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الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وقيادتها

حـــوكـــمة 
الهيئة العامة للجمعية: جميع المنتسبني في برنامج العضوية. ويكتسب 
العضو حق االنتخاب بعد سنتني من عضويته شريطة أن يكون أردنيًا وال 
يقل عمره عن عشري�ن عامًا، ويكتسب حق الرتشح لمناصب مجلس اإلدارة 

بعد أربع سنوات من انضمامه لربنامج العضوية.
مجلس اإلدارة: الهيئة المنتخبة من الهيئة العامة لإلشراف على إدارة 
العامة  الهيئة  تنتخبهم  تسعة  عضوًا،  عشر  أحد  من  ويت�كون  الجمعية، 
سنوات  أربع  كل  المجلس  انتخاب  ويتم  آخري�ن.  عضوي�ن  بدورهم  ويعينوا 

ويكون حق التصويت محصورًا باألردني¯ني فقط. 
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مجلس اإلدارة (٢٠١٩-٢٠٢٢)
رئيس مجلس اإلدارة السيد خالد اإليرانــــي 

نـــــائــب الــــرئيس السيد غسان عصفور 
أمني السر      السيد محمد شاهني 

عضـــــــــــــــــو السيد سمري بندك 
عضـــــــــــــــــو السيد بسام كنعان 
عضـــــــــــــــــو السيد وضاح برقاوي 
عضـــــــــــــــــو اآلنسة رنــا الـنبـــــــــر 
عضـــــــــــــــــو السيدة بتول العجلوني 
الدكتور دريد محاسنة                     عضـــــــــــــــــو

السيد محمد علي                            عضـــــــــــــــــو  
عضـــــــــــــــــو السيد سمري فركوح 

الجهاز التنفيذي: 

المــــــدير الـــــــعـــــام يحيـــــــــى خـــــــــالد 
معن الصمادي                                 مدير إدارة المناطق المحمية 

نشأت حميدان                                  مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي
مدير إدارة السياحة البيئية أشرف برقاوي               

حسام الطراونة                               مدير التنمية االقتصادية االجتماعية
سلطــــــــــان حنــــفــي                         مدير الدعم اللوجيستي وشؤون الموظفني

فادي الناصر                                     المدير المالي
عبد الرزاق الحمود                          مدير برنامج الحماية وتنظيم الصيد

مريفت بطارســــة                             مدير التعليم البيئي
منى الطاق                                      مدير العالقات العامة واالتصال 

الجهاز المسؤول عن اإلدارة اليومية للجمعية وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
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تلج  هي  وها   53 الـ  عامها  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  طوت 
نضارة  هي  وتزداد  جميعًا  لنكرب  المديد،  عمرها  في  جديدًا  عامًا 

وشبابًا.
وواجهت  النجاحات،  من  العديد  الماضي  العام  في  الجمعية  حققت 
وموظفني  كوادر  من  جميعا  تزدنا  لم  والتي  التحديات،  من  العديد 
ومتطوعني وجهات داعمة أو ناشطني مؤمنني برسالتها، إال عزيمة 
وإصرارًا لتحقيق المزيد من النجاحات ولنصل إلى ما نصبوا إليه جميعًا.
 وفي الوقت الذي ندخل فيه العام الجديد، وفي جعبتنا العديد من 
األفكار الطموحة، والخطط الواضحة، والعزيمة التي ال تلني، والحيوية 
المتجددة، لتقديم المزيد خدمة لإلنسان والبيئة -إال أننا ننظر أيضا إلى 
عقود خلت من عمر الجمعية لمراجعة المسرية وتقي©يم اإلنجاز. وفي 
حني ننظر إلى المستقبل بعيون ملؤها األمل، ونواجه التحديات بثقة 
يعززها الجهاز اإلداري والفني في الجمعية الذي أثبت وعلى مدى 
سنوات وعقود كفاءة ومهارة أصبحت اليوم قصة نجاح أردنية على 

المستوي°ني العالمي واإلقليمي.
استطعنا، وبحمد اهللا، في العام الماضي البناء على النجاحات التي 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها  الماضية،  السنوات  في  تحققت 
النهائية  للمرحلة  ضانا  محمية  وصول  شهادة  على  الجمعية  حصول 
الخضراء  القائمة  محميات  لربنامج  االنضمام  على  المنافسة  في 
أن  بعد  الطبيعة،  لحماية  الدولي  االتحاد  أطلقه  الذي   ،(Green List)
المائية  واألزرق  عجلون  غابات  محميتي  انضمام  عن  سابقًا  ُأعلن 

للقائمة.
نزل  فوز  عن  اإلعالن  بعد  الجمعية  أبواب  تطرق  النجاحات  واستمرت 
فينان البيئي بجائزة الفائز الذهبي ضمن جوائز السياحة المسؤولة 
تخفيض  حيث  من  منشأه  أفضل  فئة  عن  وذلك   ،(WTM) العالمية 

الكربون وغازات االحتباس الحراري األخرى.

الفنية  القضايا  مختلف  في  خربة  كبيت  الجمعية  لنهج  واستمرارًا 
الحيوي،  والتنوع  الطبيعة  لحماية  العديدة  الحقول  في  والتدري�بية 
ومنها تطويÕر برامج السياحة البيئية مضت الجمعية في دورها في 
تنظيم وعقد المؤتمرات، والندوات، والورش المتخصصة، ومن جملة 
المنتدى  الجمعية:  نظمتها  التي  واإلقليمية  الوطنية  الفعاليات 
للمحميات  الرابع  الوطني  والمؤتمر  المحميات،  لقادة  اإلقليمي 
الطبيعية (السياحة البيئية المستدامة)، والمؤتمر العلمي الخامس 
حول  الوطنية  العمل  ورشة  وكذلك  الحيوي،  التنوع  مراقبة  لمركز 

المناطق الهامة للتنوع الحيوي النباتي. 

والربامج  البيئية  السياحة  وبرامج  المحميات  بإدارة  يتعلق  وفيما 
االقتصادية االجتماعية التي تعود بالنفع المباشر على المجتمعات 
المحلية، فقد عملت الجمعية على إدخال مفهوم السياحة التجريÕبية 
إلى  تهدف  التي  برامجها  ضمن  الطبيعية  المحميات  من  عدد  في 
للزوار والسياح-األمر  نوعية  البيئية وتقديم خدمات  السياحة  تطوي�ر 
في برامج حماية الطبيعة والسياحة البيئية  نقلة نوعية  الذي شكل 

من خالل إدماج المجتمعات المحلية في هذه الربامج.
الشريكة  المؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون  الجمعية  ونفذت  كما 
والداعمة برنامج حملة "همة ولمة" للتصدي لظاهرة إلقاء النفايات 
العشوائي والذي كان له آثار مباشرة وملموسة في محاربة هذه 
الظاهرة الى جانب التعريف بالمواقع السياحية الطبيعية في ربوع 
عليها  الحفاظ  في  الوطني  الحس  تعزيÕز  وكذلك  الغالي،  وطننا 

وحمايتها.
ودخلت الجمعية عصرا جديدا من خالل وضع اسرتاتيجية إصالحية تعمل 
على االرتقاء بالجمعية وتحسني األداء وتجويد الخدمات وهو ما أثمر 
عن مشروع استدامة -تطويÕر قدرات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

كلمة الرئيس:
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والذي   USAID الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  قبل  من  الممول 
على  للجمعية  والمالية  المؤسسية  االستدامة  تÕكريس  على  يعمل 
كفاءة  لتعزيÕز  المتاحة  الممارسات  أفضل  باستخدام  الطوي�ل  المدى 
وتطويÕر الموارد البشرية، واستخالص المزيد من القيمة االقتصادية، 

وتحديد أمثل لتÕكاليف نماذج أعمال المناطق المحمية.
كل هذه النجاحات التي تحققت لم ت�كن لرتى النور لوال تظافر جهود 
واألعضاء  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  في  العاملني  كل 
ذات  في  اهللا  بإذن  وسنمضي  والشركاء،  والداعمني  المنتسبني 

النهج وعلى نفس الخطى نحو مستقبل أكرث إشراقًا.
واسمحوا لي في الختام أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لكل من 
ساهم في تحقيق أي نجاح، فأدوار الجميع مهمة ومقدره من قبل 
وكوادر  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  زمالئي  قبل  ومن  الجمعية،  أعضاء 
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”تسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلى بناء شبكة وطنية من 
األردن،  في  الحيوي  التنوع  على  للحفاظ  وذلك  المحمية  المناطق 
وت¯ت�كامل مع تنمية المجتمعات المحلية، وفي الوقت ذاته ت�أمني دعم 
العرب¯ية  والدول  األردن  في  الطبيعية  البيئة  لحماية  شعبي 

المجاورة."

رسـالتنا: 
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. 
تنظيم الصيد وبشكل خاص في المناطق المحمية والمناطق ذات   •

التميز بالتنوع الحيوي.
تعيش  التي  المحلية  المجتمعات  تستهدف  تنموية  مبادرات  تنفيذ   •

حول المناطق المحمية.
• تطويÕر الربامج التعليمية في المحميات وذلك من أجل مشاركة أكرب 

ألطفال المجتمع المحلي في برامج حماية الطبيعة.
صون  مجاالت  في  متخصصة  قدرات  وبناء  تÕأهيل  برامج  تقديم   •

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.

