
 

ي لجمعية درب األردن 
 التقرير الفن 

ة من  ي   1للفتر
 2019 كانون األول   31إىل   2019كانون الثان 

 

 الكادر: 

 االستقاالت 

ي  ااستقالت السيدة رزان كياىلي من منصب مدير المش 
واستلمت آخر    2019/ 10/ 17، وكان آخر يوم عمل لها  2019/ 9/ 17ري    ع ف 

ي تاري    خ  
يبة وتوقيع أوراق براءة الذمة الخاصة بجمعية درب األردن، استلمت شهادة  . وبعد  2019/ 10/ 30دفعة ف  اإلبراء من دائرة الض 

ة بناء عىل طلبها.   الختر

تاري    خ   ي 
ف  العمليات  العام مدير  المدير  نائب  أبو رمان من منصب  السيد عبد هللا  له  2019/ 10/ 20استقال  يوم عمل  وكان آخر   ،

ة بناء عىل . وبعد اإلبراء من دائر 2019/ 11/ 30 يبة وتوقيع أوراق براءة الذمة الخاصة بجمعية درب األردن، استلم شهادة الختر ة الض 

 طلبه. 

يبة  2019/ 11/ 27استقال جورج انكببيان من منصب مدير العمليات الميدانية، وكان آخر يوم عمل له   . وبعد اإلبراء من دائرة الض 

ة بناء عىل طلبه. وتوقيع أوراق براءة الذمة الخاصة بجمعية درب األ  ردن، استلم شهادة الختر

 

 اجتماع الهيئة العامة 

ي  
ي والماىلي للسنة الماضية،   2019آب    25قامت جمعية درب األردن بدعوة أعضاء الهيئة العامة الجتماع عادي ف 

لعرض التقرير الفن 

ي لسنة 
 . 2019وتعيي   محاسب قانون 

ي نهاية تم تصميم بطاقة عضوية وطباعتها لبيانات أعضاء ال
، وقد تم توزي    ع البطاقات عىل الحضور ف 

ً
ي تم جمعها سابقا

هيئة العامة النر

 االجتماع. 

ي نهاية االجتماع.  سجل درب األردنوتم توزي    ع 
ين ف   عىل الحاض 

ً
 المطور حديثا

 

 تطوير الدرب: 

 وضع اإلشارات عىل الطريق )تحديد عالمات الدرب(:  •

 كلم.   14.6من رميمي   إىل السلط  -

 كلم.   22.1السلط إىل عراق األمت  من  -

 كلم.   14.00من عراق األمت  إىل الحسبان  -

 

 كلم    4.00رجم بي   ملقا ونقب شديد  27: بناء 6المنطقة  رقم  •



 

ي تم تخريبها.   10إعادة وضع اإلشارات عىل المسار ما بي   بيت إيدس إىل  راسون )مسافة  •
 كلم( النر

ي مسار بيت •
 إيدس إىل راسون.  إعادة تحديد مسار خربة قابلة ف 

(   مسوحاتحصلت جمعية درب األردن عىل جميع خرائط  •
ً
ي لدرب األردن )رقميا

ي العامة.  –األرض 
ي الخاصة مقابل األراض 

 األراض 
 

 المؤسسة األلمانية للتعاون الدوىلي 

ي األردن  وقعت جمعية درب األردن عقد استشارة مع المؤسسة األلمانية للتعاون الدوىلي تحت عنوان "تحسي   البنية  
اء ف  التحتية الخض 

اكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.  ي منطقة وادي زقالب، بالشر
وذلك لتوضيح خط المسار     من خالل التدابت  العمالية المكثفة ف 

 حسيا وإعادة وضع اإلشارات. 

