


العناوين
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

هاتف:  065337931
فاكس: 065357618

adminrscn@rscn.org.jo

مركز برية األردن 
هاتف: 064633589 /064616523

فاكس: 064633657
wildjordan@rscn.org.jo

محمية ضانا للمحيط احليوي
مديراحملمية: عامر الرفوع

هاتف: 032270498/7 
فاكس: 032270499

dhana@rscn.org.jo
احلجوزات و السياحة:

tourism.dana@rscn.org.jo

محمية املوجب للمحيط احليوي
مديراحملمية: هشام الدهيسات 

هاتف: 0797203888 
فاكس: 0799987448

احلجوزات و السياحة:
mujib.res@rscn.org.jo 

مركز بانوراما البحر امليت
مدير املركز: عالء مجاهد 0796337773

تلفاكس املركز: 053491133
 panorama@rscn.org.jo

احلجوزات و السياحة: 
  panorama.res@rscn.org.jo

محمية األزرق املائية
مدير احملمية: حازم اخلريشة

هاتف احملمية: 053835425
تلفاكس احملمية: 053835225

هاتف النزل: 053835017
azraq@rscn.org.jo

احلجوزات و السياحة:
 azraqtourism@rscn.org.jo

محمية الشومري لألحياء البرية
مدير احملمية: أشرف احللح
هاتف:  0799957939

محمية غابات عجلون
مدير احملمية: ناصر عباسي
هاتف : 0799062210  
ajloun@rscn.org.jo

احلجوزات و السياحة:
ajlounreservation@rscn.org.jo

محمية غابات دبني
مدير احملمية: بشير عياصرة 

هاتف احملمية: 0799029497
 dibeen@rscn.org.jo

محمية اليرموك الطبيعية
منسق احملمية: على الصبيحات

هاتف: 027505354
فاكس: 027505368

ali.subeihat@rscn.org.jo

محمية فيفا الطبيعية
منسق احملمية: ابراهيم احملاسنة

هاتف: 032300067
فاكس: 032300068

 fifa.admin@rscn.org.jo

لكافة األقسام واحملميات
ص.ب:1215، اجلبيهة 11941، األردن
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مجلس اإلدارة

إدارة الجهاز التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة السيد خالد االيراني         
نائب الرئيس  السيد غسان عصفور  
أمني السر      السيد عيسى شاهني               

عضو السيدة ليلى شرف                   
عضو الدكتور هشام اخلطيب         
الدكتور محمد الصباريني                              عضو 

السيدة زين شبيالت                                       عضو   
عضو  اآلنسة رنا النبر                         
عضو السيدة ربيكا السلطي  
عضو السيد ياسني التلهوني  

يحيى خالد                   املدير العام 
محمد علي                 مدير مديرية اإلدارة والشؤون املالية 

محمد يوسف    مدير مديرية صون الطبيعة 
نصر التميمي                           قائم بأعمال مدير مديرية برية األردن

كريس جونسون                مدير برنامج التحول تطوير السياحة البيئية في جنوب األردن 
معن الصمادي              مدير احملميات

سلطان حنفي                         رئيس قسم اإلدارة
عبد الرزاق احلمود                      قائم بأعمال رئيس قسم احلماية وتنظيم الصيد

ايهاب عيد                                قائم بأعمال رئيس قسم الدراسات واألبحاث
عصمت الشياب                      مدير وحدة التطوير املؤسسي

ميرفت بطارسة                       رئيس قسم التعليم البيئي
عمر الشوشان                         رئيس قسم السياسات البيئية

منى الطاق                               رئيس قسم العالقات العامة
ليلى مال اهللا                           رئيس قسم املبيعات

رامي جهاد                                رئيس قسم شؤون املوظفني  
معن القضاه                  رئيس القسم املالي

طارق أبو الهوى                         مدير مشروع اإلدارة املتكاملة للنظم البيئية في وادي األردن
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كلمة
رئيس الجمعية

لقد شهد العام 2012 حتقيق العديد من االجنازات والنجاحات الهامة للجمعية امللكية حلماية 
الطبيعة متجاوزة الصعوبات والتحديات احمللية  واالقليمية ، وكدأب كل عام فانه من دواعي سرور 

مجلس ادارة اجلمعية ان يشارك اجلميع ما مت حتقيقه من اجنازات رائعة سطرتها كوادر اجلمعية 
وأسهمت من خاللها في ايصال رسالة اجلمعية الى مختلف الفئات، وكان لها األثر الكبير  في 

زيادة الوعي واالهتمام الرسمي والشعبي بالقضايا البيئية الهامة، مستكملة املسيرة التي 
ابتدئتها منذ العام 1966. 

لقد اثمرت جهود اجلمعية مع اجلمعيات البيئية في األردن في تأسيس أول احتاد نوعي  للجمعيات 
البيئية في اململكة مما سيساهم في توحيد العمل البيئي ويزيد من قوة هذه اجلمعيات. 

واستكماال للنهج الذي استنته اجلمعية منذ تأسيسها، اضحت رسالة اجلمعية اكثر وضوحا 
وتركيزا على تطوير برامج إدارة احملميات كما قامت اجلمعية وألول مرة في تاريخها بتأسيس العديد 

من املناطق الهامة بيئيا والعمل مع اجملتمعات احمللية على تنمية هذه املناطق وجذب انتباه الرأي 
العام الهمية حمايتها.

كما بدات اجلمعية في بناء أكادميية عجلون لكي تكون صرحا علميا يرفد السوق االردني باالدالء 
السياحيني البيئيني املدربني على اعلى املستويات، متسلحني بالعلم واملعرفة، ولهذا كان الزما على 
اجلمعية ان تختار ثلة من الشباب االردني ليكونوا نواة لبرنامج تدريب االدالء البيئيني ، ولتحقيق هذا 

الهدف اطلقت اجلمعية حملة وطنية الختيار اربعة من االدالء البيئيني ، تلقوا التدريب والتعليم 
االكادميي ضمن افضل املؤسسات اخملتصة في جنوب افريقيا.