نعمل على حماية الطبيعة
من خالل:

تÕأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام ١٩٦٦ كمؤسسة وطنية 
غري حكومية، وترأس الجمعية حال تÕأسيسها الراحل الــــملك الــــحسني 

كــــرئيس الـــشرف األعلى.
الربية  الحياة  حماية  مسؤولية  الجمعية  األردنية  الحكومة  فوضت 

والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة.
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العام  خالل  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  أنجزته  ما  يلي  فيما  نعرض 
الماضي ٢٠١٩، آملني أن يحمل العام ٢٠٢٠ المزيد من اإلنجاز لحماية الطبيعة 

في األردن.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 

أمني السر  
محمد شاهني
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السياحة  • فوز نزل فينان البيئي بجائزة الفائز الذهبي ضمن جوائز 
المسؤولة العالمية (WTM)، عن فئة أفضل منشأه من حيث تخفيض 

الكربون وغازات االحتباس الحراري األخرى.

العام  خالل  والربامج  األنشطة  من  العديد  الجمعية  عمل  فريÕق  نفذ 
لكم  نعرض  الجمعية،  2019 والمتمثلة في كافة محاور وبرامج عمل 

أهمها ضمن األقسام اآلتية:

الجوائز

العالمي  المجلس  اجتماعات  في  الجمعية  عام  مدير  شارك   •
كممثل   Birdlife International انرتناشيونال  بريداليف  لمؤسسة 

لمنطقة الشرق األوسط في المجلس العالمي.
الطبيعة  لصون  الدولي  االتحاد  اجتماعات  في  الجمعية  شاركت   •
الجمعية اإلقليمي والعالمي في قيادة  وذلك إقرارًا بدور   IUCN

برامج حماية الطبيعة. 
 / ظبي  ابو   – والفروسية  الصيد  معرض  في  الجمعية  شاركت   •
حماية  برامج  في  الجمعية  دور  حول  عرض  تقديم  وتم  االمارات، 

الطبيعة بشكل عام وحيوانات وطيور الصيد بشكل خاص.

المشاركات الدولية
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محمية ضانا للمحيط الحيوي
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حماية الموائل الطبيعية وإدارة
المناطق المحمية

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

والمواقع التي تديرها الجمعية: 

الربية:  لألحياء  الشومري  محمية 
في  األنواع  اكثار  برنامج  تطوي�ر 
والغزال  العربي  المها  المحمية: 
ت�أسيس  تم  كما  الربية،  والحمر 
في  الحبارى  لطائر  برنامج 
الصندوق  مع  بالتعاون  المحمية 
طائر  على  للحفاظ  الدولي 

الحبارى.

تÕأهيل  المائية:  األزرق  محمية 
المحمية  في  الطبيعية  الموائل 
السمك  فيها  يعيش  والتي 
بالمحمية  المستوطن  السرحاني 
الطيور  آالف  ايضا  تجذب  والتي 

واالنواع االخرى سنويا.

الحيوي:  للمحيط  الموجب  محمية 
مراحل  الى  المحمية  وصلت 
المحمية  اعالن  في  متقدمة 
كأولى المحميات الجيولوجية في 
الشبكة  هذه  ضمن  األردن 

لمنظمة اليونسكو.

الحيوي:  للمحيط  ضانا  محمية 
من  المحمية  ادرة  برامج  تطوي�ر 
المرحلة  الى  الوصول  اجل 
المحميات  لقائمة  النهائية 
لصون  الدولي  لالتحاد  الخضراء 
الطبيعة (IUCN)، كما تعمل إدارة 
في  المشاركة  على  المحمية 
تقي©يم األثر البيئي لتقي©يم الجدوى 
النحاس  عن  للتنقيب  االقتصادية 

في المحمية. 
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تطوي�ر  عجلون:  غابات  محمية 
وت�أهيلها  المحمية  مرافق 
للزوار  المتزايد  العدد  الستقبال 
العالمية  المعاي©ري  أفضل  ضمن 

ومبادئ السياحة البيئية.

بيئة  تÕأهيل  دبني:  غابات  محمية 
والمميز  الحلبي  الصنوبر  غابات 
الزوار  ضغط  وتحوي�ل  للمحمية، 
على  جديدة  تنزه  منطقة  الى 

حدود المحمية.  

تÕأهيل  الريموك:  غابات  محمية 
المحمية،  في  الطبيعية  البيئات 
وتحسني المراعي الطبيعية فيها 
أصحاب  جمعية  مع  بالتعاون 

المواشي من المجتمع المحلي. 

العمل  الطبيعية:  فيفا  محمية 
القرية  لتصبح  فيفا  قرية  لتحويÕل 
ضمن  األردن  في  األولى  البيئية 
إدارة  بني  ما  تعاون  برنامج 
العربي  والبنك  الجمعية 

ومؤسسات المجتمع المحلي. 
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حماية الموائل الطبيعية وإدارة
المناطق المحمية

تطوي�ر  الطبيعية:  برقع  محمية 
محمية برقع كأول محمية  برنامج 
من  بدعم  الصقور  لتدريب  عرب©ية 
على  للحفاظ  الدولي  الصندوق 
تطوي�ر  برنامج  يضم  كما  الحبارى، 
المحمية مكون كبري خاص بتنمية 

المجتمع المحلي.

بدأت  الطبيعية:  الضاحك  محمية 
برنامج  وتنفيذ  بتطوي�ر  الجمعية 

الحماية والتفتيش.

بوضع  البدء  العقبة:  طيور  مرصد 
طيور  مرصد  تطوي�ر  تصاميم 
بالتعاون  للطيور  كمتنزه  العقبة 
مع سلطة منطقة العقبة الخاصة 

وشركة تطويÕر العقبة. 
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وشركة تطويÕر العقبة. 
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استمرت  المحمية:  للمناطق  اإلدارية  الخطط   •
الجمعية في تطوي�ر إدارة المحميات بناًء على 
فاعلية  لزيادة  كوسيلة  محدثة  إدارية  خطط 
وبناًء  المحميات،  لهذه  الموقعية  اإلدارة 
محميتي  من  كل  إدراج  تم  فقد  ذلك  على 
القائمة  المائية وغابات عجلون ضمن  األزرق 
الطبيعة  لحماية  الدولي  لالتحاد  الخضراء 
على  إدارة  المحميات  أفضل  تضم  والتي 
الست�كمال  جار  والعمل  العالم.  مستوى 
للمحيط  ضانا  محمية  انضمام  متطلبات 
تطوي�ر  تم  كما  القائمة.  هذه  الى  الحيوي 
مساحتها  لت¯تجاوز  الطبيعية  المحميات  شبكة 
ما نسبته ٤٪ من مساحة األردن، حيث تم اعالن 
وضمها  الطبيعيتني  والضاحك  برقع  محميتي 

لشبكة المناطق المحمية في األردن.

المحميات:  في  والحماية  التفتيش  برامج   •
في  والحماية  التفتيش  برنامج  تطوي�ر 
على  المحافظة  أجل  من  المحمية  المناطق 
وصل  حيث  الطبيعية،  واألنواع  األنظمة  أهم 
عدد الجوالت التفتيشية خالل العام ٢٠١٩ في 

المحميات الطبيعية (١٧٫٤٥٥) جولة.

التحتية  والبنى  اإلدارية  المرافق  تطويÕر   •
طورت الجمعية المرافق اإلدارية  والمعدات: 
وزودت  المواقع،  في  التحتية  والبنى 
الضرورية  والمعدات  باآلليات  المحميات 

إلدارتها بفعالية عالية.

على  المحميات  تعمل  االتصال:  استدامة   •
كافة  من  المعني¯ني  مع  االتصال  استدامة 
برامج وأنشطة، وبشكل  الشرائح وضمن عدة 

أساسي اللجان التوجيهية للمحميات.

في  الطاقة  مصادر  معظم  تحويÕل  استÕكمال   •
الشمسية  الطاقة  نظام  إلى  المحميات 
الطاقة  أنظمة  إنتاج  قيمة  بلغت  المتجددة: 
سنويًا  دينار   ١٢٧,٠٠٠٫٠٠ المتجددة  الشمسية 

تقري�بًا.

عملت  الطبيعية:  (البيئات)  الموائل  تÕأهيل   •
الجمعية على ت�أهيل (٣) من الموائل الطبيعة 
ذات األهمية في المناطق المحمية في كل 

من محميات عجلون، فيفا، وضانا.

نفذت الجمعية عدة برامج في مجال 
حماية الموائل والمناطق المحمية كانت 

كاآلتي:
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كـــما يلي:  عـــلى تنفيذ مجموعة مـــن األنشطة والـــربامج  الـــمركز  عمل 

الدراسات البيئية المتخصصة والتي تم اعدادها عام ٢٠١٩ 

عـــدد 3 دراسات نباتية

 (٨) إلى  عددها  وصل  حيث  بنتائجها،  تفصيلية  علمية  تقاري·ر  وإصدار  المتخصصة  البيئية  الدراسات  من  مجموع  تنفيذ   •
هذه  ألهم  ملخص  يلي  وفيما  الطبيعية،  المحميات  في  السنوية  المراقبة  برامج  من  عدد  تنفيذ  تم  كما  دراسات، 

الدراسات والربامج:

• دراسة الـــــــــــــغطاء النباتي في محمية غابات الريموك
• دراسة الــــــــــــــغطاء النباتي في محمية فيفا الطبيعية
• دراسة الغطاء النباتي في محمية وادي رم الطبيعية

عدد 2 دراسات حيوانية

• دراسة الـــضب فـــي محمية ففيــــا الـــطبيعية
• دراسة األسماك في محمية فيفا الطبيعية

مـــــركز مـــراقبة التنوع الحيوي
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4 7 0
خــــــــرائط خــــــــاصة بــــلجان الــــرتاخيص

• هذا باإلضافة الى دراسة التنوع الحيوي وعالقتها بالسياحة في منطقة شمال األردن.
• إصدار العدد الخامس من المجلة األردنية للتاري·خ الطبيعي، وذلك بالتواصل مع الباحثني واألكاديميÃني ذوي العالقة.

