
 

 لجمعية درب األردن  اإلداريالتقرير 

ة من  ي إىل    1للفتر
 2020ألول  ا  كانون  31كانون الثان 

 

 ادر: ـالك

 التعيينات 

  ، ي
ي شهر كانون الثانن

" فن ي
ي ثانن

ي منصب "ضابط عمليات ميدانن
ن السيد مسلم جوده فن وبعقد دائم بعد أخذ الموافقة    2020تم تعيي 

 بأن. )ق الساب من أعضاء الهيئة االدارية
ً
ي شهر حزيران منصبه  استقال من  هعلما

 ( 2021فن

ن السيد عبد اإلله الكايد   ي منصب تم تعيي 
ي شهر   فن

ي أول" فن
بعد  محدد المدة  وبعقد سنوي  2020شباط، "ضابط عمليات ميدانن

ي كانون ال  31بتاري    خ )وقد انتىه عقده  بقالسا أخذ الموافقة من أعضاء الهيئة االدارية
 ، ولم يتم تجديده( 2021ثانن

ن الدكتورة نور الشياب   ي منصب "نائب المدير العام ومدير العملياتتم تعيي 
ين األول،    "التنفيذي فن ي شهر تشر

وبعقد    2020فن

.  عد أخذ الموافقة من أعضاء الهيئة االداريةدائم ب  بأنها استقالتالحالي
ً
ي شهر أيار  من منصبها  )علما

 ( 2021فن

 بأهمية تضافر الجهود   
ً
ع  الفريق التنفيذي ب  م، قاولضمان استدامتها   الجمعيةتجاه    واإلحساس بالمسؤوليةايمانا أخذ القرار والتبر

 معها منذ  وفق آلية معينة تتناسببجزء من رواتبهم 
ً
   . 2021ء العام بد تى  حة وحبدء الجانطرديا

 

 انتخاب مجلس ادارة جديد اجتماع الهيئة العامة و 

 ال 
ً
ي فندق  الحقا

ستقالة أعضاء الهيئة اإلدارية السابق، تمت دعوة أعضاء الجمعية إل اجتماع هيئة عامة غب  عادي والذي أقيم فن

بتاري    خ    -الندمارك حيث  2020شباط    25عمان  انتخابات  .  لجنة  تشكيل  وتم  رسمًيا.  السابق  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  استقال 

أندريه خوري السيد  الجمعية  محامي  الهيئة  وانتخب   ، بحضور  الجدد   أعضاء  اإلدارة  أعضاء مجلس  أيش    وهم:   العامة  السيد 

ن س ، السيد محمد عصفور:  ضىح فياض: نائب الرئيس  نسةال   ،  البطاينة: الرئيس ن الصندوق. ي سيدة جانس ، الأمي   ت قندور: أمي 

:  ، والسيد عيىس دويكات : عضوا ، والسيدة مها عمرو : عضوا ، والسيدة النا السقا : عضوا وصاحب السمو الملكي األمب  مرعد بن رعد 

ي عضوا 
ي هانن

 .: عضوا، والسيد أحمد بتن

 

ي نهاية اال و
ي  تم تسليم األعضاء جتماع فن

.  ا دارهتم اصبطاقات العضوية التى
ً
 حديثا

 

نت مع ا خالل الحجر الصىحي لمناقشة خطة    السيد بشب  داود   -لمدير العامعقد أعضاء مجلس اإلدارة عدة اجتماعات عبر اإلنبى

ي ظل ظروف جائحة كوفيد  
ة المقبلة فن ن الرئيىسي هو الحفاظ عىل الجمعية خالل هذه  حيث تقرر أن  .  19العمل للفبى كب 

يكون البى

ن عىل  الاإلدارة الرئيس التنفيذي    مجلس، وجه  كلتحقيق ذل و األزمة.   كب 
التالية باعتبارها األنشطة الرئيسية المدرة للدخل    البنود بى

ة  :للجمعية خالل هذه الفبى

 2021و 2020عامي متابعة المنح ل -1

امج تسويق وتنفيذ ال -2 ي تستهدف بر
، عىل أالتى ن وي    ج الدولي ل  ال المغامرين المحليي 

ي البى
 درب األردن يستثتن

ن والعمل التطوعي ) دربتفعيل صيانة ال -3 ي  من خالل الرعاة والمانحي 
 .(عىل درب األردن مسار تبتن

امج التدريبية -4 اتيجية العضوية والبر
 .تفعيل اسبى

5-  .  االستعانة بالدعم الحكومي
 

تم استحداثه والموافقة عليه، ف  الذي  الحوكمة   عىل نظام 
ً
تم  بناءا عات  تشكيل  قد  التبر العامة؛ لجنة جمع  الهيئة  ن من  لجنتي 

ن بالمشورة واالستشارات الالزمة.   كما وتم فتح باب االنتساب ال الهيئة العامة.   واللجنة الفنية لضمان دعم كال المجالي 
 
 



 

 تطوير الدرب: 

 كم   25.5زقالب أم قيس ال  101مسار  -: أم قيس ال عجلون  1المنطقة 
ال الجمعية  مع  اكة  الطبيعةبالشر لحماية  الدولي (RSCN) ملكية  للتعاون  األلمانية  الوكالة  من  وبدعم   ، (GIZ)  وع إطار مشر ي 

