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المدير العام
مدير مديرية اإلدارة والشؤون المالية
مدير مديرية صون الطبيعة
قائم بأعمال مدير مديرية برية األردن
مدير مشروع تطوير السياحة البيئية في جنوب األردن
وبرنامج التحول المؤسسي
رئيس قسم المحميات
رئيس قسم الحماية وتنظيم الصيد
رئيس قسم الدراسات واألبحاث
رئيس قسم تنمية القدرات البشرية والمؤسسية
رئيس قسم اإلدارة
مدير وحدة التطوير المؤسسي
رئيس قسم التعليم البيئي
رئيس قسم السياسات البيئية
رئيس القسم المالي
رئيس قسم التسويق
رئيس قسم العمليات السياحية والصيانة
رئيس قسم المبيعات
مدير مشروع اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية في وادي األردن

يسر مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن يشارككم سلسلة إنجازات الجمعية للعام
 2011والتي تأتي استكماال لما بدأته الجمعية في عملها منذ تأسيسها في عام  .1966إن إنجازات
الجمعية لهذا العام كبيرة وقد يصعب اختصارها في هذه العجالة ولكنني أود أن أركز على بعض
اإلنجازات والتي شكلت تحوال مفصليا في تحقيق رسالة الجمعية في الحفاظ على التنوع الحيوي
في األردن ودمج هذه البرامج مع التنمية االقتصادية االجتماعية وألخص هذه اإلنجازات فيما يأتي:
استمرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تطوير إدارة المحميات وقد جاء إعالن اليونسكو
لمحمية الموجب كثاني محمية محيط حيوي في األردن تتويجا لجهود الجمعية في هذا المجال
واعترافا من مؤسسة عالمية مثل اليونسكو بأن برامج محمية الموجب تقوم على الموائمة مابين
حماية الطبيعة والتنمية االقتصادية االجتماعية الموجهة للمجتمع المحلي الذي يعيش حول
المحمية.
أما على المستوى الوطني فقد جاء إعالن الحكومة لمحميتي فيفا وقطر إلكمال عقد المحميات
الطبيعية في األردن ولتساهم هذه المحميات في الحفاظ على اإلرث الطبيعي للمملكة .أما برامج
حماية الطبيعة خارج المحميات فقد أولتها الجمعية أهمية كبيرة من خالل المشاركة الفعالة
في تطوير خطط استخدامات األراضي والمشاركة في جهود حماة الطبيعة في األردن من أجل
المحافظة على غابات برقش.
تقوم الجمعية اآلن ببناء مركز تدريبي متخصص في حماية الطبيعة في عجلون ،سيساهم هذا
المركز حال افتتاحه في عام  2013ببناء قدرات العاملين في برامج حماية الطبيعة والتنمية
المستدامة في األردن وفي الدول العربية المجاورة.
كل هذه اإلنجازات ماكانت لتتحقق لوال وجود مؤسسة قوية تدعم هذه اإلنجازات ،لذا فقد بدأت
الجمعية خالل العام  2011تطبيق خطة التحول والتطوير المؤسسي للجمعية والتي تتبنى
مجموعة من المشاريع الكبرى والتي ستحدث تطورا نوعيا في نشاطات الجمعية خالل السنوات
القادمة.
في نهاية كلمتي هذه أود أن أشكر كل من ساهم في دعم برامج الجمعية من أعضاء الجمعية
وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الجمعية وكافة الوزارات والمؤسسات المانحة للجمعية.
رئيس مجلس اإلدارة
خالد اإليراني
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الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
تأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام  1966كمؤسسة تطوعية غير حكومية ،وحال
تأسيس الجمعية ترأس جاللة الملك الراحل “الحسين بن طالل” الجمعية كرئيس فخري أعلى.
فوضت الحكومة األردنية الجمعية مسؤولية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق
المملكة ،وتعتبر الجمعية من أولى المؤسسات التي تتمتع بهذا التفويض ليس في الشرق
األوسط فحسب بل وعلى المستوى العالمي .وقد كسبت الجمعية شهرة عالمية لرياديتها في
تكامل برامج حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية.

رسالتنا
“تسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي في األردن وتكامله مع
التنمية االقتصادية االجتماعية ،والحصول على دعم شعبي عملي لبرامج حماية الطبيعة في
المملكة األردنية والدول العربية المجاورة”.

·
·
·
·
·

·
·
·

نعمل على حماية الطبيعة من خالل:
إنشاء المحميات الطبيعية والمناطق المحمية لصون أكثر المناطق ثراء بالحياة البرية ،بحيث
تمثل تلك المحميات التنوع الحيوي في األردن.
إدارة برامج خاصة لحماية الكائنات الحية المهددة باالنقراض.
القيام باألبحاث والدراسات البيئية لتوفير القاعدة العلمية الالزمة لوضع الخطط اإلدارية
للمحميات.
الحد من الصيد الجائر من خالل تنظيم عملية الصيد وتطوير وتفعيل قوانين واتفاقيات حماية
األحياء البرية.
نشر الوعي البيئي حول قضايا حماية الطبيعة بين فئات المجتمع المختلفة ،بالتركيز على طلبة
المدارس من خالل تحسين المحتوى البيئي للمناهج المدرسية ،وإدارة شبكة من أندية حماية
الطبيعة في المدراس وتطوير برامج التعليم البيئي في المحميات الطبيعية.
تطوير قاعدة القتصاد بديل يوائم بين حماية الطبيعة والتنمية االقتصادية.
وتعمل الجمعية في سبيل تحقيق ذلك على تطوير برامج في السياحة البيئية ومشاريع
اقتصادية تكون رفيقة بالبيئة من ناحية ،وتساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية
من ناحية أخرى.
توفير التدريب وبناء القدرات للنشطاء البيئيين والمؤسسات الوطنية والعربية.
تشجيع المشاركة في أنشطة حماية الطبيعة من خالل برنامج العضوية.
تشجيع المشاركة الشعبية ببرامج حماية الطبيعة من خالل إطالق الحمالت ونشاطات أخرى
تديرها لجنة التأثير على السياسات العامة والتي تضم متطوعين من قطاعات مختلفة.

النظام األساسي  -تعريفات مهمة
الهيئة العامة
جميع المنتسبين لبرنامج العضوية.
مجلس اإلدارة
الهيئة المنتخبة من الهيئة العامة لإلشراف على إدارة الجمعية ،ويتكون
من تسعة أعضاء منتخبين يعينوا بدورهم عضوين آخرين ليصبح عددهم أحد عشر عضواً.
ويتم انتخاب المجلس كل أربع سنوات ويكون حق التصويت محصوراً األردنيين فقط.
ويكتسب العضو حق االنتخاب بعد سنتين من عضويته شريطة أن يكون أردنياً وال يقل
عمره عن عشرين عاماً ويكتسب حق الترشيح لمناصب مجلس اإلدارة بعد أربع سنوات
من عضويته.
الجهاز التنفيذي
الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتصريف شؤون الجمعية اليومية بموجب
السياسات واألنظمة الداخلية المعتمدة لهذه الغاية.

شعارنا
“نساعد الطبيعة  ...نساعد الناس”
شعار رفعته الجمعية إليمانها بأن حماية الطبيعة والتنمية االقتصادية يمكن أن يتحدا ويتحققا
مع ًا .وتؤمن الجمعية أن طبيعة األردن يمكن أن توفر قاعدة القتصاد بديل يساعد المجتمعات
المحلية في تحسين نوعية حياتهم .وتقوم الجمعية في هذا اإلطار بتطوير برامج في السياحة
البيئية ومشاريع إنتاجية متنوعة تساهم من خاللها بتوفير عمل لبعض أكثر المجتمعات فقراً
في األردن .وتسعى الجمعية من خالل توفير المكاسب الملموسة لحماية الطبيعية إلى ترسيخ
الوعي والقبول االجتماعي الذي ينعكس دعما شعبيا متزايدا لعملها في حماية الطبيعة.
* قرية ضانا
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أهم االنجازات االستراتيجية لعام 2011
إعالن محمية الموجب من قبل منظمة اليونسكو كثاني محمية
محيط حيوي في األردن بعد محمية ضانا للمحيط الحيوي.
اإلعالن الرسمي عن تأسيس محميتي قطر وفيفا ،وتعمل الجمعية
على تطوير برامج إدارة هاتين المحميتين.
االنتهاء من عملية المراجعة والتقييم المؤسسي وبصدد تنفيذ
استراتيجية التحول الجديدة ضمن برنامج عمل تم إعداده لهذه
الغاية.
تأسيس برنامج متخصص بدراسة أثر التغير المناخي على التنوع
الحيوي وتحضير خطة خمسية لدمج برنامج التغير المناخي في
كافة الوحدات الوظيفية في الجمعية.
اعتماد النظام األساسي وفقًا لقانون الجمعيات المعدل وتحديد
الوزارة صاحبة االختصاص وهي وزارة البيئة وإصدار شهادة
تسجيل ورقم وطني للجمعية.

حملة وطنية للحفاظ على غابات برقش
شاركت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مجموعة من المؤسسات
الوطنية تنظيم حملة وطنية لحماية غابات برقش من االنقراض
نظمت ضد بناء مشروع الكلية العسكرية في الغابة الطبيعية ،حيث
تعاونت الجمعية مع هذه المؤسسات بترتيب مجموعة من النشاطات
الشعبية واستخدام الوسائل اإلعالمية والمواقع االجتماعية وتنظيم
زيارات ومحاضرات حول األثر البيئي المحتمل للمشروع ،مما دفع
الحكومة إلى إلغاء فكرة إقامتها ضمن الغابة الطبيعية.

توقيع اتفاقيات تعاون
وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة وذلك من أجل
تطوير إدارة منطقة أم قيس ودعم برامج محمية اليرموك.
وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع الجامعة األلمانية وذلك بهدف
تعزيز التعاون في مجال األبحاث والدراسات من أجل حماية اإلرث
الطبيعي والثقافي في األردن.

نعرض فيما يلي ما أنجزته الجمعية الملكية لحماية
الطبيعة خالل العام الماضي ،آملين أن يحمل العام
 2012المزيد من اإلنجاز لحماية الطبيعة في األردن.

الجوائــــــز

أمين السر
عيسى شاهين

الحصول على جائزة فورد لحماية البيئة ضمن برنامج المفاهيم
البيئية في المناهج المدرسية وبناء قدرات مشرفي المباحث
الدراسية في مديريات التربية والتعليم في مجال تعليم المفاهيم.

* محمية موجب للمحيط الحيوي
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مديرية
صون الطبيعة
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* شجرة القينوسي

9

·
·
·
·
·

قسم الدراسات واالبحاث

مشاركة فعالة للجمعية في تطبيق الخطط الوطنية للتنوع الحيوي واالستراتيجيات األخرى مثل
خطة تطوير البحر الميت وخطة حماية النسق الطبيعي والثقافي حول قلعة عجلون ،ومتابعة
العديد من المشاريع حول المناطق ذات األهمية الطبيعة في األردن ،وإعداد التقارير الالزمة لذلك.

·
·
·

تأكيد وجود فعال للجمعية على المستوى الدولي من خالل الشراكات االستراتيجية العالمية
كالمجلس العالمي لحماية الطيور واالتحاد الدولي لصون الطبيعة والمنظمة العالميه للمناطق
الرطبة.
البدء بتطوير برنامج من أجل دمج مفاهيم التنوع الحيوي في خطط استعماالت األراضي ،فقد
قامت الجمعية بإعداد الشروط المرجعية لضابط ارتباط التخطيط الستعماالت األراضي.

·
·

التعاون مع مديرية الحراج ووزارة الزراعة إلعادة ترميم شجرة القينوسي التي يزيد عمرها عن
 800سنة ،حيث أنها تعتبر من األشجار التاريخية في األردن.
تطوير العديد من وثائق المشاريع التمويلية وتقديمها إلى المؤسسات المانحة من أجل تطوير
برامج صون الطبيعة في المحميات الطبيعية وزيادة فعاليتها.

