطة
ال�صقور وو�ضع �آلية لتطبيق فعال ملنع ال�صيد بال�صحراء ال�شرقية وخ�صو�صا فيما يتعلق بال�صيادين من الدول املجاورة.
ومت تنفيذ برنامج تدريبي ملفت�شي اجلمعية ُع ِقد يف اململكة العربية ال�سعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية و�إمنائها يف مركز التدريب للمحافظة على املوارد الطبيعية.

�إن خلق جيل مدرك ألهمية البيئة حملي ًا وعاملي ًا يعترب من أ�هم أ�ولويات اجلمعية التي ترى أ�ن تطبيق ذلك �سيكون من خالل
توعية أ�بنائنا طلبة املدار�س واجلامعات يف كافة املراحل الدرا�سية ،مما �سي�سهم يف خلق اجليل امل ؤ�من مببادئ حماية
الطبيعة والذي تكون أالخالق البيئية نابعة من داخله حيث نزوده باملعرفة التي تعزز القيم االيجابية وحتفز على امل�شاركة
يف �صون الطبيعة من خالل الو�سائل احلديثة التفاعلية ،وكما قيل «من �شب على �شيء �شاب عليه».

اتفاقية االجتار با ألحياء الربية املهددة باالنقرا�ض ()CITES
تعترب اتفاقية االجتار أ
بالحياء الربية من أ�هم االتفاقيات العاملية يف هذا املجال التي وقع عليها أالردن ونظر ًا لهذه أالهمية
آ
ل�سبع من دول اجلوار لالتفاق على �لية
فقد مت عقد ور�شة عمل �إقليمية بتمويل من (البنك ا إل�سالمي للتنمية  /جدة) ٍ
م�شرتكة ال�سترياد وت�صدير احليوانات والطيور الربية ،حيث مت �إ�صدار حوايل ( )155ت�صريح ا�سترياد وت�صدير ت�شمل
حيوانات وطيور برية �إ�ضافة �إىل متابعة التن�سيق واملراقبة على املعابر احلدودية.
كما مت احل�صول على دعم مادي من قبل «ال�صندوق الدويل حلماية احليوان» ( )IFAWيف الواليات املتحدة أالمريكية لعقد
ور�شة عمل تدريبية للمعنيني من كافة الوزارات والدوائر فيما يتعلق بال�سايت�س خالل �شهر �شباط .2006
و�شاركت اجلمعية باجتماع خا�ص بت أ��سي�س قاعدة بيانات جلرائم البيئة واالعتداء على أالحياء الربية وخ�صو�صا خمالفات
اتفاقية ( )CITESوالذي أ�قيم يف الهند.

برنامج الطيور املهاجرة وقر�ص املحميات التعليمي
()E-LEARNING

قامت اجلمعية بتطبيق الربنامج التعليمي للطيور والذي ينفذ يف اجلمعية مبعدل (� )4ساعات أ��سبوعيا واحتل أالردن املركز
الثاين يف ت�صفحه من خالل موقع الطيور التعليمي والزيارات ملركز التعليم االلكرتوين يف مقر اجلمعة ،كما مت �إ�صدار
القر�ص املدمج للمحميات الطبيعة الذي يعرف الطلبة ب�شبكة املحميات الطبيعية بطريقة تفاعلية ت�ضمن �إي�صال املعلومة
ب�سهولة وي�سر من خالل بع�ض أاللعاب والتمارين والتطبيقات املختلفة امل�سلية التي تتم من خالل احلوار مع �شخ�صية أ�بو
يحي الذي يرافق الطلبة يف رحلتهم يف املحميات املختلفة.

جاللة امللكة رانيا املعظمة تطلق برنامج علماء الطبيعة ال�صغار
(احلقيبة التعليمية ملحمية ا ألزرق املائية)
�ضمن برنامج التعليم البيئي ومن خالل �إ�سرتاتيجية أالندية املدر�سية حلماية الطبيعة قامت اجلمعية بتطوير احلقيبة
التعليمية ملحمية أالزرق واخلا�صة بتجارب املياه ،وقد تف�ضلت جاللة امللكة رانيا املعظمة با إلعالن عن �إطالق برنامج
علماء الطبيعة ال�صغار يف حممية أالزرق املائية لتكون منوذج ًا للمناطق الرطبة ،حيث ي�شارك العلماء ال�صغار من أالندية
املدر�سية يف كافة مديريات اململكة يف البحوث و�إجراء الفحو�صات املخربية ،وبالتايل يف�سح الربنامج للطلبة تطبيق جتارب
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عملية تعمق مفاهيم حماية أالنظمة البيئية من خالل البحث واال�ستك�شاف العلمي وتر�سيخ مفهوم التعليم التفاعلي.

ت أ��سي�س �شبكة اجلامعات ل�صون الطبيعة
بعد النجاح املميز خالل اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية يف ت أ��سي�س �شبكة أ
الندية املدر�سية حلماية الطبيعة ،أ�علن عام ()2005

مفاهيم التنوع احليوي يف املناهج املدر�سية

عن ت أ��سي�س �شبكة اجلامعات ل�صون الطبيعة لتكون االمتداد الطبيعي ألندية حماية الطبيعة يف املدار�س ،فيمكن للطالب
ا آلن أ�ن متابعة الن�شاطات يف جمال �صون الطبيعة من خالل برامج ال�شباب يف اجلامعات؛ حيث مت ت أ��سي�س نوادٍ ل�صون
الطبيعة يف اجلامعات أالردنية وبناء �آلية تطوير ملناهج الرتبية البيئية يف اجلامعات أالردنية.

يتزامن التطوير للمناهج املدر�سية التي تنفذه وزارة الرتبية والتعليم مع م�شاركة اجلمعية يف الت أ�ثري على حمتوى املنهاج
الوطني فيما يتعلق مبفاهيم التنوع احليوي والق�ضايا البيئية يف الكتب املدر�سية الوطنية وامل�شاركة �ضمن فريق املناهج يف
�إعادة تطوير وت أ�ليف الكتب املدر�سية ملادة العلوم العامة لل�صف اخلام�س االبتدائي.

والعالم
العالقات العامة إ
التعلم عن بعد ()Distance Learning
قامت اجلمعية بت أ��سي�س نواة التعلم عن بعد ( )Distance Learningلطالب املدار�س يف أالردن من خالل امل�شاركة يف
برنامج (املعلمون ال�شباب) الدويل ( )Young Masters Programبالتعاون مع ال�سويد والذي يتناول موا�ضيع :التعليم البيئي،
الق�ضايا البيئية ،التنوع احليوي ،التنمية امل�ستدامة ،حيث مت التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم مل�شاركة أ�ربع مدار�س من
أالردن ،و�سيجري العمل على تطوير امل�شاريع امليدانية مع الطالب لتقدميها يف م ؤ�متر دبي اخلا�ص بالربنامج.

