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1. القيام بأعمال التطوير الحسي الالزم للدرب والبالغ طوله 675 كيلو متر من شمال األردن 
إلى جنوبه وصونه وتطوير بنيته التحتية و تسهيل السير عليه.

2. التواصل مع المجتمعات المحلية التي يمر بها الدرب أو بمحاذاتها بهدف تشجيعهم على 
االنخراط في األعمال التي تعتمد على الحركة السياحية التي يولدها الدرب، والتركيز على 

تمكين المرأة وقطاع الشباب.
3. خلق فرص اقتصادية وبناء قدرات المجتمعات المحلية التي تنّصب في تطوير الخدمات 

على درب األردن. 
الحركة  زيادة  عن  الناجمة  االقتصادية  التنمية  خالل  من  المحلية  المجتمعات  تمكين   .4
الخدمات  لمقدمي  الفرص  زيادة  إلى  يؤدي  مما  الدرب  على  المبيت  وفرص  السياحية 

وأصحاب العمل المحليين.
5. نشر الوعي بالسياحة المسؤولة التي تحافظ على اإلرث الطبيعي والتراثي لألردن  ووضع 
األردن على الخارطة العالمية لسياحة المغامرة عبر تسويق وترويج الدرب لدى محبي هذا 

النوع من السياحة في العالم.
6. زيادة مدة أقامة السواح وذلك عبر خلق فعاليات وتجارب سياحية لالستمتاع بما يقدمه 

الدرب.

تطوير السياحة المستدامة على طول مسار درب األردن وترويجه محليًا وعالميًا بالتعاون مع 
الحكومة األردنية والمجتمعات المحلية واألطراف المعنية.

تطوير جمعية درب األردن وبناء قدراتها لتصبح جمعية وطنية مستدامة وقائمة بذاتها.  

جمعية درب االردن

رسالتنا

رؤيتنا

أهدافنا
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أثرت جائحة كورنا بتداعياتها االقتصادية بشكل كبير 
كارثية  كانت  الكبيرة، ولكن  الشركات  على موازنات 
بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة ناهيك عن 
تلك  وباألخص  الربحية  وغير  الخيرية  الجمعيات 
التحديات  تلك  من  وبالرغم  لكن،  نسبيًا.  الجديدة 
بكادرها  األردن  درب  جمعية  استطاعت  الصعبة، 
التنفيذي الرائع والجهات المانحة من أفراد وشركات 
وتحقيق   2020 سنة  تخطي  المحلية  ومجتمعاتها 

عناصر موازنتها بنجاح.

وخالل  الجمعية  بأن  أعلمكم  أن  ليسعدني  وإنه 
الجائحة لم تخسر أيًا من كادرها التنفيذي، بل وعلى 
العكس، استطاعوا بتفانيهم وإصرارهم على تحقيق 
تفوق  المستويات  جميع  على  عظيمة  إنجازاٍت 
بجٍد ولساعاٍت طويلٍة  الجميع. فقد عملوا  تطلعات 
لتنفيذ  والتشغيلية  اإلدارية  المصاريف  تأمين  على 
كافة المشاريع والمبادرات، وقاموا مشكورين بالتبرع 
من رواتبهم الخاصة لضمان استدامة الجمعية. إننا 

لِجُد ممتنين لهم ولجهود هذا الفريق الفذ.

نجاح  عاتقنا ضمان  نأخذ على  إدارية وعامة  وكهيئة 
جمعية درب األردن لسنة 2021، وذلك بتوسيع قاعدة العضوية فيها واستدراج أعضاء 
الجمعية  هذه  استدامة  في  تساهم  أخرى  مساندة  لجاٍن  وتشكيل  ومؤهلين،  فعالين 

الوطنية. وسنحرص على اطالعكم بشكٍل دورٍي على كافة التطورات واإلنجازات.
ُأقدم لكم في هذا العدد أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في عام 2020 المليء بالتحديات، 

ولنتطلع معًا في آفاق 2021 لما سيحمله لنا هذا العام من إنجازاٍت وشراكاٍت مثمرة.

بالنيابة عني وعن الهيئة اإلدارية لجمعية درب األردن، أتمنى لكم عامًا جديدًا ملؤه الصحة 
واألمل واالزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
أيسر البطاينة

رئيس مجلس إدارة جمعية درب األردن

رسالة من مجلس إدارة جمعية درب األردن



تطوير مسار درب األردن 



06

وإعادة  الحماية  األردن خطة  درب  وقدمت جمعية 
للمسار.  واإليكولوجية  البيئية  للجوانب  التأهيل 
ممارسات  لتشجيع  خطة  الجمعية  وضعت  كما 
في  وخاصة  الريفية،  المناطق  في  المياه  حصاد 
طورت  وأخيرًا،  األردن.  بدرب  المحيطة  المناطق 
جمعية درب األردن تدقيقًا كامًال لهذا المسار من 

الدرب.

الملكية  الجمعية  مع  بالشراكة 
لحماية الطبيعة (RSCN)، وبدعم 
للتعاون  األلمانية  الوكالة  من 
مشروع  إطار  في   (GIZ) الدولي 
الخضراء  التحتية  البنية  "تحسين 
إجراءات  خالل  من  األردن  في 
العمالة المكثفة في منطقة وادي 
درب  جمعية  استكملت  زقالب"، 
المسارات  تأهيل  أعمال  األردن 
وتعليمها للمسار رقم 101 من أم 
قيس إلى زقالب (25.5 كم) على 

درب األردن. 