·
·
·
·
·
·
·

تطوير وربط نظام المعلومات الجغرافي فى الجمعية بقاعدة البيانات المحدثة واستحداث برنامج
يوفر خرائط تفاعلية متوفرة على شبكة اإلنترنت.
إدخال منهجية جديدة لبرامج المراقبة البيئية في المحميات بحيث يتم التركيز فيها على القضايا
ذات األولوية لكل محمية وتزيد من فعالية إدارة هذه المحميات.
االنتهاء من الدراسات الميدانية وإعداد التقارير التالية( :النباتات في منطقة حمرة ماعين،
والقوارض والزواحف في منطقتي فيفا وقطر ،ودراسة الحيوانات المفترسة في محمية فيفا،
ودراسة المراعي في منطقتي فيفا وحمرة ماعين ،ودراسة منطقة الشوبك ،ودراسة األسماك
في محمية الموجب).
إجراء الدراسات النباتية والحيوانية في عدد من المحميات بالتعاون مع فريق الباحثين البيئيين
في هذه المحميات مستخدمين وسائل بحث جديدة مثل كاميرات المراقبة الليلية.
االنتهاء من المرحلة األولى من البرنامج التدريبي لتحجيل الطيور.

قسم الحماية وتنظيم الصيد
تنفيذ خطة التفتيش في كافة مناطق المملكة وتنظيم جوالت تفتيش مشتركة بالتعاون مع
اإلدارة الملكية لحماية البيئة وطوافي الحراج والشرطه السياحية.
تشكيل لجنة لمكافحة الحيوانات الضالة في المناطق الجنوبية (الكرك) بالتعاون مع وزارة الزراعة
ومتصرفية الكرك والعمل جاري في جوالت المكافحة حيث تم قتل أحد الكالب المتواجدة في تلك
المنطقة.
عقد مجموعة من الورش التدريبية حول إجراءات تطبيق االتفاقية العالمية لمنع اإلتجار باألحياء
البرية المهددة باالنقراض ،شارك فيها كوادر من دائرة الجمارك (مركز حدود العمري) ومديرية
األمن العام ووزارة الزراعة.
تقييم فعالية تطبيق قانون الصيد بالمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
حضور دورات تدريبية دولية للتعريف بتجربة األردن في مجال الشرطة البيئية وقانون اإلتجار
باألحياء البرية المهددة باالنقراض (سايتس  ) CITESبالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق
بالحيوان( )IFAWوبمشاركة اإلدارة الملكية لحماية البيئة.
تنفيذ نشاطات مشروع الطيور المحلقة والذي يهدف إلى دمج مفاهيم حماية الطيور المحلقة
في مشاريع تطوير طاقة الرياح وتوعية الصيادين وفئات المجتمع المختلفة بما فيها “القطاع
النسائي” بأهمية المحافظة على هذه الطيور في مسارات ومواعيد هجرتها.
عقد مجموعة من الورش التدريبية ألفراد اإلدارة الملكية لحماية البيئة ،وأصدقاء الشرطة،
والمجلس القضائي.
يلخص الجدول اآلتي أهم إنجازات قسم الحماية وتنظيم الصيد
عدد رخص الصيد

 1704رخصة صيد

عدد جوالت التفتيش

 845جولة تفتيشية باإلضافة إلى الجوالت المعتادة إلى األسواق
المحلية وحدائق الحيوان

عدد المخالفات التي جرى تحريرها

 104ضبط جرى تحريره

المصادرات على المعابر
الحدودية باإلضافة إلى الجوالت
التفتيشية على حدائق الحيوان
والمحالت التجارية

صقور عدد  - 7ببغاء عدد  – 20بومة عدد  - 1ثعلب عدد - 3
قرود عدد  - 4سلحفاة عدد  - 20حسون عدد – 17عقاب عدد - 1
رها عدد  - 1مرجان عدد  - 6أسماك زينة عدد 74
عدد من الحساسين والحمام البري
طيور أخرى من المراكز الحدودية

المحنطات

تماسيح -ثعالب  -عدد من السالحف – عقاب

* الثعلب األفغاني
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المحميات
استمر العمل في تطوير برامج إدارة المحميات بناء على الخبرة التراكمية المستفادة من العمل
وتحويل هذه الخبرة إلى معرفة يستفاد منها في تطوير برامج إدارة كافة المحميات التي تديرها
الجمعية.

محمية ضانا للمحيط الحيوي

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

االستمرار في تنفيذ برامج الخطة اإلدارية للمحمية في مجاالت صون الطبيعة وبرامج التنمية
االقتصادية االجتماعية والسياحة البيئية وزيادة دعم المجتمع المحلي لبرامج المحمية المختلفة
وعلى وجه الخصوص:
تطوير خطة إلدارة “منطقة البرة” ضمن المحمية وذلك بالتشارك مع المجتمع المحلي من خالل
تأسيس جمعية متخصصة من أصحاب المواشي ومساعدة الجمعية المحلية بالحصول على
تمويل لدعم برامج الجمعية المحلية.
الحصول على مشروع للمحافظة على طائر النعار السوري والمهدد باالنقراض على المستوى
العالمي والذي يعيش نسبة كبيرة من مجتمعه داخل المحمية.
تنظيم مجموعة من األعمال التطوعية بشكل مستمر وبالتعاون مع المؤسسات المحلية والوطنية
والطالب شملت على أعمال نظافة عامه ،وبناء مقاعد حجريه على طريق سيل ضانا.
تعزيز العالقة وفتح قنوات اتصال وتواصل مع صناع القرار في منطقة محافظة الطفيلة (لواء
بصيرا ،وبلدية القادسية).
تنظيم مسابقة الصور الفوتوغرافية لطلبة لواء بصيرا بالتعاون مع السفاره األمريكية.
مكافحة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة (الكالب) في منطقة ضانا بالتنسيق مع عطوفة محافظ
الطفيلة.
متابعة عقد شركة الفنادق البيئية والعالقة مع جمعية حمزة التعاونية السياحية والمجتمع
المحلي في منطقة فينان لتنظيم عمليات إدارة نقل الزوار.
تطوير آليات التعاون مع مديرية زراعة بصيرا لمنح تصاريح لمربي الماشية في منطقة البره/
ضمن محمية ضانا للمحيط الحيوي.
دراسة البدن في محمية ضانا للمحيط الحيوي بأسلوب جديد يعتمد على الكاميرات الثابتة
وبالتعاون مع جامعة إنديانا األمريكية.
دراسة النعار السوري ،والبوم والجوارح في المحمية.
دراسة الحموالت الرعوية في منطقة البرة.

محمية الموجب للمحيط الحيوي

·
·
·
·
·
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تقييم تنفيذ الخطة السابقة وتطوير خطة إدارية للمحمية مدتها ( )7سنوات ،بناء على نتائج
الدراسات البيئية ،ويبدأ العمل بها من مطلع العام .2012
نظمت الجمعية وبمناسبة إعالن محمية الموجب كثاني محمية محيط حيوي في األردن العديد
من النشاطات والتي هدفت إلى توعية صناع القرار المحليين وأبناء المجتمع المحلي حول أهمية
إعالن المحمية كمحمية محيط حيوي.
تطوير خطة استعماالت األراضي حول المحمية ومراجعة حدود المنطقة اآلمنة ،ومراجعة خطة
تقسيم المناطق داخل المحمية.
تطوير استراتيجية إلدارة ومراقبة المصادر المائية داخل وحول المحمية من خالل مشروع اإلدارة
المتكاملة لمصادر المياه.
تطوير استراتيجية اتصال وتواصل للمحمية ،بهدف الوصول إلى صناع القرار والفئات المستهدفة
ببرامج المحمية المختلفة.

·
·
·
·
·

التحسين النوعي على عمليات التفتيش في المحمية نتيجة استخدام وسائل تفتيش تالئم
صعوبة طبيعة المحمية.
متابعة تطوير مزرعة نموذجية للزراعة العضوية من خالل جمعية محلية “سقي سدير”.
تنفيذ دراسة اليعاسيب في حوض الموجب بالكامل وشملت نهر الموجب ونهر الهيدان.
تنفيذ دراسة األسماك في المسطحات المائية في حوض الموجب وشملت نهر الموجب ونهر
الهيدان.
دراسة نوعية المياه المتدفقة من سد الموجب نحو المحمية.

محمية غابات عجلون

·
·
·
·
·
·
·

تنفيذ الجرد السنوي للغابة داخل حدود المحمية وتحديث قائمة المعشبة النباتية ،حيث أصبح
العدد اإلجمالي لنباتات المعشبة ( )270نوعًا ،وتحديث قائمة النباتات حيث أصبح العدد اإلجمالي
للنباتات المسجلة بالمحمية ( )411نوعاً نباتياً.
بلغت نسبة استفادة المجتمع المحلي من محمية غابات عجلون لعام  2011حوالي ( )178ألف
دينار بزيادة مقدارها ( )11%مقارنه مع عام .2010
تشكيل لجنة استشارية للمحمية ممثلة من المجتمع المحلي وأصحاب العالقة وبرئاسة عطوفة
محافظ عجلون.
تطبيق مجموعة من اإلجراءات الوقائية لمنع حدوث حرائق ،تتضمن إزالة األعشاب الجافة وفتح
الرعي في بعض المناطق والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
استخدام نظام الكاميرات الثابتة في تنفيذ دراسة المفترسات ومراقبة األيل األسمر وحركة
الحيوانات وإلتقاط مجموعة من الصور وتوثيق المشاهدات.
االحتفال بالسنة الدولية للغابات بالتعاون مع كرسي اليونسكو في جامعة اليرموك بحضور
( )130طالب ًا وطالبة ومشرفي أندية حماية الطبيعة في عجلون وجرش ،شمل الحفل تنفيذ
مجموعة من النشاطات والفعاليات وتكريم األندية والطلبة الفائزين.
تنفيذ دراسة القوارض والخفاشيات والمفترسات في محمية غابات عجلون.

محمية غابات دبين

·
·
·
·
·
·

تنفيذ دراسة جرد الغابة ومراقبة تجدد الغابة بعد الحريق الذي حدث في المحمية.
تنفيذ برنامج االتصال مع أصحاب العالقة ،وإعادة تشكيل اللجنة االستشارية لمحمية غابات
دبين.
تطبيق خطة التفتيش والحماية ومتابعة موضوع مكافحة الحرائق والوقاية منها مع أصحاب
العالقة.
تطبيق برنامج علماء الطبيعة الصغار ،واستقبال الزيارات المدرسية ،والقيام ببرنامج الزيارات
العكسية للمدارس وبعض األنشطة.
توقيع مذكرة تفاهم مع “نادي الكتة” بخصوص التشارك في تنفيذ مشروع النفايات الممول من
الوكالة االمريكية لإلنماء الدولي.
إدخال منهجية جديدة لمراقبة الحرائق في محمية غابات دبين ،وتطوير خطة إلدارة خطر الحريق
بناء على أسس علمية.

