




حوكمة الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة وقيادتها
فــي  المنتســبني  جميــع  للجمعيــة:  العامــة  الهيئــة 
االنتخــاب  حــق  العضــو  ويكتســب  العضويــة.  برنامــج 
بعــد ســنتني مــن عضويتــه شــريطة أن يكــون أردنيــًا وال 
يقــل عمــره عــن عشــري�ن عامــًا ويكتســب حــق الرتشــح 
مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  اإلدارة  مجلــس  لمناصــب 

العضويــة. لربنامــج  انضمامــه 

مجلــس اإلدارة: الهيئــة المنتخبــة مــن الهيئــة العامة 
أحــد  مــن  ويت�كــون  الجمعيــة،  إدارة  علــى  لإلشــراف 
عشــر عضــوًا، تســعة تنتخبهــم الهيئة العامــة ويعينوا 
المجلــس  انتخــاب  ويتــم  آخريــ�ن.  عضويــ�ن  بدورهــم 
محصــورًا  التصويــت  حــق  ويكــون  ســنوات  أربــع  كل 

فقــط.  باألردنيــ�ني 

مجلس اإلدارة )2019-2015(

رئيس مجلس اإلدارة السيد خالد اإليرانــــي 
نـــــائــب الــــرئيس السيد غسان عصفور 

أمني السر      السيد عيسى شـــــاهـني 
عضـــــــــــــــــو السيدة ليلى شـــــــــرف 
عضـــــــــــــــــو السيد عمر الشوشان 
عضـــــــــــــــــو السيد ياسني التلهوني 
عضـــــــــــــــــو اآلنسة رنــا الـنبــــــ ـــر 
عضـــــــــــــــــو السيدة دينا بطاينة 
السيد بسام كنعان                 عضـــــــــــــــــو
السيد وضاح برقاوي            عضــــــــــــــــــو
السيد سمري بندك                  عضـــــــــــــــــو

المــــــدير الـــــــعـــــام  يحيـــــــــى خـــــــــالد   
مدير التطوي�ر االسرتاتيجي محمد زعرور  

مدير إدارة السياحة البيئية  أشرف برقاوي                        
مدير إدارة المناطق المحمية  معن الصمادي  

مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي نشأت حميدان   
مدير التنمية االقتصادية االجتماعية ليلى مال اهلل  

مدير الدعم اللوجيستي وشؤون الموظفني سلطــــــــــان حنــــفــي  
مدير برنامج الحماية وتنظيم الصيد  عبدالرزاق الحمود  

رئيس قسم التعليم البيئي مريفت بطارســــة   
مدير العالقات العامة واالتصال  منى الطاق   

المدير المالي فادي الناصر  

الجهاز التنفيذي: الجهاز المسؤول عن اإلدارة اليومية للجمعية 
وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
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كلمة الرئيس
انقضــى العــام 2018 والــذي حمــل معــه العديــد 
مــن اإلنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا الجمعيــة 
والتــي كان لهــا األثــر الكبــري فــي تحويــ�ل رســالة 
ورؤيــة الجمعيــة إلى برامج ومشــاريع مســتدامة 
ــة الطبيعــة  ســاهمت فــي الت�كامــل مــا بــني حماي

والتنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة.
تشــرفت الجمعيــة بافت�تــاح ســمو األمــري حســني 
محميــة  فــي  الــزوار  لمركــز  العهــد  ولــي 
باســتقبال  والبــدء  الربيــة  لألحيــاء  الشــومري 
أكــر مــن 7 ســنوات  الــزوار فــي المحميــة بعــد 
الجمعيــة  افت�تحــت  كمــا  المحميــة.  إغــالق  مــن 
الشــرقي  الجــزء  فــي  الهيــدان  مغامــرات  مركــز 
مــن محميــة الموجــب، كمــا تــم البــدء بتشــغيل نــزل 
برقــع البيئــي لتضــاف إلــى مجموعــة مــن مواقــع 
الســياحة البيئيــة والتــي تديرهــا الجمعيــة وهــي 
بيــت الضيافــة ومخيــم الرمانة ونــزل فينان البيئي 
فــي محميــة ضانــا، ومركــز مغامــرات وشــاليهات 
الموجــب، وأكــواخ محميــة غابــات عجلــون ونــزل 
األزرق ومنطقــة التنــزه فــي محميــة غابــات دبني. 
حيــث اســتقبلت مرافــق الــزوار فــي المحميــات مــا 
يزيــد عــن  140000 زائــرًا، وقــد كان للــزوار أثــرًا إي�جابيــًا 
اقتصاديــًا علــى المحميــات والمجتمــع المحلــي 

الــذي يعيــش حــول المحميــات.
محميتــني  ت�أســيس  فــي  الجمعيــة  نجحــت  كمــا 
جديدتــني فــي برقــع والضاحــك كجــزء مــن الشــبكة 
تطويــ�ر  إلــى  باإلضافــة  للمحميــات،  الوطنيــة 
دراســات  علــى  بنــاءًا  القائمــة  المحميــات  إدارة 
علميــة متخصصــة، حيــث قــام مركــز مراقبــة التنــوع 
الحيــوي فــي الجمعيــة بمــا يزيــد عــن  13 دراســة 

المجــاالت. متخصصــة فــي مختلــف 
الشــعبي  الدعــم  زيــادة  الجمعيــة علــى   عملــت 
لربامــج حمايــة الطبيعــة مــن خــالل تطويــ�ر حزمــة 
مــن الربامــج المتخصصــة، فقــد طــورت الجمعيــة 
برنامــج فــارس الطبيعــة والــذي تــم تصنيفــه ضمــن