كما قامت اجلمعية بتنفيذ العديد من النشاطات التي هدفت إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية، 
حيث تضمنت مشاركة كبيرة لكافة شرائح اجملتمع في تنفيذها فعلى سبيل املثال شارك اصدقاء 
واعضاء اجلمعية في إحتفاالت اجلمعية باملناسبات البيئية احمللية والعاملية، كما شارك العديد من 

املتطوعني في حمالت النظافة التي نظمتها اجلمعية في املواقع الطبيعية.

و لوال تظافر جهود كل العاملني في اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة  واالعضاء املنتسبني  
والداعمني لها  ملا كان لنا ان نرى هذه االضاءات وكثير غيرها عبر عقود مضت، وبهذه اجلهود املباركة 

 سنضيئ طريق املستقبل في االعوام القادمة بحول اهللا.
فاسمحوا لي بختام كلمتي ان اتقدم بجزيل الشكر العضاء اجلمعية وزمالئي اعضاء مجلس االدارة 

وكوادر اجلمعية كافة، وكما اتقدم بالشكر للوزارات واملؤسسات املانحة والداعمة للجمعية .

رئيس مجلس االدارة
خالد االيراني
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تأسست اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة عام 1966 كمؤسسة تطوعية غير حكومية، وحال تأسيس 
اجلمعية رأسها الراحل امللك احلسني كرئيس الشرف األعلى. فوضت احلكومة األردنية اجلمعية مسؤولية 

حماية احلياة البرية والتنوع احليوي في كافة مناطق اململكة، وتعتبر اجلمعية من أولى املؤسسات التي تتمتع 
بهذا التفويض ليس في الشرق األوسط فحسب بل وعلى املستوى العاملي. وقد كسبت اجلمعية شهرة عاملية 

وذلك لرياديتها في تكامل برامج حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية

”تسعى اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة إلى بناء شبكة وطنية من املناطق احملمية وذلك للحفاظ على 
التنوع احليوي في األردن، وتتكامل مع تنمية اجملتمعات احمللية، وفي الوقت ذاته تأمني دعم شعبي حلماية البيئة 

الطبيعية في األردن والدول العربية اجملاورة“.

نعمل على حماية الطبيعة من خالل:    

إنشاء شبكة وطنية من املناطق احملمية وإدارتها بفعالية عالية وذلك من أجل صون املناطق التي متثل                        
األنظمة البيئية في األردن. 

القيام بالدراسات واألبحاث املتخصصة بالتنوع احليوي وإدامة قاعدة بيانات وطنية حول التنوع احليوي وذلك 
من أجل إستخدامها في برامج اجلمعية وكوسيلة لدمج حماية الطبيعة في اخلطط الوطنية.

القيام بتنظيم الصيد وعلى وجه اخلصوص في املناطق احملمية واملناطق ذات التميز بالتنوع احليوي.

العمل على تنفيذ مبادرات تنموية تستهدف اجملتمعات احمللية التي تعيش حول املناطق احملمية.

تطوير البرامج التعليمية في احملميات وذلك من أجل مشاركة أكبر ألطفال اجملتمع احمللي في برامج حماية 
الطبيعة وتأسيس نواة ملوظفي احملميات املستقبليني.

تقدمي برامج تأهيل وبناء قدرات موظفي اجلمعية واملؤسسات األخرى الوطنية واإلقليمية العاملة في مجال 
حماية الطبيعة.

التوسع في برامج العضوية (مبا فيها األصدقاء) وبرامج رعاية ودعم اجلمعية وذلك من أجل زيادة الدعم 
الشعبي والسياسي لبرامج اجلمعية.

شعارنا

رسالتنا

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 

” نساعد الطبيعة ... نساعد الناس “
ً. وتؤمن  شعار رفعته اجلمعية إلميانها بأن حماية الطبيعة والتنمية االقتصادية ميكن أن يتحدا ويتحققا معا

اجلمعية أن طبيعة األردن ميكن أن توفر قاعدة القتصاد بديل يساعد اجملتمعات احمللية في حتسني نوعية 
حياتهم. وتقوم اجلمعية في هذا اإلطار بتطوير برامج في السياحة البيئية ومشاريع إنتاجية متنوعة تساهم 

ً في األردن. وتسعى اجلمعية من خالل توفير املكاسب  من خاللها بتوفير عمل لبعض أكثر اجملتمعات فقرا
ً متزايداًظظد  ً شعبيا امللموسة حلماية الطبيعة إلى ترسيخ الوعي والقبول االجتماعي الذي يعكس دعما

لعملها في حماية الطبيعة.

•

•

•

•

•

•

•
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النظام األساسي وتعريفات مهمة
الهيئة العامة جميع املنتسبني لبرنامج العضوية.

مجلس اإلدارة الهيئة املنتخبة من الهيئة العامة لإلشراف على إدارة اجلمعية، 
ويتكون من تسعة أعضاء منتخبني يعينوا بدورهم عضوين آخرين ليصبح عددهم 

 .ً أحد عشر عضوا
ً األردنيني فقط.  ويتم انتخاب اجمللس كل أربع سنوات ويكون حق التصويت محصورا
ً وال  ويكتسب العضو حق االنتخاب بعد سنتني من عضويته شريطة أن يكون أردنيا

ً ويكتسب حق الترشيح ملناصب مجلس اإلدارة بعد  يقل عمره عن عشرين عاما
أربع سنوات من عضويته.

اجلهاز التنفيذي اجلهاز املسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتصريف 
شؤون اجلمعية اليومية مبوجب السياسات واألنظمة الداخلية املعتمدة لهذه 

الغاية.
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نعرض فيما يلي ما 
أجنزته اجلمعية 
امللكية حلماية 
الطبيعة خالل 

العام املاضي 
2012 ، آملني أن 

يحمل العام 2013 
املزيد من اإلجناز 

حلماية الطبيعة 
في األردن.

أمني السر
عيسى شاهني
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أهم اإلنجازات اإلستراتيجية 
لعام 2012

تأسيس أول إحتاد نوعي للجمعيات البيئية في األردن   قامت اجلمعية بالتعاون مع عدة 
جمعيات بيئية بتأسيس إحتاد نوعي للجمعيات البيئية في األردن، وقد اختير ممثل اجلمعية كناطق 

إعالمي بإسم اإلحتاد، واإلحتاد هو نقلة نوعية في مأسسة العمل البيئي في األردن من خالل زيادة 
التنسيق مابني اجلمعيات البيئية.