فن
ي منطقة وادي زقالب"، استكملت جمعية درب  

ي األردن من خالل إجراءات العمالة المكثفة فن
اء فن ن البنية التحتية الخضن "تحسي 

كم( عىل درب األردن. وقدمت جمعية درب   25.5قيس إل زقالب )  من أم  101األردن أعمال تأهيل المسارات وتعليمها للمقطع  
لتشجيع ممارسات   الجمعية خطة  للمقطع. كما وضعت  البيئية واإليكولوجية  للجوانب  التأهيل  الحماية وإعادة  األردن خطة 

، طورت جمعية در 
ً
ا ي المناطق المحيطة بدرب األردن. وأخب 

ي المناطق الريفية، وخاصة فن
  حصاد المياه فن

ً
 كامال

ً
ب األردن تدقيقا

 .(101) لهذا المسار من الدرب 
 كم   15.2بيت آيدس ال راسون   103مسار  –: أم قيس ال عجلون  1المنطقة 

ين األول   103أنهت جمعية درب األردن تعليم مسار  ي تشر
ي من السيد ماهر قدورة،   2020من درب األردن فن

ي السىحن
بفضل التبتن

  ، ن لعامي  ي ستمتد 
التى ي 

التبتن ة  فبى العلمية. خالل  للرعاية  الجود  المسارات قامت  مؤسس مؤسسة  بتعليم  األردن  درب  جمعية 
ي المنطقة لضمان تزويدهم بالمعرفة  وتأهيلها وتنظيفها. باإلضافة إل  

ذلك، سيتم عقد جلسات توعوية للمجتمعات المحلية فن
 .الالزمة

 
 كم   16.9راسون ال عجلون  104مسار  –: أم قيس ال عجلون  1المنطقة

ي    16.9؛ مسار راسون إل عجلون وبطول  104تم تعليم مقطع  
ين الثانن ي تشر

 فن
ً
ا ي الكريم 2020كيلومبى

للمسار   ، هذا بفضل التبتن
  ، ن ي ستمتد لعامي 

ي التى
ة التبتن كة األرض الدولية لالستثمار والتطوير العقاري؛ السيد بهجت سعيد. خالل فبى قامت الجمعية من سر

تأهيله وتنظيفه. هذا باإلضافة إل إقامة عالقات تعاون مع المجتمعات المحلية من خالل عقد الجلسات وسيتم  تعليم المسار و ب
 .التوعوية والمعرفية

 
(:   4المنطقة   ين األول    )مسار موميا الفرعي ي تشر

اء فن عت جمعية درب األردن اتفاقية تقديم خدمات مع آفاق للتنمية الخضن
ّ
وق

ن الكرك وجمعية شالالت موميا التعاونية. وقام فريق عمليات جمعية درب األردن باستكشاف    2020 لتطوير مسار فرعي جديد بي 
ي وتعليمه بنجاح وتم إدراجه عىل أنه مسار فرعي لدرب األردن. كما حددت جمعية درب األردن إحداثيات الموقع    المسار الجانتر

، وتتوفر جميع المعلومات وخريطة    15.5الدقيقة للمسار الفرعي وطّورت خرائط له. هذا ويبلغ طول المسار الفرعي  
ً
ا كيلومبى

ي لجمعية درب األردن. وت GPX المسار وملف 
ونن ي القائمة الفرعية    4041م إدراجه بمسىم المسار الفرعي  عىل الموقع اإللكبى

فن
ن إل الكرك ضمن المنطقة الرابعة 404للمرحلة/المسار   .من مجدلي 

 
  RSCNأطلقت جمعية درب األردن مبادرة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة )

ً
( إلنشاء مسار دائري يربط راسون بباعون مرورا

ن  بمحمية غابات عجلون التابعة ل  هي  ن
ي المرحلة الرابعة. ومن المتوقع أن يستعرض هذا المسار جمال المحمية للمتبن

لجمعية فن
ي عام  

بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية    2021والمسافرين. تم استكشاف المسار الدائري ومن المزمع مواصلة العمل عليه فن
وع ميدوسا.   الطبيعة ومشر

 
ي  
. 1تبتن ي شخصي

 كم من سامر عصفور كتبتن
 

 التسويق: 
 األردنالتطبيق المحمول لدرب 

نىس عىل درب  
ُ
ت ي ال 

ن طوال رحلتهم التى هي  ن
ي وهو بمثابة دليل المتبن

أطلقت جمعية درب األردن "تطبيق درب األردن" المجانن
ي مكان واحد؛ الخرائط الطبوغرافية وبيانات ارتفاعات سطح 

األردن. حيث يوفر تطبيق درب األردن للمغامرين كل ما يحتاجونه فن
المحل أداة تعقب األرض وجهات االتصال  التطبيق  ي أي مكان، كما ويوفر 

ي أي وقت وفن
السفر وخيارات اإلقامة. فن ية ونصائح 

 لكل منطقة/مسار عىل طول درب  SOSالموقع وتنبيهات "
ً
 دقيقا

ً
ن ووصفا ن القريبي  " لطلب النجدة وإمكانية التفاعل مع المضيفي 

 بأن التطبيق متاح عىل نظامي التشغيل "أندرويد" 
ً
 و"آي أو إس" من "آبل". األردن. علما