 

 التسويق: 

اتيجية التسويق    استر

ي شهر أيار. جمعية درب األردن عىل ل الهيئة اإلدارية وافق مجلس
اتيجية التسويق ف   استر

 تأسيس دائرة التسويق   

التسويقية و و  اتيجية  ظفت جمعية درب األردن مستشار مدير تسويق وتواصل اجتماعي ومستشار مصمم غرافيك لتدشي    فقا لإلستر

ي تشمل إدارة كافة قنوات التواصل االجتماعي  
ي أقرها المجلس والنر

اتيجية التسويق النر وي    ج استر ي ذلك النشر والتر
لجمعية درب األردن بما ف 

ي ذلك كتيبات فعالية مست  الدرب 
 لخطة نشر متفق عليها. باإلضافة إىل تصميم جميع المواد اإلعالمية ذات العالقة بما ف 

ً
والتفاعل وفقا

، باإلضافة إىل كافة  2020ومست  الدرب    2020و    2019وخرائط درب األردن وحمالت التسويق لفعالية تحدي درب األردن    2020

اتيجية التسويق.  ي استر
 المكونات المذكورة ف 

اتيجية التسويق المعتمدة، ونالت الدعم األفضل باستشارة   وضع مستشارو التسويق مسودة لخطة عمل تسويقية نهائية قائمة عىل استر

ي كانون األول لتتم الموافقة عليها من 
وع سياحة( إلتمامها ف   جانب الرئيس التنفيذي. داميان )مستشار مشر

اتيجية تسويق درب األردن   تفعيل استر

اتيجية التسويق. وساعد   ي تفعيل استر
، لدعم الجمعية ف  تعاقدت جمعية درب األردن مع السيد داميان كوك، مستشار التسويق الرقمي

اكات األعمال مع مجتمعات الهايكينغ الدولية وم ؤسساتها وجمعياتها والمؤثرين فيها ورعاية  السيد كوك جمعية درب األردن عىل البدء بشر

اكات لغرض تحقيق مزيد من الظهور الدوىلي لدرب األردن واإليرادات المالية لفعالية مست  الدرب لعام   . باإلضافة إىل  2020تلك الشر

ي وضع مسودة لخطة عمل لتسويق فعالية تحدي الدرب بما يتماشر مع استر 
اتيجية تسويق درب ذلك، قام بدعم جمعية درب األردن ف 

 األردن الشاملة لضمان المشاركة الدولية. 

عات لدى    TREKعمل السيد داميان مع جمعية درب األردن عىل تفعيل خطة   التسويقية وعمل مع مستشارة التسويق وجمع التتر

 جمعية درب األردن إلعطاء تغذيته الراجعة بخصوص منجزاتها. 

وع سياحة   التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية. تلقر هذا النشاط الدعم من مشر



 

 

عات  اتيجية جمع التتر  : استر

، وناقشت منجزاتها وحصلت   أجرت اآلنسة لمياء اجتماعي   مع كادر عمل جمعية درب األردن ومع داميان كوك، مستشار التسويق الرقمي

اتيجية.   عىل المعلومات الالزمة إلتمام االستر

عات، وقد قام بمراجعتها كل من جمعية درب األردن وداميان كوك. قدمت اآلنسة لمياء جميع ما  اتيجية جمع التتر  أنجزته بخصوص استر

اتيجية إىل جانب جميع المنجزات األخرى، وقدم السيد داميان تغذيته الراجعة بخصوص   قدمت اآلنسة لمياء المسودة النهائية لالستر

عات باإلضافة إىل مساهمته ب اتيجية جمع التتر . استر كاء المحتملي   عات والشر ي أنشطة جمع التتر
 رأيه ف 

وع سياحة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.   تم دعم هذا النشاط من خالل مشر

عات   عشاء جمع التتر

يوم   ي 
ف  عات  التتر مأدبة عشاء لجمع  تنظيم  ي    19تقرر 

الثان  ين  أعضاء  2019تشر عات، حيث ضمت  التتر لجنة لجمع  وتم تشكيل   ،

ت تذاكر عىل موقع  ال مجلس. وتم توقيع العقد مع "أنا األردن" إلدارة الفعالية عىل أساس تقاسم الرب  ح، وقامت بإعداد حزم رعاية ونشر

Karasi.com  عات إىل العام المقبل، حيث مبيعات المقاعد ، قررا تأجيل عشاء جمع التتر . وبعد إقامة عدة اجتماعات بي   الطرفي  

 كافية إلقامة الفعالية. وعقود الرعاية لم تكن  

ويجية لدرب األردن   هات الفيديو     التر

ة ما بي     ي من درب األردن خالل الفتر أيلول. وتعاقدت الجمعية مع    22و  8نظمت جمعية درب األردن جوالت تصويرية للجزء الجنونر