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

بدعم من
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المنطقة األولى : من أم قيس الى عجلون
مسار 101 من أم قيس الى زقالب - 25.5 كم

أم قيس
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المنطقة األولى : من أم قيس الى عجلون
مسار 103 من بيت إيدس الى راسون - 15.2 كم

راسون
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جلسات  عقد  سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المنطقة  في  المحلية  للمجتمعات  توعوية 

لضمان تزويدهم بالمعرفة الالزمة.
بدعم من السيد

ماهر قدورة،
مؤسس مؤسسة الجود

للرعاية العلمية.

أنهت جمعية درب األردن تعليم 
مسار رقم 103 من درب األردن في 
الربع الرابع من 2020 بفضل التبني 

السخي من السيد ماهر قدورة، 
مؤسس مؤسسة الجود للرعاية 

العلمية.
خالل فترة التبني التي ستمتد 

لعامين، ستقوم جمعية درب األردن 
بتعليم المسارات وتأهيلها 

وتنظيفها.

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020
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المنطقة األولى: من أم قيس الى عجلون
مسار 104 من راسون الى عجلون - 16.9 كم

عجلون
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تم تعليم مسار 104 
مسار راسون إلى 

عجلون وبطول 16.9 
كيلومترًا في الربع الرابع 

من 2020

والتطوير  لالستثمار  الدولية  األرض  شركة  من  للمسار  الكريم  التبني  بفضل  هذا 
العقاري؛ السيد بهجت سعيد. خالل فترة التبني التي ستمتد لعامين، سيتم تعليم 
المسار وتأهيله وتنظيفه. هذا باإلضافة إلى إقامة عالقات تعاون مع المجتمعات 

المحلية من خالل عقد الجلسات التوعوية والمعرفية.

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020



11

مسار دائري بين قريتي راسون و باعون
مرورًا بمحمية غابات عجلون

راسون
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أطلقت جمعية 
درب األردن مبادرة 

مع الجمعية 
الملكية لحماية 

 (RSCN) الطبيعة
إلنشاء مسار 

دائري يربط قرية 
راسون بباعون 
مرورًا بمحمية 
غابات عجلون 

في المسار رقم 
 .104

ومن المتوقع أن يستعرض هذا المسار جمال 
المحمية للمتنزهين والمغامرين.

المزمع  ومن  الدائري  المسار  استكشاف  تم 
مواصلة العمل عليه وتطويره في عام 2021.

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020



المنطقة الثانية: من عجلون الى السلط
مسار 204 من رميمين الى السلط 14.5 كم

من  مسار  آخر  تعليم  األردن  درب  جمعية  أنهت 
المنطقة الثانية و هو مسار 204 : من رميمين الى 

السلط على درب األردن في الربع األول من 2020

المنطقة الثالثة: من السلط الى
وادي الزرقاء ماعين

مسار 301 من السلط الى عراق االمير 22.3 كم 
من  مسار  أول  تعليم  األردن  درب  جمعية  أنهت 
المنطقة الثالثة وهو مسار301 من السلط الى عراق 

األمير على درب األردن في الربع األول 2020

المنطقة الثالثة: من السلط الى
وادي الزرقاء ماعين

مسار 302 من عراق األمير الى حسبان 19.5 كم
حسبان  الى  األمير  عراق  من   302 مسار  تعليم  تم 

وبطول  19.5كيلومترًا في الربع األول من 2020

14

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

بدعم من

البلقاء
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تعليم 56.3 كم
خالل الربع األول من 2020
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وّقعت جمعية درب األردن اتفاقية تقديم خدمات مع 
شركة آفاق للتنمية الخضراء في تشرين األول 2020 
لتطوير مسار فرعي جديد بين الكرك وجمعية شالالت 
درب  جمعية  عمليات  فريق  وقام  التعاونية.  موميا 
بنجاح  وتعليمه  الجانبي  المسار  باستكشاف  األردن 

وتم إدراجه على أنه مسار فرعي لدرب األردن. 

الموقع  إحداثيات  األردن  درب  جمعية  حددت  كما 
هذا  له.  خرائط  وطّورت  الفرعي  للمسار  الدقيقة 
ويبلغ طول المسار الفرعي 15.5 كيلومترًا، وتتوفر 
 GPX وملف  المسار  وخريطة  المعلومات  جميع 
على الموقع اإللكتروني لجمعية درب األردن. وتم 
في   4041 رقم  الفرعي  المسار  بمسمى  إدراجه 
إلى  مجدلين  من   404 لمسار  الفرعية  القائمة 

الكرك ضمن المنطقة الرابعة.

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

بدعم من

15

مسار موميا الفرعي - 15.5كم 

الكرك
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أنتجت جمعية درب األردن مقطع فيديو مدته 3 دقائق يستعرض المشاهد الخالبة والتجارب الرائعة التي يشهدها 
المغامرون على الدرب. وُيظهر مقطع الفيديو الركائز والمراحل المختلفة لرحلتهم، واالرتباط باألرض في مختلف 
المناطق في األردن، والتفاعل مع شرائح مختلفة في المجتمعات المحلية األردنية، والمشاركة في تجارب ثقافية 
فريدة مختلفة. كما يصّور مقطع الفيديو القرى األردنية المسالمة والمتعايشة ويستعرض االبتسامات الحقيقية 

والمشاعر السخّية التي يلقاها السائحون من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء درب األردن.

إطالق فيديو ترويجي عن التجربة الكاملة على درب األردن!

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

بدعم من
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Balqa’

أطلقت جمعية درب األردن وبنجاح أربعة مقاطع فيديو حول درب األردن للتعريف بكٍل من مراحله ومناطقه. ُتبرز 
مقاطع الفيديو المناظر الطبيعية الجغرافية الفريدة والمحددة لكل منطقة وتعرض الجوانب اإليكولوجية لألرض بما 
في ذلك النباتات والحيوانات الخاصة لكل منطقة. كما تستعرض مقاطع الفيديو تجربة المغامرين والوجوه األصيلة 

ألفراد المجتمعات المحلية األردنية ولمحات سريعة عن التجارب الثقافية والمحلية المقدمة في كل منطقة.