�إعداد �إ�سرتاتيجية أ�ندية حماية الطبيعة
عقدت الور�شة ال�سنوية للمن�سقني ا إلقليميني ألندية حماية الطبيعة املدر�سية يف حممية عجلون مب�شاركة ( )40من�سق ًا
ومت خاللها مناق�شة �إ�سرتاتيجية عمل أالندية أ
للعوام اخلم�سة القادمة من حيث أ�هدافها و�آلية تطويرها مبا يتالءم مع
متطلبات العملية التعليمية وتفعيل براجمها التعليمية �إ�ضافة �إىل تفعيل هذه الربامج يف املحميات الطبيعية بحيث ي�شارك
الطلبة يف البحث العلمي وامليداين.
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قامت اجلمعية برت�سيخ عالقاتها وتو�سيعها مع ا إلعالم بكافة أ��شكاله املرئي وامل�سموع واملكتوب من خالل �سيا�سة جعل
ا إلعالم مرتبط ًا بحماية الطبيعة بعد �إ�شراكه يف عملية احلماية وجعله يح�س مب� ؤس�وليته يف احلفاظ على البيئة ،وذلك
ب�إبقاء �شبكتنا ا إلعالمية على �إطالع بكل ما ي�ستجد حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا يف هذا املجال ، ،نتج عن كل ذلك أ�ن أ��صبحت
جميع فعاليات ون�شاطات اجلمعية حتظى بالتغطية ا إلعالمية املميزة.

ت أ��سي�س جلنة الت أ�ثري على ال�سيا�سات البيئية
()Advocacy Committee

يف العام ( )2005مت ت أ��سي�س جلنة الت أ�ثري على ال�سيا�سات البيئية التي تعترب �ضرورية و أ��سا�سية يف جمال اجلمعيات غري
احلكومية ،مما منحنا مت ّيز أ�ننا من أ�وائل من أ�وىل هذا املفهوم االهتمام ،وقد مت ّثل أ�ول ن�شاط عملي لهذه اللجنة يف
�صياغة �سيا�سة اجلمعية وموقفها من م�شروع التعديل على قانون الزراعة والتن�سيق والتعاون مع اجلمعيات البيئية أالخرى
يف هذا املجال.
أ
أ
و�سيكون يف امل�ستقبل لهذه اللجنة العديد من الدوار لتقوم بها ،كما مت اعتبار واجب �إ�شراك الع�ضاء واملهتمني يف ن�شاطات
هذه اجلنة من أ�وىل اهتماماتنا للعام القادم لغايات تفعيلها ودفعها قدم ًا.

The annual meeting for Nature Clubs Coordinators - Ajloun Forest Reserve

 حممية عجلون الطبيعية- م ؤ�متر املن�سقني االقليميني ألندية حماية الطبيعة

غروب ال�شم�س  -حممية �ضانا الطبعية
Sun Set - Dana Nature Reserve

برامج الع�ضوية والن�شاطات الدورية

�أم�سية احلياة الربية

قامت اجلمعية يف العام املا�ضي بتفعيل دور أالع�ضاء من خالل برنامج مت �إعداده م�سبق ًا للن�شاطات والفعاليات التي مت
تطويرها أ
للع�ضاء ،وقد مت ّثل ذلك يف برنامج املحا�ضرات ال�شهرية التي تعقد يف مركز برية أالردن والتي يتم خاللها
أ
أ
تقدمي حما�ضرة عن �حد املوا�ضيع البيئية املهمة ،كما قامت اجلمعية ب�إعداد برامج رحالت للع�ضاء لنف�س الغاية .وال
زلنا نعمل على تطوير هذا الربنامج لغايات تفعيل دور أالع�ضاء و�إ�شراكهم يف ن�شاطات اجلمعية املختلفة ليكونوا خري عون
لها على أ�داء ر�سالتها.

أ�قامت اجلمعية و�سفارة جمهورية جنوب �إفريقيا أ�م�سية احلياة الربية ،للرتويج للحياة الربية يف أالردن وجنوب �إفريقيا
با إل�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض جتربة البلدين يف قطاع ال�سياحة البيئية.
ومت ت�سليم ال�شيك اخلا�ص بريع أالم�سية والذي و�صلت قيمته �إىل حوايل ( )3000دينار �إىل اجلمعية لي�ساهم يف متويل برامج
حماية الطبيعة يف خمتلف املحميات ،ومت الت أ�كيد على أ�همية هذا التعاون وعلى جعله ن�شاط ًا �سنوي ًا .علم ًا ب أ�ن هذه أالم�سية
أ�قيمت بدعم من فندق ال�شرياتون ،اخلطوط اجلوية القطرية ،أ��ستوديو روبينا ومطبعة فرا�س.

املطبوعات

امل ؤ�متر إالقليمي «ر ؤ�يا م�شرتكة لبناء م�ستقبل م�شرتك»

ا�ستمرار ًا ملا مت حتقيقه يف العام املا�ضي قامت اجلمعية ب�إ�صدار جملة الرمي بهويتها اجلديدة ،كما مت �إ�صدار تقومي عام
( )2006وتوزيعه على أالع�ضاء ،بدعم من ال�شركة املتحدة أ
للدوية التي �ستقوم بتمويل طباعته ألربع �سنوات قادمة.
كما قمنا ب�إ�صدار التقرير ال�سنوي للعام  2004وبطاقات املعايدة للمنا�سبات املختلفة و�إر�سالها �إىل أالع�ضاء ليبقى االت�صال
والتوا�صل قائما بني اجلمعية و أ�ع�ضائها.

لقد كان ق�سم التدريب ا إلقليمي يهدف هذا العام �إىل تطوير ا آللية التي يتم على أ��سا�سها تبني برامج التدريب وتطوير
املهارات ،وقد حتقق ذلك مع �إطالق برنامج جوائز م ؤ��س�سة هانز زايدل البيئية ا إلقليمية عام .2005
ويتيح هذا الربنامج للمتدربني فر�صة اختيار وتطوير براجمهم بحيث تكون منا�سبة الحتياجاتهم التدريبية الفعلية ،عالوة
على ت�شجيع التحفيز الذاتي عند املتدربني.
وقد تتوجت �إجنازات اجلمعية يف هذا املجال يف عقد امل ؤ�متر ا إلقليمي «ر ؤ�يا م�شرتكة لبناء م�ستقبل م�شرتك» بالتعاون مع
م ؤ��س�سة هان�س زايدل والذي �ضم جميع ال�شركاء ا إلقليميني مل ؤ��س�سة هان�س زايدل يف كل من اجلمهورية العربية ال�سورية
واجلمهورية اللبنانية واململكة أالردنية الها�شمية وذلك من اجل توحيد اجلهود والغايات لدى ال�شركاء والعمل على �إيجاد
�صيغة تفاهم م�شرتك ما بينهم من اجل بناء قاعدة م�شرتكة لعمل م�شرتك.
ؤ
وقد عقدت اجلمعية خالل عام ( )2005ثالث ع�شرة ور�شة تدريبية ما بني حملية و�إقليمية وجميعها متت بدعم من م��س�سة
هان�س زايدل.