 افالم بتقنية التايم البس 7ترويجية و أفالم 6السيد عىلي برقاوي لتصوير 

 النشاط الدعم من هيئة تنشيط السياحة وسفارة مملكة هولندا. تلقر هذا 

 )من إنشاء مجموعة أطلس(   Guthookجمعية درب األردن وتطبيق  

 مع تطبيق إرشادات الهايكينغ، حيث يقدم مجموعة من إرشادات الهايكينغ للدروب ذات المسافات  
ً
وقعت جمعية درب األردن عقدا

 من أكتر المنصات شعبية بي   مجتمع الهايكينغ عىل مستوى العالم.   Guthookويعتتر تطبيق    الطويلة وأنظمة الدروب اإلقليمية. 
ً
 واحدا

 درب األردن   سجل 

ي ذلك فريق التسويق عىل محتوى سجل الدرب. وتم توقيع عقد مع سينتاكس لتطوير تصميم السجل 
عمل فريق جمعية درب األردن بما ف 

 واألختام التابعة له. 

 2020درب األردن جميع مزودي الخدمات لحضور اجتماع خاص قبل مراسم االفتتاح الرسمي لفعالية مست  درب األردن  )دعت جمعية  

 للمنطقة والقسم، وانتىه بتوزي    ع األختام وبطاقات مزودي الخدمة  
ً
واإلطالق الرسمي لتضي    ح األردن لتفست  إجراء استخدام األختام وفقا

ي تم تصميمها خصيص
ي موقع جمعية درب األردن(. المعتمدين النر

 العتماد مزودي الخدمة المذكورين ف 
ً
 ا

 تلقر هذا النشاط الدعم من جانب سفارة مملكة هولندا. 

  



 

 2020  فعالية مست  درب األردن أنشأت جمعية درب األردن حزم رعاية جديدة / كتيبات  

 ، وتمت مشاركتها مع الرعاة المحتملي   ومع المجلس. 2020أنشأت جمعية درب األردن حزم رعاية جديدة لفعالية مست  الدرب 

 مزودي الخدمة: 

 معايت  مزودي الخدمات 

 لمعايت  مزودي  
ً
، إلجراء تحليل فجوة لجميع مزودي الخدمات وفقا ، هو السيد ناض التميمي

ً
 محليا

ً
وظفت جمعية درب األردن مستشارا

السيد ناض زيارات إىل المجتمعات المحلية بالتنسيق مع جميعة درب األردن حيث  الخدمات لتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم. وأجرى  

 إلخطارهم بالزيارات. وبناء عىل النتائج، حددت الجمعية  
ً
تيب جدول زيارات وتواصلت مع مزودي الخدمات مقدما قامت الجمعية بتر

. احتياجات التدريب لكل مزود خدمات لكي تدفعهم إىل االرتقاء إىل مستوى ا  لمعايت 

ي  
ي تم عرضها عىل مزودي الخدمات خالل االجتماع وتبعها وجبة إفطار رمضان 

 للمعايت  والنتائج النر
ً
أعدت جمعية درب األردن استعراضا

ي يوم 
ي فندق الندمارك ف 

حت جمعية درب األردن اإلجراء الذي سيتم من خالله تقييم مزودي الخدمات. 2019/ 5/ 23ف   ، حيث شر

 . booking.comلدعم من موقع تلقر هذا النشاط ا

ي يوم  
 لمعايت  مزودي الخدمات، وذلك ف 

ً
. وبناء عىل هذه النتائج،  2019تموز    1قدم السيد ناض التميمي تقييمه لمزودي الخدمات وفقا

ي بهم إىل مستوى الم
. حددت جمعية درب األردن احتياجات التدريب وقيمتها بالنسبة لكل واحد من مزودي الخدمات لكي ترتقر  عايت 

 . booking.comتلقر هذا النشاط الدعم من موقع 

ة.   أنشأت جمعية درب األردن مجموعة عىل واتس اب لمزودي الخدمة إلرسال الدعوات واإلعالنات من خالل المجموعة مباشر

 لمعايت  مزودي الخدمات، طلب منهم إرسال شهادات عدم محكومية وشهادات خلو أمراض. 
ً
 وفقا