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

إطالق أربعة فيديوهات لمناطق على درب األردن في عام 2020!

بدعم من

https://www.youtube.com/watch?v=ADLIKgYBr1s
https://www.youtube.com/watch?v=gXYle4Y5RTg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=k4UDCun6LAw
https://www.youtube.com/watch?v=nGit3XA6mdA
https://www.youtube.com/watch?v=9uOGzAfhIJY&t=1s
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زبدة - مخربا

المقاالت التي تناولت
درب األردن على منصات

وسائل اإلعالم المحلية
والدولية في عام 2020!

يعُبر هذه  الذي  المذهل  الدرب  "اكتشف  مقالة  في  األردن  درب  جيوغرافيك  ناشيونال  مجلة  وصفت   .1
الفريدة  القصص  ذات  المواقع  المقالة  وتناولت   ،2020 حزيران  عدد  في  األوسط"  الشرق  في  المملكة 
العصور  تناولت  الدرب. كما  التي يحملها  الصحراوية والوديان الصخرية  الكثبان  الشاسعة من  والمساحات 
المختلفة التي شهدها الدرب مثل األنباط والرومان وما يتيحه الدرب اآلن من فرص المغامرة للمسافرين. 
وتناولت أيضًا المناظر الطبيعية المتنوعة لألردن من "المنحدرات المرصعة بأشجار الزيتون إلى الشواطئ 
التي تتكسر عليها األمواج وتكوينات الحجر الرملي في وادي رم التي تبدو كأنها من عالم آخر. وسّلط المقال 

الضوء على المرور  بالبحر الميت؛ أخفض بقعة على وجه األرض وصوًال إلى البحر األحمر جنوبًا.
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2. ”اكتشف آفاقًا جديدة على طول درب األردن“ 
المحلية  المدونة  استخدمتها  التي  الكلمات  هي 
شباط  من  الخامس  في  أمنية)   -  THE8LOG)
الشرق  دول  بين  األردن  "جوهرة  لوصف 
بأنه  األردن  درب  المقالة  وصفت  األوسط". 
مسار يتيح لك فرصة لمشاهدة سحر أقدم طرق 
بـثالث  المقالة  ونصحت  العالم.  في  التجارة 
مناطق ذات مناظر خالبة مع عرض الصور وهي: 
زرقاء  وادي  إلى  والسلط  عجلون،  إلى  قيس  أم 

ماعين، ووادي رم إلى البحر األحمر.

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

أقرأ المقال

أقرأ المقال

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/06/discover-the-jordan-trail-an-epic-path-that-passes-through-petra/?fbclid=IwAR3sR7m5ap2xpnUY44w9FxLkh5peYFAvoSOPqTxZkdxMCLvq9xXR2-mze4U
https://www.the8log.com/explore-new-horizons-along-the-jordan-trail/?fbclid=IwAR29diLNC6JpJaPOOYGBfpUlebk8QBGHzuUkXgDz1IP33X7YaIqf40g4B0U
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درب األردن
على شبكة ماتادور الدولية

سد الملك طالل
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3. شاركت شبكة ماتادور الدولية مسير الــ 40 يومًا على درب األردن في كانون الثاني 2020 في دليل توضيحي 
مطّول بعنوان: درب األردن: ”دليل المسافر لعبور البالد في 40 يومًا و40 ليلة“. وذكرت المقالة "بالمسير 
على درب األردن، يمكن للمغامرين حرفيًا التجول في تاريخ األردن العميق وتراثه، والتعرف على الثقافات 

اإلقليمية، والتفاعل مع السكان المحليين من خالل النوم في منازلهم وتناول الطعام على موائدهم". 

كما تناولت تفاصيل كل منطقة من المناطق الثمانية وما يحتاجه المغامرون للتخطيط للمسير. وفي كل 
المسافة  مثل  األساسية  المسير  معلومات  المقالة  عرضت  مشاركتها،  تمت  التي  المناطق  من  منطقة 
والخرائط باإلضافة إلى المعالم الرئيسية التي يمكن مشاهدتها مع بعض االقتباسات التاريخية، وأخيرًا عرضت 
الصور من كل منطقة مع أفراد المجتمع المحلي. تم إنتاج هذا الدليل بالشراكة مع هيئة السياحة األردنية 

بأمريكا الشمالية وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

The Jordan Trail: Hiker’s
guide to crossing the country
in 40 days and 40 nights

أقرأ المقال

النشرة اإلخبارية
تطوير مسار درب األردن اإلصدار الثاني 2020

https://matadornetwork.com/read/jordan-trail-hikers-guide-crossing-country-40-days-40-nights/?fbclid=IwAR0Gwsg9IFKxLvb1IgZpbBhyRoXC2BDOYdoZznsLWlCEvZrY2cjTCw58Xg4
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أضافت جمعية درب األردن 23 قرية جديدة
على درب األردن

ليصبح العدد اإلجمالي 75 قرية!

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020



28
104 آالف دينار أردني

تم ضخها في تطوير الخدمات لدى
مجتمعاتنا المحلية!

29
أول بيت ضيافة في الكرك

بيت الجميد الكركي
بيت  بإنشاء  األردن  درب  جمعية  قامت 
مخصص  ومكان  الكرك  في  األول  الضيافة 
الشقيقتان  منزل  تسوية  في  الجميد  لتجربة 
الرائعة  البشابشة ذات االطاللة  آيات وأماني 
بناء  إعادة  الدعم  تضمن  الكرك.  قلعة  على 
الى  ليصل  الالزم  باألثاث  وتزويدها  التسوية 

مستوى بيوت الضيافة على درب األردن. 