قاعدة بيانات إ�عالمية
من باب تي�سري احل�صول على املعلومات أ
والخبار واال�ستفادة منها فقد قامت اجلمعية بتطوير قاعدة بيانات �إعالمية
الكرتونية ميكن الرجوع �إليها عند احلاجة كما ت�سهل عملية توزيعها و�إي�صالها للمهتمني من خالل الربيد االلكرتوين ،مما
ي�سهل عملية أ�ر�شفتها وحفظها.
أ
كما قامت اجلمعية بتطوير قاعد بيانات خا�صة بالو�سائط متعددة ( )Multimediaلر�شفة مواد ال�صوت وال�صورة.

مركز برية ا ألردن يحقق االكتفاء الذاتي
يعترب العام ( )2005العام الت�شغيلي الكامل أالول بالن�سبة لربية أالردن ،هذا املركز الرتويجي املميز الذي يدعمه وجود
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مطعم «برية أالردن» ـ خلق حالة من الوعي واالهتمام العام بالبيئة والطبيعة ومبنتجات م�شاريع التنمية االقت�صادية
االجتماعية وال�سياحة البيئية.
وقد مت عقد العديد من الن�شاطات يف مركز برية أالردن تراوحت ما بني :املحا�ضرات والندوات ،املعار�ض الفنية� ،إطالق
امل�شاريع االقت�صادية والربامج التدريبية.
وبالدمج مابني الن�شاط االقت�صادي وحماية الطبيعة فقد جنح املركز يف تغطية كافة م�صاريفه الت�شغيلية مما يعني أ�نه
على الطريق ال�صحيح و�صو ًال �إىل مرحلة االكتفاء الذاتي.

ال�سياحة البيئية
حققت اجلمعية قفزة يف جمال ال�سياحة البيئية ،حيث مت ت أ��سي�س روابط وعالقات متينة مع العديد من اجلهات املعنية
بال�سياحة �سواء احلكومية منها أ�و القطاع اخلا�ص مثل ( Jordan Inbound Tour Operators Associationبحاجة �إىل اال�سم
الر�سمي).
وقامت اجلمعية من خالل ق�سم ال�سياحة بتنظيم رحالت تعريفية لبع�ض وكالء ال�سياحة �إىل كل من حممية غابات عجلون
الطبيعية ،حممية �ضانا ونزل فينان ،علم ًا ب أ�ن هذه الرحالت يف امل�ستقبل القريب �سوف تطال حمميتي أالزرق وال�شومري.
كما مت تن�سيق العديد من الرحالت والن�شاطات الفردية والعائلية للمحميات الطبيعية ملمار�سة بع�ض الن�شاطات مثل
رحلة الفلك ومراقبة النجوم يف حممية �ضانا ،والـ (تاي ت�شي) واليوغا يف حممية غابات عجلون ،وغريها العديد من
الن�شاطات.
ً
وقد كانت اجلمعية وال زالت تعترب مرجعا يف بع�ض املجاالت ،ففي جمال ال�سياحة البيئية رمبا نعترب الوحيدون الذين
يطورون هذا القطاع يف أالردن أ�و على أالقل من أ�ول من أ�واله العناية التي ت�ستحق ،ونتيجة لذلك فقد مت تزويد بع�ض كتب
الداللة ال�سياحية العاملية باملعلومات من اجلمعية مثل كتاب ( )Lonely Planetوالعديد من املجالت مثل (Jordan First
 )Guideولبع�ض اجلهات احلكومية مثل هيئة تن�شيط ال�سياحة يف لندن ،وكان من أ�ف�ضل ما حتقق يف هذا املجال أ�ن أ��صبحت
اجلمعية ع�ضو ًا يف جمعية ال�سياحة البيئية الدولية (.)International Ecotourism Society
كما مت تطوير رزمة تعريفية خا�صة باملكاتب ال�سياحة للتعريف مبختلف املحميات واملواقع ال�سياحية فيها.

وبلغة أالرقام فقد كانت أ�عداد الزوار ملختلف مرافق املحميات واملخيمات كما يلي:

14

			
املحمية �أو املركز

			
مركز برية أالردن
				
حممية املوجب
			
حممية غابات عجلون
			
حممية أالزرق املائية
حممية �ضانا الطبيعية  /النزل		
		
حممية �ضانا الطبيعية  /خميم الرمانة
				
حممية ال�شومري
				
نزل فينان البيئي

عدد الزوار
35000
4274
3711
3062
3494
6655
4769
378

نزل فينان امل�ضاء بال�شموع
يف موقع مميز بني اجلبال ال�ساحرة ،وعلى املدخل الغربي ملحمية �ضانا الطبيعي يقع نزل فينان البيئي الذي يعترب �آخر ما
أ�جنزته اجلمعية يف جمال ال�سياحة البيئية.
أ
للمناء الدويل ( )USAIDمن ( )26غرفة ،وقد بد� النزل با�ستقبال الزوار يف
يت أ�لف هذا النزل الذي مولته الوكالة أالمريكية إ
ت�شرين أ�ول ( ،)2005علم ًا ب أ�نه �سيجري حت�ضري افتتاح ر�سمي له يف مطلع العام (.)2006
يتميز نزل فينان بعدم وجود طرق معبدة ت�صل �إليه ،وغري مزود بالكهرباء حيث ت�ضاء الغرف والقاعات با�ستخدام
ال�شموع مما يخلق أ�جواء ًا روحية غاية يف الروعة ،أ�ما االحتياجات أال�سا�سية فيتم توليد الكهرباء لها بالطاقة ال�شم�سية،
و ُيعترب النزل مفهوم ًا جديد ًا و�إ�ضافة نوعية لل�سياحة البيئية.
وكما هو احلال يف كل برامج ال�سياحة البيئية التي تديرها اجلمعية ف�إن نزل فينان �سيكون له دور كبري يف تنمية املجتمعات
املحلية وحماية الطبيعة؛ حيث مت تعيني موظفي النزل من أ�بناء املنطقة عالوة على �شراء العديد من مواد الطعام وال�شراب
منهم ،وبالطبع ف�إن عائد ال�سياحة يتم من خالله متويل برامج حماية الطبيعة يف حممية �ضانا.

Feynan Candle-lit Lodge - western gateway to the Dana Nature Reserve

to be replaced with «Feynan»
first flyer photo

 منطقة فينان- نزل فينان البيئي

غروب ال�شم�س  -حممية �ضانا الطبعية
Sun Set - Dana Nature Reserve

م�شاريع التنمية االجتماعية االقت�صادية

تطوير إالجراءات

ا�ستطاعت اجلمعية حتويل عملية احلماية �إىل م�صدر دخل م�ستدام للمجتمعات املحلية حول املحميات الطبيعية وذلك من
خالل دمج برامج احلماية وبرامج التنمية االقت�صادية االجتماعية.
وقد مت تخفي�ض م�صاريف موازنة م�شاريع ق�سم ا إلنتاج لعام( )2005بن�سبة ( )20%وزيادة حجم ا إلنتاج عن املقرر بخطة
ا إلنتاج ال�سنوية لعام ( )2005بن�سبة (.)% 32
هذا وقد مت تفعيل امل�شاريع اجلديدة مثل م�شروع املوجب – فقوع وم�شروع ال�شموع يف وادي عربه وم�شروع التغليف يف
أالزرق.
وقد كان دخل املجتمعات املحلية من م�شاريع التنمية االجتماعية االقت�صادية خالل العام ( )2005كالتايل :م�شاريع �ضانا
( )41608دينار ،م�شاريع أالزرق ( )35467دينار ،م�شاريع وادي عربه ( )13025دينار ،م�شروع املوجب ( )8882دينار ،ب�إجمايل
بلغ ( )98982دينار أ�ي بن�سبة ( )26%زيادة عن عام (� ،)2004إ�ضافة �إىل أ�نه مت تعيني خم�سة ع�شر فتاة جديدة يف خمتلف
امل�شاغل.

