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الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وقيادتها
العضوية.  برنامج  في  المنتسبني  جميع  للجمعية:  العامة  الهيئة 

أن  شريطة  عضويته  من  سنتني  بعد  االنتخاب  حق  العضو  ويكتسب 

الرتشح  أردنيًا وال يقل عمره عن عشري�ن عامًا ويكتسب حق  يكون 

لربنامج  انضمامه  من  سنوات  أربع  بعد  اإلدارة  مجلس  لمناصب 

العضوية.

مجلس اإلدارة: الهيئة المنتخبة من الهيئة العامة لإلشراف على 

تنتخبهم  تسعة  عضوًا،  عشر  أحد  من  ويت�كون  الجمعية،  إدارة 

انتخاب  ويتم  آخري�ن.  عضوي�ن  بدورهم  ويعينوا  العامة  الهيئة 

المجلس كل أربع سنوات ويكون حق التصويت محصورًا باألردنيªني 

فقط. 

مجلس اإلدارة (2022-2019):
السيد خالد اإليرانــــي                 رئيس مجلس اإلدارة

السيد غسان عصفور                 نـــــائــب الــــرئيس

السيد محمد شاهني                  أمني السر     

السيد سمري بندك                      عضـــــــــــــــــو

السيد بسام كنعان                     عضـــــــــــــــــو

السيد وضاح برقاوي                عضـــــــــــــــــو

اآلنسة رنــا الـنبـــــــــر                     عضـــــــــــــــــو

السيدة بتول العجلوني           عضـــــــــــــــــو

الدكتور دريد محاسنة               عضـــــــــــــــــو

السيد محمد علي                      عضـــــــــــــــــو  

السيد سمري فركوح                  عضـــــــــــــــــو
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التنفيذي:  الجهاز 

يحيى خالد                                         المــــــدير الـــــــعـــــام

د.نشأت حميدان                               مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي

سلطــــــــــان حنــــفــي                          مدير الدعم اللوجيستي وشؤون الموظفني

فادي الناصر                                     المــــــدير الـــــــمالي

م. عبد الرزاق الحمود                     مدير برنامج الحماية وتنظيم الصيد

مريفت بطارســــة                             مدير التعليم البيئي والعالقات العامة واالتصال

حسام العويضات                              قائم بأعمال مدير إدارة المناطق المحمية

أشرف الربقاوي                              مدير السياحة

أحمد عودة                                       قائم بأعمال مدير التنمية االقتصادية االجتماعية

الجهاز المسؤول عن اإلدارة اليومية للجمعية وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

مدراء المحميات:
م. عامر الرفوع                                 مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي

م. هشام الدهيسات                       مدير محمية الموجب للمحيط الحيوي

عثمان طوالبة                                  مدير محمية غابات عجلون

م. حازم الحريشة                              مدير محمية األزرق المائية

م.أشرف الحلح                                  مدير محمية الشومري لألحياء الربية

بشري عياصرة                                    مدير محمية غابات دبني

محمد ملكاوي                                 مدير محمية غابات الريموك

ابراهيم المحاسنة                           مدير محمية فيفا الطبيعية

م. محمود البدور                             مدير محمية برقع الطبيعية

م. فراس رحاحلة                              مدير مرصد طيور العقبة
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كلمة الرئيس:
لحماية  الملكية  للجمعية  السـنوي  التقريـر  لكـم  أقـدم  أن  يسـرني 

أزمة  عن  ناتجة  جمة  تحديــات  شــهد  الــذي   ،  2021 العــام  عــن  الطبيعة 

أثر علينا بكل االتجاهات،  فريوس كوفيد 19، وما فرضه من واقع جديد 

أو  السفر  قيود  بسبب  والخارج  الداخل  من  الزوار  أعداد  في  سواء 

السالمة  على  حرصا  والمناسبات  الفعاليات  إقامة  وتقيªيد  التموي�ل 

العامة.

بفضل اهللا ثم جهود العاملني في الجمعية والداعمني والممولني لها 

التحديات  هذه  تجاوز  في  الجمعية،  نجحـت  فقد  واألصدقاء،  والشركاء 

ووضعت الخطط البلدية وتم تطوي�ر الخطط والربامج بهدف الت�أقلم مع 

األوضاع الجديدة

حققت الجمعية مجموعة من األهداف خالل العام 2021 ولعل ابرزها ما 

يقوم به مركز مراقبة التنوع الحيوي حيث عمل على تنفيذ مجموعة من 

بنتائجها،  تفصيلية  علمية  تقاري�ر  وإصدار  المتخصصة  البيئية  الدراسات 

المراقبة  برامج  من  عدد  نفذ  تم  كما  دراسة،   (20) إلى  عددها  وصل 

والمنشور  الكتب  من  عدد  نشر  و  الطبيعية،  المحميات  في  السنوية 

للنباتات  الحقلي  الدليل  وأصدر   ، للنباتات  الهامة  بالمناطق  الخاصة  

الرتاخيص  بلجان  العربªية.، وإعداد (1383) خارطة خاصة  الشجرية االصيلة 

والدراسات.

و ضمن برامج حماية الموائل وإدارة المناطق المحمية  تم تجهيز مخيم 

للمبيت بمرافقه داخل حدود محمية الشومري لألحياء الربية، و التي 

رئيس مجلس اإلدارة

خالد أنيس اإليراني
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و  لتنزه  مناطق  وإنشاء  نوعها،  من  فريدة  تخيªيم  تجربة  للزائر  ستوفر 

و  (الشمالية  األزرق  قاع  منطقة  في  المحلي  للمجتمع  الرتفيه 

المجتمع  مع  بالشراكة  المحمية  حدود  ضمن  تقع  التي  و  الجنوبية) 

المحليªني  السكان  التنموية مع  المشاريع  لعدد من  باإلضاقة  المحلي، 

الطبيعية  الحياة  خدمة  في  تصب  التي  االتفاقيات  من  عدد  وتوقيع 

وتحسني واقع المجتمعات المحلية.

ويسرني أن أنقل لكم خرب افتªتاح نزل  برقع البيئي بالتعاون مع الديوان 

الملكي،  والذي  تصل طاقته االستيعابية لـ 30 شخصا، بهدف النهوض 

بواقع السياحة البيئية في الصحراء الشرقية.

واستمرت الجمعية في تطوي�ر إدارة المحميات بناًء على خطط إدارية 

محدثة كوسيلة لزيادة فاعلية اإلدارة الموقعية لهذه المحميات، حيث 

عجلون،  غابات  بمحمية  الخاصة  البيئية  اإلدارة  خطط  بتحديث  قامت 

الشومري  محمية  الطبيعية،  برقع  محمية  الطبيعية،  فيفا  محمية 

لألحياء الربية و المصادقة عليهم من قبل وزارة البيئة األردنية.

عالميا، تم اختيار محمية ضانا للمحيط الحيوي واحدة من بني أعظم  100 

موقع في العالم لعام 2021 كوجهة استªثنائية الكتشافها بحسب مجلة 

تايم العالمية وهو ما يؤكد بأننا نسري على الطري�ق الصحيح في تعظيم 

القيمة المضافة للمحميات على المستوى الطبيعي وإدارة السياحة 

البيئية.

في النهاية أؤكد أن كل هذه النجاحات وغريها مما ال يتسع المقام 

التي  المستدامة  التنمية  اهداف  مع  تªتوائم  والتي  لذكرها،  هنا 

في  العاملني  جهود  لوال  لتªتحقق  كانت  ما  المتحدة،  األمم  أطلقتها 

الجمعية، والشركاء والداعمني وأصدقاء الجمعية، وما يزال في جعبتنا الكثري 

من الخطط والطموحات التي سنعمل على تنفيذها تباعا، وفقكم اهللا جميعا في 

خدمة الطبيعة واإلنسان وهذا الوطن العزي�ز.

                                                                                    والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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عالية،  بفعالية  وإدارتها  المحمية،  المناطق  من  شبكة  ت�أسيس   •

وذلك من أجل صون األنظمة البيئية فيها.

وتيسري  الحيوي،  التنوع  في  المتخصصة  الدراسات  وتنفيذ  تطوي�ر   •

استخدامها في برامج صون الطبيعة. 

• حماية األنواع الربية وتنظيم الصيد في مختلف مناطق المملكة.

تعيش  التي  المحلية  المجتمعات  تستهدف  تنموية  مبادرات  تنفيذ   •

حول المناطق المحمية.

• تطوي�ر الربامج التعليمية في المحميات وذلك من أجل مشاركة أكرب 

ألطفال المجتمع المحلي في برامج حماية الطبيعة.

• تقديم برامج ت�أهيل وبناء قدرات متخصصة في مجاالت صون الطبيعة 

والتنمية المستدامة. 

برامج  في  التوسع  خالل  من  للجمعية  الشعبي  الدعم  زيادة   •

ودعم  رعاية  وبرامج  األصدقاء)،  فيها  (بما  والنشاطات  العضوية، 

لربامج  والسياسي  الشعبي  الدعم  زيادة  أجل  من  وذلك  الجمعية، 

عمل الجمعية المختلفة.

”تسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلى بناء شبكة وطنية من 

األردن،  في  الحيوي  التنوع  على  للحفاظ  وذلك  المحمية  المناطق 

وت³ت�كامل مع تنمية المجتمعات المحلية، وفي الوقت ذاته ت�أمني دعم 

شعبي لحماية البيئة الطبيعية في األردن والدول العرب³ية المجاورة." كمؤسسة تطوعية غري حكومية، وترأس الجمعية حال ت�أسيسها الراحل الملك الحسني كرئيس الشرف األعلى.

فوضت الحكومة األردنية الجمعية مسؤولية حماية الحياة الربية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة.

رسـالتنا:  ت�أسست الجمعية الملكية
لــــحمـــاية الــــــطبيعة عــــــــام

الـــطبيعة مـــن خـــالل: نعمـــل عــــلى حمـــاية 
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خالل  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  أنجزته  ما  يلي  فيما  نعرض 

اإلنجاز  من  المزيد   2022 العام  يحمل  أن  آملني   ،2021 الماضي  العام 

لحماية الطبيعة في األردن.

الـــــطبيعة  لــــــحمــــاية  الــــــمــــلكية  الــــــجمعية 

أمني السر  
محمد عيسى شاهني
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لقد نفذ فري�ق عمل الجمعية العديد من 

األنشطة والربامج خالل العام 2021 والمتمثلة 

في كافة محاور وبرامج عمل الجمعية، نعرض 

لكم أهمها ضمن األقسام اآلتية:
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الدراسات البيئية
المتخصصة والتي تم

إعدادها عام 2021

4عـدد  دراسات الطيور

• دراسة طائر السبد النوبي في  
محمية فيفا الطبيعية 

• دراسة طائر البحر الميت في محمية 
فيفا الطبيعية 

• دراسة طائر النعار السوري في 
محمية ضانا للمحيط الحيوي 

• برنامج مراقبة تعشيش طائر 
العويسق في محمية الموجب 

للمحيط الحيوي 

8عدد  دراسات نباتية

• تقري�ر برنامج مراقبة النباتات المهددة.
• دراسة اآلفات التي تصيب األشجار في 

محمية غابات عجلون.
• دراسة صحة الغابة في المحميات 

الغابوية.
• دراسة نباتات محمية برقع الطبيعية.

• دراسة األنواع الشجرية
• دراسات نباتات محمية وادي رم.

• دراسة األنواع الهامة ضمن مشروع 
المناطق النباتية الهامة/ محمية ضانا 

للمحيط الحيوي.
• دراسة سالمة الغابات في محمية غابات 

الريموك.