 . booking.comلدعم من موقع تلقر هذا النشاط ا

اب   تطوير معايت  الطعام والشر

اب حيث تمت مراجعتها واعتمادها من جانب جمعية درب األردن و  وع  قدمت اآلنسة أميمة المجذوب معايت  الطعام والشر سياحة  مشر

 . وكالة األمريكية للتنمية الدوليةلالتابع ل

وع تلقر هذا النشاط الدعم من   . وكالة األمريكية للتنمية الدوليةلالتابع لسياحة مشر

 إلجراءات التشغيل القياسية المقدمة من المستشار. ويتوقع أن يتم  
ً
اب وفقا ستقوم جمعية درب األردن بإعداد تدريب عىل الطعام والشر

 2020التدريب خالل العام المقبل 

ي من الدرب   مزودي الخدمة   تطوير خدمات   / الجزء الجنونر

ة   الصغت  المؤسسات  دعم  خالله  من  يستطيع  الذي  والسبيل  اكة  شر برنامج  بشأن  توعية  جلسات  أرب  ع  األردن  درب  جمعية  أجرت 

الكرك   ي 
الجلسات ف  أقيمت  ي من األردن، حيث  الجنونر الجزء  ي 

المتواجدين عىل درب األردن ف  الخدمات  الحجم ومزودي  والمتوسطة 

وعهم واختارت  والطفيلة وو  ا. وقام المتقدمون المهتمون بمأل نموذج عن مشر ي األردنادي رم والبتر
  مبادرة تطوير المنشآت االقتصادية ف 



 

وع( ما مجموعه   يك الرئيسي للمشر  لالحتياجات   17)الشر
ً
 للمرحلة األوىل. وأجرت جمعية درب األردن خالل شهر مايو تقييما

ً
مستفيدا

 تياجات. وقامت بإتمام متطلبات االح

ي األردن 
اكة التابع للسفارة الهولندية ف  وع شر  تلقر هذا اإلجراء الدعم من مشر

 مع السيد حمزة الشمايلة من  
ً
ي األردنعقدت جمعية درب األردن اجتماعا

اء    مبادرة تطوير المنشآت االقتصادية ف  واتفقا عىل نهج االشتر

 
ً
وأبلغته بالمتطلبات النهائية للفائزين بالمنحة. وبناء عىل المتطلبات النهائية، تواصلت جمعية درب األردن مع البائعي   وطلب عروضا

اء خالل شهر آب، وقام فريق ج معية درب وتم تشكيل لجنة لتقييم هذه العروض وتم تحديد البائعي   الفائزين. وبدأت عملية االشتر

اكة. وتمت خدمة   من    17األردن بإعداد كافة العقود وإيصاالت االستالم. وصاحب التسليم عضو من فريق جمعية درب األردن وفريق شر

 . 2019مزودي الخدمات كما هو مخطط لعام 

ي األردن النشاط تلقر هذا 
اكة التابع للسفارة الهولندية ف  وع شر  الدعم من مشر

 المؤسسات متناهية الصغر تطوير  

وع سياحة التابع لناقشت جمعية درب األردن مع فريق   خطوات تطوير المؤسسات متناهية الصغر    وكالة األمريكية للتنمية الدوليةلمشر

ي وعيس الزغول ومجت  هويدي. وقام كل من السيد بشت  وممثىلي  
وع ، حيث تقرر أن تكون هناك تدخالت لكل من محمد كيالن  مشر

وع سياحة التابع للوكالة األمريكية  برحالت معاينة إىل مزودي الخدمة المعيني   وأعد    حة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةسيا مشر

انية وإعداد العقود. وتم توقيع العقود بي   الجمعية    للتنمية الدولية انية مبدئية للتدخل. وقام فريق جمعية درب األردن بمراجعة المت   مت  

ل الذي يقدم فيه الخدمة   ( الذي يستأجر المت   ي
 من مزودي الخدمات الثالثة المختارين )السيد محمد كيالن 

ً
ومزودي الخدمات، لكن واحدا

ل. لذلك وبعد النقاش بي   جمعية درب األردن و لم يستطع التوقيع لقبو  وع ل التدخل إذ لم يحصل عىل الموافقة واإلذن من مالك المت   مشر