مت تطوير �آليات عمل و�إجراءات للعديد من الن�شاطات مثل :ال�سيارات ،املحروقات ،امل�شرتيات وغريها .وتطوير قاعدة
بيانات للم�صادر الب�شرية ليتم اال�ستعانة بها عند احلاجة ولت�سهيل احل�صول على املعلومات �إ�ضافة �إىل تطوير نظام
حمو�سب للرواتب وربطه مع الق�سم املايل.
ومت عمل درا�سة جلميع أال�صول املوجودة يف اجلمعية ،وحتديد أال�صول القابلة لال�ستمرار وغري القابلة لال�ستمرار وو�ضع
برنامج �سنوي لتجديد أال�صول كل ذلك من خالل برنامج فاعل وحمو�سب للجرد والعهدة وبعد �إجراء اجلرد �سنوي لكافة
مديريات اجلمعية وكخطوة مرادفة مت جتديد جلان امل�شرتيات للمحالت املعتمدة ومراجعتها دوريا وحتديث النماذج
املرتبطة ب�إجراءات امل�شرتيات.
ً
كما قام ق�سم ا إلدارة بتدريب حوايل ( )120من موظفي اجلمعية لرفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم و�صوال �إىل املهنية العالية
وكفاءة أالداء.

مالي ًا و إ�داري ًا
مت عام (� )2005إعداد و�إقرار م�سودة �صندوق ادخار موظفي اجلمعية الذي �سي�ساهم يف �إيجاد أ�مان أ�كرب للموظفني مما
يخلق حافز ًا جديد ًا على ا إلبداع .كما مت ت أ��سي�س وتفعيل ق�سم م�ستقل للم�صادر الب�شرية لي�ساعد على تنظيم العمل و�ضمان
�سري العمل ب�سهولة و�سال�سة.
أ
ولزيادة عملية التن�سيق والتعاون بني اجلمعية ومركز برية الردن فقد ُو�ضعت ا�سرتاتيجية لتنظيم العمل املايل وا إلداري
من خالل و�ضع �شجرة ح�سابات موحدة.
ويف جمال املعامالت احلكومية والعالقات مع بع�ض ال�شركاء فقد قامت اجلمعية باالنتهاء من تخ�صي�ص حممية دبني
وكذلك منطقة املد�ش كما مت االنتهاء من م�سح وتخ�صي�ص حممية عجلون وحتديد حدودها� ،إ�ضافة �إىل البدء برتخي�ص
فينان وحممية عجلون وترخي�ص املواقع ال�سياحية التي تديرها اجلمعية ومتابعة كافة ق�ضايا اجلمعية القانونية� ،إ�ضافة
�إىل مراقبة املوازنة العامة لعام ( )2005ومناق�شتها مع �صانعي القرار و�ضبط النفقات.
كما مت التعاقد مع �شركة �آرن�ست وينج إلجراء الدرا�سة املتعلقة بالنظام املايل و�إجراءاته والتقارير املرتبطة بذلك ،وعمل
�شجرة ح�سابات لكل وحدة مدرة للدخل وربط الوحدات مالي ًا مع الق�سم املايل �إ�ضافة �إىل �إعداد املوازنات ال�سنوية لكافة
مراكز اجلمعية و�إ�صدار امليزانية العمومية للجمعية وللم�شاريع.

فرع اجلمعية يف الفحي�ص وماح�ص
تابع الفرع ن�شاطاته املتعددة يف حماية الطبيعة واملحافظة على نظافة البيئة ،وذلك من خالل العمل والتن�سيق مع جمل�س
امل ؤ��س�سات التي تعنى بالهم العام يف مدينة الفحي�ص وهو املحافظة على البيئة من التلوث الذي تتعر�ض له املنطقة من
جراء تواجد �شركة م�صانع اال�سمنت ،وخا�صة ما يتعلق بتلوث الهواء وال�ضجيج.
كما تعمل اجلمعية مع وزارة البيئة لربط أ�جهزة الرقابة يف وزارة البيئة مع أ�جهزة التحكم يف م�صانع اال�سمنت ،وذلك
لتتمكن الوزارة من املراقبة امل�ستمرة واملتابعة على التجاوزات عن احلدود امل�سموح بها يف قانون البيئة أالردين.
أ�ي�ضا تتابع اجلمعية مع وزارة البيئة تطبيق خطة الت�سويق البيئية ال�شاملة فيما يتعلق مبراقبة تلوث الهواء ومعاجلة ال�ضجيج
و�ضبط حركة ال�شاحنات بالتعاون مع أالمن العام ،و�إن�شاء منطقة عازلة بني ن�شاطات امل�صنع وال�سكان املحليني ،وحت�سني
طرق التعدين وقيا�س ا إل�شعاعات وتقليل ن�سبة االنبعاثات ،وبالتعاون مع بلدية الفحي�ص مت تفوي�ض قطعة أ�ر�ض حرجية يف
مدينة الفحي�ص م�ساحتها ( )17دومنا مليئة ب أ��شجار ال�سنديان والبلوط وكافة أال�شجار احلرجية ،وذلك للمحافظة على
الغابة ودميومتها يف ظل ا�ستمرار �إقامة املباين ال�سكنية وانت�شار العمران حول الغابة.

أ�مني ال�سر
عي�سى �شاهني
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بيان �إيرادات ونفقات اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
 -نفقات اجلمعية لعــام 2005

 �إيرادات اجلمعية لعام 2005� -إجمايل الفائ�ض لعام 2005

 بيـان االيرادات والنفقات ملديرية برية االردن لعام 2005 -بيان عدد املوظفني يف اجلمعية لعــام 2005

تعريفات
االدارة و�إدارة املواقع

الرواتب  -املياومات  -الت أ�مني ال�صحي  -املباين و�صيانتها  -ال�سيارات  -ا إليجارات  -الكهرباء  -الهاتف  -ا إلنرتنت -
املياه  -القرطا�سية

احلماية واملحميات وال�سياحة البيئية

املفت�شني  -املجموعات ال�سياحية � -إطعام حيوانات برية  -عالج احليوانات  -املباين و�صيانتها  -ال�سيارات  -اخلدمة
العامة  -أالجهزة الال�سلكية واملعدات

اال�صدارات وجملة الرمي

املطبوعات  -الن�شرات  -الكتيبات  -جملة الرمي

امل�شاريع الر أ��سمالية (امل�شروطة)