13

محمية األزرق المائية

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

تفعيل لجنة إحياء الموائل في محمية األزرق المائية واالتفاق على آلية لتخفيف أثر الحريق في
المحمية ومراجعة الخطة اإلدارية وتمديدها لمدة سنة إضافية.
تأهيل منطقة القصيب الجاف (المعرضة للحريق) والمسطحات المائية الموجودة فيها حيث تم
مسح المنطقة ميدانيا وتحديد نقاط  GPSوإرسالها لقسم الدراسات إلعداد خارطة للمنطقة.
عقد احتفال الصداقة اليابانية األردنية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم
أحد مدارس األزرق بمشاركة األهالي وأصحاب العالقة وصانعي القرار في المنطقة وعدد من
مدارس األزرق ومدراء المدارس.
تسجيل أحد أنواع البط النادر (حمراوي أبيض العين) في المحمية والذي يعد من الطيور المهددة
حسب االتحاد الدولي لصون الطبيعة ،كما ويعد التسجيل نادرا في مثل هذا الوقت من السنة.
تفعيل وتشغيل جميع البرامج السياحية واألنشطة في األزرق من الخيمة البدوية والدراجات
الهوائية وممر الضاحك والباص والسفاري ...الخ
استالم تقرير العثور على أقدم هيكل عظمي بشري وجد في المحمية يعود ألكثر من 20000
سنة قبل الميالد.
المشاركة مع الصندوق الهاشمي للتنمية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ووزارة المياه والري
في تقييم مسابقة تصميم شعار المناطق المرتفعة –حوض األزرق المائي والمشاركة في
االحتفال الذي أقيم في متحف األطفال برعاية عطوفة أمين عام وزارة المياه والري.
زيارة أعضاء مجلس النواب األردني وممثلي لجنتي الصحة والبيئة لمناقشة وتلمس حاجات
محمية األزرق المائية ومنطقة االزرق.
زيارة مدير اإلدارة الملكية لحماية البيئة إلى محمية األزرق المائية ،حيث تم تكريم وتسليم
الشهادات على المشاركين في ورشة العمل للشرطة البيئية التي أقيمت في المحمية.
فحص عينات طحالب وقصب وعينة فطر من محمية األزرق المائية بالتعاون مع الجامعة
الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
دراسة السمك السرحاني في محمية األزرق المائية.
تطوير برنامج لمراقبة الطيور في محمية األزرق المائية.

محمية الشومري لألحياء البرية

·
·
·
·
·
·
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تطوير مقترح مشروع لتعويضات حرب الخليج البيئية يهدف إلى إعادة إحياء الموائل الطبيعية
حول المحميات وتطوير مرافق المحمية.
االنتهاء من تجهيز سيارات السفاري وترسيم الطريق داخل المحمية.
إحضار سبعة رؤوس من المها العربي إلى المحمية من المملكة العربية السعودية ،وهي اآلن في
الحجر الصحي.
إنشاء وحدة إلكثار المها بمساحة  100دونم ،وتجهيز المسيجات لعزل الحيوانات.
االنتهاء من تجهيز العيادة البيطرية بكامل مستلزماتها.
تجهيز وتفعيل مفرزة الشرطة البيئية.

محمية اليرموك الطبيعية

·

·
·
·
·
·
·

االنتهاء من إعداد خطة طوارئ لمكافحة الحرائق بالتعاون مع مديرية الزراعة والدفاع المدني
ومديرية األشغال في المنطقة ،وبما في ذلك تحديد مواقع الحريق في المحمية وتثبيتها بنقاط
 GPSحيث تم مكافحة ( )16حريقًا في منطقة المحمية والمنطقة المحيطة بها في عام .2011
شراء معدات إطفاء حرائق محمولة على الظهر الستخدامها من قبل كادر المحمية ومديرية
الزراعة والدفاع المدني ،حيث تم التبرع بمجموعة من هذه المعدات لمديرية الزراعة في
المنطقة.
تحديد مواقع لبناء أبراج مراقبة وحماية بالتعاون مع مديرية الحراج لزيادة فعالية برنامج
الحماية.
تنفيذ حمالت توعوية تستهتدف المدارس المحيطة بمنطقة المحمية.
تنفيذ حملة االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي“يرموكنا“.
البدء بتنفيذ االستراتيجية االقتصادية االجتماعية للمحمية والتي تضمنت العديد من النشاطات
بهدف زيادة منفعة المجتمع المحلي من وجود المحمية.
تجهيز ممر سياحي واحد في المحمية وتدريب  12شاباً من منطقة المحمية ضمن برنامج تدريبي
للداللة البيئية.
تنفيذ دراسة النباتات في منطقة المحمية والمنطقة الهامة بيئياً وتسجيل التجدد الطبيعي
ألشجار البلوط وتنفيذ دراسة أمراض البلوط (حفار الساق) وتنفيذ دراسة المفترسات والقوارض
مع قسم الدراسات في الجمعية.

محمية فيفا الطبيعية

·
·
·
·
·
·
·
·

إعداد خطة الحماية والمراقبة للمحمية.
توزيع ( )70وحدة شبك على ( )70أسرة ضمن حملة مكافحة الحيوانات الضالة ،وذلك لحماية هذه
األسر من الحيوانات الضالة.
التواصل مع أصحاب القرار ووجهاء المنطقة وبناء عالقة جيدة مع الشركاء وخصوص ًا القوات
المسلحة ومديرية الحراج.
المساهمة الفاعلة مع المجتمع المحلي والمشاركة بحملة قريتنا أجمل من خالل توزيع أشجار
مثمرة على المجتمع المحلي وبناء ثالث مظالت النتظار حافلة المواصالت.
استقبال العديد من قطاعات المجتمع المحلي بمقر وحدة اإلدارة وتزويد الجمعيات المحلية
باحتياجات البنية التحتية من أثاث لمقرات هذه الجمعيات.
بناء قدرات ممثلين من الجمعيات على استخدام الحاسوب.
تعيين الكادر الوظيفي لوحدة ادارة المحمية بتاريخ .01/07/2011
متابعة عقد بناء مركز إدارة المحمية الجديد.

15

مديرية
االتصال والتواصل

* احتفالية ساعة األرض
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السياسات البيئية

·
·
·

تسليم جائزة اإلعالم البيئي للصحفيين الفائزين للعام  2011وإطالق الجائزة للعام . 2012
إنجاز المرحلة األولى من مشروع توثيق جهود المجتمع المدني في دعم السياسات البيئية وذلك
بهدف االستفادة منها في تطوير البرامج المستقبلية.
إعداد استراتيجية ووثيقة مشروع كسب التأييد لحماية الغابات في األردن وذلك بهدف إحداث
تغييرات على قانون الزراعة تضمن حماية الغابات الطبيعية.

التعليم البيئي
يواصل قسم التعليم البيئي أعماله في مجال التعليم والتوعية البيئية مستهدفاً طلبة المدارس
في كافة مناطق المملكة ،باإلضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتوعية البيئية ،وفيما
يلي ملخص ألهم هذه اإلنجازات:

·
·
·
·
·
·
·
·

االنتهاء من استراتيجية االتصال لمشروع اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه في محمية الموجب
للمحيط الحيوي والتي تتمحور حول المياه وآليات المحافظة عليها.
التنسيق للبرنامج التدريبي الخاص بمشرفي المباحث التعليمية في المديريات حول مفاهيم
التنوع الحيوي في المدارس.
تنفيذ البرنامج التعليمي (الطيور المهاجرة ال تعرف الحدود) ،وتكريم الطلبة المشاركين في
البرنامج الذي نفذ خالل العام الدراسي.2010/2011
القيام بـ(حملة جرد الغابات) بالمحميات الطبيعية عجلون ،ودبين ،وضانا ،واليرموك بمناسبة
السنة الدولية للغابات للعام .2011
المشاركة في كرنفال االستقالل مع متحف األطفال بأنشطة وألعاب بيئية بمناسبة اليوم العالمي
للتنوع الحيوي.
الحفل الختامي للسنة الدولية للتنوع الحيوي حيث تم تكريم ( )100مشارك ومشاركة ممن عملوا
على أنشطة السنة الدولية للتنوع الحيوي لعام .2010
تنظيم مخيم ضانا التعليمي البيئي األول (الجوال البيئي) ،وذلك بهدف تطوير جيل جديد من
حماة الطبيعة من أبناء وبنات المجتمع المحلي.
االنتهاء من إعداد “مسودة كتيب التنوع الحيوي لمحمية غابات عجلون”.

العالقات العامة
يواصل قسم العالقات العامة الترويج لمشاريع الجمعية في وسائل اإلعالم المختلفة لكسب تأييد
أكبر لبرامج الجمعية ،وفيما يلي ملخص ألهم هذه االنجازات:

·
·
·
·

الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع األردني من خالل برنامج العضوية في كافة مواقع
الجمعية وزيادة عدد األعضاء بنسبة  2%عضوا وأكثر من  9000صديقا.
تنظيم حمالت التوعية لدعم المبادرات البيئية العالمية وتنظيم جوالت “محطة الطبيعة” في
أماكن مختلفة من المملكلة مثل الحدائق العامة والمدارس .تحتوي “محطة الطبيعة” على
معلومات عن المحميات في األردن والموائل الموجودة فيها .تم تنفيذ المعرض المتنقل بدعم
من البنك العربي.
االنضمام إلى الماليين في جميع أنحاء العالم من خالل المشاركة في ساعة األرض  ،2011وهي
مبادرة عالمية ضد تغير المناخ ،حيث تضمنت مسيرة شموع شارك بها أكثر من  500شخص من
أعضاء وأصدقاء الجمعية ومحبي الطبيعة ،والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى إلطفاء األضواء في
عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة عمان بدعم من البنك االستثماري.
تنظيم حملة “نظفوا العالم  ”2011فى محمية غابات دبين ،والتي شارك فيها العديد من
فئات المجتمع من أعضاء وأصدقاء الجمعية وموظفي البنك العربي وطالب المدارس بدعم
من البنك العربي.
الجدول التالي يبين عدد النشاطات التي قام بها قسم العالقات العامة خالل العام 2011
حمالت توعية

رحالت ونشاطات األعضاء

محاضرات وندوات بما
يتعلق بمواضيع بيئية

فعاليات أخرى

5

11

8

10

* محطة الطبيعة

18

19

مديرية
برية األردن

* محمية ضانا للمحيط الحيوي

20

21

استمرت مديرية برية األردن في تطوير وإدارة مجموعة من البرامج والتي تهدف إلى توفير فرص
عمل ألبناء وبنات المجتمعات المحلية حول المحميات ،وفيما يلي ملخص لهذه اإلنجازات:

التسويق والمبيعات

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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تصميم وتنفيذ فكرة المعرض المتنقل “محطة الطبيعة” بهدف إبراز مفاهيم التنوع الحيوي
والمخاطر التي تهدد طبيعة األردن والحلول لحماية طبيعتنا وتطبيقها من خالل المحميات
الطبيعية وما ترويها من قصص.
إطالق مجموعة من العروض لترويج المواقع السياحية ومنتجات مشاريع التنمية االقتصادية
االجتماعية حسب الموسم.
توحيد التصاميم لكافة مطبوعات الجمعية والمحميات ضمن الهوية المؤسسية للجمعية ومديرية
برية األردن ،وتطوير هوية بصرية للمحميات المختلفة تعكس التنوع الحيوي في كل محمية.
تطوير شراكة مع المؤسسات األردنية المختصة بتصميم وإنتاج الحرف اليدوية مثل ناديا
الدجاني ،برقان ،مؤسسة نور الحسين ،واطالق الموقع االلكتروني /http://artdesignjo.com
تفعيل دور اإلعالم االجتماعي كأداة اتصال مباشرة مع الفئات المستهدفة حيث تم إنشاء صفحات
متخصصة على مواقع التفاعل االجتماعي مختصة بحماية الطبيعة والسياحة البيئية
ومنتجات الطبيعة.
إعداد المطبوعات المتخصصة للمحميات مثل دليل الزائر والبروشورات التي تعكس النشاطات
وما يميزها ،وتصميم مجموعة من المنتجات الجديدة لمشاريع التنمية االقتصادية االجتماعية
مثل المنتجات المعاد تدويرها وشمع ضانا ومنتجات عيد الميالد ومنتجات بيت الخط وعمل بعض
من الدراسات التسويقية المتخصصة بالمنتج.
المشاركة في العديد من المعارض الترويجية وذلك بهدف زيادة مبيعات مشاريع الجمعية.
التعاون مع الشركات المختصة للبيع عبر اإلنترنت.