أفضــل ممارســات اإلدارة البيئيــة الموجهــة نحــو 
المــدارس  طــالب  لــدى  البيئــي  الوعــي  زيــادة 
العديــد  حــول المحميــات، كمــا نظمــت الجمعيــة 
إشــراك  فــي  ســاهمت  والتــي  النشــاطات  مــن 
وقــد  البيئــة  حمايــة  برامــج  فــي  المواطنــني 
ت�كللــت بدخــول الجمعيــة ضمــن موســوعة غينيــس 
لألرقــام القياســية مــن خــالل تشــكيل أكــرب مســطح 
شــمع يحمــل شــعار ســاعة األرض احتفــااًل بهــذه 

العالميــة. المناســبة 
لحمايــة  الملكيــة  لألكاديميــة  بالنســبة  أمــا 
الطبيعــة، فقــد نفــذت الجمعيــة مــا يزيــد عــن 18 
حمايــة  مجــاالت  فــي  للشــركاء  تدري�بيــًا  برنامجــًا 
الطبيعــة، حيــث شــارك فــي هــذه الربامــج المئــات 
األردن  مــن  البيئــة  قطــاع  فــي  العاملــني  مــن 

المجــاورة. العرب�يــة  والــدول 
نالــت الجمعيــة اعــرتاف العديــد مــن المؤسســات 
فقــد  إنجــازات،  مــن  تحقيقــه  تــم  لمــا  العالميــة 
أفضــل  غابــات عجلــون ضمــن  إعــالن محميــة  تــم 
الســياحة  خارطــة  علــى  مســتدام  موقــع   100
عجلــون  محميتــي  النضمــام  إضافــة  العالميــة، 
الدولــي  لإلتحــاد  الخضــراء  للقائمــة  واألزرق 
لحمايــة الطبيعــة والتــي تضــم أفضــل المحميــات 

العالــم. مســتوى  علــى  إدارة 
 نعلــم جيــدًا أن النجاحــات التــي حققتهــا الجمعيــة 
الكبــري  للجهــد  نتيجــة  كانــت  الماضــي،  العــام 
الجمعيــة ودعــم أعضــاء مجلــس اإلدارة  لكــوادر 
ومســاندة  أصدقــاء وشــركاء الجمعيــة وأعضائهــا 
والمؤمنــني برســالتها، وبهــذه المناســبة أتقــدم 
والمؤسســات  الــوزارات  لكافــة  الجزيــ�ل  بالشــكر 
المانحــة والداعمــة للجمعيــة، ومــن ســاهم فــي 
التغيــ�ري، ونتطلــع فــي الوقــت ذاتــه إلــى المضــي 
قدمــًا فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات خــالل 

األعــوام القادمــة.
 خالد أنيس اإليراني

رئيس مجلس اإلدارة
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ت�أسســت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة عــام 1966 كمؤسســة 

تطوعيــة غــر حكوميــة، وتــرأس الجمعيــة حــال ت�أسيســها الراحــل 

الملــك الحســن كرئيــس الشــرف األعلــى.

فوضــت الحكومــة األردنية الجمعية مســؤولية حماية الحيــاة الربية 

والتنــوع الحيــوي فــي كافة مناطق المملكة.

رســـــــــــالــتــنـــا: 
لحمايــة  الملكيــة  الجمعيــة  »تســعى 
مــن  وطنيــة  شــبكة  بنــاء  إلــى  الطبيعــة 
علــى  للحفــاظ  وذلــك  المحميــة  المناطــق 
التنــوع الحيــوي فــي األردن، وت�ت�كامــل مــع 
تنميــة المجتمعــات المحليــة، وفــي الوقــت 
البيئــة  لحمايــة  شــعبي  دعــم  ت�أمــني  ذاتــه 
العرب�يــة  والــدول  األردن  فــي  الطبيعيــة 

المجــاورة.«

نعمل على حماية الطبيعة من خالل:
ت�أســيس شــبكة مــن المناطــق المحميــة وإدارتهــا بفعاليــة عاليــة وذلــك مــن أجــل صــون األنظمــة   •

البيئيــة فيهــا.
صــون  برامــج  فــي  اســتخدامها  وتيســري  الحيــوي  التنــوع  فــي  المتخصصــة  بالدراســات  القيــام   •

 . لطبيعــة ا
تنظيــم الصيــد وعلــى وجــه الخصــوص فــي المناطــق المحميــة والمناطــق ذات التميــز بالتنــوع   •

الحيــوي.
تنفيذ مبادرات تنموية تستهدف المجتمعات المحلية التي تعيش حول المناطق المحمية.  •

تطويــ�ر الربامــج التعليميــة فــي المحميــات وذلــك مــن أجــل مشــاركة أكــرب ألطفــال المجتمــع المحلي   •
فــي برامــج حمايــة الطبيعــة.

تقديم برامج ت�أهيل وبناء قدرات متخصصة في مجاالت صون الطبيعة والتنمية المستدامة.   •
زيــادة الدعــم الشــعبي للجمعيــة مــن خــالل التوســع فــي برامــج العضويــة والنشــاطات )بمــا فيهــا   •
األصدقــاء( وبرامــج رعايــة ودعــم الجمعيــة وذلــك مــن أجــل زيــادة الدعــم الشــعبي والسياســي 

لربامــج الجمعيــة.
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لحمايــة  الملكيــة  الجمعيــة  أنجزتــه  مــا  يلــي  نعــرض فيمــا 
الطبيعــة خــالل العــام الماضــي 2018، آملــني أن يحمــل العــام 

2019 المزيــد مــن اإلنجــاز لحمايــة الطبيعــة فــي األردن.

- دخــول موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية مــن خــالل 
»أكــرب مســطح شــمع بالعالــم« يحمــل شــعار ســاعة األرض 

60+ احتفــااًل بالفعاليــة العالميــة ســاعة األرض.