لتجربة بيت الجميد الكركي، أتصل على
أماني البشابشة: 962772034933+

كما تم تزويد بيت الجميد الكركي بجميع معدات الطهي 
وأدوات تحضير الجميد. كما تضمن الدعم تطوير فيديو 
أثره  وباألخص  المنزل  هذا  في  الحاصل  التحول  يعكس 

على تجربة السائح.

هذا المشروع بدعم من

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=FrZYx6Mvx7I&t=2s
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هذا المشروع بدعم من

ركزت جمعية درب األردن على إقامة 
المجتمعات  مع  قوية  عالقات 
من  جزء  وتضّمن  الجنوبية.  المحلية 
الخدمة  مزود  دعم  الجهود  هذه 
مخيم  في  الرشايدة  مخلد  المحلي 
قامت  إذ  فينان.  في  الغوير  وادي 
8 شاليهات   جمعية درب األردن ببناء 
وجدار استنادي في المخيم. باإلضافة 
المرافق  وبناء  توفير  تم  ذلك،  إلى 
وتمديدات  حمامات  من  العامة 

الكهرباء.

لتجربة مخيم وادي الغوير، أتصل على
مخلد الرشايدة: 962772325758+

تطوير مخيم وادي الغوير في فينان
منطقة ضانا الى البتراء، مسار رقم 601: من ضانا الى وادي ملقا

30

وتم بناء منطقة استقبال تجّسد معايير الضيافة العالية. وتم تركيب زجاج عازل 
استدامة  لدعم  أخيرًا،  والمطبخ.  االستقبال  منطقة  في  حراري  عزل  ونظام 

المياه، قامت جمعية درب األردن بحفر بئر لجمع مياه األمطار في المخيم.

الدعم  األردن  درب  جمعية  قدمت 
بنيته  بتطوير  لحظة  عين  لمخيم 
تم  إذ  مستويات.  عدة  على  التحتية 
شمسية  طاقة  بنظام  المخيم  تزويد 
خارجي للمساعدة في استدامة إمداد 
الكهرباء فيه. كما تم إنجاز أعمال الحجر 
والنوافذ  ديكور  من  والتشطيبات 

واألبواب والتبليط ألربع غرف نوم. 

لتجربة مخيم عين لحظة، أتصل على
سامح سلمان: 962772255091+

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

هذا المشروع بدعم من

تطوير مخيم عين لحظة
منطقة الكرك الى ضانا، مسار رقم 504: من المعطن الى ضانا
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ثالث  بتأثيث  الدعم  األردن  درب  جمعية  قدمت 
ضيافة  بيت  من  األول  الطابق  وطالء  نوم  غرف 
ميسون ومحمد في المسار 103. وشمل األثاث 
وخزائن وستائر ومفارش ومناشف  أسّرة  المقدم 

ومستلزمات أخرى.

بيت ضيافة ميسون ومحمد دويكات 
منطقة أم قيس الى عجلون، مسار رقم 103: من بيت إيدس الى راسون

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

لتجربة بيت ضيافة ميسون ومحمد دويكات، أتصل على
محمد دويكات: 962772293291+

بدعم من

بيت ضيافة عيسى الزغول
منطقة عجلون الى السلط، مسار رقم 201: من قلعة عجلون الى خربة السوق
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أنشأت جمعية درب األردن بيت ضيافة لمزود 
خربة  في  الزغول  عيسى  الخدمة 
بناء  إعادة  الدعم  وشمل  السوق/عجلون، 
إلى  لتحويله  بالكامل  التسوية  طابق  وتأثيث 
من  الخارجية  المنطقة  وتبليط  ضيافة،  بيت 
النباتات،  وزراعة  الخارجية،  والساللم  التسوية 
وإعادة ترتيب أحواض النباتات، وإزالة مخلفات 
مظلة  بتركيب  مظللة  منطقة  وبناء  البناء، 
للمنطقة  وطاوالت  كراسي  وشراء  وشوادر، 

الخارجية، وتصفيح وتشطيب الجدار الخارجي.

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

لتجربة بيت ضيافة عيسى الزغول، أتصل على
عيسى الزغول: 962799831041+

بدعم من



دعم خمسة من مزودي خدمات التخييم البري
في مناطق الجنوب

في  البري  التخييم  خدمات  مزودي  لخمسة  دعمًا  شراكة"  "برنامج  قدم 
أدوات  من  يلزم  ما  مختلف  الدعم  وشمل  األردن  درب  جنوب  منطقة 

التخييم وأدوات المطبخ المتنقل وعدة اإلسعافات األولية وغيرها.

34

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

بيت مجير للضيافة
المنطقة الثانية: من عجلون الى السلط

مسار رقم 201 من خربة السوق الى سد الملك طالل

33

تم تجهيز بيت ضيافة في منطقة سد الملك طالل. إذ تم إصالح الساللم الداخلية 
وطالء  العلوية،  الشرفة  في  سيكوريت  زجاج  تركيب  تم  كما  بدرابزين،  وتجهيزها 
الساللم،  وتبليط  الحمامات،  إصالح  وتم  والساللم.  والحمام  العلوي  الطابق 
أثاث كامل حيث تم شراء  الطابق بأكمله. كما تم توفير  وتركيب نظام إضاءة في 

األسّرة والمراتب والمفارش والطاوالت والخزائن والستائر والمناشف.

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

وبناء  بأكمله،  للمبنى  خارجي  عازل  إضافة  الدعم  شمل  كما 
حمامات خارجية، وتجهيز شرفة طابق التسوية كمنطقة خدمة 

ألماكن التخييم الموزعة في مزرعته.