• إعداد (٢٠٠٠) خارطة خاصة بلجان الرتاخيص والدراسات، وذلك من خالل وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS حسب الجدول أدناه:

1530عدد 2

نظم  وحدة  خالل  من  المعدة  الخرائط  أنواع 
الـــمعلومات الــجغرافية وأعــدادها لـــعام ٢٠١٩ 

عدد 2 دراسات طيور

• دراسة الجوارح المعششة في محمية ضانا للمحيط الحيوي
•دراسة الــــــجوارح الــــــمعششة فـي محمية غـــابـــات الـــريموك

خرائط خاصة بدراسات مركز مراقبة التنوع الحيوي واقسام 
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

• إصدار العدد الخامس من المجلة األردنية للتاري·خ الطبيعي، وذلك بالتواصل مع الباحثني واألكاديميÃني ذوي العالقة.
 حسب الجدول أدناه:

14

4 7 0
خــــــــرائط خــــــــاصة بــــلجان الــــرتاخيص

• هذا باإلضافة الى دراسة التنوع الحيوي وعالقتها بالسياحة في منطقة شمال األردن.
• إصدار العدد الخامس من المجلة األردنية للتاري·خ الطبيعي، وذلك بالتواصل مع الباحثني واألكاديميÃني ذوي العالقة.

• إعداد (٢٠٠٠) خارطة خاصة بلجان الرتاخيص والدراسات، وذلك من خالل وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS حسب الجدول أدناه:

1530

نظم  وحدة  خالل  من  المعدة  الخرائط  أنواع 
الـــمعلومات الــجغرافية وأعــدادها لـــعام ٢٠١٩ 

عدد 2
• دراسة الجوارح المعششة في محمية ضانا للمحيط الحيوي
•دراسة الــــــجوارح الــــــمعششة فـي محمية غـــابـــات الـــريموك

خرائط خاصة بدراسات مركز مراقبة التنوع الحيوي واقسام 
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

14



حماية األنواع وتنظيم الصيد
استمر برنامج الحماية بتنظيم الصيد في 
المملكة األردنية الهاشمية بالتعاون مع 
اإلدارة الـــملكية لــحماية البيئة، والــوزارات 

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

أبرز اإلنجازات:

عدد 
3298

إصدار رخص صيد 

رخصة

عدد 
640

إصدار شهادات
سايتس

شهادة

مصادرة عدد من األنواع 
الهامة خالل العام

عدد 
550

مصادرة

جوالت تفتيشية
خارج المحميات

عدد 
1500

جولة
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األنواع المصادرة وأعدادها لعام ٢٠١٩ 

"السايتس"،  برامج  أساسي  وبشكل  للشركاء  التدريÕبية  الربامج  من  العديد  •تنفيذ 
وحماية الطبيعة والتنوع الحيوي، وغريها من المواضيع ذات العالقة.

صقور

طيور

زواحف

ثديات

قطعة عاج

نسور

28

80 800

10042

1
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السياحة البيئية 

• تنظيم (60) رحلة أسبوعية "رحالت الربية األسبوعية"، نفذت بشكل 

دوري، باإلضافة إلى مجموعة من الحمالت الرتوي�جية.

• تطويÕر (22) ممر بيئي/ سياحي جديد في مختلف المحميات.

• التعاقد مع (80) شركة سياحية من أجل الرتوي�ج للمنتجات السياحية 

التي تقدمها المحميات الطبيعية.

• توقيع (73) عقد حجوزات لشركات مختلفة.

البيئية  والسياحة  بالسياحة  متخصصة  فعالية   (20) في  المشاركة   •

بما فيها المؤتمرات بهدف تسوي�ق مواقع الجمعية.

• زيادة مبيعات السياحة من خالل مواقع الحجوزات االلكرتونية مثل 

Booking.com/ Expedia / Airbnb

• ازداد أعداد الزوار في مختلف المواقع، وي�بني الجدول التالي أعداد 

الجوار بحسب المواقع. 

بالرتوي�ج  البيئية  السياحة  إدارة  استمرت 
للمواقع التابعة للجمعية وتطوي�ر برامج 
أكرب  وممرات سياحية جديدة، الستقطاب 
ومحبي  المحميات  مرتادي  من  عدد 
الطبيعة، وفيما يلي ملخص ألهم اإلنجازات:
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أعداد الزوار للمواقع خالل العام ٢٠١٩
محمية غابات عجلون

61,398

محمية غابات دبني

50,000

محمية الشومري لألحياء 
الربية

6,659

نزل األزرق

4,192

محمية األزرق المائية

13,821
نزل فينان البيئي في 

محمية ضانا للمحيط 
الحيوي

6,941

مخيم الرمانة في محمية 
ضانا للمحيط الحيوي

3,500

بيت الضيافة في محمية 
ضانا للمحيط الحيوي

8,600

محمية الموجب للمحيط 
الحيوي 

28,000

محمية غابات الريموك

4,331
محمية برقع الطبيعية

70

مرصد طيور العقبة

9,151

مجموع الزوار

196,663 زائر
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المشاريع االقتصادية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية

• حققت المديرية مبيعات تمثل 99% من الهدف المحدد للعام 2019.
الصابون  بيت  في  للعامالت  التدريÕبية  الربامج  من  مجموعة  تنفيذ   •
بهدف تحسني المنتج ورفع الطاقة االنتاجية وتخفيض الكلف، إضافة 
الموجب  في  الشمع  مشغل  في  العامالت  لتدريب  االعداد  الى 

بهدف تحسني المنتج. 
• تم توقيع مجموعة من االتفاقيات منها اتفاقية مع جامعة العلوم 
التطبيقية – كلية الفنون الجميلة لالستفادة من الخربات في مجال 
التصميم، توقيع اتفاقيه مع منظمة ACTED بهدف تحقيق التعاون 
الفت¯تاح  والرتتيب  المحلية،  المجتمعات  وخدمة  مشاغل  وافت¯تاح 
افت¯تاح  اتفاقية  توقيع  وكذلك  مول،  العبدلي  في  وكافية  معرض 

فرع جديد في آيلة – العقبة.
• تم زراعة 2 دونم بمحصول الزعرت االخضر لسد حاجة مشاغل الجمعية.
الصيد  معرض  منها  الفعاليات  من  مجموعة  في  المشاركة   •
الحسني  مركز  ونشاطات  االمارات،   / ظبي  ابو   – والفروسية 

للسرطان، ومبادرات تجري�بية لفتح سوق جديد في الكويت.
• تطويÕر مشروع األلوفريا حيث تم تمت زراعة 15 دونم بمحصول صبار 
لإلنتاج.   المطلوبة  األجهزة  إلحضار  الرتتيب  وكذلك  األلوفريا، 

والتنسيق لبيع ما سيتم انتاجه من مادة جل صبار األلوفريا.
التغليف  عبوات  تطوي�ر  على  العمل  وي�جري  جديدة  منتجات  إضافة   •

خاصة الصابون. وتجارب إلنتاج صابون من زيت الفستق الحلبي.

افت©تاح مشغل بالتعاون مع مجموعة من سيدات مجتمع الريموك   •
إلنتاج قطع من نبات الحلفا وورق الموز كمرحلة تجري�بية. 

للموافقات  والدواء  الغذاء  مؤسسة  مع  السالمة  أمور  متابعة   •
الخاصة بالبيع في االسواق.

عملت مديرية التنمية االقتصادية االجتماعية على تنفيذ برنامجها في تطوي�ر مشاغل 
الحرف اليدوية والمنتجات بشكل أساسي، وفيما يلي أبرز اإلنجازات:
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تسعة  لتشمل  الطبيعية  للمحميات  االقتصادية  الفائدة  توزعت 
الطفيلة  محافظة  كانت  حيث  المملكة  محافظات  من  محافظات 
كانت محافظة مأدبا  المحميات في حني  األعلى استفادة من هذه 
في  موضح  هو  ما  حسب  وذلك  استفادة  األقل  عمان  ومحافظة 

الرسم البياني أدناه: 

بلغ إجمالي االستفادة من المحميات الطبيعية بشكل تراكمي على 
مستوى المملكة 4686634 أربعة مليون وستمائة وستة وثمانون 
في  كما  المحميات  على  موزعة  دينار  وثالثون  وأربعة  وستمائة 

الجدول أدناه:
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محمية
الشومري

محمية
األزرق 

محمية
عجلون

محمية
الموجب 

محمية
ضانا 

محمية
دبين

محمية
اليرموك

محمية
فيفا

338,277514,505429,292732,673

2,162,565237,556225,50446,262

المباشرة دينار أردني المنفعة 

منفعة المجتمعات المحلية االقتصادية المباشرة
من برامج المحميات: 

توزيع االستفادة من المحميات الطبيعية على
٢٠١٨ المحافظات 

الطفيلة

الكرك

عجلون

الزرقاء

جرش

إربد

عمان

مأدبا

العقبة

%5

%3

%4
%19

%1

%16
%42

%100

%1

%9
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حققت المحميات الطبيعية مجتمعة زيادة في استفادة المجتمعات المحلية بمقدار (13%) تقري�با وذلك عند مقارنة دخل المحميات لهذا العام 
2018 مع العام السابق 2017 ويعزى ذلك إلى المشاريع الجديدة التي تنفذها الجمعية والشكل التالي يوضح ذلك.