ي مدينة الكرك. ويقدم بيت الجميد إىل  
وع آخر عىل درب األردن، وهو "بيت الجميد" الكائن ف  ساحة بإعادة تخصيص مبلغ المنحة لمشر

ي موقع مطل عىل قلعة الكرك. زواره تجارب إعداد الجميد وتناول المنس
 ف إىل جانب إقامة جميلة ف 

 وتشكلت لجنة لتقييم هذه العروض وتم تحديد البائعي   الفائزين. وبدأت  
ً
تواصلت جمعية درب األردن مع البائعي   وطلب منهم عروضا

التسل العقود وإيصاالت االستالم، وصاحب  الجمعية كافة  اء خالل شهر آب وأعد فريق  أفراد فريق جمعية درب عملية االشتر يم أحد 

 األردن. 

وع سياحة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتلقر هذا النشاط الدعم من   . مشر

 منحة الديوان الثانية 

تواصل مكتب جاللة الملكة مع جمعية درب األردن لتقديم منحة أخرى لمزودي الخدمات عىل درب األردن. وأشار مكتب جاللة الملكة  

ي ضانا / الطفيلة. وقيمت الجمعية  إىل  
ي الكرك ومخيم عي   لحظة ف 

اثني   من المستفيدين الذين زارتهم جاللتها، وهما مدرسة الجميد ف 

التقييم خيارات   بعد  األردن  الملكة. وعرضت جمعية درب  إىل مكتب جاللة  ة  مباشر التقرير  المستفيدين وقدمت  لهذين  االحتياجات 

ي كانون األول  التدخل لكل موقع. وتم اعتم
 . 2019اد التقييم وتم تحويل األموال إىل حساب جمعية درب األردن. وتم االنتهاء من العمل ف 

 

  



 

 بناء قدرات جمعية درب األردن: 

 الرحالت التعريفية 

ي آب  نظمت جمعية  
ي جربت ف 

 لفعالية "إعداد حزم درب األردن" النر
ً
. وقسمت  2018درب األردن ثالث رحالت لوكالء السياحة استمرارا

وع سياحة التابع للوكالة الجمعية الرحالت التعريفية بي   شمال درب األردن ووسطه وجنوبه. وتلقت أول رحلتي   تعريفيتي   الدعم من   مشر

 بينما تلقت الثالثة الدعم من بوكينغ دوت كوم.  الدوليةاألمريكية للتنمية 

ي نموذج  
يدية لوكالء السياحة. وسجل األفراد المهتمون ف   قبل أسبوع إىل جميع القوائم التر

ً
تم إرسال الدعوات للرحالت التعريفية مقدما

نت من إعداد جمعية درب األردن.   عتر اإلنتر

ي عجلون يوم  
ي فندق عجلون حيث  ك  5أقيمت أول رحلة تعريفية ف 

ي القسم وتلتها وجبة غداء ف 
ا ف  ا قصت  ، وقد شملت مست  ي

انون الثان 

ي أول منطقتي   مع المرشدين المرخصي   الذين انضموا إىل جمعية درب األردن للتدريب عىل 
اجتمع وكالء السياحة مع مزودي الخدمات ف 

ي المجمل من أرب  عGPSنظام التموضع العالمي  
 ثالثة مرشدين    . وحض  تسعة أشخاص ف 

ً
كات سياحية. وكان من بي   الحضور أيضا شر

 مزود خدمة محىلي باإلضافة إىل فريق جمعية درب األردن.  13مرخصي   و

ي الكرك يوم 
ي فندق   12تم تنظيم الرحلة التعريفية الثانية ف 

ي القسم وتلتها وجبة غداء ف 
. واشتملت الرحلة عىل مست  قصت  ف  ي

كانون الثان 

ين لتناول وجبة الغداء. واجتمع منفذو قض فالكون روك طة السياحة إىل بقية الحاض  ي الكرك وشر
. وانضم أعضاء مديرية وزارة السياحة ف 

ي المجمل    4و  3الرحالت مع مزودي الخدمات المحليي   من المنطقتي    
 من    11حيث تعارفوا. وحض  ف 

ً
كات سياحية  و  5شخصا   16شر

 إىل فريق جميعة درب األردن. من مزودي الخدمات المحليي   باإلضافة 

ا يومي 
ي البتر

 بمست  ثم    27-26تم تنظيم الرحلة التعريفية الثالثة ف 
ً
ي مخيم العمارين وقاموا صباحا

ون الليلة ف  . وقض  الحاض  ي
كانون الثان 

كات سياحية و  10تناولوا وجبة الغداء. بلغ إجماىلي الحضور   إلضافة إىل فريق  من مزودي الخدمات المحلية با  16أشخاص من سبع شر

 جمعية درب األردن. 