بدعم من

لتجربة بيت مجير للضيافة، أتصل على
مجير الهويدي: 962795490396+

لتجربة التخييم البري، أتصل على

كرم الخريشة، منطقة الكرك الى ضانا
+962795490396

محمود عبدالسالم،منطقة  البتراءالى وادي رم
+962778332061

محمد زنون، منطقة  ضانا الى البتراء
+962788898675

ماجد العدينات، الكرك الى ضانا
+962777547548

ابراهيم النعانعة، منطقة  ضانا الى البتراء
+962772005129
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بناء قدرات 67
مزود خدمة على

درب األردن  خالل 2020!

36

نظرية  جلسات  الدورة  وتضمنت 
وعملية وتناولت عدة محاور:

الكورونا  ظل  في  األمان  تعليمات 
الدروب  شبكة  لتوصيات  وفقًا 
 ،(World Trails Network) العالمية 
الخرائط  باستخدام  المالحة  ومهارات 
"ال  ومبادئ  والبوصلة،  الطبوغرافية 
في  العملي  التدريب  وتم  أثرًا".  تترك 

غابات برقش على درب األردن.

وبنجاح  األردن  درب  جمعية  أتمت 
 8 لـ  يومين  لمدة  تدريبية  دورة 
المجتمع  من  سياحيين  مرافقين 

المحلي في شمال درب األردن. 

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

بدعم من

دورة تدريبية لمدة يومين
لـ 8 مرافقين سياحيين
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أتمت جمعية درب األردن وبنجاح دورتين لمدة يومين 

لـ 23 دليًال سياحيًا مرخصًا . وتمت الدورات التدريبية 

في جمعية أدالء السياح األردنية (JTGA) فيما يتعلق 

غابة  وفي  الداخلية،  والتمارين  التقديمية  بالعروض 

حسبان فيما يخص التطبيق العملي الخارجي.

وتناولت الدورة عدة محاور: تعليمات األمان في ظل 

العالمية  الدروب  شبكة  لتوصيات  وفًقا  الكورونا 

المالحة  ومهارات   ،(World Trails Network)

ومبادئ  والبوصلة،  الطبوغرافية  الخرائط  باستخدام 

"ال تترك أثرًا".

متطلبات  مرخصًا  سياحيًا  دليًال   18 وأتم  هذا 

الموقع  على  أسمائهم  إدراج  وتم  االعتماد، 

اإللكتروني لجمعية درب األردن.

تدريب على مهارات المالحة لـ 23 دليًال سياحيًا مرخصًا
بالتعاون مع جمعية أدالء السياح األردنية

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020
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36 من مزودي الخدمات  لـ  3 دورات تدريبية  أتمت جمعية درب األردن وبنجاح 
المحليين وشملت 21 من بيوت الضيافة والمخيمات السياحية الثابتة على درب 
األردن. وتمت الدورات التدريبية في منازل الضيافة التابعة لشركائنا على الدرب: 
بيت أم أحمد في راسون – عجلون، وبيت الجميد الكركي – الكرك، ومخيم عين 
لحظة – ضانا، الطفيلة. وتناولت الدورات التدريبية عدة محاور: تعليمات األمان 
في ظل الكورونا وفقًا لتوصيات وزارة السياحة واآلثار وشبكة الدروب العالمية 
ومهارات  األغذية،  مع  اآلمن  والتعامل  والنظافة   ،(World Trails Network)

الضيافة والتدبير المنزلي.

دورات تدريبية لـ 36 من مزودي الخدمات المحليين
عن النظافة والتعامل اآلمن مع األغذية، ومهارات الضيافة والتدبير المنزلي

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020



40

األردن  درب  جمعية  بين  المشترك  للتعاون  تحقيقًا 
ثالثة  توقيع  تم  الدرب،  بها  يمر  التي  والبلديات 
بلدية  من:  كل  بلديات  رؤساء  بين  تفاهم  مذكرات 
جرش الكبرى وبلدية عبدالله بن رواحة / لواء فقوع، 
المجتمع  لتنمية  سعيا  الجديدة،  طالل  وبلدية 
البلديات  تلك  في  األرياف  سياحة  وتطوير  المحلي 

والحفاظ على بيئتها.

كما و تطمح جمعية درب األردن على توقيع  اتفقيات مماثلة مع 
جميع البلديات التي يمر بها درب األردن الوطني

رئيس بلدية جرش الكبرى، 
عطوفة الدكتور علي قوقزة

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

اتفاقيات تعاون مع البلديات في األردن!

رئيس بلدية عبدالله بن رواحة
عطوفة السيد سالمة الالصاصمة
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عقدت جمعية درب األردن اجتماعًا خاصًا لمزودي الخدمات على درب األردن يوم 04 آذار 2020 في فندق 
الند مارك- عمان، حيث تضمن االجتماع ثالثة محاور رئيسية:

المناطق  حسب  األردن  درب  جمعية  لدى  المعتمدين  خدمات  مزودي  على  التعريفة  البطاقات  توزيع   •
الثمانية، وتم شرح فوائدها لهم ولزبائنهم من رواد درب االردن.

• تقديم شرح عن سجل الدرب التابع لجمعية درب االردن، والذي له األثر العظيم على المجتمعات المحلية. 
وكما تم توزيع االختام الخاصة لكٍل حسب منقطته، وتم شرح آليته وطرق استخدامه وفوائده.

• شرح المعايير الجديدة المعتمدة لمقدمي الخدمات خالل فعالية مسير درب االردن 2020

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020

عقدت جمعية درب األردن  اجتماع لجميع مزودي الخدمات
على درب األردن في الربع األول من 2020!



استدامة
جمعية درب األردن

جولة إعالمية
في مخيم عين لحظة

41

نظمت جمعية درب األردن جولة إعالمية إلى مخيم عين لحظة في منطقة ضانا في الطفيلة في 26 تشرين 
األول 2020، في محاولة لتسليط الضوء على التجارب السياحية لمزودي الخدمات على درب األردن. حققت 
الجولة نجاحًا كبيرًا حيث اندهش المدّونون والمؤثرون بجمال المخيم واألردن ككل. والقت الجولة إقباًال 
كبيرًا على منصات التواصل االجتماعي ولفتت االنتباه إلى التجربة الجميلة التي يقدمها أبو عامر في مخيم 

عين لحظة. 