امل�شاريع املحجوزة ألهداف حمددة  -م�شروع طيور عرب ا إلنرتنت  -م�شروع الـ  - USAIDم�شروع االع�شاب الطبية -
م�شروع هانزايدل  /التدريب  -م�شروع دبني  -م�شروع التنوع احليوي  -م�شاريع اخرى

م�شروع التنمية االقت�صادية االجتماعية

م�شرتيات مواد �إنتاجية  -م�صاريف ت�سويق  -أ�جور عمال  -رواتب

التدريب والتعليم البيئي

ن�شاطات خمتلفة ألندية الطبيعة  -ور�شات العمل  -ت أ�هيل وتدريب املوظفني  -م ؤ�مترات
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بيان النفقات لعام 2005
					
البيان
االدارة و�إدارة املواقع

النفقات /دينار %
280,310

12.5

احلماية واملحميات وال�سياحة البيئية

691,964

30.6

اال�صدارات وجملة الرمي
امل�شاريع الر أ��سمالية (امل�شروطة)

10,006

0.5

1,078,883

47.8

خم�ص�صات من امل�شاريع امل�شروطة لدعم النفقات املتكررة

130,010

5.8

التدريب والتعليم البيئي

65,020

2.8

االجمايل

2,256,193

100%

إ�يرادات اجلمعية لعام 2005
					
البيان
ايراد دعم احلكومة

خال�صة اجلمعية لعام 2005
االيرادات /دينار %

					
البيان

املبـــلغ /دينار

180,000

7.6

جمموع االيرادات لعـ ـ ــام ( 2005ايرادات مديرية برية االردن )416,520

2,771,792

307,793

13.1

جمموع النفق ــات لعـ ـ ــام ( 2005م�صاريف مديرية برية االردن )435,206

()2,691,399

534,914

22.9

اال�ستهالكات لعـام 2005

()27,286

ايراد اال�صدارات وجملة الرمي
م�شاريع ر أ��سمالية (م�شروطة)

8,636

0.4

اجمايل الفائ�ض لعــام ( 2005عجز مديرية برية االردن ())18,686

53,107

948,963

40.3

خم�ص�صات من امل�شاريع امل�شروطة لدعم النفقات املتكررة

130,010

5.5

ايراد بدل خدمات ادارية

43,997

1.8

ايرادات تدريب وم�شاريع

196,887

8.2

ايراد ا�شرتاك الع�ضوية

4.072

0.2

2,355,272

100%

ايراد املحميات وال�سياحة البيئية
عوائد �صندوق أالردن للطبيعة

االجمايل

بيان عدد املوظفني يف اجلمعية لعام 2005
					
البيان
جمموع موظفي اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة لعام 2005

العــــــدد
276
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�شكر خا�ص إ�ىل كافة الوزارات وامل ؤ��س�سات ا ألردنية
والدولية التي قامت بدعم اجلمعية
الوزارات وامل ؤ��س�سات ا ألردنية
وزارة املالية  -وزارة التخطيط  -وزارة البيئة  -وزارة املياه والري  -وزارة الزراعة  -وزارة الرتبية
والتعليم  -وزارة ال�سياحة  -هيئة تن�شيط ال�سياحة  -دائرة أالرا�ضي وامل�ساحة  -مديرية أالمن العام -
قيادة البادية  -أ�رامك�س  -احلكمة لل�صناعات الدوائية  -حمافظة الزرقاء  -حمافظة مادبا  -حمافظة
الكرك  -حمافظة الطفيلة  -حمافظة عجلون  -حمافظة جر�ش.

ال�شركاء الدوليني
للمناء الدويل  -املرفق البيئي العاملي  /البنك الدويل  -برنامج أالمم املتحدة
الوكالة أالمريكية إ
للمناء الدويل  -االحتاد أالوروبي  -م ؤ��س�سة هان�س �سايدال  -ال�سفارة
ا إلمنائي  -الوكالة ال�سوي�سرية إ
الكندية  -ال�سفارة أال�سبانية وم ؤ��س�سة نهر أالردن  -الوكالة اليابانية للتعاون الدويل  -ال�سفارة اليابانية
 ال�سفارة الربيطانية  -ال�سفارة الهولندية  -م�شروع الكفاءة املائية والتوعية  -جمل�س الطيور العاملي -اليون�سكو  -مرفق البيئة العاملي  /املنح ال�صغرية  -الوكالة أالملانية للتعاون الفني  -جائزة فورد.
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A special Thank you to our National and
International Partners who supported
the work of RSCN

Ministry of Finance - Ministry of Planning - Ministry of Environment - Ministry of Water Ministry of Agriculture - Ministry of Education - Ministry of Tourism and Antiquities - Jordan
Tourism Board - Department of Lands and Survey - Directorate of Public Security - Royal
Badia Force - ARAMEX - HIKMA Pharmaceuticals - Governor of Zarqa - Governor of Madaba
- Governor of Karak - Governor of Tafila - Governor of Ajloun - Governor of Jerash.

International Partners & supporters
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USAID - Global Environmental Facility/World Bank - UNDP - Swiss Agency for Development
& Cooperation - European Commission - Hans Seidel Foundation - Canadian Embassy Spanish Embassy & Jordan River Foundation - JICA - Japanese Embassy - British Embassy
- Netherland Embassy - WEPIA - Birdlife International - UNESCO - Small GEF Program German Technical Cooperation (GTZ) - Ford Award.

Feynan Candle-lit Lodge - western gateway to the Dana Nature Reserve

Jordan Institutions

This year RSCN celebrates its fortieth anniversary. On this occasion we remember the
pioneers who had the vision to establish the «Royal Society for the Conservation of Nature»
when conservation was not a household word, nor the environment a common international
concern.
Those young hunters discovered the degradation in their country’s nature as they roamed its
hills, plains and pastures and decided to act, even if this action led to limits on their favorite
sport.
We remember especially Anis Muasher who led the RSCN for more than twenty five years and
presided over its evolution from a small society with limited goals into a locally, regionally
and internationally recognized environmental organization.
This year’s report reflects the development, rather the transition, of RSCN from a society
concerned with planting trees, fighting pollution and helping to regulate hunting into a
regional pioneer in sustainable development; this transition seemed to be the natural course
for RSCN, because of its dynamism, resilience and the broad vision that established it.
As the concept of conservation developed, so did the work and scope of RSCN. From
protecting our nature we advanced to environmental protection and the preservation and
reintroduction of species. We established our first nature reserve in Shaumari in 1977 and
reintroduced the Arabian Oryx which had been extinct in Jordan.
We also revived the existence of Ostrich which had not been seen in Jordan since 1965.
Today as we start our sixth reserve in Debbeen we look forward to reaching our goal of
eighteen reserves covering all of the rich and varied ecosystems of Jordan.
But the development of environmental protection did not stop there. Environmental polices
were to become an essential component of human development: social, cultural and
economic. Sustainable development became the rule for successful development. Again
RSCN responded rapidly and efficiently. Today all our reserve have a socic-economic
component in their structure. We serve over 276 families in all our reserves. Plans to expand