تقديــرًا  انرتناشــيونال  البرداليــف  فــى  الجمعيــة  عضويــة 
للــدور الريــادي الــذي تلعبــه الجمعيــة فــي برامــج حمايــة 
الطبيعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، تــم انتخــاب الســيد 
لحمايــة  الملكيــة  للجمعيــة  العــام  المديــر  خالــد  يحيــى 
مجلــس  فــي  االوســط  الشــرق  لــدول  كممثــل  الطبيعــة، 
النرتناشــيونال،  البريداليــف  لمؤسســة  العالمــي  اإلدارة 

القادمــة. ســنوات  لألربــع 

موقــع   100 أفضــل  مــن  عجلــون  غابــات  محميــة  إعــالن   -
العالميــة. الســياحة  خارطــة  علــى  العالــم  فــي  مســتدام 

إعــالن محميتــي عجلــون واألزرق ضمــن القائمــة الخضــراء   -
لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة.

الجمعية الملكية لحماية 
الطبيعة 

الجوائز 

المشاركات الدولية

أمن السر
عيسى شاهن
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بنــاءًا  المحميــات  إدارة  تطويــ�ر  فــي  الجمعيــة  اســتمرت  اإلداريــة:  الخطــط 
الموقعيــة  اإلدارة  فاعليــة  لزيــادة  كوســيلة  محدثــة  إداريــة  خطــط  علــى 
لهــذه المحميــات، وبنــاءًا علــى ذلــك فقــد تــم تســجيل محميــة غابــات عجلــون 
ومحميــة األزرق المائيــة ضمــن القائمــة الخضــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة 

الطبيعــة والتــي تضــم أفضــل المحميــات إدارة علــى مســتوى العالــم. 

التفتيــش  برنامــج  تطويــ�ر   : المحميــات:  فــي  والحمايــة  التفتيــش  برامــج 
والحمايــة فــي المناطــق المحميــة مــن أجــل المحافظــة علــى أهــم األنظمــة 
واألنــواع الطبيعيــة، حيــث وصــل عــدد الجــوالت التفتيشــية فــي المحميــات 

خــالل العــام 2018 داخــل المحميــات 17.548 جولــة.

ت�أهيــل الموائــل الطبيعيــة: قامــت الجمعيــة بت�أهيــل 7 مــن الموائــل الطبيعــة 
األزرق  محميــات  مــن  كل  فــي  المحميــة  المناطــق  فــي  األهميــة  ذات 

والريمــوك.

المحميــات  فــي  الطبيعــة  فــارس  برنامــج  تنفيــذ  الطبيعــة:  فــارس  برنامــج 
ــات عجلــون وفيفــا الطبيعيــة، واألزرق المائيــة مــن  الطبيعيــة، فــي كل  غاب
خــالل إشــراك الطــالب الفرســان فــي العديــد مــن نشــاطات المحميــات وتخريــ�ج 

100 طالــب.

الجمعيــة  قامــت  والمعــدات:  التحتيــة  والبنــى  اإلداريــة  المرافــق  تطويــ�ر 
باآلليــات  المحميــات  وتزويــد  التحتيــة  والبنــى  اإلداريــة  المرافــق  بتطويــ�ر 

عاليــة. بفعاليــة  إلدارتهــا  الضروريــة  والمعــدات 

اســت�كمال تحويــ�ل معظــم مصــادر الطاقــة فــي المحميــات إلــى نظــام الطاقــة 
دينــار   127,000.00 األنظمــة  إنتــاج  قيمــة  بلغــت  حيــث  المتجــددة  الشمســية 

ــًا. ســنويا تقري�ب

التواصــل مــع صنــاع القــرار: : تعمــل إدارات المحميــات علــى التواصــل مــع 
حمايــة  برامــج  دعــم  أجــل  مــن  المحميــات  حــول  القــرار  صنــاع  فئــات  كافــة 
الخصــوص  آليــات معتمــدة وعلــى وجــه  خــالل  الطبيعــة فيهــا وذلــك مــن 

المحميــات«. إلدارة  المحليــة  »اللجــان 

حماية الموائل الطبيعية وإدارة 
المناطق المحمية
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مــركــــز مــــــراقبة التنوع الحيوي
البيئيــة  الدراســات  مــن  مجموعــة  تنفيــذ  علــى  المركــز  عمــل 
حيــث  بنتائجهــا،  تقاريــ�ر علميــة تفصيليــة  المتخصصــة وإصــدار 
وصــل عددهــا إلــى 13 دراســة. كمــا تــم تنفيــذ عــدد مــن برامــج 

الطبيعيــة. المحميــات  فــي  الســنوية  المراقبــة 
 وفيما يلي ملخص ألهم هذه الدراسات والربامج:

إصــدار العدديــن الثالــث والرابــع مــن المجلــة األردنيــة للتاريــ�خ   •
الطبيعــي بالتواصــل مــع الباحثــني واألكاديميــ�ني ذوي العالقــة.

نشر  7  أوراق علمية في مجالت علمية محكمة.  •

إعــداد  894 خارطــة خاصــة بلجــان الرتاخيــص، مــن خــالل وحــدة نظــم   •
. GIS المعلومات الجغرافيــة
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- إصدار رخص صيد عدد 3000 رخصة.
- إصدار شهادات سايتس عدد  270 شهادة.

- استمر الفري�ق بجوالته التفتيشية خارج المحميات حيث وصل 
عــدد الجــوالت إلــى  1800 جولة.

- مصــادرة عــدد مــن األنــواع الهامــة خــالل العــام وصلــت إلــى 500 
مصــادرة ألنــواع مختلفــة منها:

- إضافــة إلــى تنفيــذ العديــد مــن الربامــج التدري�بيــة للشــركاء على 
برنامــج الســايتس وحمايــة الطبيعــة والتنــوع الحيــوي، وغريهــا 

مــن المواضيــع ذات العالقــة.