إطالق حملة وطنية من أجل إختيار أربعة أدالء بيئيني   في إطار سعي اجلمعية لتطوير 
أداء األدالء السياحني العاملني في املناطق الهامة بيئيا، أطلقت اجلمعية حملة "حتدي دليل 

ً من قبل املهتمني بالعمل كأدالء سياحيني بيئيني من كلى  ً شديدا الطبيعة"، والقت احلملة إقباال
اجلنسني،  وخاض املشاركون باحلملة مجموعة من االختبارات واملقابالت، ومتخضت احلملة عن فوز 

أربعة من املشاركني مبنح أكادميية للتدريب في جنوب أفريقيا، و سيعمل الفائزون األربعة على تنفيذ 
برنامج تدريبي خاص مبوضوع الداللة الطبيعية من خالل أكادميية عجلون التي يجري العمل على 

إنشائها.

خطة التحول اإلستراتيجي  بناء على إستراتيجية التحول والتي أقرها مجلس اإلدارة فقد 
قامت إدارة اجلمعية مبتابعة تنفيذها من خالل مراجعة رسالة اجلمعية واخلروج برسالة جديدة، 

ويعمل موظفو اجلمعية حاليا على ترجمة رسالة اجلمعية إلى خطط عملية. 

الرسالة اجلديدة  ” تسعى اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة إلى بناء شبكة وطنية من املناطق 
احملمية وذلك للحفاظ  على  التنوع احليوي في األردن، وتتكامل مع تنمية اجملتمعات احمللية، وفي 

الوقت ذاته تأمني دعم شعبي حلماية البيئة الطبيعية في األردن والدول العربية اجملاورة “.
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زيادة منفعة اجملتمعات احمللية من برامج احملميات  بلغ  إجمالي دخل اجملتمعات احمللية من 
احملميات الطبيعية بشكل تراكمي على مستوى املمملكة ( 1635966.80) مليون وستمائة 

وخمسة وثالثون الفا وتسعائة وستة وستون دينار موزعة على احملميات كما في اجلدول أدناه :

وشملت الفائدة ثمان محافظات هي (الطفيلة و الزرقاء و عجلون و الكرك و العقبة و العاصمة و 
عمان و مأدبا) حسب ما هو موضح في الرسم البياني أدناه :

62543,00

املنفعة
املباشرة  
دينار أردني

الشومري

180884,00

األزرق

172171,27

عجلون

185460,46

املوجب

930000,00

ضانا

104908,08

دبني

1635966,80

اجملموع

1. الطفيلة 30 %
2. املفرق 0 %

3. الزرقاد 20 %
4. معان 0 %

5. كرك 11 %
6. البلقاء 0 %

7. اربد 0 %
8. عمان 8 %

9. العقبة 11 %
10. عجلون 11 %

11. جرش 6 %
12.  مادبا 1 %
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قام قسم الدراسات واألبحاث  في اجلمعية بالعديد من الدراسات البيئية وذلك بهدف تزويد املناطق احملمية 
وأقسام اجلمعية بقاعدة علمية حول التنوع احليوي، وفيما يلي أهم الدراسات ونتائجها:

دراسات التنوع احليوي في املناطق احملمية اجلديدة في كل من منطقة اخليوف ومنطقة تل األربعني ومرصد 
العقبة ملراقبة الطيور ومتنزه سومية البيئي.

تنفيذ دراسة متخصصة من أجل تقييم املوئل الطبيعي للمها العربي في منطقة وادري رم، ودراسة أخرى 
ركزت على أثر املفترسات عل برنامج إطالق املها إلى الطبيعة.

دراسة املوت التراجعي لشجر العرعر في محمية ضانا للمحيط احليوي، حيث مت من خالل الدراسة حتديد 
أسباب املوت التراجعي ومعدالت الرطوبة في التربة والرطوبة في أوراق األشجار وحتديد حجم البادرات وتنفيذ 

عملية جرد للغابات وحتديد خصائص األشجار وأعمارها.

قسم الدراسات واالبحاث

استمر قسم احلماية بتنظيم الصيد في اململكة بالتركيز على املناطق الهامة بيئيا وذلك من خالل التعاون مع 
اإلدارة امللكية حلماية البيئية وفيما يلي أبرز إجنازات القسم:

تشكيل جلنة منتخبة من صيادي محافظة الطفيلة للتواصل والتنسيق فيما يخص حماية األحياء البرية 
وتنظيم الصيد في احملافظة، كما مت ابرام وثيقة شرف موقعة من قبل صيادي الطفيلة املرخصني إليقاف 

الصيد لهذا املوسم.

تنظيم فعالية االحتفال باليوم العاملي اخلاص بحماية الطيور احمللقة من خالل مشروع الطيور احمللقة 
ومؤسسة حماية الطيور.

إقامة العديد من البرامج التدريبية في مجاالت مراقبة الطيور وآليات تصنيفها، كما نظم القسم برامج 
موجهة ألفراد اإلدارة امللكية حلماية البيئة.

قسم احلماية و تنظيم الصيد

2544

83

1680

متساح عدد 4 - سعادين عدد 4 - جرو ضبع عدد 2 - قرود عدد 6 -  سنجاب عدد 2 – شبل 
أسد عدد 2 - سلحفاة عدد 571 - 

حسون عدد 15 - عقاب عدد 4 - حجل عدد 6 - ابو سعد عدد 2 - صقر حوام عدد 2 - 
صقيري عدد 6 - صقر جراد عدد 1 - سفرج عدد 1 - لقلق عدد 1 - نسر عدد 1 

جلد منر عدد 2 - جلد ضبع عدد 1 – جلد ثعلب عدد  1- رأس متساح محنط 

•

•

•

•

•
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محمية ضانا ملمحيط احليوي 

تنفيذ دراسات متخصصة حول حيوان البدن في احملمية من خالل إستخدام تقنيات الكاميرات 
الثابتة، وقد بينت الدراسة إزدياد ملحوظ في أعداد حيوان البدن. نفذت الدراسة بالتعاون مع جامعة 

انديانا.