 
 



 

 سجل الدرب
ي الرب  ع األخب  من  

ي    2020أطلقت جمعية درب األردن وبنجاح سجّل الدرب فن
ويد السياح والمغامرين بجميع المعلومات التى ن لبى

 عىل درب األردن. حيث يعد سجّل الدرب بمثابة سجّل رسىمي مدى الحياة   35وال     الثمانيةيحتاجون إليها حول المناطق  
ً
  مسارا

ي درب األردن و  
ة أو الهواة. ويمكن للمغامرين المسب  وقطع أي مسار فن ن ذوي الخبر هي  ن

للمسب  واإلنجازات، ووثيقة تذكارية للمتبن
ي تلك المنطقة والذين يمكن إيجادهم عىل التطبيق  

ن الموجودين فن ختم كل مسار يقطعونه من قبل مزودي الخدمات المحليي 
ا ي وعىل سجّل 

ونن اإللكبى إتمام مسب   والموقع  بإصدار شهادة  الجمعية  تقوم  الفريدة  األردن  أختام درب  لدرب. وعند جمع كل 
كة آرامكس  ي  وتوصيله من خالل سر

ونن نت من خالل الموقع االلكبى اءه عبر اإلنبى ،  الدرب. وقد تم العمل عىل تسهيل عملية سر
ة الداخلية من اخذ الموافقة واعتبار سجل الدرب وثيقة  وقد تمكنت الجمعية باجتماعات مكثفة مع الجهات االمنية التابعة لوزار 

 مقتنيها. رسمية لتسهيل مهام 
 

 تلقى هذا النشاط الدعم من جانب سفارة مملكة هولندا. 

 

 "
ً
 "تبن  مسارا

ي  
كات الن تبتن ن والشر ". حيث يمكن لألفراد والمانحي 

ً
ي مسارا

مناطق  أطلقت جمعية درب األردن فرصة تعاون جديدة  تسىم "تبتن
ي ذلك. وي  هدف هذا المفهوم إل خلق شعور 

بأكملها إذا رغبوا فن  من مبى واحد ولغاية مسارات ومناطق 
ً
عىل درب األردن بدءا

ي المسارات. 
ّ  بالمسؤولية لدى أولئك الذين يختارون تبتن

 
 المشاركة مع هيئة تنشيط السياحة

"، وتوزيعه 2020تيب الخاص بفعالية "مسب  درب األردن  تواصلت جميعة درب األردن مع هيئة تنشيط السياحة لطباعة الك
ن عن سياحة المغامرة   ن المسؤولي  ي تشارك بها الهيئة. كما وعملت الجمعية مع الموظفي 

ي المعارض الدولية التى
ي مرحلة الحقة فن

فن
ي الهيئة ال 

ي هذا المجال. فن
 فن
ً
 ستضافة مغامرين من المؤثرين اجتماعيا

 
 فيديوهات لمناطق عىل درب األردن إطالق أربعة 

ز مقاطع   بر
ُ
ت بكٍل من مراحله ومناطقه.  للتعريف  األردن  فيديو حول درب  أربعة مقاطع  األردن وبنجاح  أطلقت جمعية درب 

ي ذلك النباتات    اإليكولوجيةالفيديو المناظر الطبيعية الجغرافية الفريدة والمحددة لكل منطقة وتعرض الجوانب  
لألرض بما فن

يوانات الخاصة لكل منطقة. كما تستعرض مقاطع الفيديو تجربة المغامرين والوجوه األصيلة ألفراد المجتمعات المحلية  والح
ي كل منطقة. 

 األردنية ولمحات سيعة عن التجارب الثقافية والمحلية المقدمة فن
 

ي عن التجربة الكاملة عىل درب األردن   إطالق فيديو ترويج 
ي يشهدها المغامرون    3مقطع فيديو مدته  أنتجت جمعية درب األردن  

دقائق يستعرض المشاهد الخالبة والتجارب الرائعة التى
األردن، الدربعىل   ي 

فن المناطق  مختلف  ي 
فن باألرض  واالرتباط  لرحلتهم،  المختلفة  والمراحل  الركائز  الفيديو  مقطع  وُيظهر   .

األردنية، وال المحلية  المجتمعات  ي 
ائح مختلفة فن يصّور مقطع  والتفاعل مع سر ثقافية فريدة مختلفة. كما  تجارب  ي 

فن مشاركة 
من  السائحون  يلقاها  ي 

التى السخّية  والمشاعر  الحقيقية  االبتسامات  والمتعايشة ويستعرض  المسالمة  األردنية  المدن  الفيديو 
ي جميع أنحاء درب األردن. 