الطبيعية المحميات  المحلي من  المجتمع  مقارنة استفادة 
خالل االعوام ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٨

1602375

2010

1200494

1585652 1635966

2246244
2482135

2274890
1945451

2121399

1986375

2009322

2700259

4500000

5000000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2018
المحمية من  المنفعة  الرعي المنفعة من 
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تفاوتت نسبة مساهمة المحميات المختلفة في اإلجمالي العام الستفادة المجتمعات المحلية من المحميات الطبيعية حيث كانت محمية ضانا 
هي األعلى وبنسبة وصلت إلى 46% يليها محمية الموجب بنسبة 15% يليها محمية األزرق بنسبة 11% يليها محمية عجلون 9% يليها محمية 

الشومري 7% يليها بالتساوي كل من محمية الريموك ومحمية دبني 5% ومحمية فيفا 1% وذلك حسب ما هو موضح في الشكل أدناه.

نسبة مساهمة المحميات في اجمالي استفادة
٢٠١٨ للعام  المحلية  المجتمعات  ضانا

الموجب

األزرق

دبين

الشومري

فيفا

اليرموك

%46

عجلون%16
%9

%11
%5

%5
%7

%1
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توزيع وظائف المحميات على محافظات المملكة
للعام ٢٠١٨

الطفيلة

الكرك

عجلون

جرش

إربد

مأدبا

الزرقاء

%24

%24

%24

%14

%8

%2

%4

أسهمت المحميات الطبيعية وعلى المستوى الوطني في دفع عجلة التنمية في المناطق النائية حيث وبسبب إنشاء هذه المحميات تم خلق 
ما مجموعه (238) فرصة عمل دائمة للسكان المحلي¯ني موزعة على سبعة محافظات وخمسة عشر لواء وقضاء من ألوية المملكة مست¯ثنني بذلك 
العاصمة عمان، حيث كانت محافظة الطفيلة والكرك األكرث استفادة من الوظائف في المحميات في حني كانت محافظة مأدبا األقل استفادة 

وذلك كما هو موضح في الشكل أدناه.

عدد وتوزيع المشاريع االقتصادية حسب المحافظات

الطفيلة

الكرك
عجلون

جرش

الزرقاء
%32

%11
%10%21

%26

صغريا  مشروعا  عشر  تسعة  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تدير 
حول المحميات الطبيعية وهذه المشاريع مرتبطة بالمحمية القري�بة 

منها وهي موزعة على المحافظات كما في الشكل التالي: 

مجموع المنافع االقتصادية غري المباشرة على المستوى المحلي 
والوطني بالدينار األردني والدوالر األمريكي

(2,568,515)
دينار أردني

(3,669,307)
دوالر أمريكي



االتصال من أجل الدعم الشعبي والسياسي

أعضاء  وانتخاب  االجتماع  تنظيم  تم  العامة:  الهيئة  اجتماع  تنظيم   •
التقري�ري�ن  من  كل  العامة  الهيئة  أقرت  حيث  جدد،  إدارة  مجلس 
السنوي والمالي للعام 2018، كما تم اختيار شركة PWC للتدقيق 

الداخلي للعام 2019.
العالمية  واالجتماعات  المؤتمرات  في  للجمعية  فاعلة  مشاركة   •

والمتعلقة بمختلف برامج حماية الطبيعة.

  

• شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من أجل دعم برامج حماية الطبيعة، 
وتÃتمثل باآلتي:

- استدامة الشراكة مع البنك العربي من خالل اشراك موظفي البنك 
العربي في النشاطات التطوعية للجمعية، وكذلك دعم البنك لعدد 

من برامج الجمعية.
- تطويÕر الشراكة مع شركة واحة أيله للتطويÕر، وذلك من خالل تنفيذ 
حملة اليوم العالمي للطيور المهاجرة في مدينة العقبة، وكذلك 

دعم برامج مراقبة الطيور في واحة أيلة.
الى  إضافة  والمانحني،  الجمعية  داعمي  مع  العالقة  استدامة   -

استقطاب مانحني جدد لدعم برامج الجمعية.
للعديد  البنك  البنك االست©ثماري من خالل دعم  الشراكة مع  - تطوي�ر 
من المبادرات أهمها برنامج الزراعة العضوية في محافظة عجلون، 
في  األطفال  ألعاب  منطقة  لتطوي�ر  تفاهم  مذكرة  توقيع  وكذلك 

محمية غابات عجلون.

التعليم  برامج  في  للمساهمة  األمل  أجنحة  جمعية  مع  التعاون   -
الطبيعة  فارس  برنامج  تنفيذ  دعم  وخاصة  المحميات،  في  البيئي 

في محمية األزرق المائية لهذا العام.

• برنامج فارس الطبيعة: نفذت الجمعية برنامج فارس الطبيعة والذي 
يعد الربنامج الرئيسي للتعليم البيئي في المحميات الطبيعية، حيث 
شارك طلبة المدارس حول المحميات في برامج مختلفة ضمن برامج 
في  شارك  ولقد  المحميات،  في  الطبيعة  وحماية  البيئي  التعليم 
الربنامج قرابة (1000) طالب وطالبة، وتم تخريÕج (100 (طالب وطالبة 

كفرسان طبيعة ممن اجتازوا المراحل الخمسة للربنامج.

واصلت الجمعية أنشطتها وبرامجها ضمن مختلف األقسام والمواقع للمحافظة على 
مختلف  من  داعميها  وكافة  واألعضاء،  والشركاء،  المعني¯ني،  مع  التواصل  درجات  أعلى 

الشرائح. ويمكن ايجاز هذه األنشطة والربامج ضمن اآلتي:
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في  الربية  األنواع  حول  موقعيه  تعليمية  ألعاب  مناطق  تطوي·ر   •
باألطفال  خاصة  البيئية  لأللعاب  مناطق  تطوي�ر  متابعة  المحميات: 
األطفال  ألعاب  منطقة  تطوي�ر  أساسي  وبشكل  المواقع،  في 

التعليمية التفاعلية في محمية غابات عجلون.

برامج  المحميات  إدارات  مختلف  نفذت  القرار:  صناع  مع  التواصل   •
يعدون  المحميات، والذين  القرار حول  تواصل مع كافة فئات صناع 
هذه  اعتمدت  وقد  الطبيعة،  حماية  برامج  في  أساسيون  شركاء 
إلدارة  المحلية  "اللجان  أبرزها  كان  معتمدة  آليات  عدة  الربامج 

المحميات".
• ظهور إعالمي كبري للجمعية سواء من خالل الجهات اإلعالمية، أو من 

خالل شبكات التواصل االجتماعي، وتضمنت األنشطة التالية: 
عرب  الجمعية  بعمل  خاص  تسويقي  ومحتوى  واضحة  خطة  تطوي�ر   -
بوك  الفيس  صفحات  متابعي  وزيادة  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
بعدد 19,100 متابع و3500 متابع على انستغرام و4000 متابع على 

تويرت. 

اإلعالمية مع جهات محلية وعالمية،  الشراكات  - استدامة وتوسيع 
وزيادة التغطيات المتنوعة لتصل إلى 858 تغطية إعالمية.

الجمعية  لربامج  تروي�جي  كموقع  األردن  برية  مركز  استخدام   -
االقتصادية  والتنمية  البيئية  السياحة  برامج  وتسوي�ق  ونشاطاتها 

االجتماعية.

• برنامج العضوية، وتضمن الربنامج اآلتي:
- تفعيل دور لجنة العضوية وبرامجها في التواصل مع األعضاء.

- عقد برنامج "نقاشات الطبيعة" بشكل شهري.
- عدد األعضاء الفاعلني (406) عضو، و(17535) صديق للجمعية.

• الفعاليات: تنظيم عدد من الفعاليات والحمالت العالمية والمحلية 
في  المشاركة  أبرزها  كان  حملة  فعالية/   (50) إلى  عددها  وصل 

حملة "همة ولمة" للتصدي لظاهرة النفايات في األردن.
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أبرزها  كان  وعالميًا،  وإقليميًا،  محليًا،  تدريÕبيًا  برنامجًا   (14) عقد   •
المنتدى اإلقليمي لقادة المحميات والذي شارك فيه مجموعة من 
الدول  مختلف  من  الطبيعة  حماية  مجال  في  المختصني  المهني¯ني 

العرب©ية، والذي ركز على برامج إدارة المناطق المحمية. 

األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة

استمر فريÕق عمل الجمعية بتطويÕر برامج 
شح  رغم  اإلقليمي  والتدريب  األكاديمية 
وفيما  الربنامج،  لهذا  المتوفرة  المصادر 

يلي ملخص لهذه اإلنجازات: 
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أهم الربامج التدري·بية المنفذة عام ٢٠١٩ وأعدادها

• زيارة (٤) وفود من خارج األردن الى مقر االكاديمية والجمعية 
والتي  المتخصصة  التدري·بية  الربامج  على  االطالع  بهدف 
والتنوع  الطبيعة،  حماية  مجاالت  في  األكاديمية  توفرها 
الحيوي، والتنمية االقتصادية االجتماعية، إضافة الى برنامج 

الحماية، وغريها.

المحلية،  المؤسسات  من  عدد  مع  شراكات  واستدامة  بناء   •
اإلقليمية والعالمية، أهمها:

- مؤسسة هانس زايدل األلمانية.
- وكالة الغابات األمريكية.

- دائرة الجمارك العامة.
- اإلدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. 

- الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية.
- الهيئة السعودية للحياة الربية.

- هيئة البيئة أبو ظبي.
.IFAW الصندوق الدولي للعناية بالحيوان -

.WWF الصندوق العالمي للطبيعة -

- جمعية الحياة الربية في فلسطني.

عدد الورشات التي تم عقدهابرامج التدريب (محليًا، إقليميًا وعالميًا)

إنجاز منهاج الحماية للفئات المستهدفة وطنيًا
 3 مراحلوإقليميًا (صناع القرار – والمفتشني)

4مهارات الحماية والتفتيش

1المنتدى اإلقليمي لقادة المحميات

ت�أثري البنية التحتية لمشاريع الطاقة على
1الطيور المهاجرة

2

1ورشة عمل األراضي الرطبة 

تدريب أدالء المغامرات 

الخطط االسرتاتيجية للمؤسسات غري الحكومية

1

1

إدارة المحميات (وفد مشاركني من الجمهورية
التونسية والجمهورية الليبية)

الحيوي، والتنمية االقتصادية االجتماعية، إضافة الى برنامج 
الحماية، وغريها.
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الدعم اللوجستي وشؤون الموظفني
بكافة  الجمعية  في  العمل  تنظم  التي  االدارية  األنظمة  تطوي�ر  على  الجمعية  عملت 

مواقعها من خالل تطوي�ر اآلتي:

1234
السياسات واإلجراءات 

المالية
نظام إدارة

المخاطر
 نظام صندوق االدخار 

الخاص بموظفي 
الجمعية

نظام المشرتيات 
والمخزون
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محمية فيفا الطبيعية

30

محمية فيفا الطبيعية
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وحماية  األردن،  في  الحبارى  طائر  إطالق  إلى  المشروع  يهدف 
الموائل الطبيعية التي يعيش فيها، كما يعمل المشروع على تنمية 

المجتمعات المحلية في مناطق االطالق.
أهم إنجازات المشروع للعام ٢٠١٩:

ت�كامل  على  والعمل  المشروع  من  الثانية  المرحلة  اتفاقية  توقيع 
االجتماعية  التنمية  مع  الحبارى  طائر  واستدامة  صون  برامج 

االقتصادية للمجتمعات المحلية.

األهداف  ضمن  األنشطة  من  مجموعة  المشروع  نفذ  وقد  هذا 
العملية التالية:

• االستمرار في الدراسات واألبحاث البيئية، واالجتماعية االقتصادية 
تحسني  أجل  من  األردن  في  الحبارى  طائر  وتوزيع  بحالة  المرتبطة 

برامج المحافظة على هذا الطائر، وإدامة موائله الطبيعية. 
في  الفعالة  ومشاركتها  المحلية،  المجتمعات  دمج  آليات  تعظيم   •
االجتماعية  االحتياجات  كافة  وتغطية  الحبارى،  طائر  صون  برامج 
وتسعى  الحبارى،  طائر  حماية  بأهداف  ترتبط  والتي  واالقتصادية، 

لزيادة الدخل المادي لهذه المجتمعات.
نتيجة  الربية  في  الحبارى  طائر  تناقص  من  التقليل  على  العمل   •
آليات  وتطوي�ر  الجائر،  الصيد  ومنها  الخاطئة  اإلنسانية  الممارسات 
الصيد  لقوانني  فعال  تطبيق  بهدف  جديدة  وقانونية  ميدانية 
وصناع  المحلية  المجتمعات  قبل  من  فعالة  وبمشاركة  وإجراءاته، 

القرار.

• الحصول على دعم سياسي وشعبي، وبمشاركة فعالة للمجتمعات 
الحماية  الحبارى، ونشاطات  الحفاظ على طائر  برامج  المحلية في 

المتعلقة.
• تطوي�ر وتقوية القدرة المؤسسية والفردية من أجل تحقيق أهداف 

برامج المحافظة على طائر الحبارى بفعالية عالية.

مشروع الحفاظ على طائر الحباري والممول من صندوق الحبارى في دولة اإلمارات 
العرب©ية المتحدة (2018 -2023)

المشاريع التي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
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الشباب  مساهمة  زيادة  إلى  األردن  وادي  روابط  مشروع  يهدف 
على  المشروع  ويعمل  األردن،  في  االقتصادي  النمو  في  والنساء 
دعم النساء والشباب الستغالل فرص اقتصادية جديدة في مجاالت: 
في  النظيفة  والت�كنولوجيا  المجتمعية  والسياحة  الغذائي  التصنيع 
منطقة وادي األردن ليصبحوا بدورهم فاعلني اقتصاديًا. كما تم اختيار 
لتنفيذ  كقطاع  وعجلون  جرش  لمناطق  المجتمعية  السياحة  قطاع 

تدخالت المشروع.
ولقد تم االنتهاء من تنفيذ مخرجات المشروع على أكمل وجه وإغالقه، 

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع:
وجرش،  عجلون  محافظتي  من  ومشاركة  مشارك   1214 تدريب  تم   •
مقسمني إلى 986 منتفع من فئة المشاريع الجديدة، و228 منتفع 

من فئة المشاريع القائمة.
منصات  استخدام  على  (المنح)  المشاريع  من  المستفيدين  تدريب   •

التواصل االجتماعي.
جرش  لمنطقتي  والطلب  بالعرض  خاصة  مسحية  دراسة  إعداد   •

وعجلون مع شركة متخصصة في هذا المجال.
عجلون  منطقتي  في  مجتمعية  سياحة  لمشاريع  منحة   (11) تقديم   •

وجرش.
أفضل  تقريÕر  وتنفيذ  البيئية،  بالسياسات  خاص  كتيب  تطويÕر   •
الممارسات للمشاريع الرئيسية في محمية غابات عجلون ومحمية 

غابات دبني.
وتدريب 500  بالنوع االجتماعي،  الخاصة  الداخلية  تطويÕر السياسات   •

مشارك ومشاركة على موضوع النوع االجتماعي.

عجلون،  منطقة  في  العضوية  للزراعة  الرتويÕج  على  الجمعية  تعمل 
وتسعى الجمعية إلى تحقيق هذا الهدف من خالل تنفيذ مجموعة 
وذلك  المنطقة،  في  العضوية  الزراعة  تدعم  والتي  المبادرات  من 

بتموي�ل من البنك االست¯ثماري. 
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع: 

ت�أهيلها،  إعادة  خالل  من  النموذجية  للمزرعة  تطويÕرية  خطة  وضع   •
الدواجن  ترب¯ية  خالل  من  وذلك  الحيواني،  اإلنتاج  عنصر  وإدخال 

واألغنام.
• الحصول على شهادة الزراعة العضوية لجمعية الكفاح.

• البدء بتسجيل مزارع منطقة "أم الينابيع" في برنامج تحويÕل مزارعهم 
"اسريتا"  شركة  مع  اتفاقية  توقيع  وكذلك  العضوية.  للزراعة 

اإلسبانية من أجل التحول. 
• تم تزويد جميع المزارعني بأهم المواد الالزمة لضمان الحصول على 

منتجات الزراعة العضوية. 
أمام  المجال  وفتح  المزرعة،  في  التجريÕبية  السياحة  نشاط  ادخال   •

الزوار ليعيشوا التجربة.
في  المزارعات  كفاءة  برفع  المتعلق  التدريÕبي  الربنامج  اكمال   •

منطقة "أم الينابيع" على موضوع الزراعة العضوية.
• ادخال نشاط ترب©ية النحل في المزرعة.