احملافظة على النعار السوري في محمية ضانا: قامت احملمية بتنفيذ العديد من النشاطات بهدف 
احملافظة على هذا الطائر املهدد باإلنقراض، تضمنت إجراء دراسات متخصصة، وبرامج توعية وبرامج 

تأهيل موائل هذا الطائر. نفذت هذه النشاطات بدعم من صندوق احلمى.

تنفيذ عدد من املبادرات التنموية حول احملمية، وتضمنت هذ املبادرات مجموعة من املشاريع اخلاصة 
باجملتمع احمللي. نفذت بدعم من صندوق متويل احملافظات التابع لوزارة التخطيط.

تنفيذ مشروع تأهيل مراعي منطقة البره املنفذ من قبل جمعية بر ضانا التعاونيه ملربي املاشية 
بتمويل من برنامج املنح الصغيرة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة. 

حتديث قائمة الطيور املسجلة في احملمية بنا ء على الدراسات التي يتم تنفيذها في احملمية حيث مت 
إضافة ثالثة أنواع من الطيور إلى القائمة األولية، وهي من البوم: 

.( Short-Eared Owl and Tawny Owl, Long-Eared Owl)

إستضافة وتنظيم مؤمتر ضانا 10+ في محمية ضانا وبالتعاون مع جامعة اوكسفورد، حيث ركز 
املؤمتر على اجلوانب اإلنسانية حلماية الطبيعة.

·

·

·

·

·

·

اجلدول التالي يبني عدد اجلوالت التفتيشية في كل موقع :

1440محمية غابات اليرموك

1033محمية فيفا الطبيعية
859محمية الشومري لألحياء البرية

3700محمية األزرق املائية

1690محمية غابات دبني

600محمية غابات عجلون

5400محمية املوجب للمحيط احليوي

2000محمية ضانا للمحيط احليوي

عدد اجلوالتاسم احملمية
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محمية املوجب للمحيط احليوي 

تقدمي الدعم الفني واالستشاري جلمعيات اجملتمع احمللي وذلك لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية 
صغيرة .

صيانة املمرات السياحية وإدامتها بطريقة تضمن راحة الزوار واحملافظة على سالمتهم.

العمل على كسب تأييد الوزارات واملؤسسات العاملة في محافظتي الكرك ومأدبا لبرامج حماية 
الطبيعة في احملمية.

زيادة الوعي البيئي لطالب املدراس اجملاورة للمحمية من خالل مجموعة من النشاطات والتي نقذت 
بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم واملدارس، كما ساهم تأهيل اخملتبر التعليمي في احملمية في 

تنفيذ هذا البرنامج، وقد ساهمت السفارة التشيكية في تأهيل اخملتبر التعليمي.

محمية غابات عجلون  

تقييم اخلطة اإلدارية األولى للمحمية وقد بلغت نسبة اإلجناز حوالي %80 على مستوى األهداف 
واخملرجات، وإعداد اخلطة اإلداريه الثانيه.

احلصول على متويل من  وزارة التخطيط  لتمويل مشروع تطوير املرافق السياحية في احملمية.

احلصول من صندوق دعم اجلمعيات التابع لوزارة التنمية االجتماعية  على متويل لتطوير برامج 
السياحة البيئية من خالل التوسع ببناء االكواخ.

االنتهاء من تنفيذ دراسة الزواحف واخلفاشيات واملفترسات وإعداد التقرير النهائي.

طرح العديد من املبادرات البيئية على مستوى أندية حماية الطبيعه في محافظة عجلون ملعاجلة 
مشكلتي التحطيب والنفايات الصلبه ومت اختيار املبادرات املميزه وتكرمي الفائزين. 

محمية غابات دبني   

تنفيذ العديد من املبادرات وذلك بهدف إشراك اجملتمع احمللي في التغلب على مشكلة النفايات في 
احملمية، نفذت هذه املبادرات بتمويل من مشروع التحفيز املمول من الوكالة األمريكيه لإلمناء الدولي .

التعامل مع 8 حرائق مبساحة 31 دومنا والتعامل مع جملة من التعديات بلغت حوالي 58 تعديا على 
شجر السنديان.

القيام بجرد دوري للغابة ودراسة التجدد الطبيعي على وجه اخلصوص بعد احلرائق في احملمية. 

تنفيذ البرنامج التعليمي للمحمية حيث استقبلت احملمية 18 زيارة من مدارس أندية حماية 
الطبيعة.

تنفيذ برنامج االتصال والتواصل مع املؤسسات الرسمية الفاعلة في املنطقة.

قامت احملمية بتوزيع 5000 استبيان إرشاد سياحي على عدة سنوات كانت املرحلة النهائية في عام 
2012، ويتم استخدام نتائج اإلستبيان في تطوير خدمات الزوار وزيادة الوعي حول احملمية.

·

·
·

·

·

·
·

·
·

·

·

·
·

·
·
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محمية األزرق املائية   

املوافقة من قبل و زارة املياه والري على تخصيص بئر مياه لغايات تزويد محمية األزرق باملياه 
الضرورية لتأهيل املوائل الطبيعية في احملمية.

 Striated تسجيل نوعني من الطيور املهاجرة أحدهما بط حمراوي العني والثاني البلشون اخملطط
Heron، مما يعكس أهمية واحة األزرق كموقع للطيور املهاجرة.

العمل مع دائرة اآلثار العامة لوضع لوحات إعالنية وتسويقية ملواقع احملمية في القصور الصحراوية 
ومراكز الزوار و ذلك للترويج حملمية األزرق وبرامجها.

تنفيذ برنامج تدريبي لسيدات من اجملتمع احمللي في املشاريع اإلجتماعية اإلقتصادية وبالتعاون مع 
مركز إرادة في األزرق.

محمية الشومري لألحياء البرية  

تطوير خطة تفتيش حملمية الشومري واملناطق اجملاورة تتكامل مع عملية التفتيش في محمية األزرق 
املائية.