 المجتمعات المحلية فن
 

  
ً
ي أسهل استخداما

ون   إطالق موقع إلكتر

ي المحّسن )أطلقت  
ونن ي  www.jordantrail.orgجمعية درب األردن الموقع اإللكبى

بن األول    28( فن . يقدم الموقع 2020تشر

 عضي 
ً
ي الجديد تصميما

ونن  اإللكبى
ً
ي هو تقديم تجربة    ا

ونن  وتجربة سهلة االستخدام. هدفنا من إعادة تصميم موقعنا اإللكبى
ً
وبسيطا

كائنا  ات المحدثة حيث تتم إعادة    تحميل سي    ع وتصفح سلس لزوارنا وسر ن األعزاء. وتم تزويد الموقع بمزيد من المرئيات والمب 

المحمولة وبما   الهواتف  بحيث يمكن تصفحه بسهولة عىل  الموقع  تم تصميم  المحتوى. كما  الموقع وتحديث  قوائم  تنظيم 

ي األمتار  
 ألنه يوفر للزوار خيار تبتنّ

ً
 المستخدم عىل اتخاذ إجراء نظرا

ّ
اء سجّل الدرب من خالل نظام يضمن لك  يضمن حث وسر



 

اإلخبارية   تنا  نشر يل  ن وتبن اك  باالشبى ن  للراغبي   
ً
خيارا األردن  لجمعية درب  ي 

ونن اإللكبى الموقع  يتيح  فقط. كما  نقرات  ببضع  اء  الشر

ي تضم آخر المستجدات من إنجازات وإعالنات ومنتجات جديدة باإلضافة إل األخبار من مجتمعاتنا ا 
 لمحلية الحبيبة. الدورية التى

 

ة اإلخبارية لجمعية درب األردن   النشر

ية، والذي   ن ن العربية واإلنجلب  ة اإلخبارية باللغتي  ي من النشر
قام طاقم الفريق التنفيذي للجمعية بالعمل عىل تحضب  اإلصدار الثانن

ي الخاص با2020تتضمن انجازات ونشاطات الجمعية لعام  
ونن ه عىل الموقع اإللكبى لجمعية باإلضافة إل إرساله  ، وقد تم نشر

 جميع الجهات واألفراد ذات العالقة. 

 
 :  الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي

ي األردن من  مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي تحت    ةوقعت جمعية درب األردن عقد استشار 
اء فن ن البنية الخضن عنوان "تحسي 

ي منطقة  
المكثفة فن العمالية  التدابب   الملكية لحماية الطبيعة. وذلك لتوضيح خط  خالل  الجمعية  اكة مع  وادي زقالب، بالشر

 وإعادة وضع اإلشارات. 
ً
 المسار حسيا

 
وع سياحة:  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  مشر

انيةالوقعت جمعية درب األردن عقد فرعي محدد  ن ي شهر أيلول، لتغطية  مب 
 : البنود التالية فن

 
 تجارب جديدة عىل درب األردن إطالق ست  -

ي جمعية درب األردن باستحداث أكبر من  
كات ذات   30قاد فريق التسويق فن ي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الشر

برنامج مختلف والتى
ي التوجيه وليس تقديم الخدمات. ومن  

. عىل أن يتمثل دور الجمعية الرئيىسي فن العالقة ومزودي الخدمات من المجتمع المحىلي
ية، .. ة عىل تلك األمثل اف، مهارات البر اث، مهارات المالحة، لعشاق الجميد، صور باحبى  التجارب: عش البى

 
االستثنائية   التجارب  بعض  تروي    ج وبيع  لبدء  لديها  األعضاء  السياحية  كات  الشر اتفاقية مع  األردن  عت جمعية درب 

ّ
حيث وق

كات ب   وقد كان من المفروض أن  والفريدة عىل درب األردن.     3تبعها  ثم يد إطالق هذه التجارب الست،  تجارب؛ وبع  6تبدأ الشر
ن لتصل إل   ة كورونا وشح  بب جائحلكن تعبر إطالق تلك التجارب بس تجربة عىل مدار العام. و   17تجارب جديدة كل أسبوعي 

ية.   الموارد البشر
 
ي الخاص بالجمعية -

ون  ي مسار عىل درب األردن" عىل الموقع اإللكتر
 إطالق مبادرة "تبن 
ي 
ّ  رقمي المسار  تم طرح خدمة تبتن

ً
 من مبى واحد، لتوسيع  ا

ً
ي أي عدد من األمتار، بدءا

ي تبتن
ن فن ي لألفراد الراغبي 

ونن عىل موقعنا اإللكبى
 . انتشار هذه المبادرة

 
، واألدلة السياحيي   المرخصي    -  إجراء دورات تدريبية لمزودي الخدمات، والمرافقي   السياحيي   المحليي  
 تدريب المرافقي   المحليي   أ. 

ن    أجرت النسة لىم  المحليي  ن  للمرافقي   
ً
ل   حمدان تدريبا ن  ي شمال درب    8لمدة يومي 

المحىلي فن المجتمع   من 
ن ن سياحيي  مرافقي 

 األردن. وتألفت الدورة من جلسات نظرية وعملية وتناولت عدة قضايا: 

( العالمية  الدروب  شبكة  لتوصيات   
ً
وفقا الكورونا  ظل  ي 

فن األمان  المالحة    (،World Trails Networkتعليمات  ومهارات 
ي غابات برقش. 