مشروع روابط وادي األردن والممول من 
مؤسسة ميدا الكندية (2019-2017)
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الشباب  مساهمة  زيادة  إلى  األردن  وادي  روابط  مشروع  يهدف 
على  المشروع  ويعمل  األردن،  في  االقتصادي  النمو  في  والنساء 
دعم النساء والشباب الستغالل فرص اقتصادية جديدة في مجاالت: 
في  النظيفة  والت�كنولوجيا  المجتمعية  والسياحة  الغذائي  التصنيع 
منطقة وادي األردن ليصبحوا بدورهم فاعلني اقتصاديًا. كما تم اختيار 
لتنفيذ  كقطاع  وعجلون  جرش  لمناطق  المجتمعية  السياحة  قطاع 

تدخالت المشروع.
ولقد تم االنتهاء من تنفيذ مخرجات المشروع على أكمل وجه وإغالقه، 

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع:
وجرش،  عجلون  محافظتي  من  ومشاركة  مشارك   1214 تدريب  تم   •
مقسمني إلى 986 منتفع من فئة المشاريع الجديدة، و228 منتفع 

من فئة المشاريع القائمة.
منصات  استخدام  على  (المنح)  المشاريع  من  المستفيدين  تدريب   •

التواصل االجتماعي.
جرش  لمنطقتي  والطلب  بالعرض  خاصة  مسحية  دراسة  إعداد   •

وعجلون مع شركة متخصصة في هذا المجال.
عجلون  منطقتي  في  مجتمعية  سياحة  لمشاريع  منحة   (11) تقديم   •

وجرش.
أفضل  تقريÕر  وتنفيذ  البيئية،  بالسياسات  خاص  كتيب  تطويÕر   •
الممارسات للمشاريع الرئيسية في محمية غابات عجلون ومحمية 

غابات دبني.
وتدريب 500  بالنوع االجتماعي،  الخاصة  الداخلية  تطويÕر السياسات   •

مشارك ومشاركة على موضوع النوع االجتماعي.

عجلون،  منطقة  في  العضوية  للزراعة  الرتويÕج  على  الجمعية  تعمل 
وتسعى الجمعية إلى تحقيق هذا الهدف من خالل تنفيذ مجموعة 
وذلك  المنطقة،  في  العضوية  الزراعة  تدعم  والتي  المبادرات  من 

بتموي�ل من البنك االست¯ثماري. 
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع: 

ت�أهيلها،  إعادة  خالل  من  النموذجية  للمزرعة  تطويÕرية  خطة  وضع   •
الدواجن  ترب¯ية  خالل  من  وذلك  الحيواني،  اإلنتاج  عنصر  وإدخال 

واألغنام.
• الحصول على شهادة الزراعة العضوية لجمعية الكفاح.

• البدء بتسجيل مزارع منطقة "أم الينابيع" في برنامج تحويÕل مزارعهم 
"اسريتا"  شركة  مع  اتفاقية  توقيع  وكذلك  العضوية.  للزراعة 

اإلسبانية من أجل التحول. 
• تم تزويد جميع المزارعني بأهم المواد الالزمة لضمان الحصول على 

منتجات الزراعة العضوية. 
أمام  المجال  وفتح  المزرعة،  في  التجريÕبية  السياحة  نشاط  ادخال   •

الزوار ليعيشوا التجربة.
في  المزارعات  كفاءة  برفع  المتعلق  التدريÕبي  الربنامج  اكمال   •

منطقة "أم الينابيع" على موضوع الزراعة العضوية.
• ادخال نشاط ترب©ية النحل في المزرعة.

مشروع روابط وادي األردن والممول من 
مؤسسة ميدا الكندية (2019-2017)
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بالنيابة عن الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، 
الملكية لحماية  الدولي والجمعية  للتعاون  الوكالة األلمانية  تعمل 
الطبيعة على تنفيذ مشروع تحسني البنية التحتية الخضراء في األردن 

من خالل إجراءات العمالة المكثفة.

األردني©ني  من  والنساء  الرجال  تشغيل  الى  المشروع  يهدف 
والسوري°ني والذين هم بحاجة للعمل حيث يعملون على تحسني البنية 
وفي  فيها،  يعيشون  التي  والقرى  المناطق  في  الخضراء  التحتية 

المقابل يحصلون على الدخل المطلوب وبشكل سريع.

وينفذ العمال أعماًال ت¯تمثل بزراعة األشجار، ويساهمون في البستنة 
ومرافق  ومالعب،  وحدائق،  للتنزه،  مناطق  وينشؤون  الحضرية، 
بنية  ت�كون صالحة لالستخدام، وهذا يعمل على توفري  رياضية، بحيث 
األماكن،  هذه  في  تعيش  التي  المحلية  للمجتمعات  خضراء  تحتية 

وبالتالي تعزي�ز الرتابط والتواصل بني الجريان والعائالت.

يتم تنفيذ المشروع داخل المناطق المحمية، ومجموعة من القرى 
التي تحيط بها.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع:  
• تشغيل ٦٨٥ عامًال من القرى المحيطة بالمناطق المحمية (٥٠ ٪ من 

العمالة األردنية، و٥٠٪ من العمالة السورية).
المناطق  في  السياحية  الممرات  من  مجموعة  تÕأهيل  إعادة   •

المحمية.
• إعادة تÕأهل المسطح المائي في محمية األزرق المائية.

•زراعة أكرث من ١٢٠٠٠ شتلة من األصناف النباتية األصلية في مناطق 
زراعتها.

المكثفة  العمالة  إجراءات  األردن من خالل  الخضراء في  التحتية  البنية  مشروع تحسني 
(2019-2017) GIZ ل من الوكالة األلمانية للتعاون الدوليÕبتموي

المشاريع التي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
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بالنيابة عن الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، 
الملكية لحماية  الدولي والجمعية  للتعاون  الوكالة األلمانية  تعمل 
الطبيعة على تنفيذ مشروع تحسني البنية التحتية الخضراء في األردن 

من خالل إجراءات العمالة المكثفة.

األردني©ني  من  والنساء  الرجال  تشغيل  الى  المشروع  يهدف 
والسوري°ني والذين هم بحاجة للعمل حيث يعملون على تحسني البنية 
وفي  فيها،  يعيشون  التي  والقرى  المناطق  في  الخضراء  التحتية 

المقابل يحصلون على الدخل المطلوب وبشكل سريع.

وينفذ العمال أعماًال ت¯تمثل بزراعة األشجار، ويساهمون في البستنة 
ومرافق  ومالعب،  وحدائق،  للتنزه،  مناطق  وينشؤون  الحضرية، 
بنية  ت�كون صالحة لالستخدام، وهذا يعمل على توفري  رياضية، بحيث 
األماكن،  هذه  في  تعيش  التي  المحلية  للمجتمعات  خضراء  تحتية 

وبالتالي تعزي�ز الرتابط والتواصل بني الجريان والعائالت.

يتم تنفيذ المشروع داخل المناطق المحمية، ومجموعة من القرى 
التي تحيط بها.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع:  
• تشغيل ٦٨٥ عامًال من القرى المحيطة بالمناطق المحمية (٥٠ ٪ من 

العمالة األردنية، و٥٠٪ من العمالة السورية).
المناطق  في  السياحية  الممرات  من  مجموعة  تÕأهيل  إعادة   •

المحمية.
• إعادة تÕأهل المسطح المائي في محمية األزرق المائية.

•زراعة أكرث من ١٢٠٠٠ شتلة من األصناف النباتية األصلية في مناطق 
زراعتها.

المكثفة  العمالة  إجراءات  األردن من خالل  الخضراء في  التحتية  البنية  مشروع تحسني 
(2019-2017) GIZ ل من الوكالة األلمانية للتعاون الدوليÕبتموي
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مشاريع  ثالثة  تنفيذ  على  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تعمل 
مؤسسة  مع  بالشراكة  وذلك  األردن  في  الطيور  بحماية  تعنى 
مؤسسة  وهي  الجهات  من  عدد  وبتموي�ل  انرتناشيونال،  بريداليف 
المشاريع  MAVA، UNDP، GEF، واالتحاد األوروبي. حيث تعنى هذه 
األردن.  وادي  مسار  ضمن  هجرتها  مسار  طول  على  الطيور  بحماية 
خالل  من  المشاريع  هذه  أهداف  تحقيق  على  الجمعية  وستعمل 
اإلنتاجية  القطاعات  في  المهاجرة  الحوامة  الطيور  مفاهيم  إدماج 
(الطاقة، والصيد، والسياحة، والزراعة، وإدارة  التي تشمل قطاعات 
سياسات  في  الحوامة  الطيور  حماية  ادماج  وكذلك  النفايات)، 
ومراجعة   ، األردن  وادي  مسار  طول  على  األراضي  استخدامات 
السياسات، وتطويÕر وإقرار إجراءات ضمانيه لحماية الطيور وتطبيقها 
الوطني،  المستوى  على  وتعميمها  اإلنتاجية  المشاريع  في 
العالقة  ألصحاب  القدرات  وبناء  للتوعية،  برامج  تنفيذ  إلى  باإلضافة 
إلدماج  الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  في  الوطني¯ني  والشركاء 
وتنفيذ  دعم  من  وتمكينهم  الهجرة،  ومسارات  الطيور  مفاهيم 

اإلجراءات الضمانية الجديدة للتخطيط.
وفيما يلي أهم إنجازات المشاريع: 

وتقديمه  واإلنجليزية،  العرب¯ية  باللغتني  الرياح  طاقة  دليل  تطوي�ر   •
لوزارة البيئة بشكل رسمي، وتم تضمينه ضمن تعليمات الرتاخيص. 

• طباعة وإطالق كتاب دليل الصياد.
• تشكيل لجنة وطنية للطاقة.

• تنفيذ برنامج تدريÕبي لرفع كفاءة الشركاء وأصحاب العالقة.
الوعي  لزيادة  الطيور  لمشاريع  وتوعوية  إعالمية  فعاليات  تنظيم   •

حول المهددات واإلجراءات التخفيفية.
.Raptor MOU توقيع مذكرة تفاهم الجوارح •

الهدف من المشروع: 
محمية  في  الطبيعية  المائية  الموارد  إلدارة  متÕكامل  نهج  تطبيق 
غابات الريموك والتي تضمن المحافظة على نظام المياه الطبيعي، 

واالستخدام المستدام للموارد المائية في المنطقة.