إقامة برنامج تطوعي ملوظفي البنك العربي استمر ملدة شهر حتت بند مشروع السفاري ومت العمل 
على جتهيز طريق السفاري وزراعة حوالي 1000 شتلة اثل.

التعاون مع فريقني دوليني من الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا إلنتاج مجموعة من األفالم 
الوثائقية حول محمية الشومري، وقام مجموعة من الصحافيني األردنيني بتغطية األنشطة 

القائمة داخل احملمية.

استقبال 20 رأس من الغزالن من اململكة العربية السعودية ضمن برنامج تبادل األحياء البرية.

محمية فيفا الطبيعية    

العمل مع اجملتمع احمللي حيث قامت احملمية بتوزيع 20 خزان على قريتي فيفا واملعمورة، ومساعدة 
اجلمعيات باحلصول على دعم من جهات مانحة، كما ساهمت احملمية بايجارات مقرات مؤسسات 

اجملتمع احمللي.

العمل مع مدراس اجملتمع احمللي حيث قامت احملمية بدعم مبادرة احلدائق املدرسية.

عملت احملمية مع صناع القرار في املنطقة حيث دعمت احملمية مشروع املشتل الزراعي لقسم احلراج 
في مديرية زراعة االغوار اجلنوبية لتشتيل النباتات املهددة باالنقراض مثل االراك والطرفاء والسدر، 

كما دعمت احملمية نشاطات القوات املسلحة (الكتيبة السابعة/حرس احلدود).

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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محمية غابات اليرموك  

تطبيق برنامج احلماية واملراقبة في احملمية وذلك من أجل التقليل من أثر املمارسات اإلنسانية على 
املوارد الطبيعية في احملمية.

تنفيذ حملة كسب تأييد اجملتمع احمللي ملنطقة اليرموك والتواصل مع املؤسسات الرسمية 
والشعبية باملنطقة، كما تضمنت احلملة تنفيذ حزمة من برامج التنمية اإلقتصادية للمجتمعات 

احمللية.

تنفيذ الدراسات البيئية ملنطقة اليرموك بالتشارك مع قسم الدراسات واألبحاث في اجلمعية و 
حتديد املؤشرات الدالة على سالمة النظام البيئي ومراجعة قوائم األنواع في احملمية.

إطالق خطة إعالمية تغطي نشاطات اجلمعية في منطقة اليرموك تضمنت نشر عدة مقاالت 
صحفية عن إجنازات اجلمعية واحملمية في الصحف واملواقع اإللكترونية وتقارير تلفزيونية عن احملمية 

وبرامجها التنموية.

إعداد خطة عملية للتعليم البيئي للفصل الدراسي األول للمدارس احمليطة باحملمية واملنطقة 
ً و إعداد قاعدة بيانات تضم مشرفي التعليم البيئي في مدارس املنطقة. الهامة بيئيا

مرصد طيور العقبة   

ً في األردن والتي متتاز بواقع صناعي فريد من نوعة  يعد مرصد طيور العقبة اولى املناطق الهامة بيئيا
في املنطقة، اذ يعد املرصد نقطة جذب هامة ألنواع مختلفة من الطيور املهاجرة وذلك الحتوائها 

على بيئات وموائل مهمة, وقد اصبح نقطة مهمة على الصعيدين احمللي والدولي لكل من هو 
مهتم في مجال التنوع احليوي وحتديدا في مجال الطيور.

قامت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة بتوقيع اتفاقية إدارة للموقع مع سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة وذلك ألهمية املوقع البيئية والسياحية, وقامت اجلمعية بتحضير خطة األدارة 

للموقع التي تضمن احملافظة على البيئات اجلاذبة لطيور وفي نفس الوقت تزويده باملرافق والبنية 
التحتية األساسية إلستقبال الزوار.

مركز بانوراما البحر امليت 

إفتتاح وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية البديلة بقدرة 100 كيلو واط في الساعة واملمول من 
احلكومة اليابانية الذي ينتج ما يقارب %40  من مجمل إستهالك املوقع من الطاقة الكهربائية. 

تنفيذ مشروع إضاءة أعمدة الشوارع (عدد 16 وحدة) داخل حدود املوقع وذلك بإستخدام تقنية 
األلواح الشمسية التي تخزن الطاقة.

إفتتاح دكان في متحف البحر امليت لبيع الهدايا التذكارية لزوار املوقع والذي يعد أداة جذب سياحي 
تساهم في إزدياد أعداد الزوار و حجم الدخل للموقع. 

تنفيذ برنامج التعليم البيئى والذي يستهدف اجملتمعات احمللية في قرية ماعني ومحيط مدينة مأدبا.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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السياسات البيئية واإلعالم  

البدء بتنفيذ برنامج من أجل زيادة اإلهتمام مبوضوع احملافظة على الغابات ومراجعة التشريعات 
الناظمة حلمايتها وذلك بتمويل من وكالة املساعدات األمريكية.

العمل مع وسائل اإلعالم اخملتلفة وذلك من أجل ضمان تغطية إعالمية شاملة لنشاطات اجلمعية 
وأهدافها.

التعليم البيئي  

إنشاء صفحة على موقع التواصل االجتماعي( Facebook) إلتاحة الفرصة للطلبة ومعلميهم 
وأهاليهم  لتبادل املعلومات واخلبرات حول القضايا البيئية احمللية والوطنية والعاملية.

إنشاء مدونة خاصة بطلبة احملميات الطبيعية يكتبون فيها جتاربهم و اكتشافاتهم في احملميات 
الطبيعية http://edu4nature.org ضمن مشروع تطوير استخدام وسائل اإلعالم اإلجتماعي 
في برامج التعليم البيئي للطلبة في األردن واملمول من مجلس األبحاث والتبادل الدولي (IREX) و 

.(MEPI) مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية

زيادة عدد األعضاء بنسبة %3 ، فيما بلغ أصدقاء اجلمعية  11,000 صديقا.

تنظيم حملة "نظفوا العالم 2012" فى محمية غابات دبني، والتي شارك فيها العديد من فئات 
اجملتمع من أعضاء وأصدقاء اجلمعية وموظفي البنك العربي وطالب املدارس واجلامعات بدعم من 

البنك العربي.