حماية األنواع وتنظيم الصيد
اســتمر قســم الحمايــة بتنظيــم الصيــد فــي المملكــة بالتعــاون مــع اإلدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والــوزارات والمؤسســات 

الحكوميــة مــن أجــل ضمــان حمايــة األنــواع الربيــة، والتالــي أبــرز اإلنجــازات:
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السياحةالبيئية 

اســتمرت إدارة الســياحة البيئيــة بالرتويــ�ج للمواقــع التابعــة للجمعيــة 
وتطويــ�ر برامــج وممــرات ســياحية جديــدة، الســتقطاب أكــرب عــدد مــن 

نلخــص  التالــي  وفــي  الطبيعــة،  ومحبــي  المحميــات  مرتــادي 
أهــم اإلنجــازات:

الربيــة  »رحــالت  أســبوعية  رحلــة   40 تنظيــم   -

األســبوعية« بشــكل دوري باإلضافة إلى مجموعة 

الرتوي�جيــة. الحمــالت  مــن 

- تطوي�ر  12  ممر بيئي/ سياحي جديد في مختلف المحميات.

- التعاقــد مــع 30 شــركة ســياحية مــن أجــل الرتويــ�ج للمنتجــات 

الطبيعيــة. المحميــات  تقدمهــا  التــي  الســياحية 

- توقيع  60  عقد حجوزات لشركات مختلفة.

- المشاركة في  10  فعاليات ومؤتمرات تختص  بالسياحة لتسوي�ق مواقع 

الجمعية.

- زيــادة مبيعــات الســياحة مــن خــالل مواقــع الحجــوزات االلكرتونيــة 

Booking.com/ Expedia /  Airbnb  مثــل
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الجدول التالي يبن أعداد الزوار للمواقع خالل العام 2018
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المشاريع االقتصاديةاالجتماعية 
وتنمية المجتمعات المحلية

إدارة فعالــة لسلســلة التزويــد والمبيعــات لربامــج التنميــة 
االقتصاديــة االجتماعيــة مــن خــالل:

- تطوي�ر  10 منتجات جديدة وطرحها باألسواق.
- ارتفــاع مبيعــات الــدكان الرئيســي فــي جبــل عمــان بنســبة 

20 %، والمبيعــات الداخليــة بنســبة %32.
- التواصــل وبنــاء شــراكات مــع  9 جهــات جديــدة محليــة 

ودوليــة.
- افت�تــاح دكاكــني جديــدة فــي العديــد مــن المواقــع منهــا 

)ســيتي مــول، مأدبــا، الريمــوك(.

منفعة المجتمعات المحلية االقتصادية المباشرة من برامج 
المحميات: 

بشــكل  الطبيعيــة  المحميــات  مــن  االســتفادة  إجمالــي  بلــغ 
تراكمــي علــى مســتوى المملكــة 4,130,721.373 أربعــة مليــون 
دينــار  وعشــرون  وواحــد  وســبعمائة  ألــف  وثالثــون  ومائــة 
و373 فلــس موزعــة علــى المحميــات كمــا فــي الجــدول أدنــاه:

لتشــمل  الطبيعيــة  للمحميــات  االقتصاديــة  الفائــدة  توزعــت 
كانــت  حيــث  المملكــة  محافظــات  مــن  محافظــات  ثمانيــة 
محافظــة الطفيلــة األعلــى اســتفادة مــن هــذه المحميــات فــي 
حــني كانــت محافظــة العقبــة ومحافظــة عمــان األقــل اســتفادة، 

وذلــك حســب مــا هــو موّضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه:
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حققــت المحميــات الطبيعيــة مجتمعــة زيــادة فــي اســتفادة المجتمعــات المحليــة بمقــدار 16% تقري�بــًا وذلــك عنــد 
مقارنــة دخــل المحميــات للعــام 2017 مــع العــام الســابق 2016 ويعــزى ذلــك إلــى المشــاريع الجديدةوالــى زيــادة 

مســاحة منطقــة الرعــي فــي محميــة ضانــا للمحيــط الحيــوي والشــكل التالــي يوضــح ذلــك:
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مــن  المحليــة  المجتمعــات  الســتفادة  العــام  اإلجمالــي  فــي  المختلفــة  المحميــات  مســاهمة  نســبة  تفاوتــت 

المحميــات الطبيعيــة حيــث كانــت محميــة ضانــا هــي األعلــى وبنســبة وصلــت إلــى 56% يليهــا محميــة الموجــب 

بنســبة 19% يليهــا محميــة عجلــون بنســبة 9% يليهــا محميــة األزرق 6% يليهــا محميــة دبــني 4% حــني كانــت محميــة 

الريمــوك 3% ومحميــة الشــومري 2% ومحميــة فيفــا 1% وذلــك حســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.
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تديــر الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة تســعة 
عشــر مشــروعا صغــريا حــول المحميــات الطبيعيــة 
القري�بــة  بالمحميــة  مرتبطــة  المشــاريع  وهــذه 
كمــا  المحافظــات  علــى  موزعــة  وهــي  منهــا 

فــي الشــكل التالــي: 
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االتصــال والتشــبيك مــن أجل الدعم 
الشعبي والسياسي

الهيئــة  أقــرت  حيــث  بفعاليــة،  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  تنظيــم 
تــم  كمــا   2017 للعــام  والمالــي  الســنوي  التقري�ريــ�ن  العامــة 

.2018 للعــام  للتدقيــق   PWC شــركة  اختيــار 

العالقات العامة 
واالجتماعــات  المؤتمــرات  فــي  للجمعيــة  فاعلــة  مشــاركة 
العالميــة حــول حمايــة الطبيعــة حيــث اظهــر ممثلــو الجمعيــة 

للجمعيــة. المتقــدم  المهنــي  المســتوى 

توعية األطفال حول حماية الطبيعة 
باألطفــال  خاصــة  البيئيــة  لأللعــاب  مناطــق  تطويــ�ر  متابعــة   .