• دراسة بركة سمك االفانيس 
العربي وإطالق األفراد في 

محمية فيفا الطبيعية .

د  1عـــد دراسات األسماك

3عــدد  دراسات حيوانية

• دراسة حيوان الضب في محمية
   فيفا الطبيعية.

• دراسة البدن في محمية ضانا للمحيط الحيوي .
• تقيªيم المناطق المهمة للخفافيش في محمية غابات 

عجلون، عرجان، محمية غابات دبني.

عمل المركز على تنفيذ مجموعة من األنشطة والربامج كما يلي:

علمية  تقاري�ر  وإصدار  المتخصصة  البيئية  الدراسات  من  مجموعة  تنفيذ 
تفصيلية بنتائجها، حيث وصل عددها إلى (16) دراسة، كما تم تنفيذ عدد من 
الطبيعية، وفيما يلي ملخص ألهم  المحميات  السنوية في  المراقبة  برامج 

هذه الدراسات والربامج:

مركز مراقبة التنوع الحيوي

1
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نشر عدد من الكتب والمنشور الخاصة بالمناطق الهامة للنباتات ، إضافة الى الدليل الحقلي للنباتات الشجرية 
األصيلة العربªية.

2

نشر ورقة علمية بعنوان تحديد المواقع المناسبة الستعادة موطن المها العربي وإمكانات البيانات متعددة 
األطياف المستشعرة عن بعد. 

3

(Socotra Portal) وهي قاعدة بيانات عامة عن الجزي�رة  إصدار النسخة األولى من بوابة سقطرى 
وأهميتها للتنوع الحيوي وذلك ضمن أنشطة المشروع.

4

المعلومات  نظم  وحدة  خالل  من  وذلك  والدراسات،  الرتاخيص  بلجان  خاصة  خارطة   (1383) إعداد 
. GIS الجغرافية

5

أنواع الخرائط المعدة من خالل وحدة نظم المعلومات 
الجغرافية وأعدادها لعام 2021 

596
خارطة

787
خارطة

خرائط خاصة بلجان 
الرتاخيص و تقيªيم 

األثر البيئي 

خرائط خاصة بدراسات مركز مراقبة 
التنوع الحيوي، وأقسام الجمعية 

الملكية لحماية الطبيعة، 
والمشاريع، والطلبة، والجهات 

ذات العالقة.
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تطوي�ر  الربية:  لألحياء  الشومري  محمية 
مخيم  تجهيز  خالل  من  السياحي  المنتج 
محمية  حدود  داخل  بمرافقه  للمبيت 
الشومري لألحياء الربية و التي ستوفر 
 . نوعها  من  فريدة  تخيªيم  تجربة  للزائر 
المحلي  المجتمع  إشراك  على  العمل 
المها  قطيع  تطوي�ر  إعادة  بربنامج 
تطوي�ر  مشروع  تنفيذ  ضمن  العربي 
في  العربي  المها  من  حيوي  قطيع 

محمية الشومري لألحياء الربية. 

مناطق  إنشاء  المائية:  األزرق  محمية 
في  المحلي  للمجتمع  والرتفيه  للتنزه 
و  (الشمالية  األزرق  قاع  منطقة 
حدود  ضمن  تقع  والتي  الجنوبية) 
المحمية.  و تم تعميم استخدام الطاقة 
التابعة  المواقع  كافة   في  المتجددة 
لمحمية األزرق المائية ( النزل و اإلدارة 

و مركز الزوار).

محمية الموجب للمحيط الحيوي: تطوي�ر 
شراكة جديدة مع أبناء المجتمع المحلي 
من خالل إنشاء منتج سياحي جديد "مركز 
يت�كون من  الذي   " و  مغامرات الهيدان 
نزل بيئي و مركز استقبال و صالة طعام 
المجتمع  أفراد  قبل  من  يدار  الذي  و 
الموجب  بمحمية  المحيطة  المحلي 
مياه  مصدر  توفري   . الحيوي  للمحيط 
المزارعني   و  المواشي  ألصحاب  جديد 
بمحمية  المحيطة  المناطق  في 
الموجب للمحيط الحيوي من خالل تنفيذ 
خارج  مكعب  مرت  ألف   ٢٠ بسعة  حفرية 
اإلدارة  مع  بالتعاون  المحمية.  حدود 
تم  السياحة  و  البيئة  لحماية  الملكية 
في  (درون)  المسرية  الطائرات  إطالق 
لدعم  الحيوي  للمحيط  الموجب  محمية 

برامح الحماية و الصيد و التفتيش.

اختيار  الحيوي:  للمحيط  ضانا  محمية 
محمية ضانا للمحيط الحيوي واحدة من 
لعام  العالم  في  موقع   ١٠٠ أعظم   بني 
الكتشافها  استªثنائية  كوجهة   ٢٠٢١
والمقال  العالمية،  تايم  مجلة  بحسب 
الصادر في يوم ٢٠ تموز ٢٠٢١.   تطوي�ر 
عشري�ن  إضافة  خالل  من  الرمانة  مخيم 
مع  بالتعاون  للمخيم.  جديدة  خيمه 
و  البيئة  لحماية  الملكية  اإلدارة 
المسرية  الطائرات  إطالق  تم  السياحة 
للمحيط  ضانا   محمية  في  (درون) 
الحيوي لدعم برامح الحماية و الصيد و 

التفتيش.

مجموعة  تنفيذ  عجلون:  غابات  محمية 
مجال  في  التطوي�رية   المشاريع  من 
السياحة البيئية  و التي ستساهم في 
توفري فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع 
المحلي كمشروع إنشاء نزل بيئي جديد 
ومشروع  عجلون  غابات  محمية  في 
قرية العاب المغامرة و مشروع تعميم 
تجربة السياحة البيئية و مشروع تطوي�ر 
العمل  استمر  كما  العامة.  الحمامات  
لألكاديمية  تطوي�رية  خطط  دراسة  على 
الملكية لحماية الطبيعة و التي ستضم 
التنمية االقتصادية و  عدد من مشاريع 

برامج السياحة التجري�بية .

حــماية الـموائل الـطبيعية
وإدارة المناطق المحمية

تنفيذ  على  المحمية  المناطق  وإدارة  الموائل  حماية  برامج  ضمن  الجمعية  عملت 
برامجها السنوية في المحميات الطبيعية المختلفة في المحميات والمواقع التي 

تديرها الجمعية، وذلك كمايلي: 
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اتفاقية  توقيع  دبني:  غابات  محمية 
مشروع إنشاء مبنى لمشغل الفخار مع 
محافظة  مجلس  خالل  من  البيئة  وزارة 
بناء  عمل  لتنفيذ  يهدف  الذي  و  جرش 
عمليات  ليدعم  الفخار  لمشغل 
لمحمية  واإلدارية  المالية  االستدامة 

غابات دبني. 

المرحلة  تنفيذ  الريموك:  غابات  محمية 
غابات  محمية  نزل  مشروع  من  الثانية 
تجربة  للزائر  سيوفر  الذي  و  الريموك 
إقامة فريدة في أحضان محمية غابات 
فرص  خلق  في  سيساهم  و  الريموك 
المحلي.  المجتمع  ألبناء  عمل 
ووعي  كفاءة   رفع  في  المساهمة 
تنفيذ  خالل  من  المحلي  المجتمع  أبناء 
ووطنية  وتوعوية  بيئية  حمالت  أربعة 

بالتعاون مع المؤسسات المحلية.

برنامج  تطوي�ر  الطبيعية:  فيفا  محمية   
فيفا  محمية  في  المائي  النظام  إدارة 
اسماك  دراسة  خالل  من  الطبيعية 
للمحافظة على  المستوطنة  االفانيس 
ذاكر.  عني  لمنطقة  المائي  النظام 
منتجات  إلنتاج  األلوفريا  مشغل  تطوي�ر 
جديدة بطرق غري تقليدية و توفري الدعم 

و فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي. 

محمية برقع الطبيعية: افتªتاح نزل  برقع 
الملكي،   الديوان  مع  بالتعاون  البيئي 
مشاريع  إطار  ضمن  إنشاؤه  جاء  والذي 
المبادرات الملكية، إذ يت�كون من 10 غرف 
ومطبخ  ومطعم  لالجتماعات  وقاعتني 
البدوية  للجلسة  وخيم  عامة  ومرافق 
التقليدية، كما تصل طاقته االستيعابية 
بواقع  النهوض  بهدف  شخصا.   30 لـ 
السياحة البيئية في الصحراء الشرقية . 
لحماية  الملكية  الجمعية  وقعت  كما 
األمن  مديرية  مع  اتفاقية  الطبيعة 
العام الستحداث مفرزة لإلدارة الملكية 
لتطبيق  دعمًا  والسياحة  البيئة  لحماية 
في  الربية  األنواع  وحماية  القانون 
لمفهوم  وتشجيعًا  الشرقية،  المنطقة 

السياحة البيئية في المنطقة.

حدود  ترسيم  الطبيعية:  الضاحك  محمية 
المحمية و تطوي�ر خرائط جديدة لمحمية 
بــــــــــرامج  بتنفيذ  االستمـــــرار  الــــضاحك. 
وتشجيعًا  الصيد  و  الحماية  و  التفتيش 
 . البيئية المستدامة  لمفهوم السياحة 
من  عدد  وتصوي�ر  إعالميا  الضوء  تسليط 
المقاالت  و  التلفزي�ونية  الربامج 
الضاحك  بمحمية  التعريفي  الصحفية 

الطبيعية .
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آيلة  مع  بالتعاون  العقبة:  طيور  مرصد 
 " آيلة  " مسار ريشة  تم اطالق  -العقبة 
من  األول  يعد  والذي  الطيور  لمراقبة 
خارج  بيئي  المنطقة كمسار  نوعه في 
في  المساهمة  الطبيعية.  المحميات 
خالل  من  المحلية  المجتمعات  دعم 
مع  بالتعاون  الطبيعة  دكان  افتªتاح 
يعد  الذي  و  للتطوي�ر  آلية  واحة  شركة 
أبناء  منتجات  تسوي�ق  و  لعرض  وجهة 
الطبيعية  للمحميات  المحلي  المجتمع 
لمنطقة  السياح  و  الزوار  أمام 

آيلة-العقبة. 
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كما نفذت الجمعية عدة برامج في مجال حماية الموائل والمناطق المحمية كانت كاآلتي:

استمرت  المحمية:  للمناطق  اإلدارية  الخطط 
على  بناًء  المحميات  إدارة  تطوي�ر  في  الجمعية 
خطط إدارية محدثة كوسيلة لزيادة فاعلية اإلدارة 
بتحديث  قامت  حيث  المحميات،.  لهذه  الموقعية 
غابات  بمحمية  الخاصة  البيئية  اإلدارة  خطط 
برقع  محمية  الطبيعية،  فيفا  محمية  عجلون، 
الربية  لألحياء  الشومري  محمية  الطبيعية، 
والمصادقة عليهم من قبل وزارة البيئة األردنية. 