". وتم التدريب العمىلي فن
ً
ك أثرا  باستخدام الخرائط الطبوغرافية والبوصلة، ومبادئ "ال تبى

 

 تدريب مزودي الخدمات المحليي   ب. 

وبنجاح   األردن  درب  جمعية  ل     3أتمت  تدريبية  ن وشملت    36دورات  المحليي  الخدمات  مزودي  الضيافة   21من  بيوت  من 
كائنا عىل الدرب: بيت أم  والمخيم ي منازل الضيافة التابعة لشر

ات السياحية الثابتة عىل درب األردن. وتمت الدورات التدريبية فن
ي راسون  

ن لحظة    – عجلون، وبيت الجميد الكركي    – أحمد فن ضانا، الطفيلة. وتناولت الدورات التدريبية عدة    – الكرك، ومخيم عي 



 

الكو  ظل  ي 
فن األمان  تعليمات  )قضايا:  العالمية  الدروب  وشبكة  والثار  السياحة  وزارة  لتوصيات   

ً
وفقا  World Trailsرونا 

Network) . لي
ن  ، والنظافة والتعامل المن مع األغذية، ومهارات الضيافة والتدبب  المبن

 
 تدريب األدالء السياحيي   المرخصي   ج. 

ل   بالتعاون مع جمعية أدالء السياح األردنية أتمت جمعية درب   ن  ن لمدة يومي  ن تدريبتي      23األردن وبنجاح دورتي 
ً
 سياحيا

ً
دليال

ي مقر جمعية أدالء السياح األردنية )
 لدرب األردن. وتمت الدورات التدريبية فن

ً
( فيما يتعلق بالعروض التقديمية  JTGAمرخصا

. وتناولت الدو  ي ي غابة حسبان فيما يخص التطبيق العمىلي الخارجر
ي ظل والتمارين الداخلية، وفن

رة عدة قضايا: تعليمات األمان فن
ا لتوصيات شبكة الدروب العالمية )

ً
، ومهارات المالحة باستخدام الخرائط الطبوغرافية (World Trails Networkالكورونا وفق

وأتم   هذا   ."
ً
أثرا ك  تبى "ال  ومبادئ  عىل    18والبوصلة،  أسمائهم  إدراج  وتم  االعتماد،  متطلبات   

ً
مرخصا  

ً
سياحيا  

ً
الموقع  دليال

ي لجمعية درب األردن. 
ونن  اإللكبى

 
 مزودي الخدمة: 

 بطاقات مزودي الخدمات 

قامت جمعية درب األردن بطباعة بطاقات تعرفية لمزودي الخدمات من المجتمع المحىلي عىل طول الدرب، صالحة لمدة عام  
ي اجتماع خاص تضمن    وتضمنت المعلومات الشخصية لمزود الخدمة وصورته الشخصية والمنطقة التابع لها. 

وقد تم توزيعها فن
ح المعايب  الجديدة المعتمدة لمقدمي الخدمات خالل فعالية مسب  درب األردن  

 سر
ً
ح عن    ، باإلضافة إل2020أيضا تقديم سر

ح آليته وطرق استخدامه وفوائده.   سجل الدرب الذي أطلقته الجمعية وتوزي    ع األختام الخاصة به كل حسب منطقته وسر
 

 الجميد الكركي بيت 

ي وآيات. وشمل الدعم إعادة بناء  
ن أمانن ي الكرك وأطلقت تجربة الجميد للشقيقتي 

أنشأت جمعية درب األردن أول بيت ضيافة فن
وتأثيث طابق التسوية بالكامل لضمان تحويله إل مكان إقامة/بيت ضيافة. باإلضافة إل ذلك، تم تزويد بيت الجميد بجميع مواد  

وا  الطىهي  المنسف. وأدوات  وطىهي  الجميد  صنع  لتجارب  الالزمة  يوضح    لتحضب   فيديو  مقطع  إنتاج  الدعم  من  جزء  وشمل 
 . ن ل ويصّور تجربة السائحي  ن

ي المبن
ات فن  التغيب 

وع سياحة، وسفارة مملكة هولندا  -  تم بدعم من الديوان الملكي العامر، مشر
 

 بيت ضيافة عيىس الزغول 

ي خربة السوق/عجلون، وشمل الدعم إعادة بناء وتأثيث أنشأت جمعية درب األردن بيت 
ضيافة لمزود الخدمة عيىس الزغول فن

طابق التسوية بالكامل لتحويله إل بيت ضيافة، وتبليط المنطقة الخارجية من التسوية والساللم الخارجية، وزراعة النباتات،  
منط وبناء  البناء،  مخلفات  وإزالة  النباتات،  أحواض  ترتيب  وطاوالت وإعادة  اء كراسي  وسر وشوادر،  مظلة  كيب  ببى مظللة  قة 

 . ي  للمنطقة الخارجية، وتصفيح وتشطيب الجدار الخارجر
وع سياحة  -  تم بدعم من مشر
 

 بيت مجت  للضيافة

ها بدرابزين، كما   ن . إذا تم إصالح الساللم الداخلية وتجهب  ي سد الملك طالل لدى بيت السيد مجب 
ن بيت ضيافة آخر فن تم تجهب 

فة العلوية، وطالء الطابق العلوي والحمام والساللم. وتم إصالح الحمامات، وتبليط الساللم،    تم ي الشر
تركيب زجاج سيكوريت فن

اء األّسة والمراتب والمفارش والطاوالت والخزائن   ي الطابق بأكمله. كما تم توفب  أثاث كامل حيث تم سر
وتركيب نظام إضاءة فن
 والستائر والمناشف. 

