
النشرة االلكترونية

األردن  في  احليوي  التنوع  على  احلفاظ  إلى  الطبيعة  امللكية حلماية  اجلمعية  تسعى 
وتكامله مع التنمية االقتصادية االجتماعية، واحلصول على دعم شعبي عملي لبرامج 

حماية البيئة الطبيعية في اململكة األردنية الهاشمية وفي الدول العربية اجملاورة..

رسالتنا

البومة الصغيرة: تعيش في البيئة 
الصحراوية قرب البحر امليت.

صورة الشهر

التلّوث يشكل  إرتفاع مستوّيات  و  املناخ  الناجم عن تغّير  إرتفاع درجات احلرارة 
قبال  املوجودة  البرّية  البحرّية  لألحياء  البيولوجي  التنّوع  على  جسيماً  خطراً 
ساحل العقبة. حيث يتوقع ارتفاعا في درجة حرارة البحر بني 1.4 درجة مئوية و 
5.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن و ارتفاع درجات احلرارة يؤثر على  حساسية 
الشعاب املرجانية وفقا للصندوق العاملي للحياة البرية. تغير املناخ من شأنه أن 
يتسبب في إحداث تغيير كبير في البيئة البحرية ويهدد بقاء العديد من األنواع 

في البحر االحمر.

اضغط هنا للمزيد

فاز نزل فينان البيئي كواحد من 
أفضل خمسني نزل بيئي في 

العالم وواحد من أفضل عشرة 
نزالت صحراوية في العالم. حيت 

مت  االختيار بحسب تصنيف 
مجلة ناشونال جيوغرافيك. 

وجاء فوزه تلبية للشروط البيئية 
في بناءه وادارته واألطعمة التي 

يقدمها. يذكر أن نزل فينان البيئي 
يستخدم الطاقة الشمسية في 

االستخدامات اليومية ويضاء 
كامالً بالشموع ليالً.

إضغط هنا للمزيد

تؤمن اجلمعية بأن حماية الطبيعة لن تنجح في األردن دون مشاركة اجملتمعات 
احمللية التي تعيش حول احملميات وأن حتصل هذه اجملتمعات على منافع اقتصادية 
واجتماعية من وجود هذه احملميات، لذا تقوم اجلمعية بتطوير العديد من املشاريع 
الوظائف  املئات من  توفر  والتي  الصغيرة حول احملميات  واالقتصادية  السياحية 
ألبناء وبنات اجملتمعات احمللية. كما توفر مشاريع السياحة البيئية في احملميات 
احملميات،  تأثير سلبي على هذه  إحداث  دون  بالطبيعة  للزوار لالستمتاع  فرصة 
كما تساهم في دعم حماية الطبيعة اقتصاديا. الترويج للسياحة ، واحملافظة 
على الطبيعة ، وتنمية االقتصادات احمللية... شاهد القصة وراء مهمتنا مبساعدة 

الطبيعة ومساعدة الناس

اضغط هنا للمزيد

القصة وراء نساعد الطبيعة...
نساعد الناس

معلومات عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

معلومة بيئية

على الرغم من مساحته الصحراوية 
الشاسعة، األردن يضم أكثر من ٢٠٠٠ 
نوعاً من النباتات، و أعداد كثيرة منها 

تعتمد على أمطار الشتاء.

 أكثر
 اخضرارًا

استثمر 
في حقائب 

بيئية ميكنك 
استخدامها ملدة 
طويلة، وهي أكبر 
وأقوى من األكياس 

البالستيكية.

   اتصل بنا     انضم الينا                

يحيى خالد
المدير العام

أود ان أتقدم بالشكر اجلزيل لكافة أعضاء وأصدقاء اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 
نأمل من  األردن.  البرية في  واحلياة  الطبيعية  البيئة  ممن يساهمون معنا في حماية 
القضايا  مستجدات  آخر  على  نطلعكم  أن  الشهرية  االخبارية  النشرة  هذه  خالل 

البيئية واملشاريع واالجنازات الهادفة للحفاظ على ثروات بلدنا.
 