استمرار   المحميات:  التفتيش والحماية في  برامج 
المناطق  في  والحماية  التفتيش  برنامج  تطوي�ر 
األنظمة  أهم  على  المحافظة  أجل  من  المحمية 
تطبيق  تطوي�ر"  والعمل على  الطبيعية.   واألنواع 
التفتيش" وهو تطبيق جوال، حيث يسمح التطبيق 
الكرتونيا   والمضبوطات  المخالفات  بتوثيق 
سري  وخط  المخالفات  مواقع  تحديد  مع  بالميدان 
المفتشني بالميدان جغرافيا . وتم تجربة التطبيق 
تم  و  عجلون  غابات  محمية  في  المفتشني  مع 
لتسجيل  كأداة  بعدها  المواقع  لباقي  اعتماده 

المشاهدات اليومية واالعتداءات إن وجدت.
 2021 العام  خالل  التفتيشية  الجوالت  عدد  وصل 

داخل المحميات الطبيعية الى: 

قامت   : الطبيعية:  (البيئات)  الموائل  ت�أهيل 
ذات  الطبيعية  الموائل  من   (2) بت�أهيل  الجمعية 
تªتمثل  والذي  المحمية.  المناطق  في  األهمية 
محمية  في   (( السرحاني  سمك   )) ت�أهيل  بإعادة 
المسطحات  مراقبة  خالل  من  المائية  األزرق 
 2020 عام  خالل  ت�أهيلها  إعادة  تم  التي  المائية 
الثاني  النوع  و  فيها،  السرحاني  سمك  وإطالق 
محمية  في  المستوطنة))  االفانيس  ((سمك  هو 
فيفا الطبيعية من خالل  تطوي�ر برامج إدارة النظام 
للمحافظة  الطبيعية  فيفا  محمية  في  المائي 

على النظام المائي لمنطقة عني ذاكر.

تطوي�ر المرافق اإلدارية والبنى التحتية والمعدات:  
: طورت الجمعية المرافق اإلدارية والبنى التحتية 
باآلليات  المحميات  وزودت  المواقع،  في 
كما  عالية.  بفعالية  إلدارتها  الضرورية  والمعدات 
قامت الجمعية بتنفيذ مشروع تركيب نقاط لشحن 
المركبات الكهربائية عن طريقة الطاقة الشمسية 
الزوارة  من  بتموي�ل  طبيعية  محميات   ٦ في 

.BMZ األلمانية االتحادية للتنمية االقتصادية

استدامة االتصال: تعمل المحمياتªتعمل المحميات 
كافة  من  المعنيªني  مع  االتصال  استدامة  على 
وبشكل  وأنشطة،  برامج  عدة  وضمن  الشرائح 
االلتزام  مع  للمحميات  التوجيهية  اللجان  أساسي 

بتطبيق أوامر الدفاع للوباء العالمي ( الكورونا) .

جـــولة 17,215.00

في  الطاقة  مصادر  معظم  تحوي�ل  است�كمال 
المحميات إلى نظام الطاقة الشمسية المتجددة: 
الطاقة  أنظمة  إنتاج  من  التوفري  قيمة  بلغت 

الشمسية المتجددة

دينار سنويًا
95,946.53
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حماية األنواع وتنظيم الصيد
والوزارات  المختلفة،  الوطنية  المؤسسات  مع  بالتعاون  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  الصيد  بتنظيم  الحماية  برنامج  استمر 

والمؤسسات الحكومية المعنية، من أجل ضمان حماية األنواع الربية، وفيما يلي أبرز اإلنجازات:

صقور

طيور

برمائيات

ثديات

زواحف

01020304

إصدار شهاداتإصدار رخص صيد 
اجمالي الضبوطات سايتس جوالت تفتيشية

خارج المحميات

عدد 
2837

رخصة

عدد 
817
شهادة

عدد 
286

ضبط

عدد 
1780

جولة

األنواع المصادرة وأعدادها لعام 2021 

• توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية األمن العام لدعم برامج التفتيش في الصحراء 

الشرقية من خالل إنشاء مفرزة للشرطة البيئية في منطقة الرويشد.

• تنفيذ برامج تدري�بية توعوية للصيادين حول منهاج الصيادين المطور في الجمعية 

بتعاون مع مديرة األمن العام ونادي الرماية الملكي.

• تنفيذ برامج تدري�بية للشركاء منفذي القانون الخاص بحماية األنواع الربية وتطبيق 

اتفاقية السايتس ضمن مرتبات الشرطة البيئية، الجمارك، القضاة.

• تعاون أكرب مع وزارة الزراعة والجمارك فيما يخص تنظيم إدخال واخراج األنواع 

الربية من المعابر الحدودية تطبيقا التفاقية السايتس.

المراكز   في  الستخدامة  السايتس  باتفاقية  خاص  الكرتوني  تطبيق  تطوي�ر   •

.DOI الحدودية بالشراكة مع الصندوق الهاشمي، وتموي�ل من
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محمية برقع الطبيعية

542

مرصد طيور العقبة

1,727

استمرت إدارة السياحة البيئية بالرتوي�ج للمواقع التابعة للجمعية وتطوي�ر برامج وممرات سياحية جديدة، الستقطاب أكرب عدد من 
مرتادي المحميات ومحبي الطبيعة، وفيما يلي ملخص ألهم اإلنجازات:

• مجال التسوي�ق و الحجوزات و المبيعات: 

أعداد الزوار للمواقع خالل العام 2021

السياحة البيئية 

 .1
تنظيم (2) رحلة سياحية  على نظام حزم 

تشمل اإلقامة والوجبات واألنشطة 
لمحمية ضانا للمحيط الحيوي و محمية 

األزرق المائية .

 .2
تنظيم (3) رحالت تروي�جية بالتعاون مع 

شركة سواح بهدف تجهيز وتسوي�ق 
مواد دعائية لمحمية األزرق المائية و 

محمية الشومري لألحياء الربية  و 
محمية برقع الطبيعية و محمية  غابات 

عجلون . تنظيم (2) رحلة تسويقية 
للمؤثري�ن على شبكات التواصل 

االجتماعي لمحمية األزرق المائية  و 
الشومري لألحياء الربية و برقع 

الطبيعية .  

 .3
المشاركة في (5) فعاليات تختص 

بالسياحة لتسوي�ق مواقع الجمعية 
التي تضم كافة المواقع التابعة 

للجمعية الملكية لحماية الطبيعة .

 .4
 تطوي�ر وسائل الحجوزات من خالل 

تفعيل نظام إدارة المواقع السياحية 
في المواقع التابعة للجمعية بما 

يخص خدمات اإلقامة والطعام 
والشراب. واستحداث الحجز عن طري�ق 
تطبيق "الواتس اب" باستخدام أرقام 

وحدة الحجوزات التابعة للجمعية .

 .5
التعاقد مع (50) مكتب سياحي من أجل 

الرتوي�ج للمنتجات السياحية التي 
تقدمها المحميات الطبيعية 

واالستمرار بزيادة مبيعات السياحة 
من خالل مواقع الحجوزات اإللكرتونية 

.Airb و Booking.com مثل

محمية غابات عجلون

60,312

محمية غابات دبني

8,376

محمية الشومري لألحياء 
الربية

3,406

نزل األزرق

2,074

محمية األزرق المائية

8,887
نزل فينان البيئي في 

محمية ضانا للمحيط 
الحيوي

1,801

مخيم الرمانة في محمية 
ضانا للمحيط الحيوي

3,264

بيت الضيافة في محمية 
ضانا للمحيط الحيوي

13,369

محمية الموجب للمحيط 
الحيوي 

 30,938

محمية غابات الريموك

2,451

مجموع الزوار

137147 زائر
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عملت مديرية التنمية االقتصادية االجتماعية على تنفيذ برنامجها في تطوي�ر مشاغل الحرف اليدوية والمنتجات بشكل أساسي، 
وفيما يلي أبرز اإلنجازات:

الحرف  مشاغل  في  للعامالت   التدري�بية  الربامج  من  مجموعة  تنفيذ   •

ومشغل  عجلون  غابات  محمية  في  الصابون  بيت  مثل  اليدوية، 

ورفع  المنتج  تحسني  بهدف  الطبيعية  فيفا  محمية  في  األلوفريا 

الطاقة اإلنتاجية وتخفيض الكلف. 

فيفيا  محمية  في  األلوفريا  كمشغل  اليدوية  الحرف  مشاغل  تطوي�ر   •

التابعة  خنيزي�رة  منطقة  في  زراعية  وحدة  إنشاء  تم  فقد  الطبيعية 

في  ذلك  و  األلوفريا  صبار  زراعة  مشروع  لصالح  الجنوبية  لألغوار 

هدف توسيع الرقعة الزراعية الخاصة بزراعة صبار األلوفريا.

• قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بافتªتاح دكان الطبيعة في 

لتوفري  ذلك  و  للتطوي�ر  أيلة  واحة  شركة  مع  بالتعاون  العقبة  أيلة 

منتجات دكان الطبيعة في مدينة العقبة حيث تصبح متوفرة للسكان 

الرتوي�ج  زيادة  في  وتسهم  الساحلية،  المدينة  وزوار  والضيوف 

لمنتجات المجتمع المحلي مما سينعكس على رفع مستوى الدخل 

ألفراد المجتمعات المحلية. و بذلك بلغ عدد وحدات "دكان الطبيعة" 

في األردن 5 وحدات.

• تم افتªتاح  ركن لعرض منتجات مشاغل التنمية االقتصادية االجتماعية 

في محمية برقع الطبيعية و ذلك ليتسنى ألهل المنطقة و الزوار 

التعرف على منتجات الجمعية و شراءها. 

• توقيع اتفاقية إنشاء مشغل للسرياميك و الفخار في محمية غابات 

دبيªني.

المشاريع االقتصادية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية
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• أضافة منتجات جديدة  فقد تم  تطوي�ر بعض منتجات مشاغل 

التنمية االقتصادية االجتماعية كإنتاج أنواع موسمية جديدة 

من المربى الطبيعي (كمربى القرع بأنواعه القرع مع القرنفل 

كما  العنب).  ومربى  اليانسون  مع  القرع  مربى  و  القرفة  و 

بالعمل  الفسيفساء  مشاغل  و  النعام  بيض  مشاغل  قامت 

على إنتاج منتجات بتصاميم جديدة.

األردن  برية  في  الخاص  اإللكرتوني  المتجر  تفعيل   •

www.wildjordancraft.com   بفاعليه وعقد اتفاقيات 

برية  اإللكرتونية لعرض وبيع منتجات  بيع مع األسواق 

األردن.
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منفعة المجتمعات المحلية االقتصادية المباشرة من برامج المحميات للعام 2021 

محمية
الشومري

محمية
ضانا 

89,850

2,748,646

محمية
برقع

6,046,600

محمية
األزرق 

محمية
دبين

264,990

157,105

محمية
عجلون

محمية
اليرموك

737,620

184,982

محمية
الموجب 

محمية
فيفا

777,454

167,250

المجموع دينار أردني

 11,174,497.00

%5

%2
%2

%24

%1
%1

%3

%54

%0

%7

المفرق

الطفيلة

الزرقاء
عمان

أربد
عجلون

جرش

الكرك

مأدبا

العقبة

توزيع االستفادة من المحميات الطبيعية على المحافظات للعام 2021 

منفعة المجتمعات المحلية االقتصادية المباشرة من برامج  المحميات للعام 2021: 

بلغ إجمالي االستفادة من المحميات الطبيعية بشكل تراكمي على مستوى المملكة 11174497 احدى عشر مليون ومئة وأربعة 

وسبعون الفا وأربعمائة وسبعة وتسعون دينار موزعة على المحميات كما في الجدول أدناه:

من  محافظات  عشرة  لتشمل  الطبيعية  للمحميات  االقتصادية  الفائدة  توزعت 

هذه  من  استفادة  األعلى  المفرق  محافظة  كانت  حيث  المملكة  محافظات 

المحميات في حني كانت محافظة العقبة األقل استفادة وذلك حسب ما هو 

موضح في الرسم البياني أدناه: 
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يبني الشكل استفادة المجتمع المحلي حول المحميات الطبيعية

منذ 2010 ولغاية 2019

دينار

12000000

14000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0
2013

2246244

2014

2482135

2015

2274890

2019

5527485

1579425

2020

9744107

2329525

2021

8439422

2735075

2012

1635966

2011

1585652

2010

1200494

2018

2700259

1986375

2017

2121399

2009322

2016

1602375

1945451

ضانا

الموجب

األزرق

دبين

الشومري

فيفا

اليرموك

برقع

عجلون

25%

54%

7%

7%

2%

1%

2%

1%

1%

نسبة مساهمة المحميات في اجمالي استفادة المجتمعات المحلية للعام 

2019

تفاوتت نسبة مساهمة المحميات المختلفة في اإلجمالي العام الستفادة 

هي  برقع  محمية  كانت  حيث  الطبيعية  المحميات  من  المحلية  المجتمعات 

األعلى وبنسبة وصلت إلى %54 يليها محمية ضانا بنسبة %25 يليها محمية 

الموجب ومحمية عجلون بالتساوي بنسبة %7 يليها محمية األزرق ومحمية 

الريموك بالتساوي بنسبة %2 يليها بالتساوي كل من محمية فيفا ومحمية 

دبني ومحمية الشومري بنسبة %1 وذلك حسب ما هو موضح في الشكل 

أدناه.