المواقــع. فــي 

ظهــور إعالمــي كبــر للجمعيــة )الجهــات اإلعالميــة، وشــبكات 
االجتماعــي(  التواصــل 

بعمــل  خــاص  تســويقي  ومحتــوى  واضحــة  خطــة  تطويــ�ر   .
الجمعيــة عــرب شــبكات التواصــل االجتماعــي، وزيــادة متابعــي 

صفحــات الفيــس بــوك بنســبة 24% و 28% لالنســتغرام.
. اســتدامة وتوســيع الشــراكات اإلعالميــة مــع جهــات محليــة 
 526 إلــى  لتصــل  المتنوعــة  التغطيــات  وزيــادة  وعالميــة، 

تغطيــة.
. اســتخدام مركــز بريــة األردن كموقــع تروي�جي لربامج الجمعية 
والتنميــة  البيئيــة  الســياحة  برامــج  وتســوي�ق  ونشــاطاتها 

االقتصاديــة االجتماعيــة.

برنامج العضوية
مــع  التواصــل  فــي  العضويــة وبرامجهــا  لجنــة  تفعيــل دور   .

األعضــاء.
. عقد برنامج »نقاشات الطبيعة« بشكل شهري.

عدد األعضاء الفاعلني 520 عضو و  17064 صديق للجمعية.  .

الفعاليات 
. تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات والحمــالت العالميــة والمحليــة 
األرض  ســاعة  حملــة  أبرزهــا  كان  فعاليــة   20 إلــى  وصلــت 
القياســية. لألرقــام  غينيــس  موســوعة  ودخــول  العالميــة 

شــراكة فاعلــة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل دعــم برامــج حمايــة 
الطبيعــة

اشــراك  خــالل  مــن  العربــي  البنــك  مــع  الشــراكة  اســتدامة   .
موظفــي البنك في النشــاطات التطوعيــة ودعم البنك لعدد 

مــن برامــج الجمعيــة.
. تطويــ�ر الشــراكة مــع شــركة واحــة أيلة للتطويــ�ر من خالل تنفيذ 
حملــة اليــوم العالمــي للطيــور المهاجــرة فــي مدينة العقبة 

ودعــم برامــج مراقبــة الطيــور فــي واحــة أيلة.
الحاليــ�ني  مــع  العالقــة  جــدد واســتدامة  مانحــني  .اســتقطاب 

العمــالق. شــركة  مثــل  األرض(  )ســاعة  العالميــة  للحملــة 
. تطويــ�ر الشــراكة مــع البنــك االســت�ثماري مــن خــالل دعــم العديد 
مــن المبــادرات أهمها برنامج الزراعة العضوية في محافظة 

عجلون.
. تعــاون مــع مؤسســة أجنحــة األمــل مــن خــالل المســاهمة فــي 

تحويــ�ل برامــج المحميــات إلى الطاقة الشمســية.
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ــ�ر برامــج األكاديميــة والتدريــب اإلقليمــي رغــم شــح المصــادر المتوفــرة لهــذا الربنامــج، وفيمــا يلــي ملخــص  ــ�ق عمــل الجمعيــة بتطوي اســتمر فري
لهــذه اإلنجــازات: 

- عقــد  14 برنامــج تدري�بــي محلــي، إقليمــي وعالمــي، أبرزهــا المنتــدى اإلقليمــي لقــادة المحميــات لعــدد مــن الــدول العرب�يــة حــول برامــج إدارة 
المناطــق المحميــة.

- بناء واستدامة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية، اإلقليمية والعالمية، أهمها:
• دائرة الجمارك العامة.

تجار األحياء الربية.  •
الهيئة السعودية للحياة الفطرية.  •

• هيئة البيئة أبو ظبي.
• حديقة حيوانات العني )اإلمارات العرب�ية المتحدة(.

• وكالة الغابات األمريكية.
• مؤسسة هانس زايدل األلمانية.

- زيــارة وفــود عــدد 4 مــن خــارج األردن لالطــالع علــى عمــل برامــج األكاديميــة التدري�بيــة  المختصــة فــي مجــاالت حمايــة الطبيعــة، 
التنــوع الحيــوي، التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة إضافــة لربنامــج الحمايــة وغريهــا.

األكاديمية الملكية لحماية الطبيعة
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الــــدعم اللــــوجستي وشــؤون الموظفــن
تطوي�ر األنظمة اإلدارية التي تنظم العمل في الجمعية من خالل:

السياسات واإلجراءات المالية.  •
• نظام إدارة المخاطر.

• نظام صندوق االدخار الخاص بموظفي الجمعية.
• نظام المشرتيات والمخزون.

المشاريع التي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

يهــدف المشــروع إلــى إطــالق الحبــارى فــي األردن وحمايــة الموائــل الطبيعيــة التــي يعيــش فيهــا، كمــا يعمــل المشــروع علــى 
تنميــة المجتمعــات المحليــة فــي مناطــق االطــالق.

أهم إنجازات المشروع للعام 2018:
ت�كامــل برامــج صــون واســتدامة طائــر الحبــارى مــع التنميــة  الثانيــة مــن المشــروع والعمــل علــى  توقيــع اتفاقيــة المرحلــة 

المحليــة«. للمجتمعــات  االقتصاديــة  االجتماعيــة 

األهداف العملية للمشروع:
• االســتمرار فــي الدراســات واألبحــاث البيئيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة والمرتبطــة بحالــة وتوزيــع طائــر الحبــارى فــي األردن مــن 

أجــل تحســني برامــج المحافظــة علــى هــذا الطائــر وإدامــة موائلــه الطبيعيــة. 
• تعظيــم آليــات دمــج المجتمعــات المحليــة ومشــاركته الفعالــة فــي برامــج صــون طائــر الحبــارى وتغطيــة كافــة اإلحتياجــات 