االحتفال باليوم العاملي لألراضي الرطبة في محمية األزرق املائية بدعم من البنك العربي. 

تنظيم حمالت التوعية وفعاليات لدعم املبادرات البيئية العاملية ( يوم الشجرة واليوم العاملي 
للطيور املهاجرة واملشاركة في حملة نظفوا األردن وحملة نظافة خاصة بالغابة االسكندنافية 

وحملة نظافة في منطقة زي ).

إعداد قائمة بفرص رعاية برامج حماية الطبيعة إلتاحة الفرصة لكافة الشركات والداعمني 
للمساهمة في مهمتنا الوطنية للحفاظ على احلياه البرية وتنمية اجملتمعات احمللية.

العالقات العامة    

يواصل قسم العالقات العامة الترويج للجمعية وبرامجها في وسائل اإلعالم اخملتلفة وذلك من أجل 
كسب تأييد أكبر لبرامج اجلمعية، وفيما يلي ملخص ألهم هذه االجنازات:

حمالت توعية

10

فعاليات أخرى

5

محاضرات وندوات مبا يتعلق مبواضيع بيئية

7

اجلدول التالي يبني عدد النشاطات التي قام بها قسم العالقات العامة خالل العام 2012: 

·

·
·

·
·

·

·

·

·
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البرامج االقتصادية االجتماعية 

قامت البرية بإنتاج ما يقارب 50000 منتج، من خالل املشاريع االقتصادية االجتماعية املنتشرة 
حول احملميات، ويتم تسويق هذه املنتجات لتعود بالنفع على اجملتمع احمللي. 

التسويق   

إطالق حزمة ترويجية ملواقع اجلمعية السياحية ومنتجات مشاريع التنمية اإلقتصادية اإلجتماعية 
التي حتتضنها اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

تقوية دور اإلعالم اإلجتماعي لتواصل املعلومات وإداة اتصال مباشرة مع اجلمهور وإنشاء مكتبة حتوي 
املطبوعات واملنشورات الورقية واإللكترونية.

املبيعات  

قامت برية األردن بتنفيذ العديد من املبادرات وذلك بهدف زيادة مبيعات منتجات املشاريع اإلقتصادية 
اإلجتماعية، حيث مت إفتتاح مركز بيع جديد في البيت املتخصص للهدايا و السيراميك في قرية تاال 

باي العقبة وإفتتاح مركز بيع جديد في فندق اإلنتركونتننتال و تزويد مطبخ اإلنتركونتننتال 
باحتياجاتهم من املربيات والزعتر لبوفيه اإلفطار الصباحي و إفتتاح مركز بيع في فندق حياة عمان 

وعرض منتجاتنا الغذائية للبيع في الديلي كافيه، واإلنتهاء من بناء  دكان مخيم الرمانة وإفتتاحها 
لزوار اخمليم. وقد حاز دكان الطبيعة على موقع أناناسة دوت كوم  كدكان الشهر املميز في آذار 

.2012

السياحة البيئية   

ساهم املوظفون من أقسام اجلمعية اخملتلفة بالترويج للسياحة البيئية من خالل تنظيم أكثر من 
45 رحلة خالل العام، كما قامت البرية بتوسيع العالقة مع الشركات اخلاصة واملنظمات غير 

الربحية ليشمل ورش تدريبية وزيارات ميدانية مما إنعكس ايجابيا على عدد زوار احملميات، كما قام 
موظفو البرية بدعم موظفي احملميات وذلك من أجل تقدمي خدمات مميزة للزوار.

اجلدول التالي يبني عدد زوار احملميات خالل العام 2012 : 

املوقع

بيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط احليوي

مخيم الرمانة في محمية ضانا للمحيط احليوي

نزل فينان في محمية ضانا للمحيط احليوي

محمية غابات عجلون

نزل األزرق

محمية املوجب للمحيط احليوي
املوقع

عدد الزوار 2012

5501

7798

1344430

14500

8456

35,000
محمية غابات دبني

مركز بانوراما البحر امليت

90000

37000

املبيت : زيارة نهارية :

·

·

·

·

·
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مركز برية األردن 

القيام بتنظيم حملة ترويجية مما نتج عنه ارتفاع نسبة احلجوزات واملبيعات للمركز، واجلدول التالي 
يبني بعض النشاطات التي أقيمت في املركز:

التعاون الدولي والتدريب االقليمي

متثل اجلمعية ايقونة جناح، تكونت عبر عقود من العمل اجلاد و واخلبرات املتراكمة مما جعلها محطة 
مهمة لعديد من املهتمني بالشأن البيئي، متكنهم من االطالع على اجلهود املبذولة من قبل اجلمعية 
وكوادرها وما تقدمه اجلمعية من برامج ومشاريع وما اكتسبته من خبرات وقصص النجاح والتحدي، 

ونلخصها كالتالي:

زيارة وزير التنمية االجتماعية السعودية مع فريق متخصص وذلك لإلطالع على جتربة اجلمعية في 
تنفيذ املشاريع التنموية حول املناطق احملمية.

استقبال وفد من الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية من اململكة العربية السعودية بهدف 
االطالع على جتربة  تأسيس اإلدارة امللكية حلماية البيئة.

توقيع اتفاقية مع االحتاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) ضمن مشروع MAVA لبناء قدرات 
املنظمات العاملة في قطاع حماية الطبيعة والبيئة في دول اإلقليم من األردن، سوريا، فلسطني، 

لبنان وعددها 26 منظمة.

عقد مجموعة من ورشات العمل والندوات واملؤمترات احمللية والدولية في مختلف املواضيع ذات 
العالقة بالبيئة وحماية الطبيعة، ويوضح اجلدول البياني أدناه اجنازات هذه الوحدة للعام 2012.