 تدريب المرشدين المرخصي   / الرحالت التعريفية 

ة ما بي      للمرشدين المرخصي   خالل الفتر
ً
ي ألول منطقتي   من درب األردن. واشتمل    22-13أجرت جمعية درب األردن تدريبا

كانون الثان 

 ردن. التدريب عىل نظام التموضع العالمي وقراءة الخراط عىل درب األ

 . booking.comتلقر هذا النشاط الدعم من موقع 

طة السياحة ال تدريب    شر

طة السياحة يوم   للشر
ً
ة ما بي    14أجرت جمعية درب األردن تدريبا  خالل الفتر

ً
 ميدانيا

ً
ي فندق الندمارك وتال ذلك تدريبا

  17-15تموز ف 

 الخرائط عىل درب األردن. تموز. واشتمل التدريب عىل نظام التموضع العالمي وقراءة 

 . booking.comتلقر هذا النشاط الدعم من موقع 

 تدريب المرافقي   المحليي   

. بلغ إجماىلي المرافقي   الذين تم تدريبهم عىل االستدامة والتوجه واألمان وإدار 
 للمرافقي   المحليي  

ً
ة  أجرت اآلنسة لمياء حمدان تدريبا

، باإلضافة إىل مهارا ة الواقعة ما بي   الخطر ستة مرافقي    شباط.  16- 15ت اإلرشاد. وتم التدريب خالل الفتر



 

 . booking.comتلقر هذا النشاط الدعم من موقع 

ية    اإلسعافات  ي التر
 األولية ف 

ية بعد حضور التدريب المقدم من   ي التر
ي اإلسعافات األولية ف 

. استمرت   SOLOأصبح عبد هللا أبو رمان محاض  معتمد ف  ي للتدريب الطنر

، حيث حض  عدة دورات وقدم عدة امتحانات.  40الدورة لمدة 
ً
 يوما

ي 
اكة التابع للسفارة الهولندية ف  وع شر  األردن تلقر هذا اإلجراء الدعم من مشر

ية    لمحمد حمران ومحمد زيادين تدريب اللغة اإلنجلت  

ة ما بي     ي خالل الفتر
يطان  ي المعهد التر

ي األول، ف 
ية، مستوى االبتدان  كانون    7حض  كل من محمد زيدان ومحمد حمران دورة لغة إنجلت  

ي و
ية للمستويات  25الثان  ي اللغة اإلنجلت  

 بتدائية واجتازها بنجاح. اال  4و 3و 2شباط. وحض  محمد زيدان دورات ف 

ية.  ي أخذ دورات اللغة اإلنجلت  
 أما بالنسبة لمحمد حمران، فقد قرر أنه ال يريد االستمرار ف 

وع سياحة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.   تلقر هذا النشاط الدعم من مشر

ك أثرا   ال تتر

ك أثرا ا ي دورة معلم ال تتر
ي الواليات المتحدة    NOLSلتدريبية لدى مدرسة القيادة الخارجية الوطنية  سجل السيد جورج انكابابيان ف 

ف 

ة ما بي     . 2019آب  14-6خالل الفتر

ي األردن. 
اكة التابع للسفارة الهولندية ف  وع شر  تلقر هذا اإلجراء الدعم من مشر

 مسارات دورة مدقق  

ي دورة مدقق الدرب الدوىلي التدريبية عن طريق شبكة درب العالم  
ودروب   Worlds Trail Networkسجل السيد بشت  داوود ف 

اء   ة ما بي      –   Green Flag Trailsالراية الخض  اليونان، خالل الفتر ا،  ين األول    13-4جزية كثت  . لقد نجح بإكمال  2019تشر

 وأصبح اآلن مدقق دروب معتمد. الدورة واجتاز االختبارات المطلوبة، 

ي األردن
اكة التابع للسفارة الهولندية ف  وع شر  . تلقر هذا اإلجراء الدعم من مشر

 