فة  كما شمل   ن سر ي للمبتن بأكمله، وتركيب نظام توليد طاقة شمسية، وبناء حمامات خارجية، وتجهب  الدعم إضافة عازل خارجر
ي مزرعته. 

 طابق التسوية كمنطقة خدمة ألماكن التخييم الموزعة فن
وع سياحة  -  تم بدعم من مشر
 
 



 

 بيت ضيافة ميسون ومحمد دويكات

ي المسار  قدمت جمعية درب األردن الدعم بتأثيث  
. وشمل  103ثالث غرف نوم وطالء الطابق األول من بيت ضيافة محمد فن

 األثاث المقدم أّسة وخزائن وستائر ومفارش ومناشف وأشياء أخرى. 
وع سياحة   تم بدعم من مشر

 
 تطوير مخيم عي   لحظة 

ن لحظة بتطوير بنيته التحتية عىل عدة مستويات.   إذ تم تزويد المخيم بنظام شمىسي  قدمت جمعية درب األردن الدعم لمخيم عي 
ي استدامة إمداد الطاقة فيه. كما تم إنجاز أعمال الحجر والتشطيب من ديكور ونوافذ وأبواب وتبليط ألرب  ع  

ي للمساعدة فن خارجر
ي منطقة االست

قبال  غرف نوم. وتم بناء منطقة استقبال تجّسد معايب  الضيافة العالية. وتم تركيب زجاج عازل ونظام عزل حراري فن
ي المخيم. 

، لدعم استدامة المياه، قامت جمعية درب األردن بحفر ببر لجمع مياه األمطار فن
ً
ا  والمطبخ. أخب 

 تم بدعم من الديوان الملكي العامر، وسفارة مملكة هولندا  -
 

 تطوير مخيم وادي الغوير 

الجنوبية. وتضّمن جزء من هذه الجهود دعم مزود  ركزت جمعية درب األردن عىل إقامة عالقات قوية مع المجتمعات المحلية  
ي فينان. إذ قامت جمعية درب األردن ببناء  

ي مخيم وادي الغوير فن
شاليهات من الصفر وجدار    8الخدمة المحىلي مخلد الرشايدة فن

ي المخيم. 
 استنادي فن

 تم بدعم من سفارة مملكة هولندا -
 

ي الجنو 
 
ي ف  ب دعم خمسة من مزودي خدمات التخييم الت 

ي منطقة جنوب درب األردن وهم:  
ي فن  لخمسة من مزودي خدمات التخييم البر

ً
ي مرحلته الثانية دعما

اكة" فن قدم برنامج "سر
 . السيد كرم الخرشة، السيد ماجد العدينات، السيد محمد زنون، السيد محمود عبد السالم، والسيد ابراهيم النعانعة

ها. وقد شمل الدعم مختلف ما يلزم من أدوات التخ    ييم وأدوات الطبخ المتنقل وعدة اإلسعافات األولية وغب 
 تم بدعم من سفارة مملكة هولندا -

 

 : بناء قدرات جمعية درب األردن 

 الرحالت التعريفية 

ي 
ي الطفيلة فن

ي قرية ضانا فن
ن لحظة فن ين األول  26نظمت جمعية درب األردن جولة إعالمية إل مخيم عي  ي محاولة  2020 تشر

، فن
والمؤثرون   المدّونون  اندهش   حيث 

ً
ا  كبب 

ً
نجاحا الجولة  األردن. حققت  الخدمات عىل درب  لمزودي  العملية  التجارب  إلثراء 

ي  بجمال المخيم واألردن ككل. والقت الج
 عىل منصات التواصل االجتماعي ولفتت االنتباه إل التجربة الجميلة التى

ً
ا  كبب 

ً
ولة إقباال

ناشونال للتنمية االقتصادية لدعم صاحب   ن لحظة. كما تعاونت الجمعية مع مؤسسة ليدرز إنبى ي مخيم عي 
يقدمها أبو عامر فن

ي منشآته وخيامه، حيث أنها  المخيم السياجي السيد سميح/ أبو عامر بغية تجديد النظم الحراري
ة ورفع مستوى الراحة الحرارية فن

ي الصيف. 
ي الشتاء وشديدة الحرارة فن

ودة فن  تصبح شديدة البر
 

 اتفاقيات تعاون مع البلديات 

ن رؤساء   ي يمر بها الدرب، تم توقيع ثالث مذكرات تفاهم بي 
ن جمعية درب األردن والبلديات التى ك بي 

 للتعاون المشبى
ُ
ثالث  تحقيقا

ى، وبلدية عبد   لتنمية المجتمع   بلديات كل من: بلدية جرش الكبر
ً
هللا بن رواحة/ لواء فقوع، وبلدية طالل الجديدة. وذلك سعيا

ي تلك البلديات والحفاظ عىل بيئتها. 
 المحليوتطوير سياحة األرياف فن

 