العمليات السياحية وتطوير المرافق
االستمرار في تطوير مرافق السياحة البيئية في المحميات وإداماتها باستمرار ،وتطوير قدرات
الموظفين لتقديم أفضل الخدمات للزوار.
تقييم رضا الزوار عن المرافق والخدمات المقدمة بهدف زيادة مستوى الرضا عن الخدمات
المقدمة لهم في المحميات.
توقيع عقود مع شركات سياحية جديدة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص ليشمل المخيمات
الصيفية ،وتنظيم خصومات للمكاتب السياحية لترويج السياحة الداخلية.
تنظيم رحالت خاصة بهدف زيادة ترويج مواقع الجمعية ،واستهداف بعض المنظمات غير الربحية
وتوفير مرافق المحميات لعقد ورشات تدريبية لهم مثل اليونسكو واألنروا.
إطالق فكرة رحالت “مغامرات البرية األسبوعية” والتي تهدف إلى زيادة عدد زوار المحميات
وتعريفهم بها.

الموقع

عدد الزوار 2011

بيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط الحيوي

5,855

مخيم الرمانة في محمية ضانا للمحيط الحيوي

7,148

نزل فينان البيئي في محمية ضانا للمحيط الحيوي

5,000

محمية غابات عجلون

22,035

محمية األزرق المائية

5,939

نزل األزرق

3,341

محمية الموجب للمحيط الحيوي

17,631

محمية غابات دبين

66,440

مركز بانوراما البحر الميت

40,300

المجموع

173,689

برامج التنمية االقتصادية االجتماعية

·
·
·
·
·
·
·
·

افتتاح مشروع شموع ضانا وتدريب وتأهيل المجتمع المحلي للعمل في المشروع في
محمية ضانا للمحيط الحيوي.
تدريب عدد من سيدات جمعية ضانا الخيرية على مشروع الحلي الفضية لمدة شهرين.
زيادة التعاون مع المجتمع المحلي في دبين إلفادة سيدات المجتمع المحلي بنظام القطع.
الشراكة مع”مشروع إرادة” لتدريب سيدات المجتمع المحلي على مشروع إعادة التدوير
واأللعاب البيئية في نزل األزرق.
تدريب طالب المجتمع المحلي فى منطقة عجلون على الخط العربي.

مركز بانوراما البحر الميت
البدء بتشغيل مشروع الطاقة الشمسية والممول من الحكومة اليابانية.
تأسيس وحدة دعم ألحكام وحماية خاصة بمنطقة حمرة ماعين من خالل
تطوير طرق حماية مختلفة وبرامج توعية في المناطق المتداخلة.
زيادة عدد زوار المركز بنسبة  ٪97للعام .2011
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المشاريع التي تديرها الجمعية
مشروع تطوير السياحة البيئية فى جنوب األردن
ممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

·

·
·

التقدم في سير عمل ترميم قرية ضانا ،لتصبح القرية التراثية األولى في األردن للسياحة.
حيث تم استقبال أكثر من ( )95طلبًا للترميم من قبل عائالت قرية ضانا ،وتطوير تصاميم
تفصيلية للمرافق السياحية واختيار مقاولين من المجتمع المحلي لتنفيذ المشروع وإنشاء ()40
غرفة فندقية ،ومجموعة من الدكاكين والمطاعم ومقهى إنترنت ومركز للمعلومات .كما تم
االنتهاء من تحضير مخططات لنظام الصرف الصحي للقرية وتجريب استخدام الطاقة الشمسية
للتدفئة في القرية .من المتوقع االنتهاء من المرحلة األولى من ترميم القرية صيف عام .2012
وحين االنتهاء منها ستتحقق الكثير من المنافع االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المحلي إضافة
للمساهمة في الحفاظ على بيئة محمية ضانا للمحيط الحيوي المجاورة للقرية.
االنتهاء من تحديد ممر أثري جديد في منطقة فينان مع تحضير كافة المعلومات المتعلقة به من
قبل المركز األمريكي لألبحاث في دول المشرق ،والمعهد البريطاني لدراسات الشرق األوسط.
سيتم تطوير الممر للمسير لمسافات طويلة ورحالت السيارات الرباعية ،وسيكون نقطة بداية
لتجمع المناطق األثرية في المنطقة التي تعود إلى  12,000عام من التاريخ البشري.
التنيسق مع العديد من المصممين وتكليفهم للعمل مع قسم التسويق من فريق مديرية برية
األردن إلنتاج مطبوعات عالية الجودة وغيرها من المواد التعريفية لكافة المحميات التابعة
للجمعية والممرات الرئيسية والنشاطات التي يتم العمل بها في المحميات .هذه المواد ستخدم
السياح ليعرفوا أكثر عن الحياه البرية والمناظر الطبيعية لتقدير العمل الذي تقوم به الجمعية،
وتعزيز خبرة الزوار بشكل عام.

مشروع أكاديمية الطبيعة

ممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

·

·
·
·
·

تنفيذ برامج التنمية المستدامة والمشاريع االقتصادية االجتماعية في محمية اليرموك ومحمية
فيفا ومنطقة ابن حماد ومنطقة حمرة ماعين ومنطقة الشعلة.
الدراسات واألبحاث
نشر التقارير العلمية الشاملة لثمانية مواقع محمية وهامة بيئي ًا هي اليرموك وفيفا وقطر
والشوبك والشعلة وابن حماد ورحمة وحمرة ماعين بعد االنتهاء من جميع الدراسات األولية
لمنطقة وادي األردن.
نشر التقرير الوطني للتغير المناخي والتنوع الحيوي األول من نوعه في المملكة.
االنتهاء من دراسة التقييم االقتصادي لمجموعة من المناطق المحمية في وادي األردن.

مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي
من خالل السياحة البيئية في دول المشرق
ممول من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

·
·
·

استكمال الخطة اإلدارية ودليل الطيور لسبخة الجبول في سوريا.
استكمال أعمال اإلنشاءات لمحور محمية أرز الشوف ومحمية عميق ،وافتتاح مبنى مركز
زوار ومطعم صديق للبيئة في المنطقة.
متابعة تطوير شبكة السياحة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي في الشرق األوسط
والتي تدار حالياً من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

مشروع الممر الطبيعي في عجلون

ممول من مشروع تطوير السياحة في األردن 2

·

استكمال العمل في المشروع من خالل تنفيذ مجموعة من المشاريع لبعض فئات المجتمع
المحلي في القرى المجاورة لمحمية غابات عجلون.

البدء بأعمال البناء واالنتهاء من جزء كبير من بناء هيكل المبنى ،وتصميم أنظمة تدفئة وإعادة
استخدام المياه بطريقة رفيقة بالبيئة ،حيث سيتم استخدام الطاقة الحرارية األرضية على نحو
فعال لموضوع التدفئة والتبريد .العمل جار على تطوير منهاج التدريس في أكاديمية الطبيعة
من خالل المشروع بالتعاون مع إدارة المتنزهات في أمريكا.

مشروع اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية في وادي األردن
ممول من قبل مرفق البيئة العالمية

·
·
·
·
·
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االتفاقيات
توقيع اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المناطق التنموية األردنية بخصوص منطقة
البحر الميت الهامة بيئيًا.
توقيع اتفاقية مع إدارة األرصاد الجوية بخصوص التغير المناخي والمعلومات المناخية.
تجديد اتفاقية التعاون مع بلدية الشعلة بخصوص إدارة منطقة الشعلة الهامة بيئياً.
إعالن محمية فيفا الطبيعية ومحمية قطر الطبيعية.
إعالن منطقتين هامتين بيئياً في منطقة رحمة في وادي عربة والخيوف في منطقة
سد الملك طالل.

25

قسم الموارد البشرية والتدريب اإلقليمي والداخلي

·
·
·
·
·
·

بلغ عدد موظفي الجمعية لعام  339 ,2011موظفا وموظفة.
تحديث نظام إدارة الموارد البشرية في الجمعية.
المشاركة في ورشة رامسار في الفجيرة وإعطاء محاضرة عن تجربة الجمعية في تحضير خطط
تقسيم مناطق موسمية لسبخة الجبول.
متابعة برنامج جوائز التدريب اإلقليمي للمؤسسات الشريكة والممولة من مؤسسة هانزسايدل.
تطوير منظومة برامج تدريبية تتعلق بأساليب جديدة لدمجها مع برامج مركز تدريب أدالء
الطبيعة بالتعاون مع مؤسسة هانزسايدل مستقب ً
ال .
تنفيذ عدد من البرامج التدريبية (الداخلية واإلقليمية) والتدريب التعاقدي ،والمشاركة في عدد من
ورش العمل الداخلية واإلقليمية والدولية .الجدول التالي يبين أعداد البرامج حسب النوع.
نوع البرنامج

عدد البرامج التدريبية المنعقدة عدد المشاركين

التطوير المؤسسي والمالي واإلداري
خطة التحول
وافق مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على اعتماد استراتيجية التحول ،التي
تم تمويلها من مشروع  .USAIDإن جوهر استراتيجية التحول يدور حول “ 14فكرة رئيسية “
جاءت لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية في الجمعية وتحديد احتياجاتها .والجدول أدناه يوضح
ملخص هذه األفكار.
وقد تم في الربع األخير من العام  2011اتخاذ الخطوات األولية لتطبيق هذه االفكار الكبيرة،
بإشراف مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومدير برنامج  .USAIDوقد تم تشكيل
مجموعات عمل متخصصة لكل فكرة للعمل على تحضير الخطط العملية لتنفيذ هذه
األفكار.
ملخص األفكار الرئيسية الستراتيجية التحول

التدريب الداخلي

12

197

التدريب اإلقليمي

16

 189موظف من داخل وخارج الجمعية

برامج تدريبية أخرى وورش عمل
ومؤتمرات ودورات (داخل األردن)

19

34

برامج تدريبية أخرى وورش عمل
ومؤتمرات ودورات (خارج األردن)

18

 22موظف

إعادة نموذج العمل مع المجتمعات المحلية ذات األولوية داخل وحول المناطق المحمية ،بناء على
معايير واضحة.

المجموع

65

442

بناء برامج تعليمية خاصة بالمناطق المحمية يشارك فيها أطفال المجتمعات المحلية ،يشتمل على
برنامج ''المفتش الصغير'' إلنشاء جيل ألندية الطبيعة.

موظف

موظف

المناطق المحمية
تطوير إطار مرجعي لتصنيف المناطق المحمية على أساس مستوى التدخل اإلداري والتكاليف
واإليرادات المحتملة.

إدارة المعلومات

وقد استفاد عدد من المؤسسات المحلية واألقليمية من برامج التدريب اإلقليمي خالل
العام  ،2011وهي:
األردن( :وزارة البيئة األردنية ،سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،وزارة الزراعة ،يونسكو
 ،UNESCOجمعية الشجرة ،المجتمعات المحلية حول المحميات جمعية سقي سدير ،جمعية فقوع
لمربي المواشي ،جمعية البرة لمربي المواشي ،االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  ، IUCNوزارة
المياه والري  -سلطة وادي األردن).
سوريا( :وزارة البيئة ،وزارة الزراعة ،الجمعية السورية لحماية الحياة البرية ،مركز األرض،
محمية دير مار موسى).
فلسطين( :وزارة الزراعة  ،سلطة جودة البيئة  ،الجمعية الفلسطينية لحماية الحياة البرية).
مصر( :الجمعية المصرية لحماية الطبيعة).
لبنان( :جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية ،جمعية أمواج البيئة ،جمعية حماية الطبيعة في
لبنان ،محمية أرز الشوف).
اإلمارات :هيئة البيئة أبو ظبي.
السودان :اإلدارة العامة لحماية البيئة.
وتعقد البرامج التدريبية اإلقليمية في األردن وكذلك في الدول العربية في كافة المجاالت
المتخصصة في إدارة المحميات الطبيعة مثل :إدارة وتأسيس المحميات الطبيعية ،الدراسات
واألبحاث المتخصصة بالحفاظ على التنوع الحيوي ،برامج الحماية وتنظيم الصيد وتطبيق
القانون داخل وخارج المحميات الطبيعية ،برامج الداللة والسياحة البيئية ،التوعية والتعليم
البيئي ،إدارة المشاريع ،تدريب المدربين ،والتخطيط االستراتيجي .حيث تستهدف هذه البرامج
التدريبية اإلقليمية في بناء قدرات شريحة كبيرة من العاملين في برامج حماية الطيبعة من
موظفي المؤسسات الحكومية وغير حكومية على مستوى المحلي واألقليم.