حققت المحميات الطبيعية مجتمعة انخفاضًا في استفادة المجتمعات المحلية بمقدار (%1) تقري�با وذلك عند مقارنة دخل المحميات 

لهذا العام 2021 مع العام السابق 2020 ويعزى ذلك إلى انتهاء بعض المشاريع التي تنفذها الجمعية والشكل التالي يوضح ذلك.

الفائدة االقتصادية من 

المحميات عامة

الفائدة االقتصادية من المحميات من خالل 

المشرتيات المباشرة والوظائف وغريها.

القيم االقتصادية التي تقدمها 

المراعي في المحميات

الفائدة االقتصادية من المحميات من خالل 

توفري المراعي الطبيعية لمربي الماشية.
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عدد وتوزيع المشاريع االقتصادية حسب المحافظات 

الطفيلة جرشعجلونالكرك الزرقاء

28%
14%

22%17%

11%

حول  صغريا  مشروعا  عشر  ثمانية  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تدير 

وهي  منها  القري�بة  بالمحمية  مرتبطة  المشاريع  وهذه  الطبيعية  المحميات 

موزعة على المحافظات كما في الشكل التالي: 

توزيع وظائف المحميات على محافظات المملكة للعام 2021

عجلة  دفع  في  الوطني  المستوى  وعلى  الطبيعية  المحميات  أسهمت 

ما  خلق  تم  المحميات  هذه  إنشاء  وبسبب  حيث  النائية  المناطق  في  التنمية 

ثماني  على  موزعة  المحليªني  للسكان  دائمة  عمل  فرصة   (226) مجموعه 

كانت  حيث  عمان،  العاصمة  بذلك  مستªثنني  المملكة  محافظات  من  محافظات 

كانت  حني  في  المحميات  في  الوظائف  من  استفادة  األكرث  الزرقاء  محافظة 

محافظة مأدبا األقل استفادة وذلك كما هو موضح في الشكل أدناه.

4%

2%

24%

5%

22%

8%

23%

12%

المفرق

مأدبا

الطفيلة

أربد

الكرك

جرش

الزرقاء

عجلون
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االتصال من أجل الدعم الشعبي والسياسي

المعني³ني،  مع  التواصل  درجات  أعلى  على  للمحافظة  والمواقع  األقسام  مختلف  ضمن  وبرامجها  أنشطتها  الجمعية  واصلت   •
والشركاء، واألعضاء، وكافة داعميها من مختلف الشرائح. ويمكن إي�جاز هذه األنشطة والربامج ضمن اآلتي:

4-ظهور إعالمي كبري للجمعية سواء من خالل الجهات اإلعالمية، أو من خالل شبكات التواصل االجتماعي، وتضمنت األنشطة التالية:  1- تنظيم اجتماع الهيئة العامة: تم تنظيم اجتماع الهيئة العامة 
عن بعد عرب تطبيق زووم.  بسبب ظروف جائحة الكورونا. حيث 
الطبيعة  لحماية  الملكية  للجمعية  العامة  الهيئة  أقرت 
التقري�ري�ن المالي واإلداري للعام 2020. وكما تضمن االجتماع 
التقري�ر  في  والنظر   ،2020 للعام  الجمعية  إلنجازات  عرضًا 
مدققي  وتعيªني  وإقراره  ومناقشته   2020 لعام  السنوي 

الحسابات للجمعية لعام 2021. 

حماية  برامج  دعم  أجل  من  الخاص  القطاع  مع  فاعلة  شراكة   -2
الطبيعة، وتÔتمثل باآلتي:

- استدامة الشراكة مع البنك العربي من خالل دعم البنك لعدد 
من برامج الجمعية.

دعم  وكذلك  للتطوي�ر،  أيله  واحة  شركة  مع  الشراكة  تطوي�ر   -
برامج مراقبة الطيور ودعمها لمشروع إنشاء دكان الطبيعة 

في واحة آيلة.
- استدامة العالقة مع داعمي الجمعية والمانحني، إضافة الى 

استقطاب مانحني جدد لدعم برامج الجمعية.
البنك  دعم  خالل  من  االستªثماري  البنك  مع  الشراكة  تطوي�ر   -
تشجيع  الى  تهدف  والتي  والمشاريع  المبادرات  من  للعديد 
مفهوم سياحة المغامرة في محمية غابات عجلون وتوفري 

فرص عمل ألبناء المنطقة.

المحميات   إدارات  مختلف  نفذت  القرار:  صناع  مع  التواصل   -3
حول  القرار  صناع  فئات  كافة  مع  تواصل  برامج  الطبيعية 
المحميات، والذين يعدون شركاء أساسيون في برامج حماية 
الطبيعة، وقد اعتمدت هذه الربامج عدة آليات معتمدة كان 

أبرزها "اللجان المحلية إلدارة المحميات".
17827
صديق للجمعية

تسويقي  ومحتوى  واضحة  خطة  -تطوي�ر 
خاص بعمل الجمعية عرب شبكات التواصل 
صفحات  متابعي  وزيادة  االجتماعي، 

الفيس بوك بعدد: 

متابع  41,584.00 

المتابعني على  - وصل عدد 
حساب انستغرام

متابع 9,761.00

- وصل عدد المتابعني على 
حساب تويرت

متابع 9,146.00

اإلعالمية  الشراكات  وتوسيع  استدامة   -
وزيادة  وعالمية،  محلية  جهات  مع 

التغطيات المتنوعة لتصل إلى

   3446  تغطية.

- استخدام مركز برية األردن كموقع 
تروي�جي لربامج الجمعية 

ونشاطاتها وتسوي�ق برامج 
السياحة البيئية والتنمية 

االقتصادية االجتماعية.

6- الفعاليات: تنظيم عدد من الفعاليات 5- برنامج العضوية، وتضمن الربنامج اآلتي:
والحمالت العالمية والمحلية وصل 

عددها إلى: 

عـــــضـو  337
عدد األعضاء الفاعلني

فعالية   296

-تنظيم حملة للتعريف بمحمية ضانا وصلت 
لكافة دول العالم من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي حيث وصلت 
منشوراتها قرابة نصف مليون شخص.

-تنظيم حملة للتعريف بمشروع (الحفاظ 
والتنمية المستدامة لجزي�رة سوقطرة) 

والتعريف بالدور الذي تلعبة الجمعية 
على المستوى االقليمي والدولي.

عامة  واالتصال  اإلعالم  سياسات  -تطوي�ر 
ووسائل التواصل االجتماعي خاصة.
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األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة

استمر فري�ق عمل الجمعية بتطوي�ر برامج األكاديمية والتدريب اإلقليمي وفيما يلي ملخص لهذه اإلنجازات: 

 عقد (28) برنامجًا تدري�بيًا محليًا و جوالت ولقاءات لوفود من دول عربÔية،  كان أبرزها الجلسات الحوارية مع السادة القضاة  و الشرطة البيئية و المجتمعات المحلية و دورات تدريب 

المفتشني و مهارات التفتيش، والذي ركز على آليات و مهارات التفتيش ضمن حدود المحميات الطبيعية و خارجها . وفيما يلي أهم الربامج التدري�بية المنفذة وأعدادها:

أهم الربامج التدري�بية المنفذة عام 2021 وأعدادها

برنامج بناء قدرات المجتمع المحلي وادي عربة و رويشد  
في المجاالت التالية :( تدريب الحلويات الشرقية المالية 

لغري المالي³ني ، مدخل الى علم الموارد البشرية ، األرشيف، 
الخياطة، التجميل)  (تدريب محلي)

برنامج  بناء قدرات المفتشني  في الجمعيات و 
المؤسسات الشريكة و الشرطة البيئية و القضاة  بتموي�ل 

من مشروع هانس زايدل و مشروع السايتس في 
المجاالت التالية : ( برامج تعريفية ، تدريب المدرب³ني ، إنفاذ 
قوانني حماية الطبيعة و مهارات التفتيش) (تدريب محلي) 

برنامج بناء قدرات 
موظفي الجمعية على 
  (WEAP) برنامج المياه

( تدريب داخلي)

تنظيم برنامج بناء 
قدرات وفد جزي�رة 

سقطرى 

تنفيذ المنتدى 
اإلقليمي لقادة 
المحميات للسنة 

الخامسة على التوالي

تنظيم جولة استطالعية 
لوفد الهيئة العامة 
للبيئة / دولة الكويت

عدد11 

عدد1 عدد1 عدد1 عدد1 عدد2 

عدد11 

تنظيم جولة استطالعية 
لوفد جهاز شؤون

البيئة / جمهورية مصر 
العرب³ية
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بناء واستدامة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية، اإلقليمية والعالمية، منها:

المؤسسات العالمية

المؤسسات الوطنية

اإلدارة الملكية لحماية 
البيئة والسياحة

دائرة قاضيدائرة الجمارك وزارة البيئة وزارة الزراعة
القضاة

وزارة المياه

مؤسسة هانس زايدل
األلمانية

وكالة الغابات
األمريكية

 Common Purpose
International
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في  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  شاركت   •

العديد من الفعاليات البيئية كالتالي: يوم األرض، 

ساعة األرض ، اليوم العالمي لألحياء الربية ، حملة 

لألراضي  العالمي  اليوم   ، مستقبلنا  أشجارنا 

الرطبة ، اليوم العالمي للطيور المهاجرة من خالل 

ومشروع  المهاجرة،  الحوامة  الطيور  مشروع 

المحافظة على الرخمة (النسر المصري) الممول 

العالم  ومشاركة   . إنرتناشونال  البريداليف  من 

هذا  وموضوع  الحيوي،  للتنوع  العالمي  باليوم 

العام هو "نحن جزء من الحل". 

 : كالتالي  الندوات  في  فعال  دور  لها  كان  كما   •

جلسة تطوي�ر تشريعات حماية الطيور من الصعق 

الكهربائي.

  والمشاركة بالندوة االفرتاضية عابرة الحدود، حول 

المجتمعات السياحية في منطقة البحر المتوسط 

طري�ق  عن  المغامرة  سياحة  في  المستخدمة 

ورشة   في  والمشاركة   ميدوسا"   " مشروع 

القانوني  غري  للصيد  للتصدي  طري�ق  "خارطة 

وذلك  األوسط"  الشرق  في  بها  واالتجار  للطيور 

والمشاريع  انرتناشونال  بريداليف  من  بتنظيم 

الداعمة لها والمنفذة من خاللها.