 

 

 



 

 2020فعالية مست  الدرب 

ي  . أ
 الجانب الفتن

ات من خالل • التحضب  انطالق    بدأت  األردن  نت. وقررت جمعية درب  اإلنبى التسجيل عبر  إل نظام  الفعالية  إعداد جدول 

ي  2020 الفعالية لهذا العام
ي  شهر من السادس  من الشمال ال الجنوب، عىل أن تبدأ فن

 .  نيسان  19آذار وتنتىهي فن

كة السياحة أكتشف األردن لتنفيذ  • الحجوزات مع مزودي الخدمات وتنفيذ الفعالية. وكان السبب الرئيىسي    تم التعاقد مع الشر

وراء ذلك التقيد بقواعد وأنظمة وزارة السياحة والثار حيث ال تستطيع جمعية درب األردن تنفيذ الرحالت. ونظمت جمعية  

كة اكتشف األردن.   درب األردن الفعالية ودعمتها سر

مزود خدمة قبل االنطالق بشهر لتأكيد عمليات الحجز واإلبالغ بمعايب  الخدمة لدى  تواصلت جمعية درب األردن مع كل   •

ن المخيم. ومنعت الجمعية مزودي الخدمة من استخدام   الجمعية وأفضل الممارسات الصديقة للبيئة بالنسبة للفعالية وتجهب 

 
ً
 وأدوات تناول طعام معدنية كلما دعت الحاجة  األكواب والصحون وأدوات تناول الطعام البالستيكية / الورقية، وقدمت أكوابا

 لتجنب استخدام البالستيك عىل الدرب. 

ي ووزارة السياحة   •
 مع كافة الجهات الرسمية المعنية مثل القوات المسلحة والدفاع المدنن

ً
تواصلت جمعية درب األردن أيضا

ن والحافالت وفريق الدعمفيما والثار ومديرية األمن العام للحصول عىل خطابات تسهيل مهام من أجل تيسب    حركة المشاركي 

 . يخص الفعالية بأسها 

 

 األعمال اللوجستية والعمليات والخدمات .ب

فريق العمليات مع كافة األعمال اللوجستية للفعالية. واستخدم الفريق سيارة البك اب الخاصة  المدير العام للجمعية و   تعامل •

ي حاالت الطوارئ.  بالجمعية لتكون سيارة دعم من أجل نقل  
أدوات جمعية درب األردن وعبوات المياه واإلسعافات األولية فن

ن واألمور اإلضافية للمخيم والخيم.   من المجتمع المحىلي لنقل أمتعة المشاركي 
ً
 ووظفت جمعية درب األردن أناسا

ن من عمان إل نقطة باستئجار حافالت لنقل المشار   هيئة تنشيط السياحةقامت جمعية درب األردن وبالتنسيق مع   • كي 

ة    لمعايب  النقل السياجي )استئجار السيارات والفانات الصغب 
ً
انطالق الرحلة والعكس حسب جدول الفعالية. وجاء النقل موازيا

 .) ن  والحافالت السياحية بناء عىل عدد المشاركي 

 

ن وخدمات اإلرشاد  .ج  المشاركي 

من   53مشاركا للفعالية كاملة و  10العام، وضم هذا العدد اإلجمالي  مشاركا إل أقسام مختلفة من الفعالية لهذا    79انضم   •

 من مشاركي عطالت نهاية األسبوع.  15مشاركي المناطق و

ن  مغامرةانضم المصور عىلي برقاوي إل الفعالية اللتقاط الصور للدرب باإلضافة إل  •    من المؤثرين الدوليي 

 للفعالية لهذا العام، انضم المرافقون المحليون إل الفعالية كلما أمكن ذلك. كانت النسة لىم حمدان المرشد المرخص   •

ن خالل اليوم حيث   • ن محليي  انضم خالل الحركات اليومية عدة أفراد من المجتمع المحىلي إل الرحالت اليومية بصفة مرافقي 

 تم تدريبهم وتعليمهم عىل درب األردن. 

 

 والمطبوعات / العالقات العامة .د

ي تحتاج  تم اتخاذ  
خطوات أساسية من حيث العالقات العامة والتسويق والمبيعات لضمان اإلشهار السليم للفعالية والرسالة التى

 إل إيصالها. 

ية،   ن ن العربية واإلنجلب  ي الجمعية عىل تصميم المواد الدعائية للفعالية ومن ضمنها: كتيب الفعالية باللغتي 
عمل فريق التسويق فن

 فتتاح. فتتاح، وبطاقة الدعوة لحضور حفل االاالخلفية حفل 

 



 

 الفعاليات وإدارتها  . ه

كة   تعاون مع سر اتفاقية  بالسيدة النا السقا   "iJordan"أنا األردن  وقعت جمعية درب األردن  لتنظيم وإدارة فعاليات    ممثلة 

 مراسم االفتتاح واحتفاالت خط النهاية كجزء من رعاية أنا األردن. 

 فعالية اإلطالق  -

ف   ن بن عبد هللا المعظم، وكان للجمعية سر التمست جمعية درب األردن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد األمب  الحسي 

 الحصول عىل الموافقة الرسمية لتنظيم مراسم االفتتاح تحت رعايته. 