تطوير وتوحيد عمليات جمع البيانات في خطوط إرشادية ال تقتصر على أعداد الزوار فقط ،بل غيرها من
البيانات الرئيسية ،كأساس لمتابعة نمو العمليات في الجمعية ،واإلدارة الالمركزية والمحافظة على االستدامة
المالية ،وتحديد مسؤوليات الموظفين ،والمتابعة والتدقيق وإعداد التقارير.
تأسيس ''المركز الوطني لرصد حماية الطبيعة'' في الجمعية ليشكل المرجعية العلمية لصون الطبيعة
في كافة المحميات وخارجها ،ونشر التقارير التي توضح حالة صون الطبيعة في األردن ،إضافة إلى إشراف
وإدارة المعلومات.
االتصال الخارجي والعضوية وكسب التأييد
كسب أعضاء محتملين ذوي التأثير في صنع القرار في األردن ،وتطوير حزمة من الحوافز تشجع أكبر عدد من
الشركات بهدف زيادة الدعم المالي للجمعية.
إعطاء مزيد من االهتمام للمانحين ومأسسة عملية التواصل ،والمشاركة في أعمال الجمعية.
تقوية برنامج كسب التأييد واستخدام أعضاء وأصدقاء الجمعية بشكل فعال لدعم هذه البرامج.
الكادر الوظيفي والموارد البشرية والكفاءات
تعريف المناصب الرئيسية والموظفين الرئيسين واالحتياجات المستقبلية ،وتحديد الكفاءات األساسية على
كل مستوى وتحديد المسارات التأهيلية للموظفين.
استخدام أكاديمية الطبيعة لتوفير المؤهالت المطلوبة للجمعية ،وغيرها من المؤسسات في األردن وفي الدول
المجاورة.
تأسيس نظام مسارات وظيفية ومكافآت أفضل.
األعمال والتسويق
إنشاء شركة قابضة لبناء وتطوير العمل الذي تقوم به برية األردن ،منفصلة في عملياتها عن نشاطات
الجمعية اليومية وتمكينهم من اإلدارة واالستثمار في مجال األعمال التجارية التي تدعم أهداف الجمعية
في مجال حماية الطبيعة.
تطوير شراكة مميزة مابين الجمعية والقطاعين العام والخاص ،بهدف زيادة فعالية الجمعية
في تحقيق أهدافها.
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مديرية
اإلدارة والشؤون
المالية

* مشاغل الفضة في محمية ضانا للمحيط الحيوي
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الشؤون اإلدارية والمالية

·
·
·

متابعة مخصصات الحكومة ومخصصات محفظة صندوق الطبيعة واالستمرار في الحصول
على الدعم الحكومي والذى يمثل نسبة ( )%9من النفقات التشغيلة للجمعية.
إقرار نظام المشتريات والمخزون الموحد للجمعية من قبل مجلس إدارة الجمعية.
جار على تطبيقه.
إعداد نظام الكتروني إلدارة السيارات في الجمعية والعمل ٍ
الجدولين التاليين يلخصان إيرادات ونفقات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لعام 2011
اإليرادات

دينار

النسبة المئوية

الدعم الحكومي

300،000

٪10

برامج التنمية االجتماعية االقتصادية

639,422

٪21

ايراد السياحة البيئية

831,336

٪28

صندوق المحفظة

450,000

٪15

االصدارت

13,809

٪0.5

تبرعات متفرقة

136,756

٪5

ايرادات المشاريع

396,690

٪13

التدريب واالستشارات

37,077

٪1

مركز برية األردن

178,985

٪6

اشتراكات العضوية

11,503

٪0.5

االجمالي

2,995,578

٪100

النفقات

دينار

النسبة المئوية

اإلدارة وإدارة المواقع

824,442

٪26

برامج صون الطبيعة

768,119

٪24

برامج االتصال الخارجي

72,085

٪2

برامج التنمية االجتماعية االقتصادية

783,403

٪24

برامج السياحة البيئية و التطوير في المحميات

661,035

٪21

استهالكات 2012

84,769

٪3

اإلجمالي

3,193,853

٪100

البيان

المبلغ

اجمالي االيرادات

2,995,578

اجمالي النفقات

3,193,853

العجز

-198275

مجموع موظفي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 2011
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تعريفات الجداول المالية أعاله
اإلدارة وإدارة المواقع :رواتب ،سيارات وآليات ،اتصاالت ،مباني (إيجار ،صيانة ،تطوير مرافق)،
قرطاسية ،أدوات ومعدات ،أجهزة وأثاث ،تدريب داخلي ،إلخ.
برامج الحماية :الدراسات واألبحاث ،برامج التفتيش والجوالت الميدانية لتنظيم الصيد ،برامج
اإلكثار والعناية باألحياء البرية.
برامج االتصال الخارجي :التعليم البيئي ،التدريب اإلقليمي ،برامج توعية السكان حول المحميات
الطبيعية ،المعارض ،المطبوعات ،نشاطات جذب التمويل والعالقات العامة.
برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية :مشاريع التنمية االقتصادية الخاصة بالسكان حول
المحميات وتشمل صناعات متنوعة منها :الفخار ،تجفيف الفواكه واألعشاب ،صياغة الحلي
الفضية ،صناعة الشموع ...،إلخ .وبرامج السياحة البيئية.

30

تمويل المشاريع المشروطة :التمويل المخصص لمشاريع محددة مثل :مشروع الطيور المهاجرة
ال تعرف حدود ،مشروع األعشاب الطبية ،مشروع الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ،مشروع
هانزايدل للتدريب اإلقليمي ،مشروع دبين ،مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي من خالل
السياحة البيئية في دول المشرق ومشاريع أخرى.
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أهم الخطط للعام 2012
• تطوير آليات لتنفيذ خطة استراتيجية التحول المؤسسي للجمعية
• تأسيس جميع المحميات المقترحة فى وادي األردن باالضافة الى
محمية برقع في الصحراء الشرقية.
• اإلشراف على التقييم البيئي للمناطق الحساسة بيئيا فى
المملكة بالتنسيق مع مشروع اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية
في وادي األردن .
• استكمال تنفيذ مشروع تطوير السياحة في جنوب األردن
المتعلق بتوسعة بناء بيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط
الحيوي ،وترميم بيوت قرية ضانا.
• االنتهاء من بناء أكاديمية الطبيعة في عجلون وتطوير برنامج
تدريب المدربين للمرشدين واألدالء السياحين حسب نموذج
جنوب إفريقيا.
• تطوير مناهج التدريس الخاصة باألكاديمية والمتعلقة بإدارة
المناطق المحمية بالتعاون مع خدمات الغابات األمريكية.
• إعادة تطوير محمية الشومري لالحياء البرية.
• الحصول على مصادر مالية غير مقيدة لدعم موازنة الجمعية
من المؤسسات والشركات الخاصة.

* أكاديمية الطبيعة
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A Special Thanks to all Members and Our National
and International Partners Who have Supported The
Work of RSCN
Jordanian Partners & Supporters
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 -Jordan Tourism Board – Department of Lands and

Survey – Jordan Department of Metrology–Jordan Valley Authority- Directorate

of Public Security- Armed Force- Potash Company- Badia High Command - Arab

Bank – INVEST Bank - ARAMEX – Royal Jordanian Airlines- The Hashemite Fund for
Human Development – Jordan River Foundation – Development Zone CommitteeJordanian Company for the Development of Development Zones- Governorate of
Zarqa – Governorate of Madaba – Governorate of Karak – Governorate of Tafila –

Governorate of Ajloun – Governorate of Jerash – Governorate of Irbid – Governorate

تشكر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كافة أعضائها لدعمهم برامج
حماية الطبيعة في األردن من خالل االنضمام إلى برنامج عضويتها؛ كما
.تشكر كافة المؤسسات األردنية والدولية على دعمهم لبرامجها المختلفة
الوزارات والمؤسسات األردنية
 وزارة التربية، وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، وزارة البيئة، وزارة التخطيط،وزارة المالية
 دائرة األرصاد، دائرة األراضي والمساحة، هيئة تنشيط السياحة، وزارة السياحة،والتعليم
 قيادة، شركة البوتاس، القوات المسلحة، مديرية األمن العام، سلطة وادي األردن،الجوية
 الصندوق األردني، الخطوط الملكية األردنية، أرامكس،البنك االستثماري، البنك العربي،البادية
 شركة تطوير المناطق، هيئة المناطق التنموية، مؤسسة نهر األردن،الهاشمي للتنمية البشرية
 محافظة، محافظة الطفيلة، محافظة الكرك، محافظة مأدبا، محافظة الزرقاء،التنموية األردنية
. محافظة العقبة، محافظة إربد، محافظة جرش،عجلون

الشركاء الدوليين

Hanns Seidel Foundation – USAID – Swiss Agency for Development & Cooperation

، االتحاد األوروبي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، البنك الدولي/المرفق البيئي العالمي
، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي،مؤسسة هانزايدل
 السفارة، السفارة الكندية، الوكالة األلمانية للتعاون الفني،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
، السفارة االسترالية، السفارة الهولندية، السفارة البريطانية، السفارة اليابانية،اإلسبانية
، خدمة ادارة الغابات،  جائزة فورد،  اليونسكو، مجلس الطيور العالمي،السفارة التشيكية
.وزارة الداخلية األمريكية

Embassy- Japanese Embassy - British Embassy – Netherlands Embassy –Australian

.كن صوتاً لحماية الطبيعة وانضم إلى برنامج العضوية لدينا

of Aqabq.

International Partners & Supporters
Global Environmental Facility/World Bank – UNDP – European Commission –
– JICA – German Technical Cooperation (GTZ) - Canadian Embassy- Spanish

Embassy- Czech Republic Embassy- Birdlife International- UNESCO – Ford Award –
US Forest service – US Department of Interior

Join the ranks of RSCN’s members and Friends and let your
voice for nature be heard;
email us to subscribe at member@rscn.org.jo

member@rscn.org.jo : أرسل لنا على البريد اإللكتروني،لالستعالم
 فإنكم تساهمون، مهما قل شأنه، بدعمكم.نعمل جاهدين لحماية الطبيعة لنا ولألجيال القادمة
. نساعد الناس...  نساعد الطبيعة:بتحقيق رسالتنا
، األردن- فرع الجبيهة- البنك العربي26666/500- : الرجاء اإليداع في حساب الجمعية،للتبرع
donate@rscn.org.jo :أو اإلرسال على البريد اإللكتروني

We work hard to protect nature. Your support at any level can help us fulfil our
mission: helping nature…helping people.

To find out more, contact RSCN at adminrscn@rscn.org.jo or
donate today by direct deposit at:

Account # 26666/500, Arab Bank, Jubeiha Branch, Jordan.
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Milestones for 2012
• Develop mechanisms to implement
the transformation strategy.
• Establish all proposed protected areas in the Jordan
Rift Valley, and Establish the Burqu Protected Area in
the Eastern Desert.
• Supervise the ecological evaluation of biodiversity
hotspots in Jordan, in coordination with the Rift Valley
Project.
• Continue the implementation of the Eco-tourism
project southern Jordan including the renovation of
Dana Village and the extension of the Dana Guesthouse.
• Finish the construction of the Ajloun Nature Academy
and complete the training program for eco-guides in
South Africa.
• Develop the protected area management curricula of
the Academy in cooperation with the US Forest Service.
• Redevelop the Shaumari Wildlife Reserve.
• Secure non conditional funds from the private sector
to support RSCN’s general budget.

* Nature Academy
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Administration and Finance

· Followed up the allowance for the Nature Trust Fund and secured the annual
government allowance that provides around 9 % of the general operational
budget of RSCN.