النشرة اإلخبارية
تمكين المجتمعات المحليةاإلصدار الثاني 2020



إدارتنا  مجلس  ونشكر  الفرصة  هذه  ننتهز  أن  نود 
لجمعية  قدموها  التي  والجهود  الدعم  على  السابق 
لكٍل منهم  نتمنى  فترة خدمتهم.  األردن خالل  درب 

كل التوفيق والنجاح.

ويسعدنا أن نعلن عن مجلس اإلدارة الجديد لجمعية 
خبراتهم  بأن  ثقة  وكلنا  به.  ونرحب  األردن  درب 
ومهاراتهم الفريدة ستكون بالغة القيمة لجمعية درب 
والتشغيلية.  المالية  واستدامتها  واستقرارها  األردن 

اسمحوا لنا أن نقّدم مجلس اإلدارة الجديد:

صاحب السمو األمير مرعد بن رعد، عضو
السيد أيسر البطاينة، رئيس مجلس اإلدارة
اآلنسة ضحى العبد المهدي، نائب الرئيس

السيدة جانسيت قندور، أمين الصندوق
السيد محمد عصفور، أمين السر

السيدة النا السقا، عضو
اآلنسة مها عمرو، عضو

السيد أحمد بني هاني، عضو
السيد عيسى دويكات، عضو
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النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

وداعًا أعضاء مجلس اإلدارة السابق 2017 - 2019

مرحبًا بأعضاء مجلس اإلدارة الجديد 2020!

ٌعقد يوم االنتخابات في 25 شباط 2020، وهو اليوم 
حيث  اإلدارة؛  لمجلس  اجتماع  اول  فيه  انعقد  الذي 
حتى  مرات   6 الجدد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اجتمع 
والجهود  األفكار  من  العديد  مناقشة  وتمت  اآلن، 
القّيمة لضمان صمود جمعية درب األردن في ظل 

أزمة جائحة كورونا.
إال أنه تم إلغاء اجتماع الهيئة العامة العادي بسبب 

جائحة كورونا.

تم تشكيل لجنتين من الهيئة العامة؛ لجنة جمع التبرعات واللجنة الفنية لضمان دعم كال المجالين بالمشورة 
واالستشارات الالزمة.

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

لجنة جمع التبرعات
السيدة النا السقا، رئيس اللجنة
السيد أيسر البطاينة، أمين السر

السيد ماهر قدورة، عضو
اآلنسة ضحى العبد المهدي، عضو

السيدة روان عطاالله، عضو

اللجنة الفنية
السيد بشير داود، رئيس اللجنة

السيدة لورا ليدر، أمين السر
اآلنسة ضحى  العبد المهدي، عضو

السيد أحمد بني هاني، عضو
السيدة روان عطاالله، عضو

السيدة بيسان الشريف، عضو
السيد زيد كلبونة، عضو
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46
برامج عضوية جديدة شاملة 

انضم إلينا
اليوم!

لقد كان من بين أهم أولوياتنا توسيع نطاق الهيئة العامة وإتاحة المجال أمام جميع األطراف المعنية 
بغض النظر عن دورهم لالنضمام كأعضاء رسميين في جمعية درب األردن. لذا فقد ُبذلت جهود كبيرة 
الفّعالين،  واألعضاء  المؤازرين،  األعضاء  إضافية:  مستويات   4 بـ  العضوية  نظام  مستويات  لزيادة 

وعضوية الطلبة، وعضوية الشركات الراغبة باالنضمام إلى برنامج عضوية جمعية درب األردن.
التي  الخدمات  بين  التوازن  على  للحفاظ  الجمعية  تتبعها  التي  النهج  أحد  العضوية  برنامج  وُيعد  هذا 
تقدمها لمجتمع سياحة المسير، على الصعيدين المحلي والدولي، وهدفها الشامل المتمثل في خلق 
فرص اجتماعية واقتصادية على طول الدرب للمجتمعات المحلية عمومًا. وفي هذا الصدد ننوه أنه ُتبذل 
جهود في سبيل تسجيل أكثر من 500 عضو جديد من مزودي الخدمات في المجتمعات المحلية بغض 
النظر عن طبيعة خدماتهم، كي يصبحوا أعضاًء رسميين في الجمعية ويصبح لهم دور ومسؤولية في 

ضمان استدامة  جمعية درب األردن وحمايتها.

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

حيث  من  امتيازاتها  في  العضوية  حزم  تختلف 
حقوق التصويت والعضوية ورسوم التسجيل.

يسعدنا أن نعلمكم بأنه في مطلع العام المقبل 
2021 ستتمكنون من االنضمام إلينا كأعضاء جدد 
أو تجديد عضويتكم الحالية عبر اإلنترنت من خالل 

موقعنا اإللكتروني.
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الرئيس التنفيذي

الفريق التنفيذي
لجمعية درب األردن

بشير داود

المدير المالي
حمزة قطاونة

مديرة العمليات التنفيذي

العمليات
الدائرة اإلداريةالميدانية التسويق

والترويج

نور الشياب

مديرة المشاريع
غادة أبو ستة

منسق مسارات
محمد الحمران

منسق مسارات
محمد الزيادين

ضابط ميداني
مسلم جودة

ضابط ميداني
عبداإلله الكايد 

مديرة التسويق
زين طوال

مصمم جرافيكي
معتصم عكور

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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تطبيق جمعية درب األردن المجاني هو بمثابة دليل المغامرين طوال رحلتهم التي ال ُتنسى على درب األردن. 
يوفر التطبيق للمغامرين كل ما يحتاجونه في مكان واحد؛ الخرائط الطبوغرافية ،وبيانات ارتفاعات سطح 
المجتمعات  في  اإلقامة  ،وخيارات  األردن  درب  على  المسير  ونصائح  المحلية  االتصال  وجهات  األرض، 
 ،(GPS) المحلية  في أي وقت وفي أي مكان. ويوفر كذلك التطبيق أداة تعقب الموقع عبر األقمار الصناعية
لكل  دقيقًا  ووصفًا  القريبين،  المضيفين  مع  التفاعل  وإمكانية  النجدة،  لطلب  األستغاثة  وتنبيهات 

منطقة/مسار على طول درب األردن.