the income generating projects are being carried out gradually.
«Wild Jordan» serves as another major component of RSCN family. It hosts the merchandise
produced by our reserves and markets them to Jordanians and visitors. It is the arm for our
eco-tourism and its doors are always open for visitors wanting to hold meetings or enjoy
our restaurant. It promises to create around it an environmental community thus fulfilling its
motto «To Bring Wild Jordan to its cities».
This extensive environmental work is supported by training workshop as well as internal
national and regional training for environmentalists in the different Arab countries. It is also
supported by a host of Bioresearches who conduct their research in our nature reserves.
Before I end this introduction to the report, it is important to mention that the leader of the
executive body of RSCN, its Director General Mr. Khaled Irani, has moved to the leadership
of all environmental work in Jordan as Minister of Environment.
We miss his knowledge, his experience and his dedication but we believe Jordan is well
served by this excellent choice. Mr. Khaled Yahya is serving ably and efficiently as Acting
Director General.
After four decades of work and growth it is appropriate to stop and look back at where we
were and where we are now as we prepare for a new era and more expansion with clearer
strategic planning that you will find in the report. We know that we will be faced with a lot of
promise but also with more challenges. We face these challenges with confidence because
we depend on an efficient, resilient and committed staff.
Forty years ago environmental protection and sustainable development were unknown.
Today as we work enlightened by these new concepts we hope to be serving our generations
and sewing the seeds for more prosperity and better quality of life for future generations.
Leila Sharaf
President
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Executive Team

RSCN aims to conserve the biodiversity of Jordan and integrate its conservation programmes
with socio-economic development, while promoting wider public support and action for the
protection of the natural environment within Jordan and neighboring countries.
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National conservation efforts
Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah
launched «The Young Scientists»
Her Majesty launched «The Young Nature Scientists» programme in the Azraq Nature Reserve.
The programme was designed to develop students’ exploring and experimentation skills and
their critical thinking skills. By using a logical analysis approach to study the wildlife of the
Reserve, they not only enhanced their knowledge about biodiversity but also expanded their
learning abilities in general.

Partnership with the police for
environmental protection
Both the Police Department and RSCN agreed to place the enforcement of environmental
legislation, including the new biodiversity laws, on their priority lists for the next few years.
They will concentrate on developing mechanisms to further institutionalize their working
partnership to ensure effective enforcement on the ground.

Completion of the project document
for “Integrated Ecosystem management
in the Jordan Rift Valley”
The aim of this project is to conserve the ecological integrity of the whole of the Jordan
Rift Valley and develop a conservation oriented land use planning system and promote
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nature-based socio-economic development. Through the project, RSCN will also expand its
protected areas network to include four new sites in the Rift Valley: Yarmouk Valley, Fifa,
Qatar, and Jabal Maso’ouda.
The project was submitted to the Global Environment Facility (GEF), based in Washington,
for a grant of $6.5 million. Additional co-financing from other donors is expected to be raised
during the 6-year life of the project.

Protecting key «bottleneck» sites for
soaring migratory birds
During 2005, RSCN secured funding from the Global Environment Facility to improve the
conservation status of a number of key sites along the migratory route of globally threatened
soaring birds (eagles, storks, cranes, etc), thereby improving their chances of a safe passage
between their summer breeding grounds and their winter feeding areas. The project will
address a wide range of issues and needs, from policy and legislation to awareness building,
inter-country coordination and sustainable development.
This project is expected to be implemented in collaboration with all the countries located
along the Africa-Eurasia flyway (Rift Valley and Red Sea Flyway) including: Djibouti, Egypt,
Eritrea, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Palestine, Saudi Arabia, Sudan, Syria and Yemen.

new era of collaboration between RSCN
and the International Union for the
Conservation of Nature (IUCN)
RSCN signed a memorandum of cooperation with the IUCN’s Regional Office in Amman to
promote both parties’ interest in biodiversity conservation and further develop local community

participation in protected area management.
Through this agreement, IUCN will provide RSCN with technical expertise in protected areas
management, based on its accumulated knowledge and the lessons learned from working in
many other countries.

Research for conservation
The research team of RSCN continued to fulfill their role of providing RSCN with the
scientific knowledge needed to develop conservation management plans and to monitor the
effectiveness of reserve management.
Data from all on going surveys was entered into the geographical information system (GIS),
and survey results were analyzed and mapped according to a new set of powerful viewing
and analyzing tools, including; ArcGIS 3D Analyst, and ArcGIS Spatial Analyst.
The following is a summary of the team’s key achievements:

Research in Dibeen Nature Reserve
- A forest classification and inventory of the Reserve were completed, using high resolution
satellite images and in-field surveys.
- A baseline survey of reptiles and amphibians was carried out, recording a total of twenty
one species from nine families.
- A distribution map of the Persian squirrel was prepared by recording the position of consumed
pine acorns and by direct observation. A paper based on this research, entitled «The Status
and distribution of the Persian Squirrel in the Dibeen Nature Reserve” was submitted to
international scientific journals for publication.
- A second phase of the baseline survey for birds was carried out in January 2005 and this
revealed important populations of tawny owl, blue tit and wren and other species that are
confined to the dense, mature woodlands of the northwestern highlands. The study also

showed that the forest hosts important numbers of wintering species such as siskin, chaffinch
and brambling. A separate population study of great tit, blue tit and chaffinch was also
carried out.

Research and monitoring in Dana Nature Reserve
- A detailed map of vegetation communities was prepared for the Reserve, based on the
results of a translated German Research study entitled «The Vegetation and Flora in SouthWest Jordan». A study of great tit and blue tit populations was also carried out.

Research and monitoring in Azraq Wetland
Reserve
- A ringing session for migratory birds was carried out in the Wetland in the spring and a total
of 2,922 individuals from 54 species were caught, documented and released. The data gained
from both 2004 and 2005 surveys was statistically analyzed and will be used to guide the
management of the wetland.

Research and monitoring in Wadi Rum Protected
Area
- A survey of rodents and raptors was conducted in the protected area in cooperation with the
site management team, as part of the agreement with the Aqaba Special Economic Zone.

Conservation of medicinal and herbal plants in
Mujib
- In support of a GEF project to conserve medicinal and herbal plants in the Mujib Reserve
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and promote their sustainable use, the research team conducted several surveys within the
reserve and surrounding land, covering rangeland, social anthropology, ethno-pharmacology
and vegetation communities.

Providing essential information for species
conservation
- A study of the Dead Sea Sparrow was carried out in collaboration with the Hashemite
University. This rare bird was found to breed at Fifa and Sweimeh, and nearly continuously
along the banks of the Jordan River and the Yarmouk River. The total population in Jordan
was estimated to be between 1200 – 2000 pairs. The study also indicated that the Dead
Sea sparrow population is being negatively affected by habitat destruction stemming from
agricultural conversion.

Effective Management of nature
reserves
Dana Nature Reserve
Dana Reserve is considered a regional model of integrating biodiversity conservation with
economic development. In 2005, the reserve managed to raise more than 85% of its running
cost through its tourism programme. Other important developments were:
- Grants secured for 5 projects run by local cooperatives.
- An innovative partnership forged with local communities in Feynan to provide tourism
services for the newly constructed Feynan lodge.
- New structure developed for the Reserve’s staff to cope with the expansion of duties and
tourism facilities
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Mujib Nature Reserve
Implementation of the second management plan started in 2005, which marks a major
achievement in the continuity of effective reserve management. The plan will guide activities
in the Reserve for the next five years. Other major achievements were made in the following
areas:
- Improving the relationship with local communities through the implementation of a
comprehensive outreach programme.
- Safeguarding the wild ibex and other key species through an updated and improved ranger
patrol scheme
- Effective management of visitor activities from the new visitor centre.
- Further development of the handicraft workshops to include new product lines.