· Gained approval for the Procurement and Storage System from the Board
of Directors.
· Prepared an electronic system to manage RSCN’s vehicles
The two tables below summarize RSCN’s expenditures and revenues for 2011.

Definitions
Administration & Support: salaries, vehicles, communications, buildings (rent,

maintenance, infrastructure), stationery, materials, machinery, furnishing and
internal employee training.

Conservation Activities: research, law enforcement and wildlife protection.
Outreach Activities: environmental education, regional training, reserve awareness
programs, exhibitions, publications, fundraising activities and public relations.
Socio-economic Projects: income generating projects for local communities

around reserves, such as eco-tourism services, jewellery making, dried fruit, herbs,
silverwork, candle-making, etc.

Funded Projects: Funds given by donors that are allocated to specific projects.
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Administration
& Finance
Division

* Silver Handicrafts Workshop in Dana Biosphere Reserve
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Human Resources and Training

· The number of RSCN’s employees in 2011 reached 339.
· Updated the HR management system for all RSCN employees.
· Followed-up the Regional Training Awards in partnership with the Hanns Seidel
Foundation, which has supported staff training and development in RSCN over
many years.

· Developed guidelines for RSCN’s training function to be integrated with the Ajloun
Academy programme.
· Participated in “Ramsat” workshop in Fujairah & gave a lecture on RSCN’s
experience in setting plans for Jabboul Matshalnd devision to seasonal areas.
· Executed several internal and external training programmes and participated in
several workshops, as shown in the following table:

Transformation Strategy
RSCN’s Board of Directors approved the adoption of Transformation Strategy, which
was prepared under the USAID project. The core of the Strategy revolves around 14

‘Big Ideas’, which have been devised to address the main perceived weaknesses and
needs within RSCN. These are summarized in table below.

The first steps to implement the ‘Big Ideas’ were taken in the last quarter of 2011,
under the leadership of the USAID Program Director and the Director General of

RSCN. Task groups were formed for each of the main categories of ‘Big Ideas’ and

given responsibility to develop action plans for implementation and to oversee the
process of change.

Brief Summary of the ‘Big Ideas’
Protected Areas
Create business models, development master plans and reserve management protocols that
standardise high grade management, improve cost effectiveness and meet investment needs.
Implement a new community engagement model that shifts RSCN’s role from direct employer
and partner to facilitator and galvanizer.
Build reserve education programs that engage local children and create the reserve staff of the
future (Junior Ranger program).
Information Management
Establish a Management Information System (MIS) as a foundation for tracking growth,
management decentralisation, qualification development and financial sustainability.
Establish a National Conservation Monitoring Center in the RSCN that maintains a
comprehensive conservation database of all reserves, publishes reports on the “State
of Conservation in Jordan,” and maintains a public database.

A number of regional and national organisations benefitted from RSCN’s regional
capacity building programmes, including:

Outreach, Membership and Advocacy

Jordan: Ministry of Environment, Aqaba Special Economic Zone Authority, Ministry

Expand membership and allied sponsorship and donation programs. Use it as a vehicle for
attracting “high paying strata”, influential people and royalty.

areas such as Saqi Al-Sdair local cooperative, Faqou’ local cooperative, Albarra

Give more attention to ‘cultivating' donors: institutionalize a process of acknowledgement,
regular communication and engagement in the work of RSCN

Syria: Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, Syrian Wildlife Society,

Strengthen advocacy programs and use Members and Friends more effectively to support
these programs

Palestine: Ministry of Agriculture, Authority for Environmental Quality and the

Staff, HR and Competencies

of Agriculture, UNESCO, the Tree Society andlocal communities around protected

livestock local cooperative, IUCN, Ministry of irrigation and Jordan Valley Authority.
Earth Centre, and Dair Mar Musa Reserve.

Palestinian Society for Wildlife Protection.

Establish qualification paths for staff, with curricula, manuals and certification linked to the
core competencies required.

Lebanon: Association for Forest Development and Conservation, Amwaj

Use the Academy to provide required qualifications for RSCN and other agencies
(and create revenue)

Reserve.

Create better career pathways and remuneration

Egypt: The Egyptian Society for the Conservation of Nature.

Environmental Society, the Nature Conservation Society, and Arz Al-Shouf Cedar
Emirates: Abu Dhabi Environment Agency
Sudan: The Public Environment Authority

The range of training courses that took place in Jordan and the region targeted
a wide sector of conservation related jobs and included ’Protected Area

Management’, ‘Management Oriented Research for Biodiversity’, ‘Law-enforcement
and Patrolling ’, ‘Eco-guiding and Ecotourism Development’, ‘Environmental

Business and Marketing
Transform Wild Jordan into a holding company, operationally separate from RSCN, with a
business-based board of directors, enabled to manage and invest more extensively in nature
based business that support RSCN’s goals
Create a concession and Public Private Partnership framework that enables RSCN to effectively
develop and expand its engagement with the private sector in the management of its
business operations

Education’ ‘Project Management’, ‘Training of Trainers’ and ‘Strategic Planning’.
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Projects
The Eco-tourism Project
Funded by USAID

·

Good progress was made on the restoration of Dana Village, which is destined
to become Jordan’s first heritage village for tourism. Over 95 applications for

renovation projects were received from village families and cooperatives and these
were developed into detailed designs for a wide range of tourist facilities. Local
contractors were appointed early in the year and work began on 40 new guest
rooms, shops, restaurants, an internet cafe and a reception and interpretation

center. Plans were also prepared for a new sewage and water system and a custombuilt solar hot water unit was constructed for pilot testing. Properties in the first

restoration phase are due for completion in summer of 2012. Once completed, the

scheme will bring significant social and economic benefits for the local community
and contribute to the protection of the adjoining Biosphere Reserve.

· A major new archaeological trail in Feynan was mapped and finalised, with

information and expertise provided by the American Centre for Oriental Research
and the British Institute for Research in the Levant. The trail will be developed for

both hiking and 4 x4 excursions and will provide a fascinating introduction to the

remarkable assemblage of archaeological sites in this area, which span 12,000 years
of human history.

· Writers and designers were commissioned to work with the Wild Jordan marketing
team to create high quality brochures and other interpretation materials for all

RSCN’s protected areas and all the main hiking trails and activities. These materials
enhance the visitors experience and help in better appreciating the work of RSCN,

brochures, promotional banners and trail guides were completed for Ajloun, Mujib
and Azraq.

Regional Nature Academy
Funded by USAID and TVET

Construction of the Academy started in June 2011 and rapid progress was made
during the rest of the year. The 3,500 square-meter complex is being built on a

large disused stone quarry near to the Ajloun Forest Reserve to avoid destroying

any trees and to demonstrate that development does not automatically mean the

destruction of the environment; that it can, in fact, contribute to the rehabilitation
of a damaged landscape. Stone from the quarry is being used for the external

walls of the building and state-of-the art environmental features and technology
are being introduced to create a truly ‘green’ construction. These features include
a geothermal energy system which will heat and cool the building using the

temperature difference between the ground surface and the rock strata 100 meters
below. It will also have solar assisted hot water system and a grey water recycling
system, making it virtually self sufficient in its energy needs.
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Integrated Ecosystem Management in
the Jordan Rift Valley Project
Funded by the Global Environment Facility

Agreements

· Signed an agreement with the Jordanian Company for the Development of
Development Zones in order to establish the Dead Sea Special Conservation Area.
· Signed an agreement with the Ministry of Tourism to establish a visitor center for
the Yarmouk Nature reserve in the ancient archeological site of Um-Qais.
· Signed and agreement with the Metrological Department of Jordan regarding
climate change and the exchange of metrological data.
· Renewed the agreement with Al-Su’lah Municipality regarding the Special
Conservation Area

· Officially declare Fifa Nature Reserve and Qatar Nature Reserve by the governent.
· Declare two ecologically important area: Rahma in wadi Araba and Al Khayouf in
king Abdullah Dam.
· Implement sustainable development programs and socio economic project in
Yarmouk and Fifa Nature Reserves and in Ibin Hammad, Humret Maeen & Shuleh
Areas.

Research and Survey

· Published scientific reports for eight sites, including Yarmouk, Fifa, Qatar and

Shaubak Reserves and the Al-Shu’lah, Ibn-Hammad, Rahmeh, and Humrat Maen
Special Conservation Areas.

· Published the National Climate Change and Biodiversity Report; the first report on
this subject in Jordan.
· Finished the economic evaluation of some reserves in the Jordan Rift Valley.
Biodiversity Conservation through Eco-Tourism in
the Mashreq Region Project
Funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation

· Published the management plan and the Bird guide of Sabkhat Al-Jabboul, the only
Ramsar site in Syria.
· Finished the eco-tourism development work for Aza Al-Shouf and Ammiq Reserves
in Lebanon and completed construction of the visitor centre and eco-friendly
restaurant in the Bekka Valley.

· Followed up the development of the on-line ecotourism network that was

transferred to RSCN in 2010 and is currently managed through the PR department.

Tourist Trail in Ajloun
Funded by the Siyaha Project

· Continued to implement several small tourism projects for local community
operators in the villages neighbouring the Ajloun Forest Reserve.
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Wild Jordan continued to expand and develop plans and activities that integrate
socio-economic projects with nature conservation, as summarised below:

Marketing and Sales

· Design & implement the “ Nature Station” moving exhibition idea with the

objective of highlighting conservation concepts & the risk that threatens Jordan’s

nature as well as providing solutions to protect it through nature reserves and the
succes stories behind it.

· Unity the guidelines for various piblications with RSCN & Wild Jordan’s corporate

identity and develop a visual identity for each reserve reflecting its unique nature
and biodiversity.

· Launched a group of seasonal promotional packages for RSCN’s eco-tourism sites
and socioeconomic products.
· Developed our partnerships with Jordanian artisans and institutions that are
Specialized in the design and production of handicrafts, including Nadia Dajani,

Burqan and the Nour Al-Hussein Foundation, and contributed to the launch of the

·

website: http://artdesignjo.com

Activated social media as a tool of direct communication with RSCN’s target

groups in order to promote our work in nature conservation, ecotourism and
socioeconomic development.

· Produced several information brochures for the reserves, such as the ‘Visitor’s

Guide’, which describe their biodiversity, conservation value and the activities that

people can enjoy. Designed a range of new socioeconomic products such as recycled
paper items, Dana candles, calligraphy products and Christmas’ gifts.

· Participated in several promotional exhibitions to increase RSCN sales.
Ecotourism and Facilities Development

· Continued the development and maintenance of ecotourism facilities in RSCN
reserves and built-up the capacity of the ecotourism staff to improve service
standards.

· Evaluated the satisfaction levels of visitors to RSCN facilities through guest surveys
in order to support service quality improvements.
· Signed contracts with new tour operators and expanded our partnerships with the
private sector to include summer camps for students. We also introduced special

Socioeconomic Projects

· Launched the Dana Candle Project and trained members of local communities to
run the project.
· Trained members of the Dana Women’s Cooperative on silvery jewellery production
at the Dana Biosphere Reserve.
· Enlarged the cooperation with the local communities around Dibeen Forest Reserve
by developing a new system for part-time employment.
· Established a partnership with the IRADA project to train women from local
villages on recycling and eco-toys production at the Azraq Lodge.
· Trained local students from the Ajloun area on Arabic calligraphy.
Dead Sea Panoramic Complex

· Started the operation of the Solar Energy Project, funded by the Japanese
Government.
· Established a unit to support the conservation team working on the Humrat

Maen Special Conservation Area and developed joint patrolling and awareness
programmes.

· Increased the number of visitors by 97% in comparison with 2010.

discounts for those tour operators dealing with domestic tourists in order to
encourage more Jordanian visitors.

Launched the ‘Weekly Wild Adventure’ initiative, with specially commissioned

bus trips and accommodation packages, to promote protected areas and increase
visitor numbers.

· Organised special trips to market RSCN sites, targething NGOs such as Unesco,
Unrowa and providing Facilities to host thier corporate events.