نرجوا ان تنال رضاكم وان نستمر معاً للعمل من أجل الطبيعة،،،

تنظم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة وبشكل دوري رحالت ألعضاءها لكافة 
احملميات الطبيعية، بهدف التعرف عليها و زيادة الوعي مبا تتضمنه هذه احملميات 
انطلقت  آب   14 و   13 واجلمعة  اخلميس  يومي  برية.  ثروات طبيعية وحياة  من 
رحلة الى محمية املوجب الطبيعية خصيصاً لرصد الشهب و تصويرها، حيث 
وحركة نشطة  مهماً  فلكياً  احلالي حدثاً  الشهر  بداية  ومنذ  اململكة  شهدت 
املسير في ممر  أخرى مثل  الرحلة كذلك نشاطات  وشملت  الشهابية.  للزخات 

السيق املليئ باملغامرة والتحدي.

للتعرف على كافة نشاطاتنا القادمة... اضغط هنا

الدائمة  ومحاوالتهم  القدس،  شوارع  في  اللعب  الصبا  مراحل  في  اعتادوا  ورفاقه  السجدي   وائل 
الكتشاف كافة املواقع اخلفية في مدينة القدس وما حولها أسفرت عن ذهابهم ملوقع فريد بثرواته 
الطبيعة ومناظره اخلالبة وهو وادي القلط، كان هذا في عام 1945، في عمر 14 ربيعاً، منذ ذلك احلني 

 يروي وائل عن احساس فريد تولد لدية جتاه الطبيعة وجمالها.
وائل الذي يعمل حالياً كمهندس في عمان، انتسب الى اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة محاولة منه 

لتنمية حبه جتاه الطبيعة وثرواتها وليشارك اشخاص أمثاله ممن يكنون احلب واالحترام للطبيعة.
في الربيع املاضي شارك في احدى الرحالت الى وادي املوجب، وبابتدائه املسير في الوادي بدأت الذكريات 
متضي في مخيلته واستذكر ايام الصبا وهو برفقة أصدقائه، كيف ساروا في املمرات املائية لوادي القلط 
التي تتسم بالكثير من املغامرة والتحدي والتي كما يذكر أنها نسخة مشـــابهة حلد كبيرللممرات 
املائية التي سار بها في املوجب وهو بعمر 78 سنة. فكان هذا حتدي بالنسبة له على الرغم من تقدمه 

بالعمر اال انه استطاع املضي في حتقيق أحالم الطفولة واكتشاف املزيد من خفايا الطبيعة.
كما يقول وائل »عندما تعرف بلدك حتبه اكثر وتتمنى ان تبذل ما تستطيع لتحافظ عليه، ولتسلمه 

ألحفادك كما ورثته من أجدادك«.

زاوية األعضاء
وائل السجدي

الجمعية الملكية
لحمايـة الطبيعـة

هل تعلم؟

مخيم فلكي في محمية
الموجب

أخبار الحماية المحلّية

تغّيـر المنـاخ العالمي يهّدد
الحياة البحـرّية في العقبة

 حملة » لنكن أصدقاء«

أخبار البيئة  في الدول العربية

اإلمارات : أكبر محمية للحيوانات
البرية في الشرق األوسط

مشروع طموح يجري لتحويل حديقة حيوان تقليدية الى محمية للحيوانات 
البرية. يذكر أن هذه احملمية ستكون اكبر محمية للحيوانات البرية في الشرق 
األوسط والوحيدة من نوعها في العالم. مت البدأ بتنفيذ املراحل الثالث االولى 

ويتوقع االنتهاء منها خالل اخلمس سنوات القادمة.

اضغط هنا للمزيد

كلمة ترحيبية

أطلقت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة حملة » لنكن أصدقاء« تدعوا 
فيها كافة أفراد اجملتمع األردني للتضامن من أجل حماية البيئة والطبيعة 
الدعم  قدمت  التي  اجلهات  لكافة  اجلزيل  بالشكر  نتوجه  األردن.   في 
للجمعية الجناح هذه احلملة، من خالل هذا الدعم متكَنا من الوصول الى 

اآلالف وحققنا مهمتنا في اشراك اجملتمع قي قضايا حماية الطبيعة.   
شكراً لكم

اضغط هنا للمزيد

الداعمين لحملة “أصدقاء الجمعية”

بدعم من
Energy Outdoor Advertising و سما األردن
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ي الوقت احلاضر
وادي املوجب ف
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