Ajloun Woodland Reserve
During 2005, the reserve was developed in all aspects of its management including
forest conservation, ecotourism development, environmental education and community
development. Two grants were also secured for projects in the Reserve: the “Ford Award”
for the release of the captive-bred roe deer and a European Commission grant for socioeconomic programmes around the reserve. The EC project was submitted in partnership with
the Hanns Seidel Foundation and will be jointly managed over the next 5-years.

Setting up a new reserve in Dibeen Forest
Dibeen Forest, the latest RSCN reserve, is the most important natural forest of Aleppo Pine
in Jordan. Its establishment is being supported by project funds from GEF and UNDP, which
are being used to build a competent management team, prepare a management plan and
develop sustainable economic uses of the forest, as well as build in-country capacity in
forest management and land use planning.

In 2005, RSCN achieved the following milestones towards fulfilling the project’s goals:

Shaumari Wildlife Reserve

- Secured the allocation of 8 square km of forest land for RSCN to manage as a nature
reserve.
- Completed all the baseline ecological assessment of the forest.
- Developed a comprehensive tourism plan and started its implementation.
- Developed a comprehensive socio-economic programme and started its implementation.
- Recruited the core management team of the reserve and started the process of building
their capacity.

In 2005, RSCN secured seed money to start re-developing the reserve as a national centre for
endangered species. This project will serve also in raising Jordanians’ awareness about the
importance of biodiversity and the need for conservation of this critical resource.

Azraq Wetland Reserve
In 2005, the conservation team started implementing the wetland management plan, which
was prepared in 2004 to guide the restoration of the Reserve’s wetland habitats. Meanwhile,
on-site efforts to conserve the wetland habitats continued by maintaining the critical
water supply, managing the buffaloes, harvesting reeds manually and controlling water
distribution.
The wetland team also succeeded in conserving the endemic killifish and gained international
recognition for this achievement from the Ford Motor Company, which granted RSCN its
environmental award for a second year running.
The wetland-related socio-economic projects were also expanded, providing more than 30
new job opportunities for local people. Partnerships were also created with local cooperatives
to build their capacity to develop and manage their own income generating projects.
Construction of the Azraq Lodge also began during 2004. The lodge will have 16 guest
rooms, an information centre, a restaurant and open areas outside the building for holding
environmental activities The lodge will become a focal point for tourism activities in the Eastern
Desert and will provide many employment opportunities for the Azraq village communities.
The lodge is scheduled to be opened late in 2006. Both the construction of the lodge and the
general wetland socio-economic programme were supported financially by USAID.

Wadi Rum Protected Area
RSCN and Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) signed a cooperation agreement
early this year. Through this agreement, RSCN will provide technical expertise in protected
areas management and ecological research to support the ongoing conservation efforts in
the protected area.

Enforcement of Wildlife Protection
Laws
The enforcement of wildlife protection laws was boosted unexpectedly by the government’s
decision to stop hunting as a precautionary measure in the control of avian flu. RSCN rangers
responded to this decision positively and transformed their role to concentrate on monitoring
bird migration and the illegal entry of captive birds to Jordan through border check points. The
other key achievements of the enforcement section were:
- Conducting a series of training lectures in Police Departments and the Royal Police
Academy.
- Organizing the third annual conference for the RSCN-Police partnership in the Ajloun Nature
Reserve
- Investigating 1550 illegal hunting incidents and reporting 227 violations.
- Issuing 1844 hunting licenses, in addition to 120 permits for hunting wild boar before the
ban on hunting.
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Environmental Education - Investing in
new generations
Building a young generation that values nature is one of RSCN’s foremost goals. The
Environmental Education team continued their efforts to promote concepts of biodiversity
conservation to school children through different tools and media, as summarized below:
- Integrating biodiversity concepts into the new national curriculum.
- Producing an interactive learning CD, dedicated to biodiversity conservation in Jordan. This
CD focuses on protected areas as a main tool to for protecting biodiversity.
- Activating the national network of nature conservation clubs through building the capacity
of club leaders and developing activity calendars for all clubs.
- Pioneering an environmental distance-learning programme for students, in partnership with
the «Young Masters Program» from Sweden.

Spreading Regional
Regional Training Programme
In 2005, RSCN organized several training programmes funded by the Hanns Seidel Foundation
(HSF) aimed at developing the capacity of environmental practitioners in neighbouring Arab
countries. These included:
- Biodiversity management.
- Networking and knowledge sharing among Hanns Seidel partners.
- Ecotourism development
- Training of trainers.
- Training of rangers.
- Effective Management planning for protected areas.
- Effective Environmental Education

10

A regional environmental training award was also launched under the Hanns Seidel
programme, which gives individuals in environmental organizations the opportunity to win
$7000 to undertake a training opportunity of their choice. In order to test the scheme all
nominations in 2005 were from RSCN and 3 members of staff won awards, enabling them to
learn about environmental interpretation in the USA, protected area management in Africa
and fish conservation in the UK. In 2006, the scheme will be promoted throughout Jordan,
Palestine, Syria and Lebanon.

Start a new Regional Ecotourism Project
In April 2005, RSCN signed a new project with Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) under the name “Biodiversity Conservation through Ecotourism in the
Mashreq Region”. The project will enable RSCN to enhance biodiversity conservation efforts
in the Arabic neighboring countries through stimulating eco-tourism as an income source and
vehicle for community and institutional development. This $2.7 million project will focus on
four main areas of work: the creation of an interactive regional network for eco-tourism, the
development of model eco-tourism projects in each country, the strengthening of eco-tourism
agencies and the improvement of relevant policies and legislation through better advocacy
and awareness.

Marketing Ecotourism Programs
The Marketing Department in the Wild Jordan division of RSCN continuously promoted
RSCN’s ecotourism sites during 2005. Its activities contributed tremendously to the increase
in visitor numbers to nature reserves and to the increase in revenue from these sites. Among
the departments’ achievements were:
- Establishing a strong working relationship with the Jordan Inbound Tour Operators
Association and 26 locally based tour operators
- Organizing familiarization trips for Jordanian travel agencies and tour operators to Ajloun,
Dana, Feynan and Mujib.

- Organizing special-interest activities in nature reserves including: astronomy in Dana, TI
Chi in Ajloun and Yoga in Ajloun.
- Producing information and marketing brochures for each RSCN site.
- Updating information for key international guide books like the Lonely Planet and Rough
Guide.
- Preparing numerous feature articles for magazines like Jordan First, Jo, Living Well and ‘I’
magazine.
- Staging several promotional exhibits in the Wild Jordan nature centre

night the building is lit by candles, creating an extraordinary spiritual atmosphere, reminiscent
of ancient desert monasteries.