الفعاليات التي أقيمت في املركز و املطعم

املستخدمني و الزوار للمركز

60 فعالية خاصة
6000 مستخدم و زائر
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مذكرات التفاهم واإلتفاقيات

ملا للجمعية من دور فاعل ورئيس في حماية الطبيعة وتنمية اجملتمعات احمللية، وما اكتسبته كوادر 
اجلمعية من خبرات وجتارب محليا وإقليميا فإنها أضحت قبلة للهيئات احمللية واإلقليمية والدولية، 
ً لنهج اجلمعية إليجاد املشاريع والبرامج الرائدة والتي تعكس باإليجاب رسالة اجلمعية   واستمرارا

فقد قامت اجلمعية في عام 2012 بتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم واإلتفاقيات على النحو 
التالي:

مذكرة تفاهم مع مؤسسة األميرة عالية بنت احلسني.

مذكرة تفاهم مع شركة وطنية متخصصة بتوليد الكهرباء من الرياح.

املشاركات الدولية 

في ضوء سعي اجلمعية لإلستفادة من اخلبرات الدولية في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة 
وترويج برامج اجلمعية فقد شاركت اجلمعية في عدة مؤمترات واجتماعات دولية على النحو التالي:

اجتماع االحتاد الدولي لصون الطبيعة – كوريا اجلنوبية.

املشاركة في جلنة التحكيم جلوائر فورد البيئية – دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مؤمتر التغير املناخي – دولة قطر.

املشاركة في اجتماعات اجمللس العاملي ملؤسسة حماية الطيور – اململكة املتحدة.
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المشاريع التي 
تديرها الجمعية
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مشروع تطوير السياحة البيئية فى جنوب األردن 
بدعم من الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي

إعداد خطة سياحية حملمية الشوبك املقترحة مبشاركة فريق من كلية هندسة العمارة بجامعة 
تورينتو الكندية.

حتديد مسار املمر السياحي األثري الواصل بني منطقتي فينان والبتراء.

اإلستمرار في عملية تأهيل املباني في قرية ضانا حيث جتاوزت عمليات التأهيل الـ %50 من 
العمليات املقررة للمباني، واإلنتهاء من تصميم نظام الصرف اجلديد اخلاص بالقرية.

مشروع اإلدارة املتكاملة للنظم البيئية في وادي األردن
بدعم من  مرفق البيئة العاملي 

تأسيس نواة لبرنامج استعماالت األراضي في اجلمعية، وإعداد اخلطوط اإلرشادية الستعماالت 
األراضي.

تأسيس نواة وحدة التنمية احمللية في برنامج املناطق احملمية.

ً بالتعاون مع مؤسسة املأوى. دعم إعالن منطقة سوف الهامة بيئيا

توقيع اتفاقية مرصد العقبة مع سلطة العقبة و توقيع اتفاقية حمى اللياثنة مع سلطة البتراء.

.ً تأسيس وحدات إدارية في منطقتي اخليوف وتل األربعني الهامة بيئيا

تطوير املتنزه البيئي في حمرة ماعني و توقيع اتفاقية جديدة مع شركاء منطقة ابن حماد الهامة 
.ً بيئيا

اإلنتهاء من التقرير الوطني إلستراتيجيات التأقلم مع التغير املناخي.
تأمني متويل للمشاريع الصغيرة للمجتمعات احمللية حول املناطق احملمية بقيمة 100,000 دوالر.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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مشروع الزراعة العضوية
بدعم من البنك االستثماري

تعمل اجلمعية على الترويج للزراعة العضوية في منطقة عجلون، وتعمل اجلمعية على حتقيق هذا 
الهدف من خالل شراكة مع جمعية الكفاح التعاونية بتمويل من البنك االستثماري.

اكادميية عجلون
بدعم من الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي و صندوق التنمية و التشغيل

 
عقد ورشة عمل إقليمية "تقييم االحتياجات التدريبية لالكادميية" بالتعاون مع مؤسسة هانزايدل 

بحضور ممثلني عن احد عشر دولة، وبناءا على ذلك يتم حتضير املناهج التدريبية ملوضوع التنوع 
احليوي والتنمية اإلقتصادية اإلجتماعية والتي سيتم تدريسها في األكادميية.

اإلستمرار بأعمال البناء في مبنى األكادميية واملتوقع انتهائها مبنتصف عام 2013 .

•

•

املعماري عمار خماش
 يناقش عمليات البناء

 مع املهندسني
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جتديد مركز استقبال الزوار
على الشارع الرئيسي
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مديرية اإلدارة
و الشؤون المالية
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إجنازات خطة التحول اإلستراتيجي 

تنمية القدرات البشرية و املؤسسية

البدء بتطبيق األفكار والتوصيات الواردة في استراتيجية التحول حيث مت مراجعة رسالة اجلمعية 
وتطوير خطة عملية لتنفيذ الرسالة اجلديدة من خالل مجموعة من البرامج، كما بدأت اجلمعية 

مبراجعة أنظمة املوارد البشرية من خالل شركة استشارية متخصصة حيث تقوم الشركة بتعريف 
الكفاءات املؤسسية واملهارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالة اجلمعية وأهدافها، وقد حققت 

اجلمعية اإلجنازات التالية :

§إعداد تقرير الرضا الوظيفي للعام 2011 وعرض التقرير على املوظفني.

إعداد تقرير معدل الدوران الوظيفي وعرض نتائجه على املوظفني.

إعداد تقرير نتائج التقييم السنوي للعام 2011 وعرض نتائجه على اللجنة التنفيذية.

إمتام امللفات والوثائق اخلاصة باملوظفني وإدخالها إلكترونيا في نظام MenaHR، واعتماد نظام 
البصمة اإللكترونية للموظفني في مراكز اجلمعية.