المــادي لهــذه المجتمعــات. الدخــل  لزيــادة  الحبــارى وتســعى  اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة المرتبطــة بأهــداف حمايــة طائــر 
• العمــل علــى التقليــل مــن تناقــص طائــر الحبــارى فــي الربيــة نتيجــة الممارســات اإلنســانية الخاطئــة والصيــد الجائــر وتطويــ�ر آليــات 
ميدانيــة وقانونيــة جديــدة بهــدف تطبيــق فعــال لقوانــني الصيــد وإجراءاتــه وبمشــاركة فعالــة مــن قبــل المجتمعــات المحليــة 

وصنــاع القــرار.
• الحصــول علــى دعــم سياســي وشــعبي وبمشــاركة فعالــة للمجتمعــات المحليــة فــي برامــج الحفــاظ علــى طائــر الحبــارى 

المتعلقــة. الحمايــة  ونشــاطات 
• 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 اإلمارات ) 2018 -2023(
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مشروع روابط وادي األردن والممول من مؤسسة ميدا الكندية ) 2019-2017(

يهــدف مشــروع روابــط وادي األردن إلــى زيــادة مســاهمة الشــباب والنســاء فــي النمــو االقتصــادي فــي األردن، مــن خــالل علــى 
دعــم 25000 مــن النســاء والشــباب الســتغالل فــرص اقتصاديــة جديــده فــي مجــاالت: التصنيــع الغذائــي والســياحة المجتمعيــة 
والت�كنولوجيــا النظيفــة فــي منطقــة وادي األردن ليصبحــوا بدورهــم فاعلــني اقتصاديــًا، حيــث تديــر الجمعيــة المشــروع فــي 

عجلــون ودبــني )جــرش(.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع لعام 2018:
• عقــد عــدد مــن الجلســات الحواريــة فــي كل مــن محميــة غابــات عجلــون ومحميــة غابــات دبــني لثالثــة فئــات: الرجال/النســاء/

الشــباب.
االنتهاء من دراسة العرض والطلب لقطاع السياحة في كل من عجلون ودبني )جرش(.  •

الســياحة  بأفــكار  والتقــدم  المســتهدفة،  الفئــات  قــدرات  وتنميــة  بتدريــب  الخاصــة  المشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة  تنفيــذ   •
المانحــة. للجهــة  المجتمعيــة 

العمل على السياحة التجري�بية وربطها في المشاريع المقرتحة حول المحميات )عجلون ودبني(.  •
• تطوي�ر السياسات الداخلية الخاصة بالنوع االجتماعي.

تعمــل الجمعيــة علــى الرتويــ�ج للزراعــة العضويــة فــي منطقــة عجلــون، وتســعى الجمعيــة إلــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل 
ــ�ل مــن البنــك االســت�ثماري.  تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات والتــي تدعــم الزراعــة العضويــة فــي المنطقــة. بتموي

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع لعام 2018:
• وضــع خطــة تطوي�ريــة للمزرعــه النموذجيــة مــن خــالل إعــادة ت�أهيلهــا وإدخــال عنصــر اإلنتــاج الحيوانــي مــن خــالل ترب�يــة الدواجــن 

واألغنــام.
الحصول على شهادة الزراعه العضوية لجمعية الكفاح.  •

البــدء بتســجيل مــزارع أم الينابيــع فــي برنامــج تحويــ�ل مزارعهــم للزراعــة العضويــة ، وتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة اســريتا اإلســبانية   •
مــن أجــل التحــول.

تم تزويد جميع المزارعات بأهم المواد الالزمة إلتمام عنصر الزراعة العضوية.  •
إدخال عنصر السياحة التجري�بية في المزرعة وفتح المجال أمام الزوار لعيش التجربة .  •

إكمال الربنامج التدري�بي المتعلق برفع كفاءة المزارعات في أم الينابيع على موضوع الزراعة العضوية.  •
إدخال عنصر ترب�ية النحل في المزرعة.  •

مشروع الزراعة العضوية بتموي�ل من البنك االست�ثماري ) 2020-2018(
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مشــروع تحســن البنيــة التحتيــة الخضــراء فــي األردن مــن خــالل إجــراءات العمالــة المكثفــة بتمويــ�ل مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون 
)2019-2017(  GIZ الدولــي

مشاريع الطيور )2017 – 2023(

بالنيابــة عــن الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة، تعمــل الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي والجمعيــة 
الملكيــة لحمايــة الطبيعــة علــى تنفيــذ مشــروع تحســني البنيــة التحتيــة الخضــراء فــي األردن مــن خــالل إجــراءات العمالــة المكثفــة.
حيــث يقــوم المشــروع باســتهداف تشــغيل الرجــال والنســاء مــن األردنيــ�ني والســوري�ني والذيــن هــم بحاجــة للعمــل حيــث يعملــون 
علــى تحســني البنيــة التحتيــة الخضــراء فــي المناطــق والقــرى التــي يعيشــون فيهــا، وفــي المقابــل، يحصلــون علــى الدخــل 

المطلــوب وبشــكل ســريع.
حيــث يقــوم العمــال بزراعــة األشــجار ويســاهمون فــي البســتنة الحضريــة وينشــؤون مناطــق للتنــزه وحدائــق ومالعــب ومرافــق 
رياضيــة بحيــث ت�كــون صالحــة لالســتخدام، وهــذا يعمــل علــى توفــري بنيــة تحتيــة خضــراء للمجتمعــات المحليــة التــي تعيــش فــي هــذه 

األماكــن وبالتالــي تعزيــ�ز الرتابــط والتواصــل بــني الجــريان والعائــالت.
مــن خــالل هــذا المشــروع ســيحصل حوالــي 1012 عامــل وعاملــة علــى برامــج تدري�بيــة إضافيــة فــي مجــاالت مختلفــة مثــل الســياحة 

البيئيــة أو البســتنة أو المهــارات الحياتيــة أو التوعيــة الماليــة.
يتــم تنفيــذ المشــروع داخــل المناطــق المحميــة ومجموعــة مــن القــرى التــي تحيطهــا بهــا وســيوظف أكر مــن 1350 عامــل وعاملة 

مــن العمالــة األردنيــة والعمالــة الســورية بحيــث يوفــر مــا ال يقــل عــن شــهري�ن مــن العمــل لــكل شــخص منهم.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع لعام 2018:
• تشغيل 685 عامل من القرى المحيطة بالمناطق المحمية )50 % من العمالة األردنية و50% من العمالة السورية(.