قم بتحميل التطبيق وابدأ في تتبع خطواتك على درب األردن! 
التطبيق متاح على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" من "آبل".

حمل التطبيق اآلن

بدعم من

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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التطبيق المحمول
لجمعية درب األردن

متوفر اآلن!

http://app.jordantrail.org/
http://app.jordantrail.org/
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بدعم من

كما تم تصميم 
الموقع بحيث 
يمكن تصفحه 

بسهولة على الهواتف 
المحمولة وبما يضمن 

حّث المستخدم على 
سرعة األختيارات نظرًا ألنه يوفر للزوار خيار تبّني 

أمتار على درب األردن وشراء سجّل الدرب من خالل 
نظام يضمن لهم الشراء ببضع نقرات فقط.
كما يتيح الموقع اإللكتروني خيارًا للراغبين 

باالشتراك وتنزيل نشرتنا اإلخبارية  لجمعية درب 
األردن الدورية التي تضم آخر المستجدات من 

إنجازات وإعالنات ومنتجات جديدة باإلضافة إلى أخبار مجتمعاتنا المحلية 
الحبيبة.

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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إطالق الموقع إلكتروني الجديد لجمعية درب األردن

سهل االستخدام وأكثر جاذبية!

(www.jordantrail.org) أطلقت جمعية درب األردن الموقع اإللكتروني المحّسن

في 28 تشربن األول 2020. يقدم الموقع اإللكتروني الجديد تصميمًا عصريًا وبسيطًا 

وتجربة سهلة االستخدام. هدفنا من إعادة تصميم موقعنا اإللكتروني هو تقديم تجربة 

من  بمزيد  الموقع  تزويد  وتم  األعزاء.  وشركائنا  لزوارنا  سلس  وتصفح  سريعة  تحميل 

المرئيات والميزات المحدثة حيث تم إعادة تنظيم قوائم الموقع وتحديث المحتوى. 

jordantrail.orgزر موقعنا:

https://jordantrail.org/


As-Saltالسلط

Red Seaالبحر األحمر

Wadi Zarqa Ma’inوادي زرقاء ماعين

Al-Karakالكرك

Danaضانا

Petraالبتراء

Rumرم

Um Qaisأم قيس

Ajloun عجلون

52 مبادرة جديدة
"تبنى مسارًا"
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86.2%

13.8%

10,300 

51,160 

324

49.5%

3,006,107

زوار عائدين

زوار جدد

معدل
االرتداد

االنتشار

مشترك

منشور

مشترك

أصبحت رقمنة قطاع السياحة هي القاعدة حاليًا بعد حظر السفر وإغالق الحدود بسبب جائحة كورونا، 

وتفتخر جمعية درب األردن باإلعالن عن ركائزها في رحلة التحول الرقمي. إن الموقع 

اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول مجرد أمثلة لهذه الجهود. ركزت الجمعية 

في هذا العام على استغالل منصات التواصل االجتماعي بشكل 

فعال للوصول الى الشرائح المختلفة وأدناه بعض 

الدالئل والمؤشرات التي وصلنا إليها.

أداؤنا عبر وسائل التواصل االجتماعي

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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يسرنا أن نعلن عن مسارين تم تبنيهم في المنطقة األولى من أم قيس الى عجلون كالتالي:

1. مسار 103 من بيت إيدس الى راسون. المتبني السيد ماهر قدورة

مؤسس مؤسسة الجود للرعاية العلمية

2.  مسار 104 من راسون الى عجلون. المتبني شركة األرض الدولية لالستثمار والتطوير العقاري

السيد بهجت سعيد

هذه  انتشار  لتوسيع  مّنا  محاولة  وفي 
لدينا،  الرقمنة  عملية  إطار  وفي  المبادرة 
موقعنا  على  رقمية  تبّني  خدمة  اآلن  نقدم 
اإللكتروني لألفراد الراغبين في تبني أي عدد 

من األمتار، بدءًا من متر واحد.

و نتطلع لتوقيع المزيد من عقود التبني لمسارات أخرى على درب األردن في 2021.

jordantrail.org/adopt-a-trail

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

للتبني على الدرب

تسمى لالهتمام  ومثيرة  جديدة  تعاون  مبادرة  األردن  درب  جمعية  أطلقت 
"تبنى مسارًا". يمكن لألفراد والمانحين والشركات اآلن تبني ورعاية مسارات على 
درب األردن بدءًا من متر واحد ولغاية مناطق بأكملها. وتهدف هذه المبادرة إلى 
لدى  المسؤولية  حس  ويعزز  المتبنين،  لدى  المجتمعي  بالعطاء  شعور  خلق 

المجتمعات المحلية لدرب األردن.
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خالل فترة التبني ستقوم جمعية درب األردن بما يلي:
• تعليم المسار؛ رسم العالمات أو بناء الرجوم

• فتح المسارات و تبيانها
• القيام بجلسات توعية مجتمعية

• القيام بحمالت التنظيف

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

https://jordantrail.org/adopt-a-trail/
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أطلقت جمعية درب األردن وبنجاح سجّل الدرب في الربع األخير من 2020 لتزويد 
السياح والمغامرين بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها حول المناطق الثمانية 
والـ 35 مسارًا على درب األردن. هذا وُيعّد سجّل الدرب بمثابة سجّل شخصي مدى 

الحياة للمسير واإلنجازات. 