The number of visitors to RSCN facilities in 2005

Wild Jordan Centre has a good first year

Reserve or Center		

Wild Jordan (Nature Center)		
Al-mujib Reserve			
Ajloun Reserve				
Al-Azraq Reserve			
Dana Reserve- Guesthouse 		
Dana Reserve (Al-Rommana campsite)	
Shumari Reserve			
Feynan eco-lodge 			

No. of Visitors
35000
4274
3711
3062
3494
6655
4769
378 (opened September)

NB. These figures do not include day visitors to the protected areas

RSCN’s candle-lit Lodge opened in September
Set among the dramatic mountains at the western gateway to the Dana Nature Reserve,
the Feynan Wilderness Lodge is RSCN’s latest and most ambitious eco-tourism facility.
Construction of this 26-roomed “desert monastery” was financed by USAID and completed in
July 2005. It was opened informally to visitors in September 2005, with the intention of having
a grand opening during the early part of 2006.
Isolated from paved roads and electricity supplies, the Feynan Lodge is a totally new concept
in environment-friendly accommodation. Essential utilities are driven by solar power and at

Like all RSCN’s eco-tourism facilities, the Lodge is supporting local community development
and nature conservation. The staff was recruited from local Bedouin tribes, food and other
supplies are purchased from nearby villages and surplus tourism revenue is used to support
the conservation of the Dana Nature Reserve.

2005 marked the first full year of operation for RSCN’s Wild Jordan Centre in Jebel Amman. This
unique promotional centre, supported by the ever popular Wild Jordan Café, has generated
great public interest in the nature crafts and eco-tourism activities of RSCN and boosted
enormously the sales of these products. It has also hosted many functions, ranging from
lectures and art exhibitions to business lunches and training courses. With this combination
of business functions and conservation activities, the Centre succeeded in covering all of its
running costs during 2005, making it financially self-sufficient.

Raising RSCN’s public profile
Civil-society-based organizations such as RSCN should maintain their role, independent of
government alliances; we should work hard to gain more public support for our activities so
that we are rooted in civil society. This support will not be achieved without proper planning
and developing appropriate mechanisms. In order to improve its public support, RSCN
conducted the following activities:

Establishing a working advocacy committee
In July 2005, RSCN launched its first Advocacy Committee, which includes seven core
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to be replaced with «Wild
Jordan Centre» photo
Feynan Candle-lit Lodge - western gateway to the Dana Nature Reserve

 منطقة فينان- نزل فينان البيئي

The First Environmental Festival - Al Ma’aref School

 مدار�س املعارف- املهرجان البيئي أالول

members who come from different walks of life. This variety of backgrounds brings different
opinions and skills to the Committee and enhances its effectiveness. The Committee also has
the capability to mobilize people to support the RSCN cause.
The Committee ran one campaign in 2005, which succeeded in mobilizing public opinion
against stone quarrying in the Ajloun forest. The Committee used all available information
and developed an action plan to support their campaign. By the end of the campaign, the
Advocacy Committee succeeded in persuading the government not to proceed with granting
further licenses to quarry stone in the Ajloun forest.

The Wildlife Evening
RSCN and the South African Embassy held a Wildlife Evening to promote wildlife conservation
in both countries. During the event, film clips were presented about wildlife and eco-tourism
and various prizes awarded for fund-raising. The evening was sponsored by the Sheraton
Hotel, Qatar Airways, Roubina Studios, and Firas Printing Press. The total amount of money
raised was 3.000 JD which was used to help us in achieving our goals in protecting nature.

Maintaining an effective Institution
RSCN has long realized that it will not be capable of fulfilling its role effectively and efficiently
unless it remains a strong and dynamic institution, capable of responding to increasing
responsibilities. During 2005, a number of key initiatives were undertaken to maintain the
institutional capabilities of the Society, notably:
- Organizing the first RSCN’s “knowledge symposium’ which aimed at facilitating knowledge
sharing among RSCN staff. More than 150 staff attended the symposium and listened to
presentations about hyper text organizations, new methodologies of research, wild parks
in nature reserves, business development as a tool for biodiversity conservation, emotional
intelligence and media and communication.
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- RSCN contracted ERNST & YOUNG; a famous consulting firm specialized in financial
management, to provide a professional revision of the financial system and associated
policies. They have so far reviewed all RSCN’s financial operations and defined weaknesses
based on this analysis. They have also proposed new policies and procedures which
overcome these weaknesses.
- Execution of 50 official training programmes for more than 130 RSCN employees.

Fuheis and Mahis Branch
The Fuheis and Mahis branch represents a local pressure group that lobbies for better
environmental practices in the local cement factory. The Branch encourages and pressurizes
the Ministry of Environment to continuously monitor the cement factory practices to make
sure they meet environmental regulations.

Secretary General
Mr. Issa Shaheen

Revenues 2005

summary 2005

Index					

JD

%

Index						

JD

Government Support

180,000

7.6

Total Revenues for 2005 (Wild Jordan Revenues 416,520)

2,771,792

Reserves and Eco-tourism

307,793

13.1

Total Expenditures for 2005 (Wild Jordan Expenditures 435,206)

)2,691,399(

Trust Fund

534,914

22.9

Consuming for 2005

)27,286(

Publications and Al Reem Magazine

8,636

0.4

Total Surplus for 2005

53,107

Capital Projects

948,963

40.3

Projects Support Core Activities

130,010

5.5

Administrative Services

43,997

1.8

Training and Projects

196,887

8.2

Membership Subscription

4.072

0.2

TOTAL

2,355,272

100%

Number of RSCN’s Staff 2005
Index						

Number

Total Number of RSCN’s Staff for 2005

276
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Revenues & Expenditures
- Expenditures 2005
- Revenues 2005
- Surplus 2005
- Wild Jordan Expenditures and Revenue for 2005
- Number of RSCN’s Staff 2005

Definitions
Head Quarter and Other Sites

Salaries, Casual fees , Health Insurance, Buildings maintenance, Vehicles, Rents,
Electricity, Phones, Internet, Water, Stationery.

Law enforcement, Reserves and Eco-tourism

Rangers, Tourist Groups, Animal Feed, Veterinary, Buildings maintenance, Vehicles, Public
service, Wireless Exp.

Publications and Al Reem Magazine
Publications, Brochures, leaflets, Al Reem Magazine.

Capital Projects

Projects Support Core Activities, Birds on the Internet, USAID project, Medicinal Plants Project,
Hans Seidel Training Project, Dibbeen Project, SDC Biodiversity Project, Other Projects.

Socio-economic Projects

Raw Material, Marketing Exp., Casual Fees, Salaries.

Training and Environmental Education
Nature Clubs activities, Workshops, Training and Conferences.
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Expenditures 2005
Index					

JD

%

Head Quarter and Other Sites

280,310

12.5

Law enforcement, Reserves and Eco-tourism

691,964

30.6

Publications and Al Reem Magazine

10,006

0.5

Capital Projects

1,078,883

47.8

Socio-economic Projects

130,010

5.8

Training and Environmental Education

65,020

2.8

TOTAL

2,256,193

100%