بإطالق  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  قامت   •

المنتدى اإلقليمي الخامس إلدارة المحميات حيث 

شمل برنامج المنتدى جولة في مختلف المحميات 

الطبيعية في األردن للتعرف عن قرب على معايªري 

على  االطالع  الى  باإلضافة  المحميات  هذه  إدارة 

جلسات  و  المحميات  هذه  إلدارة  اليومي  العمل 

المؤسسة  من  الشركاء  مع  مفتوحة  حوارية 

باإلضافة  المجاالت  مختلف  في  العاملة 

على  المشاركني  وتدريب  المحلية  للمجتمعات 

من  مجموعة  المنتدى  ويطرح  الميداني.  العمل 

المحمية  المناطق  ادارة  أهمها  المواضيع 

في  البيئية  والمراقبة  الشمولي  والتخطيط 

البيئية  والسياحة  المناخي  والتغيªري  المحميات 

وتقسيم  البيئية  والتوعية  االقتصادية  والتنمية 

في  والتفتيش  والحماية  المحمية  المناطق 

برامج  في  المحلية  المجتمعات  ودمج  المحميات 

وبرامج  األولية  والدراسات  الطبيعة  حماية 

خطة  توجيه  في  وأثرها  والتقيªيم  المراقبة 

اإلدارة.

• كما وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تفاهم 

للتعاون  عمل   – إطار  وضع  بغرض  الجمعية  مع 

والطاقة.  والمياه  البيئة  مجاالت   في  المشرتك 

العلمي  التعاون  تعزي�ز  إلى  المذكرة  وتهدف 

الحيوي  التنوع  وحماية  تعزي�ز  مجال  في  والفني 

في االردن والتعاون على عقد الورشات التدري�بية 

وان  خاصة  المختلفة  التنموية  المناطق  في 

الجامعة تنتشر في مختلف مناطق المملكة، مما 

نطاق  على  الخضراء  الرسالة  نشر  في  يساهم  

الى  المذكرة  هذه  وتهدف  المملكة  في  واسع 

والزيارات  الفنية  والمعلومات  البيانات  تبادل 

مع  تªتوافق  التي  التعاونية  والمشاريع  واالبحاث 

األهداف والربامج لدى الطرفني.

المشاركات الدولية
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المشاريع التي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

• مشروع برنامج الشراكة في البحث 
األبيض  البحر  منطقة  في  واإلبداع 

.PRIMA المتوسط

األبيض  البحر  بلدان  في  لتطبيق  قابلة  المائية  األحواض  من  نموذج  عمل 
المتوسط ويعمم على باقي المناطق.

نموذج  لتطوي�ر  الالزمة  البيانات  توفري  في  المساهمة   •
تنبؤي يوضح كيفية استدامة حوض األزرق الجوفي خالل 
السنوات القادمة (البيانات تشمل خرائط جيولوجية بيانات 
واالبار  المياه  ومستويات  الضخ  ومعدالت  كميات 

الجوفية).
• تحديد منطقة الدراسة بحيث تشمل حوض األزرق المائي 

ومحمية األزرق المائية.
أهداف  على  الطالعهم  والقرار  العالقة  أصحاب  إشراك   •
ومخرجات مشروع برنامج الشراكة في البحث واالبداع في 

منطقة البحر األبيض المتوسط.

2023-2020

• مشروع األراضي الرطبة 
ومؤسسات المجتمع المدني 

CSOs

قرارات  بخصوص  الرطبة  باألراضي  أفضل  اهتمام  الى  المشروع  يهدف 
 ، المتوسط  البحر  إقليم  وشرق  جنوب  في  اإلقليمية  والتطورات  التنمية 
البحر  وتحسني بناء قدرات المجتمعات المدنية على األراضي الرطبة في 
المتوسطية"  المائية  الطيور  "شبكة  من  كل  خالل  من   ، المتوسط  األبيض 
وتحالف البحر األبيض المتوسط لألراضي الرطبة وكما يهدف المشروع الى 
تعزي�ز مساهمة المجتمعات المدنية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
وتعزي�ز قدرات المجتمع المدني على إدارة األنشطة في األراضي الرطبة 
وإجراءات الت�أثري على قطاعات التنمية التي تؤثر على األراضي الرطبة، وال 
لحوكمة  ايضا  يخطط  كما  الموائل.  تدهور  على  المؤثرة  العوامل  سيما 

المشروع، والتطورات المتقاطعة (مثل النوع، والبيئة والمناخ)

مسطحات   3 بواقع  المائية  المسطحات  ت�أهيل  إعادة   •
وت�أهيل الموائل في محمية األزرق المائية

• الحصول على موافقة لتموي�ل تطوي�ر القاعة الداللية في 
مركز الزوار

بالمشروع  الشريكة  المؤسسات  قدرات  وبناء  •ت�أهيل 
لحماية األراضي الرطبة. 

2022-2019
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من  حيوي  قطيع  ت�أسيس  •مشروع 
محمية  في  العربي  المها 

الشومري لألحياء الربية. 

العمل على ت�أسيس قطيع حيوي مستدام للمها العربي في محمية الشومري 
من خالل تنويع المصادر الوراثية وإعادة ت�أهيل المراعي والموائل الطبيعية.

• دراسة وتحليل الجينات ألفراد المها العربي المتواجد في 
جامعة  مع  بالتعاون  الربية   لألحياء  الشومري  محمية 
مما  بهم  الخاصة  التقاري�ر  وإصدار  والت�كنولوجيا  العلوم 
المها  ألفراد  الجيني  التنوع  في  الملحوظ  التحسن  وضح 

العربي. 
بمحمية  الخاصة  التفتيش  وخطة  اإلدارية  الخطة  تحديث   •

الشومري .
• تقيªيم المراعي وكتابة التقاري�ر الفنية ووضع خطة العمل

• رفع كفاءة فري�ق التفتيش من خالل إشراكهم بثالث برامج 
وكتابة  القوانني  وتطبيق  التفتيش  بمهارات  تدري�بية 

الضبوطات. 
والتنزه  الزوار  منطقة  ضمن  اإلرشادية  اللوحات  تحديث   •
المشي  وممر  الزوار  لمركز  الهندسي  التصميم  ودراسة 

ومركز االستقبال .  
• تجهيز وشراء معدات وتشغيل كافترييا مركز الزوار لجعلها 

اطاللة جاذبة للزوار.  
• رفع الطاقة االستيعابية لربنامج السفاري من خالل شراء 

سيارة سفاري كبريه الستيعاب عدد أكرب من الزوار. 

2021 - 2019

• مشروع إنشاء نزل بيئي في محمية 
غابات عجلون يتضمن (15) 

شاليه-الديوان
   الملكي العامر.

المبيت إلطالة مدة  لزوار  المخصصة  األكواخ  أعداد  زيادة  الى  المشروع  يهدف 
أجواء  في  اإلقامة  فرصة  إلعطائهم  الزوار  من  عدد  أكرب  وخدمة  اقامتهم 
المحمية  ايرادات  زيادة  في  المشروع  هذا  سيساهم  حيث  الخالبة  عجلون 
المنطقة/  في  البيئية  السياحة  وتشجيع  المنطقة  ألبناء  عمل  فرص  وتوفري 
عجلون  غابات  محمية  في  الزوار  إلقامة  خشبية)  (أكواخ  شاليهات  إنشاء 
بتصاميم جديدة متوافقة مع مبادئ السياحة البيئية في المحميات الطبيعية. 
شاليه.  لكل  م2   60 بمساحة  خشبية)  (أكواخ  شاليه   15 من  مكون  المشروع 
الملكية  المبادرات   - الهاشمي  الملكي  الديوان  قبل  من  ممول  والمشروع 

بقيمة 500,000 خمسمائة ألف دينار.

• االنتهاء من بناء األكواخ أل (15) 
• إنجاز أعمال التشطيبات والخشب والبالط لألكواخ 

• دهان جميع األكواخ 
• تقليم األشجار الموجودة في الممرات بني األكواخ 

2021-2020
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• مشروع قرية ألعاب 
المغامرة في 

عجلون-الديوان 
الملكي العامر.

سياحة  ولعشاق  للزوار  تفاعلية  انشطة  توفري  الى  المشروع  يهدف 
المغامرة إلطالة مدة أقامتهم في المحمية وتنويع األنشطة 

• إعداد التصاميم والمخططات الهندسية الالزمة. 
والبنية  لألساسات  المدنية  واألعمال  الحفريات  تنفيذ   •

التحتية .
• تنفيذ حائط التسلق واإلنزال ولعبة العبارة الهوائية 

الحبال  لعبة  وقواعد  الين  كيبل  الدبل  قواعد  ت�أسيس   •
واألرجوحة العمالقة. 

2021-2020

• مشروع تعميم تجربة السياحة 
البيئية-منظمة بالن انرتناشونال .

غابات  محمية  في  البيئية  السياحة  تجربة  تعميم  الى  المشروع  يهدف 
عجلون ومحيطها من خالل تحسني واقع الخدمات والربامج المقدمة للزوار 
وبناء  الالزمة  بالمعدات  والشراب  الطعام  خدمات  مزودين  تزويد  وأيضُا 

قدراتهم لتقديم خدمات سياحية مميزة.

• تنفيذ جميع االنشطة والتدري�بات. 
• شراء جميع المواد االزمة. 

• تنفيذ االغالق المالي للمشروع حسب االصول. 

2021- 2020

2021- 2020

• مشروع تطوي�ر الحمامات 
العامة-الالمركزية وزارة السياحة .  

• تطوي�ر الحمامات العامة والمظالت الخشبية التابعة لها. تحسني واقع الخدمات للمرافق العامة لزوار المحمية  2021

• مشروع شاليهات الريموك - 
مجلس محافظة اربد بالتعاون مع 

وزارة السياحة .  

تقديم خدمات الزوار بت�أسيس 10 وحدات سكنية ومركز الزوار والذي يشمل 
على مطعم وقاعة استقبال وترس ومكاتب إدارة سياحة بيئية ومرافق 

صحية وغرفة اجتماعات)

• الحصول على دعم مالي بقيمة   200.000الف دينار من 
السياحة  وزارة  مع  بالتعاون  إربد  محافظة  مجلس 
شاليهات  مشروع  من  الثانية  للمرحلة  البناء  الست�كمال 

الريموك
• إنجاز أعمال البناء 

• طرح عطاء التشطيبات لمركز الزوار
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• مشروع الفخار في محمية 
غابات دبيªني- وزارة البيئة.   

االستدامة  عمليات  ليدعم  الفخار  لمشغل  بناء  أعمال  تنفيذ 
المالية واإلدارية لمحمية غابات دبني.

من  لتوثيقها  تمهيدُا  المشروع  لتنفيذ  القانونية  االتفاقية  واعداد  تجهيز   •
الجمعية  بني  القانونية  االتفاقية  عمل  تم   ) البيئة.  ووزارة  الجمعية  إدارة 

ووزارة البيئة وتوقيعها حسب األصول من الطرفني ).

خالل 2022 لمدة 6 
شهور 

• مشروع الطري�ق إلى االعتماد على 
الذات – تطوي�ر القدرات للجمعية 

الملكية لحماية الطبيعة -الوكالة 
األمريكية .

تقوية القدرة المؤسسية للجمعية لتحقيق مهمتها في حماية 
القدرات  تقوية  عرب  وذلك  األردن،  في  الطبيعية  المصادر 
سيؤول  والذين  السياحة،  أنشطة  من  الدخل  وزيادة  المؤسسية 
في النهاية ألن ت�كون الجمعية مؤسسة مستقلة معتمدة على 

ذاتها.