ُتنسى  ال  تذكارية  وثيقة  إنه 
أو  الخبرة  ذوي  للمغامرين 
لديه  شخص  وأي  الهواة 
الوطني  بدربنا  شغف 
وجواهره المكنونة. لكن تجدر 
اإلشارة إلى أنه ال يحل محل 
فعلى  الرسمية،  الوثيقة 
الوثائق  إبراز  المغامرين 
عند  للسلطات  الرسمية 
للمغامرين  ويمكن  الطلب. 
المسير وقطع أي مسار على 
مسار  كل  ختم  ويتم  األردن  درب 
يقطعونه من قبل مزودي الخدمات من المجتمع 
عبر  معهم  التواصل  يمكن  والذين  المنطقة  تلك  في  الموجودين  المحلي 

التطبيق المحمول والموقع اإللكتروني الخاص بجمعية درب األردن .

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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سجّلك الرسمي
لدرب األردن!
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ابدأ مسيرك واجمع كل أختام درب األردن الفريدة للحصول على شهادة إتمام مسير الدرب من 

جمعية درب األردن. يمكنك زيارة الجمعية وشراء سجّل الدرب المخصص لك،أو شرائه عبر 

موقعنا اإللكتروني وسيتم إيصاله إلى عتبة منزلك.

بدعم من

النشرة اإلخبارية
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شاهد فيديو سجل الدرب

أحصل على
سجل الدرب

األن!

https://www.youtube.com/watch?v=SuFzaAa79nI
http://trailpass.jordantrail.org/
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لعام  األردن  درب  مسير  فعالية  ستبدأ 

أيلول   24 الموافق  الجمعة  يوم   2021

الشجر  أوراق  من  ملّون  بساط  وسط 

تعتمد  لم  إذ  المنعش.  الخريف  ونسيم 

انطالقها  موعد  األردن  درب  جمعية 

اليقين  عدم  بسبب  أذار  في  المعتاد 

المحيط بقيود السياحة والسفر عالميًا. 

األسابيع  خالل  متاحًا  التسجيل  سيكون 

األولى من 2021 حيث ستتوفر خيارات 

المناطق  في  والمسير  الكامل  المسير 

والمسير خالل عطل نهاية األسبوع.

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

مسير درب األردن 2021
24 أيلول
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أقيم حفل االفتتاح الرسمي السنوي  لفاعلية مسير درب األردن 2020 في 4 آذار في فندق 

الندمارك، وقد القى نجاحًا كبيرًا. هذا وتلّقت جمعية درب األردن دعمًا كبيرًا من السفارات 

والشركات الخاصة والمؤسسات العامة واألفراد ومن أعزائنا المغامرين.

إال أنه تم إيقاف فعالية مسير الدرب بعد 11 يومًا من بدءها بسبب جائحة كورونا.

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020

مسير درب األردن 2020



بعض  وبيع  ترويج  لبدء  لديها  األعضاء  السياحية  الشركات  مع  اتفاقية  األردن  درب  جمعية  وّقعت 
التجارب االستثنائية والفريدة من نوعها على درب األردن. وستبدأ الشركات بـ 6 تجارب؛

3 تجارب جديدة كل  الستة، ستتبعها  التجارب  وبعد إطالق هذه 
أسبوعين لتصل إلى 17 تجربة على مدار العام. وسيستمر تقديم 
هذه التجارب في جميع فصول السنة. لذا، ترقبوا هذه التجارب 
ال  بلحظات  لالستمتاع  اإللكتروني  موقنا  عبر  أماكنكم  واحجزوا 
كنتم  سواء  الكريمة،  األردنية  المحلية  المجتمعات  مع  تنسى 

بمفردكم أو مع أصدقائكم أو مع عائلتكم.

معنية  سياحية  شركة  أي  لتشجيع  الفرصة  هذه  ننتهز  أن  نود 
األردن  درب  جمعية  في  كعضو  للتسجيل  المغامرات  بسياحة 
واالنضمام إلينا في هذا التعاون. نحن نؤمن بأهمية تعزيز جهودنا 
بسياحة  تحديدا  أكثر  وبشكل  ككل  السياحة  قطاع  في  المبذولة 
التأثير  وإبراز  أفضل،  بصورة  الخارجية  واألنشطة  المغامرات 
اإليجابي على صحتنا الذهنية والبدنية، والذي نحن بأمس الحاجة 

إليه.

بالشراكة مع:

اكتشف الجواهر المكنونة من خالل تجاربنا!
61

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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دخل اسم إيمي سبروستون التاريخ في 3 تشرين األول 2020 عندما أصبحت أول امرأة تقطع درب 
األردن ركضًا والبالغ طوله 675 كم. بدأت إيمي مغامرتها من أم قيس، المسار األول من درب 
أيام و9 ساعات و28   8 الدرب وذلك خالل  المسار األخير من  العقبة وهو  إلى  األردن، ووصلت 
دقيقة؛ ُمسجلًة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا عامًا وأول رقم قياسي لفئة النساء. وإنه ألمر رائع للغاية 
أن نشهد رحلة إيمي، التي مّرت بـ 75 قرية أردنية على الدرب. وإننا متشّوقون لمشاهدة المزيد من 

اإلناث واألردنيين يتبعون خطاها عاجًال وليس آجًال!

أول امرأة تركض درب األردن كامًال

النشرة اإلخبارية
استدامة جمعية درب األردناإلصدار الثاني 2020
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