أهم إنجازات المشروع للعام ٢٠١٩: 
حول  المائية  للموارد  البيئية  األنظمة  خدمات  تقي©يم  دراسة  اعداد   .١

محمية غابات الريموك. 
٢. تقي©يم االحتياجات التدريÕبية للمعني¯ني حول محمية غابات الريموك، 
وإدارة  البيئية"،  المزرعة  "إدارة  حول  تدري�بي  برنامج  بتنفيذ  والبدء 
مصادر المياه على مستوى المنزل"، استهدف ٧٣ شخص من أبناء 

المجتمع المحلي.
٣. تنفيذ برنامج تواصل مع أصحاب العالقة، و كذلك الربنامج التعليمي 

فرسان الطبيعة والمخيم الصيفي للطلبة.
المجتمع  في  الناشطني  ودعوة  الزراعية،  المواقع  بتقي©يم  البدء   .٤
مستدامة  بيئية  مزارع  وت�أسيس  المشروع  من  لالستفادة  المحلي 
المحافظة  بهدف  تعميمه  يتم  تعليميًا  نموذجًا  لت�كون  بهم،  خاصة 

على الموارد المائية وبنفس الوقت تحقيق انتاج زراعي مناسب. 

مشروع "اإلدارة المتÕكاملة وصون الموارد مشاريع الطيور (2017 – 2023)
الريموك"  غابات  محمية  في  المائية 
ألربت  األمري  مؤسسة  من  والممول 

الثاني-امارة موناكو (2020-2018)
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مشاريع  ثالثة  تنفيذ  على  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  تعمل 
مؤسسة  مع  بالشراكة  وذلك  األردن  في  الطيور  بحماية  تعنى 
مؤسسة  وهي  الجهات  من  عدد  وبتموي�ل  انرتناشيونال،  بريداليف 
المشاريع  MAVA، UNDP، GEF، واالتحاد األوروبي. حيث تعنى هذه 
األردن.  وادي  مسار  ضمن  هجرتها  مسار  طول  على  الطيور  بحماية 
خالل  من  المشاريع  هذه  أهداف  تحقيق  على  الجمعية  وستعمل 
اإلنتاجية  القطاعات  في  المهاجرة  الحوامة  الطيور  مفاهيم  إدماج 
(الطاقة، والصيد، والسياحة، والزراعة، وإدارة  التي تشمل قطاعات 
سياسات  في  الحوامة  الطيور  حماية  ادماج  وكذلك  النفايات)، 
ومراجعة   ، األردن  وادي  مسار  طول  على  األراضي  استخدامات 
السياسات، وتطويÕر وإقرار إجراءات ضمانيه لحماية الطيور وتطبيقها 
الوطني،  المستوى  على  وتعميمها  اإلنتاجية  المشاريع  في 
العالقة  ألصحاب  القدرات  وبناء  للتوعية،  برامج  تنفيذ  إلى  باإلضافة 
إلدماج  الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  في  الوطني¯ني  والشركاء 
وتنفيذ  دعم  من  وتمكينهم  الهجرة،  ومسارات  الطيور  مفاهيم 

اإلجراءات الضمانية الجديدة للتخطيط.
وفيما يلي أهم إنجازات المشاريع: 

وتقديمه  واإلنجليزية،  العرب¯ية  باللغتني  الرياح  طاقة  دليل  تطوي�ر   •
لوزارة البيئة بشكل رسمي، وتم تضمينه ضمن تعليمات الرتاخيص. 

• طباعة وإطالق كتاب دليل الصياد.
• تشكيل لجنة وطنية للطاقة.

• تنفيذ برنامج تدريÕبي لرفع كفاءة الشركاء وأصحاب العالقة.
الوعي  لزيادة  الطيور  لمشاريع  وتوعوية  إعالمية  فعاليات  تنظيم   •

حول المهددات واإلجراءات التخفيفية.
.Raptor MOU توقيع مذكرة تفاهم الجوارح •

الهدف من المشروع: 
محمية  في  الطبيعية  المائية  الموارد  إلدارة  متÕكامل  نهج  تطبيق 
غابات الريموك والتي تضمن المحافظة على نظام المياه الطبيعي، 

واالستخدام المستدام للموارد المائية في المنطقة.

أهم إنجازات المشروع للعام ٢٠١٩: 
حول  المائية  للموارد  البيئية  األنظمة  خدمات  تقي©يم  دراسة  اعداد   .١

محمية غابات الريموك. 
٢. تقي©يم االحتياجات التدريÕبية للمعني¯ني حول محمية غابات الريموك، 
وإدارة  البيئية"،  المزرعة  "إدارة  حول  تدري�بي  برنامج  بتنفيذ  والبدء 
مصادر المياه على مستوى المنزل"، استهدف ٧٣ شخص من أبناء 

المجتمع المحلي.
٣. تنفيذ برنامج تواصل مع أصحاب العالقة، و كذلك الربنامج التعليمي 

فرسان الطبيعة والمخيم الصيفي للطلبة.
المجتمع  في  الناشطني  ودعوة  الزراعية،  المواقع  بتقي©يم  البدء   .٤
مستدامة  بيئية  مزارع  وت�أسيس  المشروع  من  لالستفادة  المحلي 
المحافظة  بهدف  تعميمه  يتم  تعليميًا  نموذجًا  لت�كون  بهم،  خاصة 

على الموارد المائية وبنفس الوقت تحقيق انتاج زراعي مناسب. 

مشروع "اإلدارة المتÕكاملة وصون الموارد مشاريع الطيور (2017 – 2023)
الريموك"  غابات  محمية  في  المائية 
ألربت  األمري  مؤسسة  من  والممول 

الثاني-امارة موناكو (2020-2018)

30



يهدف المشروع الى بناء االستدامة المؤسسية والمالية للجمعية 
أفضل  باستخدام  الطوي�ل  المدى  على  الطبيعة  لحماية  الملكية 
البشرية،  الموارد  وتطوي�ر  كفاءة  لتعزي�ز  المتاحة  الممارسات 
لت�كاليف  أمثل  وتحديد  االقتصادية،  القيمة  من  المزيد  واستخالص 

نماذج أعمال المناطق المحمية.
وفيما يلي أهم إنجازات المشروع للعام ٢٠١٩: 

النماذج  تطوي�ر  جوانب  لمختلف  متخصصة  دراسات  وإجراء  التخطيط 
هذا  المشروع.  من  الهدف  لتحقيق  وذلك  الجمعية  ألعمال  الحالية 

وقد تناولت هذه الدراسات لعام ٢٠١٩ المواضيع التالية:
١. تقي¯يم نموذج العمل الحالي للجمعية فيما يتعلق بالسياحة البيئية، 
االجتماعية  االقتصادية  بالتنمية  المرتبطة  اليدوية  الحرف  ومشاغل 
التسوي�ق  خطط  اعداد  الى  إضافة  المحلية،  المجتمعات  ضمن 
واالتصال والمبيعات وذلك لتوجيه المسار االسرتاتيجي للجمعية نحو 

االستدامة وتعزي�ز األثر المجتمعي.
اسرتاتيجية  خطة  وإعداد  الجمعية،  في  البشرية  الموارد  تقي¯يم   .٢

لتطوي�ر الموظفني. 
إلى  التحول  عملية  وتيسري  للجمعية  التنظيمي  الهيكل  مراجعة   .٣

مؤسسة إلكرتونية فعالة.
زيادة  بهدف  هويتها  لتعزي�ز  للجمعية  تابعة  مواقع  سبعة  تجديد   .٤
المجتمعات  لصالح  اإليرادات  وزيادة  المواقع،  لهذه  الزوار  أعداد 

المحلية والجمعية. 

مشروع استدامة -تطويÕر قدرات الجمعية 
من  والممول  الطبيعة  لحماية  الملكية 

(2023- 2019) USAID

المشاريع التي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

ثالثي  ائ�تالف  وضمن  متخصص  عمل  فري�ق  خالل  من  الجمعية  عملت 
على تنفيذ السنة الثانية من العقد المربم مع شركة أرامكو، وذلك 

المملكة  في  الخالي  الربع  في  شيبة  محمية  إدارة  تطوي�ر  بهدف 
إدارية  خطة  الجمعية  عمل  فري�ق  أعد  حيث  السعودية،  العرب¯ية 

نتائج  من  مجموعة  الى  استنادًا  شيبة  لمحمية  تفصيلية 
الدراسات العلمية التي نفذها فري�ق الدراسات البيئية ضمن 

برامج  إدارة  تحديث  تم  كما  الحيوي،  التنوع  مراقبة  مركز 
والتي  شيبة،  محمية  في  الربية  الحيوانات  إكثار 

أفضل  على  بناء  والغزالن)   والنعام،  تشمل(المها، 
الممارسات العالمية في هذا المجال.    

الربع  في  شيبة  محمية  إدارة  مشروع 
الخالي (2016 -2019)
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أهم تطلعات العام

١. االستمرار في تطوي�ر إدارة المحميات من أجل الوصول إلى فعالية 
عالية لكافة برامجها.