مجموعة  من  فيها  يرتبط  ما  وكافة  المشروع  عمل  خطة  تنفيذ  متابعة   •
المخرجات. والتي تشمل اآلتي: 

• االنتهاء من تطوي�ر اسرتاتيجيات الجمعية التي تªتقاطع مع مخرجات المشروع 
االجتماعية،  االقتصادية  التنمية  اسرتاتيجية  السياحة،  اسرتاتيجية  وتشمل 
القدرات  وتطوي�ر  اليكرتونية  مؤسسة  الى  الجمعية  تحوي�ل  التسوي�ق، 
الطبيعة)  لحماية  الملكية  (األكاديمية  ألعمال  الجديد  والنموذج  البشرية، 

واسرتاتيجيتها، وضمن مسمى جديد (برية األردن – عجلون). 
• إضافة الى جانب مجموعة من الخطط والربامج والتقاري�ر، كانت كما يلي: 

في  التدريب  برامج  تطوي�ر  وخطة  السياحي،   المنتج  تطوي�ر  اسرتاتيجية 
التضمني  ونظام  الجمعية  موظفي  قدرات  بناء  وخطة  الملكية  األكاديمية 
والشراكة مع القطاع الخاص وريادي األعمال . خطة تطوي�ر برامج التدريب عن 

بعد من خالل االكاديمية الملكية لحماية الطبيعة. 
• متابعة تطوي�ر المنتج السياحي في المواقع السياحية التابعة للجمعية. 

• تطوي�ر برامج رفع كفاءة موظفي الجمعية ومهاراتهم.
•  تحسني بيئة العمل من خالل تخضري المكاتب. 

نظام  تفعيل  خالل  من  الكرتونية،  مؤسسة  الى  الجمعية  تحوي�ل  متابعة   •
الكرتوني في كافة المواقع إلدارة المرافق والحجوزات ومتابعة طرح عطاء 
أنظمة أخرى كنظام نقاط البيع وتطبيق رضا الزوار ونظام للدفع اإللكرتوني، 

ونظام إدارة موارد المؤسسة.
• اعداد أدلة هوية التصميم الداخلي والخارجي لمواقع عمل الجمعية.

2023- 2019
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2022-2018

2022- 2019

اإلدارة المت�كاملة وصون الموارد 
المائية في محمية غابات 

الريموك"، والممول من مؤسسة 
األمري ألربت الثاني-امارة موناكو

غابات  محمية  في  الطبيعية  المائية  الموارد  إلدارة  مت�كامل  نهج  تطبيق 
الريموك والتي تضمن المحافظة على نظام المياه الطبيعي، واالستخدام 

المستدام للموارد المائية في المنطقة.

المجتمع  مع  المستدامة  الزراعة  برامج  ت�أسيس   •
المحلي(مزرعتني كنماذج استطالعية للتعلم).

مهارات  على  المحلي  المجتمع  من  شخص   34 تدريب   •
الزراعة المستدامة.

واألدوات  المواد  من  باحتياجاتهم  المتدربªني  تزويد   •
تم  التي  المهارات  لتطبيق  والبذور  واألشتال  الزراعية 
تعلمها، وت�أسيس نواة لزراعات مستدامة في المنطقة 
المحلي.  المجتمع  في  الخربات  هذه  لنشر  نقاط  لت�كون 
هذا  تدعم  التي  المطبوعة  المواد  توفري  الى  إضافة 

الربنامج.

• تطوي�ر دليل المنح الصغرية لتطوي�ر سياحة المغامرات في 
دول البحر المتوسط.

الوطني  المجلس  عمل  وخطة  المرجعية  الشروط  إعداد   •
لسياحة المغامرات.

• إعداد الشروط المرجعية لتعيªني مدرب تسوي�ق أعمال.

• مشروع تطوي�ر وتعزي�ز سياحة 
المغامرات المستدامة في 

منطقة البحر األبيض المتوسط 
 (MEDUSA)

األبيض  البحر  حوض  دول  في  المغامرة  سياحة  لتطوي�ر  المشروع  يهدف 
المتوسط.
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• مشروع اإلدارة المت�كاملة لحوض 
الموجب المائي ( المرحلة األولى ) 

  MAVA Foundation for Nature   

أجل  من  الموجب  نهر  لحوض  المت�كاملة  اإلدارة  لتطبيق  المشروع  يهدف 
المائية  األحواض  ظروف  وتحسني  إدارة  في  إتباعه  يمكن  نموذج  تقديم 
المجاورة في داخل المملكة والمنطقة عموما. سيساهم المشروع على 
بحوض  المعنية  الجهات  تواصل وحوار بني  إنشاء منصة  مدى عامني في 
نهر الموجب، الرسمية منها وغري الرسمية، وذلك تمهيدُا لتحويلها الى 
لجنة وطنية رسمية معنية بتطبيق اإلدارة المت�كاملة بحوض نهر الموجب 

ومشّكلة من أطراف ممثله للجهات المذكورة.

تطورت  التي  و  للمشروع  التوجيهية  اللجنة  ت�أسيس   •
لتعمل كلجنة وطنية للمشروع في المستقبل.

مفهوم  على  التدريب  و  البيئي  التدفق  دراسة  تنفيذ   •
التدفق البيئي. 

• عمل حصاد مائي في اعلى حدود حوض الموجب. 
وادي  مخرج  على  المائي  للتدفق  رصد  محطة  تركيب   •
و  التدفق  لمراقبة  محوسب  نظام  تطوي�ر  و  الموجب 
الوطني  بالربنامج  ربطها  و  الكيميائية   المياه  خصائص 

لإلنذار المبكر للكوارث الوطنية.
الجمعية من خالل  المساهمة في رفع كفاءة موظفني   •
مشاركتهم في تدريب ال WEAP المرحلة األولى والثانية.
• تصوي�ر فيلم وثائقي  لمفهوم اإلدارة المت�كاملة لألحواض 

المائية و إمكانية تطبيقه في األردن .

2021-2019

• إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية  بمستويات اعلى برئاسة 2021 -2023
امني  وعطوفة  والري  المياه  وزارة  عام  امني  عطوفة 
عام سلطة المصادر الطبيعية و عطوفة امني عام وزارة 
البيئة حتى ت�كون لجنة وطنية لمفهوم اإلدارة المت�كاملة 

لألحواض المائية  .
للبدء  الرطبة  للمناطق  العالمية  المنظمة  فري�ق  زيارة   •

بعمل المرحلة الثانية من تقيªيم التدفق البيئي.
اإلدارة  لموضوع  القانوني  اإلطار  بمراجعة  البدء   •

المت�كاملة لألحواض المائية في األردن 
لعرض  البوسنة  في  الشراكة  اجتماع  في  المشاركة   •

منتجات المشروع 
• التحضري لورشة جلب التموي�ل  و التي ستعقد في العام 

المقبل.

• مشروع اإلدارة المت�كاملة لحوض 
الموجب المائي ( المرحلة الثانية )
   MAVA Foundation for Nature   

أجل  من  الموجب  نهر  لحوض  المت�كاملة  اإلدارة  لتطبيق  المشروع  يهدف 
المائية  األحواض  ظروف  وتحسني  إدارة  في  إتباعه  يمكن  نموذج  تقديم 
المجاورة في داخل المملكة والمنطقة عموما. سيساهم المشروع على 
بحوض  المعنية  الجهات  تواصل وحوار بني  إنشاء منصة  مدى عامني في 
نهر الموجب، الرسمية منها وغري الرسمية، وذلك تمهيدُا لتحويلها الى 
لجنة وطنية رسمية معنية بتطبيق اإلدارة المت�كاملة بحوض نهر الموجب 

ومشكلة من أطراف ممثله للجهات المذكورة.

إنجازات العام 2021 الهدف من المشروع الفرتة الزمنية اسم المشروع

30



• مشروع إعادة توطني طائر 
الحبارى في المملكة األردنية 

 International Fund )الهاشمية
.(for Houbara Conservation

صون  برامج  ت�كامل  على  للعمل  المشروع  هذا  يهدف 
واستدامة طائر الحبارى مع التنمية االجتماعية االقتصادية 
الدراسات  في  االستمرار  خالل  من  المحلية  للمجتمعات 
بحالة  المرتبطة  االقتصادية،  واالجتماعية  البيئية  واألبحاث 
دمج  آليات  وتعظيم  األردن  في  الحبارى  طائر  وتوزيع 
برامج صون  الفاعلة في  المحلية ومشاركتها  المجتمعات 
طائر الحبارى والعمل على التقليل من تناقص الحبارى في 
الجائر  والصيد  الخاطئة  البشرية  الممارسات  نتيجة  الربية 
فعالة  ومشاركة  وشعبي  سياسي  دعم  على  والحصول 

للمجتمعات المحلية.

• يتضمن المشروع ت�أسيس متحف تعليم بيئي تفاعلي للتعريف بالبيئات 
الطبيعية والتنوع الحيوي فيها وقد تم اإلنتهاء من تنفيذ الجزء األول 
والقاعة  الجمعية،  استقبال  مركز  من  يت�كون  والذي  المتحف  من 
الرئيسية ومرافقها. إضافة الى متابعة تصميم الجزء الثاني والذي 
ومتابعة  الخارجية،  الحديقة  وكذلك  الكافية،  وركن  القاعات،  يضم 

العطاء للتنفيذ في المرحلة الثانية.
• متابعة تطوي�ر المعروضات التعليمية الخاصة بالمتحف – الجزء الثالث 

للمتحف، ومكونات غرفة الصيد. 
• تحديد اهداف الخطة اإلدارية لمحمية برقع الطبيعية.

• شراء األدوات الداعمة لمفتشني محمية برقع الطبيعية.
• ت�أثيث مكتب إدارة محمية برقع الطبيعية.

• تنفيذ خطة التقسيم لمحمية برقع. 
• انهاء الدراسات النباتية لمحمية برقع .

أجهزة   10 تركيب  و  االردن  في  الكروان  لطائر  الثانية  الدراسة  انهاء   •
تªتبع .

2021-2018

2021-2018 • مشروع تعميم مفهوم المناطق 
الهامة للنباتات ضمن إطار 

المخطط الوطني لصون القيم 
الطبيعية/ توقف المشروع في 

عام 2020 وأعيد تفعيله في 
 Critical Ecosystem-نهاية العام

 (Partnership Fund (CPF

بمفهوم  المعرفة  تعزي�ز  الى  المشروع  هذا  يهدف 
الحوكمة  نظام  ضبط  وتعزي�ز  للنباتات،  الهامة  المناطق 
خالل  من  للنباتات  الهامة  المناطق  على  والمحافظة 
الوطنية  الخطط  في  الطبيعي"  "للرتاث  كمناطق  دمجها 
الستخدام األراضي، وتعزي�ز القدرات المؤسسية والفردية 
وتقيªيم  وتحديد  الحيوي  للتنوع  الهامة  البؤر  تعميم  في 

المناطق الهامة للنباتات.

 400 وطباعة  األردن  في  للنباتات  الهامة  المناطق  عن  كتيب  اعداد   •
نسخة.

• اعداد دليل الستخدامات األراضي لمناطق التنوع الحيوي في األردن.
• انتاج فلم عن المناطق الهامة للنباتات في األردن وعن المشروع.

•  اعداد برنامج مراقبة لألنواع النادرة على المستوى الوطني داخل 
المناطق الهامة للتنوع الحيوي.