ي فندق الندما  آذار   04وتم تحديد موعد فعالية اإلطالق ليكون يوم الخميس  
ت  عمان.    -رك فن

ّ
. هذا وتلق

ً
ا  كبب 

ً
وقد الفى نجاحا

كات الخاصة والمؤسسات العامة واألفراد ومن أعزائنا المغامرين  من السفارات والشر
ً
ا  كبب 

ً
 جمعية درب األردن دعما

 

 التسويق . و

ن بالتنسيق معهم للحملة اإلذاعية. اإلعالنات اإلذاعية1 ي توقفت بسبب  : قامت الجمعية وبالتعاون مع الرعاة اإلعالميي 
، والتى

 جائحة كورونا. 

ويجية عبر مواقع التواصل اال جتماعي . وسائل التواصل اال 2
ي تضمنت تصميم  : قام فريق التسويق بتنفيذ الحملة البى

جتماعي والتى

ها.   المنشورات ونشر

ي رؤيا والمملكة لتغطية  : قام فريق التسويق  . المحطات التلفزيونية3
ي توقفت بسبب جائحة  بالتواصل مع محطتى

الفعالية، والتى

 كورونا 

ان4 ي للطب  ف بالتعاون مع . التعاون مع الصقر الذهتر : قام فريق التسويق وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومصور محبى

ان لتصوير لقطات جوية للمغامرين خالل الفعالية.  ي للطب   الصقر الذهتر

التواصل  5 مواقع  عىل  المؤثرون  من  جتماعي اال .  عدد  باستضافة  السياحة  تنشيط  هيئة  مع  وبالتعاون  التسويق  فريق  قام   :

ي الفعالية وتغطيتها. 
ن للمشاركة فن ن والدوليي   المؤثرين المحليي 

ي    . الصحافة: 6
ي ومؤلف معروف بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لتغطية المسب  فن

قام فريق التسويق بالتعاون مع صحقن

 بسبب جائحة كورونا. الب -منطقة ضانا
ً
ي توقفت أيضا

اء، والتى  بى

كة أمنية لال 7 كة أمنية لنشر مقال عن درب األردن وفعالية مسب     تصاالت: . التعاون مع سر قام فريق التسويق بالتنسيق مع سر

ونية.  2020درب األردن   عبر منصاتهم اإللكبى

من لبنان وبريطانيا لبيع رحالت مسب  درب األردن بسعر قام فريق التسويق بالتعاقد مع منظىمي رحالت  منظىمي الرحالت:  .  8

، ولكن تم ايقافه بسبب جائحة كورونا.  ي  مخفض من خالل رمز ترويىحر

 

ن لفعالية  - اتيجيي 
كاء االسبى  : 2020الشر

 وزارة السياحة والثار الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة  هيئة تنشيط السياحة

ي  ي األردن االتحاد األورونر
 سفارة مملكة هولندا فن

ز  تويوتا المركزية   بوكينج كب 

 

 : 2020رعاة فعالية  -

 نوع الرعاية الجهة الراعية نوع الرعاية الجهة الراعية

ي   نقدية التنمية  رواد  نقدية البنك العرنر



 

ي   الذهتر النش  أكاديمية 

ان   للطب 

 عينية  الندمارك فندق  نقدية

ي لتكنولوجيا المناسبات عينية  أنا األردن   عينية  آر نر

 عينية  أنا األردن  عينية  اكتشف األردن

 عينية  سيغولز  عينية  فندق الندمارك 

 

 

 توقف فعالية مسب  درب األردن  -

ن من أولويات الجمعية، فقد    من البدء  11م إيقاف مسب  الدرب الفعىلي بعد  توألن صحة وسالمة المشاركي 
ً
حال صدور    يوما

ي    جائحة كورونا. بسبب    قانون الدفاع المتعلق بحظر التجول
 للظروف التى

ً
دة، ولكن تقديرا وعىل الرغم بأن التذاكر غب  مسبى

ن قد تم التواصل مع  المت بالعالم أجمع ف ، وإعالمهم بأننا سنقوم تعويضهم من  بعد موافقة الهيئة اإلدارية  جميع المشاركي 

ا اخالل إمكانية   ي قاموا بشر
ي حال عدم قدرتهم  ئستخدام التذكرة التى

ي السنوات الثالث القادمة، أو فن
ها لهذا العام خالل الفعالية فن

 عىل إعادة  وتمت الموافقة استثنائعىل المشاركة فبإمكانهم منحها لشخص آخر.  
ً
ن  50يا % من سعر التذاكر لبعض المشاركي 

 الذين لن يتمكنوا من المشاركة خالل السنوات الثالث القادمة. 

 

  (Jordan Trail Expedition) توقف فعالية تحدي درب األردن -

  ، ي
ي شهر كانون الثانن

ي كان من المقرر تنظيمها فن
بسبب جائحة   2020قررت جمعية درب األردن وقف فعالية درب األردن والتى

 عىل قرار الهيئة اإلدارية. كورونا. وقد 
ً
ن بناءا كي 

 تم ارجاع كامل سعر التذاكر  للمشبى

 

 

 