إعادة ت�أهيل مجموعة من الممرات السياحية في المناطق المحمية.  •
إعادة ت�أهيل المسطح المائي في محمية األزرق المائية.  •

• زراعة أكر من 12000 شتلة من األصناف النباتية األصيلة.

تقــوم الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة بتنفيــذ ثــالث مشــاريع فــي األردن بالشــراكة مــع مؤسســة بريداليــف انرتناشــيونال 
وبتمويــ�ل عــدد مــن الجهــات وهــي مؤسســة MAVA، UNDP، GEF، واالتحــاد األوروبــي. والتــي تعنــى بحمايــة الطيــور علــى 
طــول مســار هجرتهــا ضمــن مســار وادي األردن، وســتعمل الجمعيــة علــى تحقيــق أهــداف المشــاريع مــن خــالل إدمــاج مفاهيــم 
الطيــور الحوامــة المهاجــرة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة )الطاقــة، الصيــد، الســياحة، الزراعــة، إدارة النفايات( وسياســات اســتخدامات 
األراضــي علــى طــول مســار وادي األردن، ومراجعــة السياســات، تطويــ�ر وإقــرار إجــراءات ضمانيــة لحمايــة الطيــور وتطبيقهــا فــي 
المشــاريع اإلنتاجيــة وتعميمهــا علــى المســتوى الوطنــي، باإلضافــة إلــى تنفيــذ برامــج للتوعيــة وبنــاء القــدرات ألصحــاب العالقــة 
والشــركاء الوطنيــ�ني فــي القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص إلدمــاج مفاهيــم الطيــور ومســارات الهجــرة وتمكينهــم مــن دعــم 

وتنفيــذ اإلجــراءات الضمانيــه الجديــدة للتخطيــط.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع لعام 2018:
• تطويــ�ر دليــل طاقــة الريــاح باللغتــني العرب�يــة واإلنجليزيــة وتقديمــه لــوزارة البيئــة بشــكل رســمي، وتــم إضافتــة إلــى تعليمــات 

الرتاخيــص. 
• طباعة وإطالق كتاب دليل الصياد.

• تشكيل لجنة وطنية للطاقة.
تنفيذ برنامج تدري�بي لرفع كفاءة الشركاء وأصحاب العالقة.  •

تنظيم فعاليات إعالمية وتوعوية لمشاريع الطيور لزيادة الوعي حول المهددات واإلجراءات التخفيفية.  •
. Raptor MOU توقيع مذكرة تفاهم الجوارح •
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مشــروع  » اإلدارة المت�كاملــة وصــون المــوارد المائيــة فــي محميــة غابــات الرمــوك« والممــول مــن مؤسســة األمــر الــربت الثانــي- 
امــارة موناكــو ) 2018 - 2020 (

مشروع إدارة محمية شيبة في الربع الخالي ) 201٦ - 2019 (

يهــدف المشــروع إلــى تطبيــق نهــج مت�كامــل إلدارة المــوارد المائيــة الطبيعيــة فــي محميــة غابــات الريمــوك، والتــي تضمــن 
المحافظــة علــى نظــام الميــاه الطبيعــي، واالســتخدام المســتدام للمــوارد المائيــة فــي المنطقــة.

األهداف العملية للمشروع:
الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة المائيــة الطبيعيــة ذات األهميــة الوطنيــة والعالميــة فــي محميــة غابــات الريمــوك، وتشــجيع   •
ــ�ر  أنشــطة اإلســتخدام المســتدام لألراضــي، واألنشــطة ذات الجــدوى االقتصاديــة فــي حــوض الريمــوك، وذلــك مــن خــالل تطوي
فعــال لخطــة إداريــة للصــون تهــدف إلــى تقليــل الت�أثــري الســلبي علــى النظــم البيئيــة الطبيعيــة للميــاه فــي محميــة غابــات 

الريمــوك.
زيــادة مســتوى الوعــي والفهــم لقيــم المحافظــة علــى المــوارد المائيــة، وتمكــني المجتمعــات المحليــة مــن المشــاركة الفعالــة   •

فــي الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة الطبيعيــة.
الحــد مــن ت�أثــري الممارســات الزراعيــة غــري المســتدامة علــى المــوارد المائيــة الطبيعيــة باســتخدام مشــاريع بديلــة لألنظمــة   •

الزراعيــة تعتمــد علــى المعرفــة التقليديــة ذات النهــج التشــاركي.

وفيما يلي أهم إنجازات المشروع لعام 2018:
إجــراء دراســات بيئيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة لمحميــة غابــات الريمــوك كأســاس لتنفيــذ التخطيــط واإلدارة البيئيــة المت�كاملــة   •

للمــوارد المائيــة.
• تطويــ�ر خطــة مت�كاملــة إلدارة النظــام المائــي الطبيعــي فــي محميــة غابــات الريمــوك، والمناطــق المحيطــة فيهــا وفقــًا لمنهــج 

اإلدارة المت�كاملــة للمــوارد المائيــة.
• تطوي�ر وتنفيذ برنامج تواصل مع المجتمعات المحلية، وأصحاب العالقة المعني�ني.