الهامة  المناطق  لتشمل  الوطنية  التفتيش  خطة  على  التعديل    •
وكذلك تم تدريب 15 مفتش على مهارات التفتيش والتعريف باألنواع 

النباتية النادرة.
ومحمية  الريموك  غابات  محمية  من  كل  إدارة  خطة  على  التعديل   •
غابات دبني ومحمية غابات عجلون ومحمية ضانا للمحيط الحيوي حيث 
المحمية وكيفية  األنواع داخل  لتواجد  الحساسة  المواقع  تم إضافة 

المحافظة عليها.
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2023-2020 • مشروع دعم الربنامج المت�كامل 
للحفاظ والتنمية المستدامة 

.  GEF- لجزي�رة سقطرى

يهدف هذا المشروع الى تعزي�ز القدرات الحكومية وغري 
موقع  وحماية  إلدارة  مستدام  نحو  على  الحكومية 
التنوع  حفظ  خالل  من  سقطرى  لجزي�رة  العالمي  الرتاث 
واإلدارة  الغازية  الغري�بة  األنواع  وإدارة  البيولوجي 
التي ال رجعة فيها  الخسارة  المستدامة لألراضي لمنع 
والموارد  البيولوجي  والتنوع  الفريدة  البيئية  لألنظمة 

الطبيعية لجزي�رة سقطرى.

طبيعية  محميات  أربع  في  العمل  بدء   •
التي  و  المت�كاملة  اإلدارة  نهج  ضمن 
الخطط  اعداد  على  العمل  تضمنت 
اإلدارية و حزمة من المشاريع التنموية 

و تدريب الكادر المحلي. 
• تطوي�ر و نشر بوابة سقطرى النهائية. 

بما  الجزي�رة  تقسيم  خطة  بعمل  البدء   •
يخص التنوع الحيوي. 

• انهاء التصميم و طباعة الطبعة األولى 
بالصيد  المستهدفة  األسماك  كتاب  من 

في أرخبيل سقطرى. 
في  الفاعلية  تقيªيم  دراسة  انهاء   •

المحمية سقطرى.
• تحديث قائمة األنواع الدخيلة. 

• انهاء النسخة اإلنجليزية من دليل األنواع 
الدخيلة و المست�أنسة في سقطرى. 

في  الصناعي  المحجر  بمعاملة  البدء   •
ميناء سقطرى. 

• عمل اكرث من عشر حمالت إلزالة األنواع 
ورشة  تنفيذ  و  المحمية   في  الدخيلة 
تعريفية على مستوى الجزي�رة بخطورة 
النشرات  بعض  و  الدخيلة  األنواع 

التوعوية. 
لالستخدام  اإلدارة  خطة  بتحضري  البدء   •

المستدام لألراضي. 
• انشاء بنية تحتية اساسية في ديحمري 

البحرية. 

• تنفيذ 10 ورشات عمل تحت عنوان الزراعة 
المستدامة حول المحميات .

األردن  في  المحميات  مدراء  من   4 تدريب   •
للمحميات  المت�كاملة  اإلدارة  على 

الطبيعية.
للمشروع   التوجيهية  اللجنة  اجتماع  عقد   •

في عمان .
المت�كامل  البيئية  التوعية  برنامج  عمل   •

لطالب المدرس ع فصلني .
مجال  في  المحلية  الجمعيات  قدرات  بناء   •

اإلدارة المؤسسية. 
• تدريب كافة فري�ق المشروع على مراقبة 

الطيور السوقطرية .
• عمل دراسة تقيªيم خدمات النظم البيئي ( 

بالتعاون مع جامعة سابيانزا- روما ) .
   CABA الدوليªني  الشركاء  عقود  إنهاء   •

وجامعة سافيانزا في روما .
جزي�رة  على  السالحف  حماية  برنامج  تنفيذ   •

سقطرى. 
وإعداد  المحميات  فعالية  تقري�ر  كتابة   •
التنمية  دراسة   : الميدانية  الزيارة  تقاري�ر 

االجتماعية وتمكني المرأة والمراعي. 
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 GEF -2 مشروع الطيور المحلقة •
and UNDP

اإلطار  في  الحوامة  للطيور  الهامة  المواقع  لتعميم  والتخطيط  التقيªيم 
الحالي لتخطيط استخدام األراضي على طول وادي األردن.

الحوامة  الطيور  حماية  ت�كفل  التي  الضمانة  اإلجراءات  وإقرار  تطوي�ر   -
الزراعة،  الطاقة،  السياحة،  (الصيد،  الخمسة  القطاعات  في  وإدماجها 

وإدارة النفايات).
- تنفيذ برامج للتوعية وبناء القدرات ألصحاب العالقة والشركاء الوطنيªني 
في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلدماج مفاهيم الطيور الحوامة 
الجديدة  ومسارات الهجرة وتمكينهم من دعم وتنفيذ إجراءات الضمانة 

للتخطيط.
- تطبيق اإلجراءات في عدد من المشاريع الرائدة في القطاعات الخمسة 

الرئيسية وتعميمها على المستوى الوطني.  

بت�كهرب  خاصة  إقليمية  ندوة  تقديم  في  المشاركة   •
الطيور.

الدولية  االتفاقيات  ضمن  األردن  التزامات  تقري�ر  تحضري   •
لحماية الطيور المحلقة.

• متابعة شركات الرياح لتحميل بيانات مراقبة الطيور على 
قاعدة البيانات.

للجهة  وارساله  والمالي  الفني  اإلنجاز  تقري�ر  تحضري 
المانحة.

• تنفيذ ورشة عمل وطنية حول أفضل الممارسات البيئية 
لحماية الطيور في مشاريع طاقة الرياح.

• تحضري تقيªيم الممول للشركاء في المشروع.
ضمن  األراضي  الستخدامات  اإلرشادية  الخطوط  تحضري   •
اجتماعات  وعقد   KBAs الحيوي  للتنوع  الهامة  المناطق 

مع الوزارات المعنية العتمادها.

2022-2018
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2022-2020  MAVA مشروع الطيور المهاجرة •
المرحلة الثانية

وتعريف  المهاجرة  الطيور  على  الطاقة  مشاريع  بت�أثري  الوعي  -زيادة 
المناطق األكرث خطورة عليها.

بحماية  الخاصة  والتشريعات  الوطني  الدليل  تنفيذ  لدعم  -إجراءات وطنية 
الطيور المهاجرة.

-مشاركة جميع المؤسسات والقطاعات في حماية الطيور المهاجرة من 
خالل التدريب ومشاركة المعلومات .

• عقد اجتماع لجنة الطاقة مع وزارة البيئة.
الصعق  تدريب  منهاج  لتطوي�ر  المرجعية  الشروط  تحضري   •

الكهربائي.

2023-2019 مشروع الرخمة (النسر) المصرية
  EU Life

على  بالمهددات  الخاصة  والبيانات  المصري  النسر  توزيع  بيانات  -جمع 
النسر المصري في األردن.

-تعريف المناطق األكرث خطورة على النسر المصري.
-زيادة الوعي بأهمية النسر المصر كنوع مهدد على المستوى العالمي 

والمهددات عليه.
أبراج  (عزل  خطورة  األكرث  المناطق  في  التخفيفية  اإلجراءات  -تطبيق 

الكهرباء).

• تحليل العروض المالية لعزل خطوط الطاقة شمال األردن.
• تحضري التقري�ر اإلنجاز الفني والتقري�ر المالي.
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• مشروع تحسني البنية التحتية 
الخضراء في األردن من خالل 

إجراءات العمالة المكثفة بتموي�ل 
من الوكالة االلمانية للتعاون 

الدوليGIZ - التعاقد الثاني 
والتعاقد الثالث 

المحلية  المجتمعات  لسكان  المعيشية  الظروف  تحسني 
عمل  فرص  توفري  خالل  من  للمحميات  المجاورة  والمناطق 
لفرتة زمنية ما بني 40 الى 80 يوم عمل يقوم العمال خالل 
العامة  والحدائق  المتنزهات  ت�أهيل  بإعادة  الفرتة  هذه 
النباتية  األصناف  وزراعة  الخضراء  التحتية  البنية  وتحسني 

األصيلة للمنطقة وت�أهيل الممرات السياحية.

الشومري،  األزرق،  المملكة:  من  مختلفة  مناطق  في  المشروع  تنفيذ   •
الريموك، دبني، عجلون، وفيفا وتم تشغيل 314 عامل وعاملة من الجنسيتني 

األردنية والسورية.
• إعادة ت�أهيل المناطق المحمية والمناطق المحيطة بها من خالل اإلجراءات 

التالية.
األشجار  وتقليم  وزراعة  الرئيسية  والطرق  الزوار  مسارات  ت�أهيل  إعادة   •

الكثيفة في كل من محمية األزرق والشومري.
• إعادة ت�أهيل المتنزهات مثل متنزه ملكا في الريموك وانشاء منطقة تنزه 

في قاع األزرق .
مزرعة  ت�أهيل  على  والعمل  عجلون  محمية  في  العضوية  المزرعة  ت�أهيل   •

مشروع األلوفريا في منطقة فيفا.
• العمل على بناء قدرات عمال المشروع وذلك من خالل ورشات تدري�بية في 
الحدادة  وبرنامج  الصحية،  التمديدات  برنامج  الكهرباء،  (برنامج  مهنية  برامج 
وغريها من برامج الزراعة المنزلية) وتزويدهم بالِعدد المناسبة لكل برنامج. 

لتسهيل فرصة اتخاذ أحدهم هذه الحرفة كمهنة يقوم بمزاولتها بعد ذلك.
على  التشجيع  بهدف  وذلك  المحميات  في  كهربائية  شحن  محطات  انشاء   •
من  والحد  الغازات  انبعاث  من  التخفيف  وبالتالي  الكهربائية  سيارات  اقتناء 

التلوث.
للنباتات الشجرية  الحقلي  الدليل  • إعداد وإصدار كتيب إرشادي تحت مسمى 

االصيلة.

2021 -2020

• مشروع المسطحات المائية
( أسماك االفانيس)- الجمعية 

الملكية لحماية الطبيعة .

على  باالنقراض  المهددة  االفانيس  اسماك  ت�أهيل  إعادة 
المستوى المحلي واالقليمي والعالمي .

أسماك  من  العينات  الستقبال  وت�أهيله  بالماء  وتعبئ�ته  المسطح  تجهيز   •
االفانيس.

• تجميع 50 عينة من األسماك للدراسة.

2022- 2021
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• مشروع مزرعة األلوفريا -مؤسسة 
يوحنا بولس الثاني

• زراعة نبات صبار األلوفريا وسقايته وإنتاج منتجات أولية مشروع تنمية اقتصادية اجتماعية كنموذج غري تقليدي للزراعات النوعية.
• عقد ورشة تدريب لعمال مشغل األلوفريا لتطوي�ر منتجات 

األلوفريا 
لألغوار  التابعة  خنيزي�رة  منطقة  في  زراعية  وحدة  جلب   •
في  وذلك  األلوفريا  صبار  زراعة  مشروع  لصالح  الجنوبية 
صبار  بزراعة  الخاصة  الزراعية  الرقعة  توسيع  هدف 

األلوفريا.

2021

2022-2021 • تطوي�ر اتفاقية السايتس باألردن، 
المرحلة الثانية- وحدة إدارة 

المشاريع في الداخلية االمريكية .

دعم تطبيق إتفاقية السايتس ودعم الجهود المحلية في االستفادة من 
البيئي  والتطبيق  باإللزام  الخاصة  الممارسات  وأفضل  الدولية  التجارب 

الخاص باالتفاقية من ناحية نظرية وعملية.