22

23

Wild Jordan
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* Dana Biosphere Reserve
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Advocacy

· Followed up the environmental media award.
· Finished the first stage of “Document the civil society efforts in supporting the
environmental policies” project.
· Prepared the strategy and project document of the “Gain public support to protect
forest of Jordan” project through the academy of educational development.

Environmental Education
The Environmental Education section continued the work on developing

environmental education and awareness programmes for schoolchildren all over

the Kingdom, while implementing a number of general environmental awareness
projects. Below is a summary of the section’s most important achievements.

· Finished the outreach strategy for the Integrated Water Resource Management
and Conservation Project in the Mujib Biosphere Reserve. This project aims to

influence the water sector and demonstrate how to conserve water in and around
the Reserve.

·
gave awards to the students who participated in the programme.
· Executed the Forest Inventory Campaign in Ajloun, Dibeen, Dana, and Yarmouk in
the occasion of international year of forests 2011.
· Participated in the Independence Day carnival that took place in the Children’s
Museum by organizing games that celebrate International Biodiversity Day.
· Organized a ‘Junior Rangers’ program in the Dana campsite to encourage a

Executed an educational programme for the ‘Birds Know no Boundaries Project’ and

new generation of young people from local communities to support nature
conservation.

Public Relations
The public relations section continued to promote RSCN’s projects and activities
through all kind of media in order to gain widespread public support for RSCN
activities. Below is a summary of the section’s most important achievements.

· Promoted membership through all RSCN sites, increasing the number of members
by 2% and boosting Friends to the grand total of 9,000 individuals.
· Organized an awareness campaigns to support international environmental
initiatives and through a mobile exhibition, known as the “Nature Station”,

presented the protected areas of Jordan and other wildlife habitats at venues

all over the Kingdom. These activities were organized in cooperation with the
marketing section and funded by the Arab bank.

· Joined millions around the world by taking part in Earth Hour 2011, a global

initiative against climate change. The second annual “Lights Out Jordan” event

took place at Wild Jordan, with over 500 participants from RSCN members, Friends,
and nature loversleading a candlelit march through Jabal Amman. The event was

funded by the INVEST Bank and organised in cooperation with the Greater Amman
Municipality, which arranged to switch off lights on various main roads in the
Capital.

· Participated in the international “Cleanup the World” Campaign in Dibeen Forest

Reserve, sponsored by the Arab Bank, where RSCN Members and Friends, Arab Bank
employees and schoolchildren all came together to help in cleaning up activities.

The following table presents the number of activities executed by the public relation section:
Awareness
campaigns

Members trips &
activities

Presentations to
the public

Other activities

5

11

8

10

· Drafted the biodiversity of Ajloun guidebook.
· Honor (100) activists whom participated in 2010 International Year of Biodiversity
activities in a special closing cermony.
· Coordinated the special training program in directorates on conservation concepts
taught in school.

*Nature Station
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*Earth Hour Event
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Azraq Wetland Reserve

· Reactivated the wetland rehabilitation committee and agreed on fire impact

mitigation mechanisms; and also reviewed the management plan resulted with
one year expansion.

· Rehabilitated the dry reedbed areas that are most vulnerable to fire damage and

produced digital maps of these areas in coordination with the Research and Survey
Section.

· Celebrated the Japanese-Jordanian Friendship Association, in cooperation with

the Japanese International Cooperation Agency (JICA), which is supporting one

of Azraq ‘s schools. The event was attended by local stakeholders, decision makers,
schools and school managers.

·
threatened according to IUCN.
· Activated all the recreation and tourism programmes in the wetland reserve,

Recorded the Ferruginous Duck in the wetland; a very rare species that is globally

including picnicking, Bedouin experiences, the Al-Dahek trail, and the safari
programme.

· Received a scientific report regarding the oldest human skeleton found in the
wetland, which is thought to date back to 20,000 years before Christ.
· Participated With the Hashemite Fund for Development and the German Agency

for International Cooperation (GIZ) in evaluation of the logo design for high areas/
Azraq Basin competition, and participated in the celebration that took place in the

Children’s Museum under the patronage of the Secretary General of the ministry of
Water and Irrigation.

· Hosted a field visit by Members of Parliament and representatives of the Health

and Environment Committee to check on the needs of the Azraq wetland reserve

·

and Azraq area.

·

distributed the workshop certificates to participants.

Hosted a field visit by the Head of the Environmental Police who participated in the
closing ceremony of the environmental police workshop held in the reserve and

Tested samples of reeds, algae and mushrooms collected from the wetland reserve
and sent them to the Hashemite University and the Jordan University for Science
and Technology.

· Carried out the Azraq Killifish Survey under the monitoring programme for this key
species.
· Developed a specialized bird watching programme for the wetland reserve.
Shaumari Wildlife Reserve

· Drafted a funding proposal for the Gulf War Compensation Programme to

rehabilitate the rangeland in and around the reserve and to develop the reserve’s
infrastructure and facilities.

· Finished the preparation of the new safari vehicles and designed the proposed
route in the reserve.
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· Imported seven Arabian Oryx from the Kingdom of Saudi Arabia to add new blood
stock to the Shaumari herd. The new individuals are now isolated in quarantine.
· Established an Oryx captive breeding unit, with 10 animals, and prepared an
isolation unit for them
· Finished of the preparation of the veterinary clinic.
· Prepared and operated the environmental police unit onsite.
Yarmouk Nature Reserve

· Finalized the preparation of a firefighting plan in cooperation with the forestry
directorate, civil defense, and public work directorate in the area including the
demarcation of fire vulnerable sites using GPS. A total of 16 fire incidents were
controlled in and around the reserve in 2011. Firefighting equipment was also
purchased for the use of all the parties involved.

· Selected potential sites for building an observation / monitoring tower, in
cooperation with the forestry directorate.
· Implemented a communication and outreach programme targeting local

communities. The programme was named Yarmoukna, which in Arabic stands for
“our Yarmouk”.

· Started the implementation of a socioeconomic strategy for the protected area that
includes several activities to increase the local communities’ benefit of the reserve.
Established one trail to be used for ecotourism and trained 12 people from local
communities in eco-guiding skills.

· Carried out the flora survey in the reserve and the surrounding Special.

Conservation Area and recorded the natural regeneration of the deciduous oak
trees.

· Carried out a survey on Oak diseases and baseline surveys of carnivores and
rodents, in cooperation with the Research Section of RSCN.

Fifa Nature Reserve

· Prepared the reserve monitoring and conservation plan.
· Distributed special barriers to 70 families in the Fifa area to protect them from
attacks by feral dogs.
· Built working relationships with decision makers and other key stakeholders and
partners, and most notably the armed forces and directorate of forestry.
· Participated with the local communities in the “Our Beautiful Village” campaign,

including donations of fruit trees to local communities and constructing sunshades
at bus stops.

· Provided local cooperatives with the needed infrastructure, furniture and equipment.
· Built the capacity of local cooperatives’ representatives in computer skills.
· Hired staff for all functional units in the reserve.
· Followed -up the building contract for the reserve’s new office.
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Reserves
Dana Biosphere Reserve
Continued the implementation of management programmes in conservation,

socioeconomic development, ecotourism, and local community outreach; namely:

· Developed a management plan for the Al-Barrah area through the newly

)iii( Developing an outreach strategy to engage decision makers and other groups that
can influence the management of the Reserve.

· Made qualitative improvements to the patrolling programmes in the Reserve using
new patrolling methods and techniques.
· Conducted dragon fly and fish surveys in the Mujib Basin, including the Hidan and
Mujib Rivers.
· Conducted a water quality survey for the water that flows from the Mujib Dam
towards the reserve.

Ajloun Forest Reserve

established livestock owners’ local cooperative and helped the cooperative secure
funds for its activities.

· Secured new project funds to conserve the globally threatened Syrian Serin
(bird species), which has a large population living in Dana.
· Organized a series of voluntary work days in cooperation with local cooperatives,

including cleaning-up campaigns and building rocky seats for resting along Wadi
Dana.

· Enhanced the relationships and opened communication channels with decision
makers in the Tafila Governorate, including the districts of Buseira and Qadeseyah.
· Promoted a photograph competition for students of Buseira district in cooperation
with the American Embassy in Amman.
· Supported a control program for feral domestic animals, especially dogs, in
cooperation with the Tafila Governorate.
· Followed up the management contract with Eco-hotels and the relationship with
the Hamza Tourism Cooperative and local communities in Feynan to organise
tourists’ transportation.

· Developed cooperation mechanisms with the Agriculture Directorate of Buseira to
issue grazing permissions in the Al-Barrah area of the Dana Reserve.
· Applied new ‘camera trap ‘techniques in the annual ibex survey in association with
Indiana University.
· Surveyed the Syrian Serin, owls, and other raptors in the Reserve.
· Surveyed the rangeland in the Al-Barrah area.
Mujib Biosphere Reserve

· Developed a 7 years strategic management plan to be implemented strating 2012.
This new plan builds on updated ecological research results.
· Several plans and strategies were prepared during the year, including:

)i( a land use plan around the reserve, which involved a review of the existing buffer
zone and internal zoning plan.

)ii( a strategy to manage and monitor the water resources in and around the reserve

through the ‘Integrated Water Resource Management and Conservation Program’.

· On the Occassion of announcing Mujib as the second Biosphere reserve RSCN

organised an event with the objective of local community decision markets raising
the awareness of on the importance of this achievement.
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Executed the annual forest inventory programme and updated the existing

· herbarium. The number of plant species in the herbarium reached 270 and the
plant list of the reserve reached a total of 411 species.

The benefits received by the local communities around the Reserve reached the

· equivalent of 178,000 JDs, which is 11 % higher than 2010.
Established a Reserve Steering Committee, including local community
· representatives and stakeholders, under the presidency of the Ajloun Governor.
Applied a set of precautionary measures to control fires, including fire breaks and
· grazing tall grasses, in association with relevant agencies.
Installed fixed ‘Automatic Camera Traps’ to monitor and study the Roe Deer
· and other animals’ movements and enrich the reserve’s database of wildlife
photographs.

Celebrated ‘International Forest Year’ in cooperation with the UNESCO Chair at

· Yarmouk University. The celebration was attended by 130 participants including
students and nature club supervisors from both Jerash and Ajloun. The event
included some activities and honoring of the winning clubs and students.

·

Carried out surveys of the rodents, bats, and carnivores in the reserve.

Dibeen Forest Reserve
Carried out forest inventory survey and monitored the regeneration of key species

· after the large fire that occurred in the Al-Aqra’a area of the reserve.
Applied the outreach programme with relevant stakeholders and reformed the
· reserve’s steering committee.
Applied the patrolling plan and followed up the forest fire fighting measures with
· all relevant stakeholders.
Introduced new approaches for forest fire monitoring and developed a scientifically
· based fire-fighting plan.
Applied the ‘young nature scientist programme’, through receiving schools’ trips
· and visiting schools to take part part in educational programmes.
Signed an agreement with Al-Ketteh Club to cooperate in the waste management
· programme funded by USAID.

13

· Effectively participated in applying national biodiversity strategies, such as the

Research and Survey Section

Dead Sea Development Plan and the Conservation of Landscape and Cultural

· Improved the Global Information System by linking it to other databases in RSCN

Values Plan around Ajloun Castle.

· Continued to engage in conservation programs at the international level through

and by creating a new programme that provides interactive web-based maps of
conservation sites.

· Adopted a new approach to the ecological monitoring programmes in protected

partnerships with global organisations, including Birdlife International, World
Conservation Union (IUCN) and Wetlands International.

areas, whereby priority is given to recording data on the key conservation issues of

· Started a specialized programme to integrate biodiversity concepts into land

each area so that management can me more targeted and effective.