٢. التعامل مع موضوع دراسات التنقيب عن النحاس في محمية ضانا 
ضمن أفضل المعاي¯ري البيئية.

٣. تطوي�ر مرصد طيور العقبة حسب الخطة التطوي�رية المتفق عليها 
مع سلطة منطقة العقبة.

٤. زيادة فعالية برامج الحماية وتنظيم الصيد.
الجمعية  ومبادئ  سياسات  ضمن  جديدة  سياحية  منتجات  تطوي�ر   .٥

وتسويقها من أجل زيادة دخل الجمعية.

تحقيق  أجل  من  االجتماعية  االقتصادية  التنمية  برامج  تطوي�ر   .٦
االستدامة المالية لهذه الربامج.

االستدامة  تحقيق  أجل  من  الجمعية  برامج  كافة  تصميم  إعادة   .٧
المالية للجمعية على المدى طوي�ل األمد.

٨. إنشاء مركز وطني للتوعية ضمن مكاتب الجمعية الجديدة.
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االستدامة  تحقيق  أجل  من  الجمعية  برامج  كافة  تصميم  إعادة   .٧
المالية للجمعية على المدى طوي�ل األمد.

٨. إنشاء مركز وطني للتوعية ضمن مكاتب الجمعية الجديدة.

32



ت©تقدم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالشكر لكافة أعضائها 
لدعمهم برامج حماية الطبيعة في األردن من خالل االنضمام 
األردنية  المؤسسات  كافة  تشكر  كما  عضويتها؛  برنامج  إلى 

والدولية على دعمهم لربامجها المختلفة.
الوزارات والمؤسسات األردنية

وزارة  البيئة،  وزارة  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  المالية،  وزارة  الهاشمي،  الملكي  الديوان 
المياه والري، وزارة الزراعة، وزارة الرتب¯ية والتعليم، وزارة السياحة واآلثار، وزارة التنمية االجتماعية، 
هيئة تنشيط السياحة، دائرة األراضي والمساحة، دائرة األرصاد الجوية، سلطة وادي األردن، مديرية 
المؤسسة  بنك  االست¯ثماري،  البنك  العربي،  البنك  البادية،  قيادة  المسلحة،  القوات  العام،  األمن 
العرب¯ية المصرفية ، الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، صندوق الملك عبداهللا للتنمية، 
شركة  األردن،  برومني  شركة  األردنية،  التنموية  المناطق  تطوي�ر  شركة  التنموية،  المناطق  هيئة 
الفارج، شركة الكربونات األردنية، صندوق الملك حسني لإلبداع والتفوق، شركة واحة أيلة للتطوي�ر، 
محافظة الزرقاء، محافظة مأدبا، محافظة الكرك، محافظة الطفيلة، محافظة عجلون، محافظة جرش، 
محافظة إربد، محافظة العقبة، التلفزي�ون األردني، تلفزي�ون رؤيا، تلفزي�ون المملكة، المجلس األردني 
لألبنية الخضراء، مكتب سمو األمرية هيا بنت الحسني المعظمة، جامعة العلوم والت�كنولوجيا، اإلدارة 
الملكية لحماية البيئة، المجلس القضائي األردني، الجمارك األردنية، شركة أدوية الحكمة، مؤسسة 
دروزة، غرفة تجارة عمان، شركة طالل أبو غزالة، اتحاد الجمعيات البيئية، جمعية أجنحة األمل، الجمعية 
الدولي، كوزمو، شركة  المطار  المياه والبيئة، مجموعة  و  للطاقة  إدامة  الملكية، جمعية  العلمية 

العمالق، مؤسسة االمرية عالية، مؤسسة المأوى للطبيعة والربية، الحديقة النباتية الملكية.

الشركاء الدوليÃني
المرفق البيئي العالمي/ البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االتحاد األوروبي، مؤسسة 
السفارة  التشيكية،  السفارة  األلمانية،  الوكالة  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  زايدل،  هانس 
للحفاظ  الدولي  الصندوق  الفجرية،  بلدية  اليونسكو، جائزة فورد،  انرتناشيونال،  السويدية، بريداليف 
على الحبارى، سكرتارية اتفاقية رامسا، الوكالة األمريكية للغابات، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، 
للرفق  الدولي  الصندوق  الطبيعة،  لحماية  الدولي  االتحاد  الرطبة،  لألراضي  الدولية  المؤسسة 

بالحيوان، مرسي كور، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، اإلعالم العالمي.

شكر وتقدير
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شكر وتقدير

لألبنية الخضراء، مكتب سمو األمرية هيا بنت الحسني المعظمة، جامعة العلوم والت�كنولوجيا، اإلدارة 
الملكية لحماية البيئة، المجلس القضائي األردني، الجمارك األردنية، شركة أدوية الحكمة، مؤسسة 
دروزة، غرفة تجارة عمان، شركة طالل أبو غزالة، اتحاد الجمعيات البيئية، جمعية أجنحة األمل، الجمعية 
الدولي، كوزمو، شركة  المطار  المياه والبيئة، مجموعة  و  للطاقة  إدامة  الملكية، جمعية  العلمية 

العمالق، مؤسسة االمرية عالية، مؤسسة المأوى للطبيعة والربية، الحديقة النباتية الملكية.

الشركاء الدوليÃني
المرفق البيئي العالمي/ البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االتحاد األوروبي، مؤسسة 
السفارة  التشيكية،  السفارة  األلمانية،  الوكالة  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  زايدل،  هانس 
للحفاظ  الدولي  الصندوق  الفجرية،  بلدية  اليونسكو، جائزة فورد،  انرتناشيونال،  السويدية، بريداليف 
على الحبارى، سكرتارية اتفاقية رامسا، الوكالة األمريكية للغابات، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، 
للرفق  الدولي  الصندوق  الطبيعة،  لحماية  الدولي  االتحاد  الرطبة،  لألراضي  الدولية  المؤسسة 

بالحيوان، مرسي كور، الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، اإلعالم العالمي.
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كن صوتًا لحماية الطبيعة وانضم إلى برنامج 
العضوية لدينا.

 member@rscn.org.jo :لالستعالم، أرسل لنا بريد إلكرتوني
مهما  ...بدعمكم،  القادمة.  ولألجيال  لنا  الطبيعة  لحماية  جاهدين  نعمل 
كان، فإنكم تساهمون بتحقيق رسالتنا «نساعد الطبيعة ... نساعد الناس». 

للتربع، الرجاء اإليداع في حساب الجمعية: 500/26666-البنك العربي-فرع 
support@rscn.org.jo :الجبيهة -األردن، أو اإلرسال على الربيد اإللكرتوني
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اإلدارة العامة 
هاتف: ٥١٥٧٦٥٦ ٠٦

فاكس: ٥١٥٥١٩٥ ٠٦
adminrscn@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

ص.ب:١٢١٥، الجبيهة١١٩٤١،األردن 

مركز برية األردن 
وحدة السياحة البيئية

هاتف: ٠٦ ٤٦١٦٥٢٣
موبايل: ٠٧٩٧٠٠٠٠٨٦

tourism@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

دكان الطبيعة
هاتف: ٠٦٤٦٣٣٧١٨

sales@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني
 

محمية ضانا للمحيط الحيوي
مدير المحمية: عامر الرفوع

هاتف: ٢٢٧٠٤٩٨/٧ ٠٣
فاكس: ٢٢٧٠٤٩٩ ٠٣

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: ٠٧٩٩٠٧٤٩٦٠

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

محمية الشومري لألحياء الربية
مدير المحمية: أشرف الحلح

موبايل: ٠٧٩٩٩٥٧٩٣٩
ashraf.elhalah@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

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

محمية األزرق المائية
مدير المحمية: حازم الحريشة

هاتف المحمية: ٠٥٣٨٣٥٠١٧
azraqtourism@rscn.org.jo :الربيد االلكرتوني

محمية غابات عجلون
مدير المحمية: عثمان طوالبة

موبايل:  ٠٧٧٧٨٤١٦٠٣ 
Othman.tawalbeh@rscn.org.jo  :الربيد اإللكرتوني

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

موبايل: ٠٧٩٩٠٦٢٢١٠

محمية غابات دبني
مدير المحمية: بشري عياصرة 
هاتف المحمية: ٠٧٩٩٠٢٩٤٩٧

dibeen@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

محمية غابات الريموك
مدير المحمية: محمد ملكاوي

موبايل: ٠٧٩٦٠٦١٦٤٩
فاكس: ٠٧٩٠١١٣٥٣٠

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

مراكز وعناوي·ن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
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مراكز وعناوي·ن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

39



محمية فيفا الطبيعية
مدير المحمية: ابراهيم المحاسنة

موبايل:  ٠٧٩٠٧٧٣٤٩٠
فاكس: ٢٣٠٠٠٦٨(٠٣)

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

مرصد طيور العقبة
مدير المرصد: فراس رحاحلة

هاتف: ٢٠٥٨٨٢٥(٠٣)
فاكس: ٢٠٥٨٨٢٧(٠٣)

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

لكافة األقسام والمحميات 
ص.ب ١٢١٥، الجبيهة ١١٩٤١، األردن

www.rscn.org.jo  :الموقع اإللكرتوني
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www.rscn.org.jo

اإلدارة العامة:
هاتف:065157656 / 065157665

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

ص.ب:1215، الجبيهة11941،األردن