قــام فريــ�ق الجمعيــة والــذي يعمــل ضمــن ائ�تــالف ثالثــي علــى تنفيــذ الســنة الثانيــة مــن العقــد مــع شــركة أرامكــو بتطويــ�ر إدارة 
محميــة شــيبة فــي الربــع الخالــي فــي الســعودية، حيــث قــام فريــ�ق الجمعيــة بكتابــة خطــة إداريــة تفصيليــة للمحميــة بنــاء علــى 
دراســات علميــة قــام بهــا فريــ�ق الدراســات، كمــا تــم تحديــث إدارة برامــج إكثــار الحيوانــات الربيــة )المهــا والنعــام والغــزالن(  بنــاء 

علــى أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا الخصــوص.  
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ت�تقــدم الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة بالشــكر لكافــة أعضائهــا 
لدعمهــم برامــج حمايــة الطبيعــة فــي األردن مــن خــالل االنضمــام إلــى 
برنامــج عضويتهــا؛ كمــا تشــكر كافــة المؤسســات األردنيــة والدوليــة 

علــى دعمهــم لربامجهــا المختلفــة.

الوزارات والمؤسسات األردنية
والــري،  الميــاه  وزارة  البيئــة،  وزارة  الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  الماليــة،  وزارة 
وزارة الزراعــة، وزارة الرتب�يــة والتعليــم، وزارة الســياحة، وزارة التنميــة االجتماعيــة، الديــوان 
الملكــي، هيئــة تنشــيط الســياحة، دائــرة األراضــي والمســاحة، دائــرة األرصــاد الجويــة، ســلطة 
وادي األردن، مديريــة األمــن العــام، القــوات المســلحة، شــركة البوتــاس، قيــادة الباديــة، البنــك 
العربــي، البنــك االســت�ثماري، بنــك المؤسســة العرب�يــة المصرفيــة، كابيتــال بنــك، الصنــدوق 
األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية، صنــدوق الملــك عبــداهلل للتنميــة، هيئــة المناطــق 
ــ�ر المناطــق التنمويــة األردنيــة، شــركة برومــني األردن، شــركة الفــارج  التنمويــة، شــركة تطوي
أيلــة  ، شــركة الكربونــات األردنيــة، صنــدوق الملــك حســني لإلبــداع والتفــوق، شــركة واحــة 
للتطويــ�ر، شــركة أمنيــة للهواتــف المتنقلــة, محافظــة الزرقــاء، محافظــة مأدبــا، محافظــة 
محافظــة  إربــد،  محافظــة  جــرش،  محافظــة  عجلــون،  محافظــة  الطفيلــة،  محافظــة  الكــرك، 
العقبــة، التلفزيــ�ون األردنــي، تلفزيــ�ون رؤيــا ، المجلــس األردنــي لألبنيــة الخضــراء، مكتــب ســمو 
األمــرية هيــا بنــت الحســني المعظمــة، جامعــة العلــوم والت�كنولوجيــا، اإلدارة الملكيــة لحمايــة 
الحكمــة، مؤسســة  أدويــة  األردنيــة، شــركة  الجمــارك  األردنــي،  القضائــي  المجلــس  البيئــة، 
دروزة،المناصــري، غرفــة تجــارة عمــان ، شــركة طــالل أبــو غزالــة، اتحــاد الجمعيــات البيئيــة، جمعية 
أجنحــة األمــل ، الجمعيــة العلميــة الملكيــة، جمعيــة إدامــة للطاقــة و الميــاه والبيئــة، مجموعة 

المطــار الدولــي، كوزمــو، شــركة العمــالق.
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الشركاء الدولي�ن
االتحــاد  اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم  برنامــج  الدولــي،  البنــك  العالمــي/  البيئــي  المرفــق 
ــة،  ــة األماني ــة، الوكال ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــدل، الوكال األوروبــي، مؤسســة هانــس زاي
الســفارة التشــيكية، الســفارة الســويدية، بريداليــف انرتناشــيونال، اليونســكو، جائــزة فــورد، 
بلديــة الفجــرية، صنــدوق الحبــارى / اإلمــارات، ســكرتارية اتفاقيــة رامســار، الوكالــة األمريكيــة 
للغابــات، الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة، المؤسســة الدوليــة لألراضــي الرطبــة، مؤسســة 
الحمــى/ قطــر، االتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة، الصنــدوق الدولــي للرفق بالحيوان، مرســي 

كــور، الوكالــة السويســرية للتنميــة و التعــاون .

كن صوتًا لحماية الطبيعة وانضم إلى برنامج العضوية لدينا.
 member@rscn.org.jo :لالستعالم، أرسل لنا بريد إلكرتوني

نعمــل جاهديــن لحمايــة الطبيعــة لنــا ولألجيــال القادمــة. ...بدعمكــم، مهمــا قــل شــأنه، فإنكــم 
تســاهمون بتحقيــق رســالتنا نســاعد الطبيعــة ... نســاعد النــاس. 

للتــرع، الرجــاء اإليــداع فــي حســاب الجمعيــة: 500/26666- البنــك العربــي- فــرع الجبيهــة - األردن، 
support@rscn.org.jo :أو اإلرســال علــى الربيــد اإللكرتونــي
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مراكز وعناوي�ن
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

اإلدارة العامة 
هاتف:5337931 06
فاكس: 5357618 06

adminrscn@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني
ص.ب:1215، الجبيهة11941،األردن 

مركز برية األردن 
وحدة السياحة البيئية

هاتف: 06 4616523
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 الحريشة

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 دبن
مدير المحمية: بشري عياصرة 
هاتف المحمية: 0799029497

dibeen@rscn.org.jo :الربيد اإللكرتوني

محمية غابات الرموك
مدير المحمية: محمد ملكاوي

موبايل: 0796061649
فاكس: 0790113530

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

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

لكافة األقسام والمحميات 
ص.ب 1215، الجبيهة 11941، األردن

www.rscn.org.jo  :الموقع اإللكرتوني
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