· Finished several important baseline surveys and related reports, as follows:

use planning at the national level and terms of reference were developed for the

Humrat Maen, flora and rangeland assessment; Fifa, rodents, reptiles and

recruitment of a Land Use Planning Liaison Officer.

carnivores; Qatar; rodents, reptiles and carnivores; Shaubak, baseline survey; and

· Cooperated with the Government’s Forestry Department to rehabilitate the

Mujib, a fish survey.

· Performed a number of flora and fauna surveys in the current reserves in
cooperation with site research staff, using new techniques such as night camera traps.
· Finished the first stage of bird ringing training.

Qainousi Tree, estimated to be 800 years old, and one of the important historical
trees of Jordan.

· Developed several funding proposals for donors for supporting and improving

Law Enforcement Section

nature conservation programmes in RSCN reserves.

· Executed the patrolling plan all over the country in collaboration with the
environmental police, tourism police and environmental rangers.
· Established a committee to control the vagrant domestic carnivores in the south of
Jordan (Karak) in cooperation with the ministry of agriculture and the provincial
governor of Karak.

· Carried out a series of training workshops on the procedures of applying the
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).
· Evaluated the effectiveness of the implementation of hunting laws in cooperation
with relevant organisations.
· Participated jointly with the environmental police in international training courses
to present the Jordanian model of establishing the environmental police force and

of applying the CITES convention. This program was facilitated by the International
Fund for Animal Welfare (IFAW).

· Continued the implementation of the Soaring Birds Project, which aims to integrate
the conservation needs of soaring birds into wind farming projects and raise the
awareness of hunters and other sectors of this case.

· Carry on a seties of training workshops for the Rangers, Friends of the Police and
the Judicail Council.

*Blanford’s Fox
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Strategic Achievements in 2011
UNESCO’s declaration of the Mujib Nature Reserve as

Jordan’s second ‘Man and Biosphere Reserve’, after the
Dana Biosphere Reserve.

The formal declaration by the Government of the

Fifa and Qatar nature reserves as protected areas of

national importance. RSCN is currently developing the

infrastructure management programmes for these two
reserves.

Completion of the Transformation Strategy for RSCN,

following a lengthy and detailed institutional review
and evaluation. Preparations were also made for

implementing the Strategy over the next 5 years.
Devised a special program to examine the impact of

climate change on biodiversity in Jordan and developed a
five year plan to integrate climate change considerations
into all the functional units of RSCN.

Approved the basic system according to the modified

societies’ law, defined the in-charged ministry that was
the Ministry of Environment, and issued a registration
certificate and national number for RSCN.

National Campaign to Save
Bergish Forest
RSCN actively participated with several other
organisations in a national campaign against the military
academy in Bergish. A variety of public activities were
organized, media and social networks were employed
and lectures on the environmental impact of the project
were presented. The combined effect of these initiatives
convinced the government to freeze the project until
more acceptable alternatives could be found.

This annual report presents the past year’s
achievements of The Royal Society for the

Conservation of Nature, along with its future plans

The Signing of Cooperation
Agreements

to further nature conservation in Jordan.
Issa Shahin,

Secretary General

* Mujib Biosphere Reserve
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(1) A Memorandum of Understanding with the Ministry of
Tourism regarding the development and management of
the visitor centre complex in the Um Qais archaeological
site to support tourism programs in the nearby Yarmouk
Nature Reserve
(2) An Agreement with the Jordan -German University to
cooperate in the research and survey programme.
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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

Definitions
General Assembly

All active members of RSCN’s membership program.

President, and has been given the responsibility by the Government to care

Board of Directors

organizations in the Middle East to be granted such a public service mandate.

management of RSCN, consisting of nine elected members, who appoint an

for and protect the Kingdom’s biodiversity. As such, it is one of the few voluntary

Mission Statement
The Royal Society for the Conservation of Nature aims to conserve the biodiversity
of Jordan and integrate its conservation programs with socio-economic

development, while promoting wider public support and action for the protection
of the natural environment within Jordan and neighbouring Arab countries.
RSCN protects biodiversity by:

·
habitats and ecosystems.
· Conducting research to provide a scientific basis for conservation programs.
· Enforcing government laws to protect wildlife and control illegal hunting.
· Raising awareness on environmental issues through establishing nature

Setting up and managing protected areas to safeguard Jordan’s most important

The governing body nominated by the General Assembly to supervise the
additional two members from the General Assembly.

Board of Directors elections are held every four years, with the right to vote

exclusively reserved for Jordanian nationals. RSCN members gain the right to vote
for candidates after two years of uninterrupted membership, under the condition
that the member is a Jordanian national over the age of 20. A member gains the

right to run as a candidate for a seat on the Board of Directors after four years of
uninterrupted membership in RSCN.
Executive Committee

The committee that is charged with implementing the decisions and policies of the
Board of Directors and running the organization’s day-to-day operations and the
internal functions that facilitate the organization’s work.

conservation clubs, providing educational programs in reserves and integrating
biodiversity concepts in school curricula.

· Supporting the socio-economic development of rural communities by creating

job opportunities through eco-tourism, craft production, and other nature-based
businesses.

· Providing training and capacity building for environmental practitioners and other
institutions throughout Jordan and the Middle East.
· Encouraging public participation in RSCN’s nature activities through membership,
events and activities.
· Promoting public action for environmental protection through advocacy
campaigns and programs.

Helping Nature…Helping People
RSCN believes that nature conservation and economic development can go handin-hand. It also holds the belief that Jordan’s nature can provide the basis of an

alternative economy for members of poor rural communities that currently have
few opportunities to improve their livelihoods. Within and around its protected

areas, RSCN has been contributing to this alternative economy by developing eco-

tourism and other nature-based businesses that are generating additional income
and social benefits for some of the poorest people in Jordan. By providing tangible

benefits, such businesses not only position nature conservation in the “real world”,
but also create alternative and more benign uses of land, and gradually build-up
popular support for both the concept and practice of nature conservation.
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*Dana Village
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Board of Directors

President’s Word

Mr. Khalid Al-Irani

President

The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) is pleased to share with you

Mr. Issa Shahin

Secretary General

RSCN was first established. The number of achievements is too great to summarize

Mr. Ghassan Asfour
Mrs. Leila Sharaf

Dr. Hisham Al-KHateeb

Dr. Mohammed Sabarini
Mrs. Zein Shubeilat
Ms. Rana Nabir

Mr. Rabicca Al-Salti
Mr. Omar Abu-Eid

Mr. Yaseen Al-Talhoni

Vice President
Member
Member
Member
Member

our main achievements for 2011, in continuation of a process started in 1966 when

here in a few words but I would like to highlight those that represent a key event or
turning point in our endeavors to conserve Jordan’s biodiversity and link it to social
and economic development.

Member

The declaration of the Mujib Nature Reserve as a ‘Man and Biosphere Reserve’ under

Member

programmes in the Reserve that are built on integrating the protection of nature with

Member
Member

UNESCO gave RSCN international recognition for creating people-based conservation
the development of local community livelihoods.

At the national level, two new protected areas in the Jordan Rift Valley, Fifa and Qatar,
were officially declared by the government, representing a milestone towards the

Executive Team

biodiversity heritage. Outside of our protected area responsibilities, RSCN was also

Yehya Khaled

Director General

Mohammad Abdel Fattah

Director of Conservation Division

Mohammad Ali
Nasr Tamimi

Chris Johnson
Maen Smadi

Mahdi Qatrmeez
Enas Sakkijha

Rami Owaidat
Sultan Hanafi

Essmat Al-Shiyab
Mervat Batarseh

Omar Al-Shaoshan
Maen Al-Qudah
Reef Fakhouri

Omar Masarwah
Laila Malallah

Tarek Abulhawa
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completion of the national protected area network that will sustain Jordan’s critical

Director of Administration and Finance Division		

very active in supporting conservation-based land use planning initiatives and it led
the national campaign to save the natural oak forests of Burquish in Ajloun, which
were threatened by building development.

Acting Director of Wild Jordan Division

Starting construction of the “Nature Academy” in Ajloun was another key event for

Director.

become a center of excellence for training and capacity building in eco-tourism and

USAID Program Director/ Transformation Program
Head of Reserves Section

Head of Law Enforcement Section
Head of Research Section

RSCN during 2011. This state-of-the-art, environment friendly building is destined to

many other environmental disciplines for the people of Jordan and neighbouring Arab
countries.

Head of Human & Institutional Development Section

None of these major milestones could have been achieved without a strong

Head of Institutional Development Unit

institutional capacity and long-term sustainability, the Board of Directors adopted

Head of Administration Section

Head of Environmental Education Section
Head of Advocacy Unit

Head of Finance Section

institutional base and management team and to further strengthen RSCN’s

a transformation strategy, that will greatly improve the way RSCN operates over the
coming years.

Head of Marketing Section

Finally, Many thanks to everyone who has supported RSCN’s work in whatever

Head of Sales Section

colleagues on the Board of Directors.

Head of Tourism Facility Development/ Wild Jordan
Integrated Ecosystems Management in the Jordan
Rift Valley Project Manager

capacity, including RSCN staff, members, volunteers, ministries, donors and my

Khalid Irani
President

3

Contact

Shaumari Wildlife Reserve

Reserve Manager: Ashraf El Halah
Tel: (+962 7) 9 9957 939

The Royal Society for the Conservation of Nature

Fax: (+962 5) 3835 017

Email: shumari@rscn.org.jo

Tel:(+962 6) 5337 931/2
Fax: (+962 6) 5357 618

Reservations and Tourism: shumari.res@rscn.org.jo

Email: adminrscn@rscn.org.jo

Ajloun Forest Reserve

Wild Jordan Center

Reserve Manager: Nasser Abassy

Tel: (+962 6) 4633 589 / (+962 6) 4616 523

Tel: (+962 7) 9 9062 210

Fax: (+962 6) 4633 657

Fax: (+962 2) 2647 567

Email: wildjordan.center@rscn.org.jo

Email: ajloun@rscn.org.jo

Reservations and Tourism: ajlounreservation@rscn.org.jo

Dana Biosphere Reserve

Reserve Manager: Amer Al-Rfou’

Dibeen Forest Reserve

Fax: (+962 3) 2270 499

Tel: (+962 7) 9 9029 497

Tel: (+962 3) 2270 498/7

Reserve Manager: Basheer Ayasreh

Email: dhana@rscn.org.jo

Email:dibeen@rscn.org.jo

Reservations and Tourism: tourism.dana@rscn.org.jo

Reservations and Tourism: dibeen.res@rscn.org.jo

Mujib Biosphere Reserve

Yarmouk Nature Reserve

Tel: (+962 7) 9 7203 888 / (+962 3) 2313 059

Tel: (+962 2) 7505 354

Reserve Manager: Hesham Dheisat

Reserve Coordinator: Ali Subaihat

Fax: (+962 7) 9 9987 448 / (+962 3) 2313 059

Fax: (+962 2) 7505 368

Email: mujib@rscn.org.jo

Email: ali.subeihat@rscn.org.jo

Reservations and Tourism: mujib.res@rscn.org.jo

Fifa Nature Reserve

Dead Sea Panoramic Complex

Reserve Coordinator: Ibraheem Mahasneh

Complex Manager: Alaa Mujahed

Tel: (+962 3) 2300 067

Tel: (+962 7) 9 6337 773

Fax: (+962 3) 2300 068

Email: panorama@rscn.org.jo / alaa.m@rscn.org.jo

Reservations and Tourism: panorama.res@rscn.org.jo / alaa.m@rscn.org.jo
Azraq Wetland Reserve

Email: fifa.admin@rscn.org.jo
To all sections and reserves

P.O.Box 1215, Al-Jubaiha – Amman Zip Code 11941 Jordan

Reserve Manager: Hazem Al- Khreisha

Website: www.rscn.org.jo

Tel:(+962 5) 3835 225/ (+962 5) 3835 017

Fax: (+962 5) 3835 225 / (+962 5) 3835 017
Email: azraq@rscn.org.jo

Reservations and Tourism: azraq.res@rscn.org.jo / azraqtourism@rscn.org.jo
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* Outside Cover: Yarmouk Nature Reserve
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