التطوير املؤسسي واملالي واإلداري

 تعتبر اإلدارة املؤسسية واملالية الرافد الرئيس جلميع أقسام اجلمعية، والذراع التي متدهم 
باإلستشارات والدراسات واملعلومات الهامة، باإلضافة إلى تنظيم املعامالت الرسمية واملالية، 

وهمزة الوصل بني أقسام اجلمعية واملؤسسات والهيئات احمللية واإلقليمية والدولية، و فيما يلي 
قائمة الدخل و النفقات :

دينارالبند

781,102اإلدارة وإدارة املواقع 
686,965برامج صون الطبيعة

48,444برامج االتصال اخلارجي

798,260برامج التنمية االجتماعية االقتصادية املنتجة
610,294برامج السياحة البيئية و التطوير في احملميات

96,581استهالكات 2012

3,021,646اجملموع

%
% 26

% 23

% 2

% 26

% 20

% 3

اجلدول التالي يلخص نفقات اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 2012 : 

املواقع  26 % وإدارة  1. اإلدارة 
2. برامج صون الطبيعة 23 %
3. برامج االتصال اخلارجي 2 %

املنتجة 26 % االقتصادية  االجتماعية  التنمية  4. برامج 
5. برامج السياحة البيئية و التطوير في احملميات 20 %

6. استهالكات 2012 3 %
 

6

5

4

1

2

3

·
·
·
·
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املبلغالبيان

2,755,268اجمالي االيرادات
3,021,646اجماي النفقات

266,378.00العجز

317مجموع موظفي اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 2012

دينارااليرادات

916,141ايراد السياحة البيئية
489,656برامج التنمية االجتماعية االقتصادية املنتجة

255,000الدعم احلكومي

8,207اشتراكات العضوية
211,340مراكز اجلمعية

39,539التدريب و االستشارات

259,626ايرادات املشاريع
112,427تبرعات متفرقة

13,332اإلصدارات

450,000صندوق االردن للطبيعة/صندوق احملفظة

2,755,268اجملموع

%
% 33

% 18

% 9

% 0,5

% 8

% 2

% 9

% 4

% 0,5

% 16

اجلدول التالي يلخص إيرادات اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 2012 : 

تعريفات اجلداول املالية أعاله :
اإلدارة وإدارة املواقع: رواتب، سيارات وآليات، اتصاالت، مباني (إيجار، صيانة، تطوير مرافق)، قرطاسية، 

أدوات ومعدات، أجهزة وأثاث، تدريب داخلي،  إلخ. 
برامج احلماية: الدراسات واألبحاث، برامج التفتيش واجلوالت امليدانية لتنظيم الصيد، برامج اإلكثار 

والعناية باألحياء البرية.
برامج االتصال اخلارجي: التعليم البيئي، التدريب اإلقليمي، برامج توعية السكان حول احملميات 

الطبيعية، املعارض، املطبوعات، نشاطات جذب التمويل والعالقات العامة.
برامج التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية: مشاريع التنمية اإلقتصادية اخلاصة بالسكان حول احملميات 

وتشمل صناعات متنوعة منها: الفخار، جتفيف الفواكه واألعشاب، صياغة احللي الفضية، صناعة 
الشموع،... إلخ. وبرامج السياحة البيئية.

متويل املشاريع املشروطة: التمويل اخملصص ملشاريع محددة مثل: مشروع الطيور املهاجرة ال تعرف 
حدود، مشروع  األعشاب الطبية، مشروع الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي، مشروع هانزايدل 

للتدريب اإلقليمي، مشروع دبني، مشروع احلفاظ على التنوع احليوي من خالل السياحة البيئية في 
دول املشرق العربي ومشاريع أخرى. 

البيئية 33 % السياحة  1. ايراد 
املنتجة 18 % االقتصادية  االجتماعية  التنمية  2. برامج 

احلكومي 9 % 3. الدعم 
العضوية 0.5 % 4. اشتراكات 

اجلمعية 8 % 5. مراكز 
االستشارات 2 % و  6. التدريب 

املشاريع 9 %  7. ايرادات 
متفرقة 4 % 8. تبرعات 

9. اإلصدارات 0.5 %
احملفظة  16 % للطبيعة/صندوق  االردن  10. صندوق 

3

6
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9
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تتقدم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة بالشكر  لكافة أعضائها لدعمهم برامج 
حماية الطبيعة في األردن من خالل اإلنضمام إلى برنامج عضويتها؛  كما تشكر 

كافة املؤسسات األردنية والدولية على دعمهم لبرامجها اخملتلفة.

الوزارات واملؤسسات األردنية وزارة املالية، وزارة التخطيط، وزارة البيئة، وزارة املياه والري، وزارة 
الزراعة، وزارة التربية والتعليم، وزارة السياحة، وزارة التنمية اإلجتماعية، الديوان امللكي، هيئة تنشيط 
السياحة، دائرة األراضي واملساحة، دائرة األرصاد اجلوية، سلطة وادي األردن، مديرية األمن العام، القوات 

املسلحة،  شركة البوتاس، قيادة البادية، البنك العربي، البنك االستثماري،  بنك HSBC، أرامكس،  
الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، هيئة املناطق التنموية، شركة تطوير املناطق التنموية 

األردنية، محافظة الزرقاء، محافظة مأدبا، محافظة الكرك، محافظة الطفيلة، محافظة عجلون، 
محافظة جرش، محافظة إربد، محافظة العقبة، التلفزيون األردني، تلفزيون رؤيا، اجمللس األردني لألبنية 

اخلضراء،  مكتب سمو األميرة هيا بنت احلسني املعظمة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اإلدارة امللكية 
حلماية البيئة، اجمللس القضائي األردني، اجلمارك األردنية.

الشركاء الدوليني املرفق البيئي العاملي/ البنك الدولي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، االحتاد األوروبي، 
مؤسسة هانزايدل، الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي، السفارة التشيكية، السفارة السويدية، مجلس 
الطيور العاملي، اليونسكو ، جائزة فورد، بلدية الفجيرة، سكرتارية اتفاقية رامسار، الوكالة األمريكية 
للغابات، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، املؤسسة الدولية لألراضي الرطبة، مؤسسة احلمى/قطر، 

االحتاد الدولي لصون الطبيعة، الصندوق الدولي للرفق باحليوان.

حلماية الطبيعة انضم إلى برنامج العضوية لدينا.
 member@rscn.org.jo :لالستعالم، أرسل لنا على البريد اإللكتروني

نعمل جاهدين لحماية الطبيعة لنا ولألجيال القادمة. بدعمكم، مهما قل شأنه، فإنكم تساهمون بتحقيق 
رسالتنا: نساعد الطبيعة ... نساعد الناس.

للتبرع، الرجاء اإليداع في حساب الجمعية: -26666/500 البنك العربي- فرع الجبيهة- األردن، أو اإلرسال على
 .support@rscn.org.jo :البريد اإللكتروني