• تم انتاج فيلم يوضح إنجازات قسم الحماية و تنظيم الصيد 
لألنواع   توعوي  فيلم  و  السايتس  اتفاقية  بتطبيق 

المدرجة ضمن اتفاقية السايتس.
• تطوي�ر قاعدة البيانات و  متابعة تفعيلها.

و  الجمارك  من  القرار  لصناع  عمل  ورشات  أربع  عقد   •
الشرطة البيئية. 

• الحصول على تموي�ل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. 
• االنتهاء من تصاميم للمقرتحات الخاصة بالمتحف  البيئي و 

غرفة الصيد.
توثيق  و  إلدارة  (السايتس)  تطبيق  تصميم  من  االنتهاء   •
اتفاقية  ضمن  المدرجة  األنواع  عبور  عمليات  جميع 
بالتعاون  بشراكة  األردنية  المملكة  حدود  عرب  السايتس  

مع الصندوق الهاشمي .

2021-2020 • مشروع تطوي�ر وتشطيبات مركز 
زوار الهيدان- الديوان الملكي 

العامر  .

انشاء نزل بيئي في مركز مغامرات الهيدان يحتوي على خدمات فندقية 
و8 غرف إلقامة الزوار .وإي�جاد تجربة سياحية جديدة في المنطقة .وخلق 
فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي حول الموقع .وتحسني الدخل المباشر 

وغري المباشر للمنطقة. 

• تنفيذ أعمال البنية التحتية واألعمال اإلنشائية. 
ومنطقة  فندقية  غرف   8 من  والمت�كون  النزل  إنشاء   •

استقبال وصالة طعام.  
• تنفيذ تصميم األثاث والديكورات.

وتشغيل  إلدارة  المحلي  المجتمع  أبناء  أحد  مع  التعاقد   •
النزل .
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1. االستمرار في تطوي�ر إدارة المحميات من أجل الوصول إلى فعالية 
عالية لكافة برامجها وضمن أفضل الممارسات العالمية.

2. التعامل مع موضوع دراسات التنقيب عن النحاس في محمية ضانا 
ضمن أفضل المعايªري البيئية.

3. زيادة فعالية برامج الحماية وتنظيم الصيد و التواصل مع الشركاء.
الجمعية  ومبادئ  سياسات  ضمن  جديدة  سياحية  منتجات  تطوي�ر   .4
السياحة  برامج  وتطوي�ر  الجمعية،  دخل  زيادة  أجل  من  وتسويقها 

التجري�بية وسياحة المغامرات.
تحقيق  أجل  من  االجتماعية  االقتصادية  التنمية  برامج  تطوي�ر   .5
حول  األعمال  ريادة  برامج  وبناء  الربامج،  لهذه  المالية  االستدامة 

المجتمعات المحلية.

6. است�كمال ت�أسيس مركز وطني للتوعية (متحف تعليمي) في مبنى 
الجمعية الجديد.

7. تطوي�ر برنامج اتصال و تسوي�ق شامل لكافة أعمال وبرامج الجمعية 
بحيث تصل الى أكرب عدد للحصول على الدعم في كافة األصعدة.

العمليات  كافة  في  الكرتونية  مؤسسة  الى  الجمعية  تحوي�ل   .8
والخدمات التي تقدمها.

9. تطوي�ر الموارد البشرية في المؤسسة وتحفيزها، و بناء القدرات 
بفعالية  األعمال  إلنجاز  تطوي�رها  يتم  التي  األعمال  لنماذج  وفقًا 

عالية.
10. تطوي�ر مرصد طيور العقبة حسب الخطة التطوي�رية المتفق عليها 

مع سلطة منطقة العقبة .

11. إعادة تصميم كافة برامج الجمعية من أجل تحقيق 
االستدامة المالية للجمعية على المدى الطوي�ل.

أهم تطلعات العام 2022
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تÔتقدم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالشكر لكافة أعضائها لدعمهم برامج حماية 

كافة  تشكر  كما  عضويتها؛  برنامج  إلى  االنضمام  خالل  من  األردن  في  الطبيعة 

المؤسسات األردنية والدولية على دعمهم لربامجها المختلفة.

الوزارات والمؤسسات األردنية

بنت  هيا  األمرية  سمو  مكتب  عالية،  االمرية  مؤسسة  الهاشمي،  الملكي  الديوان 

الحسني المعظمة، مؤسسة المأوى للطبيعة والربية، وزارة المالية، وزارة التخطيط 

الرتبªية  وزارة  الزراعة،  وزارة  والري،  المياه  وزارة  البيئة،  وزارة  الدولي،  والتعاون 

السياحة،  تنشيط  هيئة  االجتماعية،  التنمية  وزارة  واآلثار،  السياحة  وزارة  والتعليم، 

دائرة األراضي والمساحة، دائرة األرصاد الجوية، سلطة وادي األردن، مديرية األمن 

العام، اإلدارة الملكية لحماية البيئة، القوات المسلحة، قيادة البادية، البنك العربي، 

البنك االستªثماري، بنك المؤسسة العربªية المصرفية ، الصندوق األردني الهاشمي 

شركة  التنموية،  المناطق  هيئة  للتنمية،  عبداهللا  الملك  صندوق  البشرية،  للتنمية 

شركة  الفارج،  شركة  األردن،  برومني  شركة  األردنية،  التنموية  المناطق  تطوي�ر 

الكربونات األردنية، صندوق الملك حسني لإلبداع والتفوق، شركة واحة أيلة للتطوي�ر، 

لألبنية  األردني  المجلس  المملكة،  تلفزي�ون  رؤيا،  تلفزي�ون  األردني،  التلفزي�ون 

الخضراء، جامعة العلوم والت�كنولوجيا، المجلس القضائي األردني، الجمارك األردنية، 

شركة أدوية الحكمة، مؤسسة دروزة، غرفة تجارة عمان، شركة طالل أبو غزالة، اتحاد 

إدامة  جمعية  الملكية،  العلمية  الجمعية  األمل،  أجنحة  جمعية  البيئية،  الجمعيات 

للطاقة و المياه والبيئة، مجموعة المطار الدولي، كوزمو، شركة العمالق، الحديقة 

النباتية الملكية.

شكر وتقدير
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الشركاء الدوليÔني

المتحدة  األمم  برنامج  الدولي،  البنك  العالمي/  البيئي  المرفق 

اإلنمائي، االتحاد األوروبي، مؤسسة هانس زايدل، الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية، الوكالة األلمانية،الصندوق الدولي للرفق بالحيوان  

IFAW، السفارة التشيكية، السفارة السويدية، بريداليف انرتناشيونال، 

اليونسكو، جائزة فورد، بلدية الفجرية، الصندوق الدولي للحفاظ على 

الحبارى، سكرتارية اتفاقية رامسا، الوكالة األمريكية للغابات، الوكالة 

الكندية للتنمية الدولية، المؤسسة الدولية لألراضي الرطبة، االتحاد 

الدولي لحماية الطبيعة، الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، مرسي 

كور، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، اإلعالم العالمي.

كن صوتًا لحماية الطبيعة وانضم إلى برنامج العضوية لدينا.

 member@rscn.org.jo :لالستعالم، أرسل لنا على بريدنا اإللكرتوني

نعمل جاهدين لحماية الطبيعة لنا ولألجيال القادمة... بدعمكم، فإنكم 

تساهمون بتحقيق رسالتنا «نساعد الطبيعة ... نساعد الناس». 

 26666/500 الجمعية:  حساب  في  اإليداع  الرجاء  للتربع، 

البنك العربي-فرع الجبيهة -األردن، أو اإلرسال على الربيد 

support@rscn.org.jo :اإللكرتوني
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محمية فيفا الطبيعية
مدير المحمية: ابراهيم المحاسنة

موبايل: 0790773490
فاكس: 2300068(03)

fifa.admin@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

مرصد طيور العقبة
مدير المرصد: فراس رحاحلة

هاتف: 2058825(03)
فاكس: 2058827(03)

feras.rahahleh@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

محمية برقع الطبيعية
مدير المحمية : محمود البدور 

موبايل: 0777039815
mahmoud.bdour@rscn.org.jo :الربيد االلكرتوني

مدير الموقع  : نادر الغياث 
الموبايل: 0777317775

nader.mohammed@rscn.org.jo  : الربيد االلكرتوني

اإلدارة العامة 
هاتف:5157656 5157665/06 06

فاكس: 5155195 06
adminrscn@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

ص.ب:1215، الجبيهة11941، األردن 

مركز برية األردن 
وحدة السياحة البيئية:

هاتف: 064616523
موبايل: 0797000086

:tourism@rscn.org.jo الربيد اإللكرتوني

دكان الطبيعة
هاتف: 064633718

sales@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني
 

محمية ضانا للمحيط الحيوي
مدير المحمية: عامر الرفوع

هاتف: 2270498/7 03
فاكس: 2270499 03

management.dana@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني
dhana@rscn.org.jo :الحجوزات والسياحة

محمية الموجب للمحيط الحيوي
مدير المحمية: هشام الدهيسات

hisham.alduhisat@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني
الحجوزات والسياحة:

موبايل: 0799074960
mujeb.reserve@rscn.org.jo :الربيد االلكرتوني

محمية الشومري لألحياء الربية
مدير المحمية: أشرف الحلح

موبايل: 0799957939
ashraf.elhalah@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

الحجوزات والسياحة: 
shaumari.admin@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

محمية األزرق المائية
مدير المحمية: حازم الخريشة

هاتف المحمية: 053835017
azraqtourism@rscn.org.jo :الربيد االلكرتوني

محمية غابات عجلون
مدير المحمية: عثمان طوالبة

موبايل: 0777841603 
Othman.tawalbeh@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

الحجوزات والسياحة: 
ajlounreservation@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

موبايل: 0799062210

محمية غابات دبني
مدير المحمية: بشري عياصرة 

هاتف المحمية: 0799029497
dibeen@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

محمية غابات الريموك
مدير المحمية: محمد ملكاوي

موبايل: 0796061649
فاكس: 0790113530

mohammed.malkawi@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

مراكز وعناوي�ن الجمعية 
الملكية لحماية الطبيعة
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تقاطع
مستشفى

الجامعة
University
Hospital

Interchange

Princess Sumaya
University

جامعة
األمرية سمية

Islamic Educational
College School

مدارس الكلية العلمية
اإلسالمية - الجبيهة

ضاحية الرشيد - شارع بكر البو - مبنى رقم ٤

Dahiat Al Rasheed - Baker Albaw Street - Bulding No. 4

Royal Jordanian
Geographic Center

المركز الجغرافي
الملكي

Civil
Defense
Station

الدفاع
المدني

Civil Defense
Traffic light

إشارة الدفاع
المدني

Jordan University
Hospital

مستشفى
الجامعة األردنية

University of Jordan
الجامعة األردنية

الطري�ق من
شارع األردن - جسر ياجوز

الطري�ق من
شارع المدينة المنورة

Road form Al Madina
Al Monawara Street

Road form Jordon Street
- Yajouz Interchange

Al Manhal
International School

مدارس
المنهل العالمية

Umaima for
Furnished Apartments

أميمة
للشقق المفروشة

N

مـركـز
الحسني

للسرطـان
King Hussein
Cancer Center

موقع الجمعية الجديد



اإلدارة العامة:
هاتف:065157656 / 065157665

فاكس:065155195
adminrscn@rscn.org.jo:الربيد اإللكرتوني

ص.ب:1215، الجبيهة11941،األردن

دكان
الطبيعة

موقع
الجمعية