 االستدامة المؤسسية 

اتيجية العضوية   استر

كة تصميم وذلك لتصميم مطويات العضوية، وعقدت الجمعية اجتماعي   مع المصممي   واتفقوا عىل   عملت جمعية درب األردن مع شر

ية والعربية( وعضوية فردية )باللغتي     ي المجمل: عضوية مؤسسية )باللغتي   اإلنجلت  
المخطط العام للمطويات. وتم تصميم أرب  ع مطويات ف 

ية والعربية(. واعتمدت الجمعية تصميم مطويات العضوية.   اإلنجلت  

ين األول   ي تشر
ي أجريت ع  2019وأقرت وزارة التنمية االجتماعية ف 

ات النر ي هذه  التغيت 
ىل القانون الداخىلي لجمعية درب األردن. وتأنر

اتيجية العضوية.  ي اعتمدها المجلس الستر
ات النر ات باإلشارة إىل التغيت   التغيت 



 

 نموذج حوكمة المجلس 

األردن   درب  جمعية  وقامت  السلطة.  ومصفوفة  المجلس  حوكمة  نموذج  من  النهائية  النسخة  عصفور  محمد  السيد  المستشار  قدم 

 لذلك. وما يزال نموذج الحوكمة بانتظار موافقة مجلس الهيئة اإلدارية لجمعية درب األردن  بمراجعته
ً
ا وقام المستشار بإتمام الوثائق وفقا

 . وما يزال نموذج الحوكمة بانتظار موافقة المجلس. 2019منذ حزيران 

وع سياحة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الد  ولية. تلقر هذا النشاط الدعم من مشر

 

 الفعاليات: 

ي 
 المعرض الفن 

ق. وتم  عات، حيث حمل عنوان "قصص من درب األردن" بالتعاون مع معرض الشر  لجمع التتر
ً
 فنيا

ً
نظمت جمعية درب األردن معرضا

ة ما بي     ي الفتر
. واحتوى المعرض عىل صور    31-15عقد هذه الفعالية برعاية صاحب السمو الملكي األمت  رعد بن زيد ف  ي

كانون الثان 

ي الهايكنغ عىل درب األردن مثل عمار خماش وناض الطباع وعىلي برقاوي وليوناردو افيتسانو  لدرب األردن التقطها بعض ا
 لنشطي   ف 

 2019 فعالية تحدي الدرب 

ة ما بي      2019تم عقد فعالية تحدي الدرب   ين األول، وسجل فيها سبعة ،    25-4خالل الفتر منهم    2منهم للفعالية كاملة و  5تشر

 بنجاح. لقسم الشمال، وتم اختتامها 

 2019  فعالية مست  الدرب كامال 

ي  . أ
 الجانب الفن 

للفالية   ات  التحضت  فعالية    2019بدأت  من  االنتهاء  بعد  ة  عتر 2018مباشر التسجيل  نظام  إىل  الفعالية  إعداد جدول  من  وذلك   ،

نت. وقررت جمعية درب األردن انطالق الفعالية لهذا العام    ي األول من آذار وتنتىهي من الجنوب إىل الشمال، عىل    2019اإلنتر
أن تبدأ ف 

ي 
ي عطل نهاية األسبوع ابتداء من  13ف 

 آذار.  18أبريل. أما بالنسبة الرحالت اليومية، فستبقر مقتضة باتجاه الجنوب ف 

كة السياحة أكتشف األردن لتنفيذ الحجوزات مع مزودي الخدمات وتنفيذ الفعالية. وكان السبب الرئيسي ور  اء ذلك  وتم التعاقد مع الشر

التقيد بقواعد وأنظمة وزارة السياحة واآلثار حيث ال تستطيع جمعية درب األردن تنفيذ الرحالت. ونظمت جمعية درب األردن الفعالية  

كة اكتشف   . األردنودعمتها شر

وع سياحة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وموقع    من مشر
ً
وهيئة تنشيط    booking.comتلقت هذه الفعالية الدعم جزئيا

 السياحة. 

ة بعد الحرملة المتكاملة الفنية   •  . 2019أعدت جمعية درب األردن جدول الحركة إىل جانب قائمة مزودي الخدمة لكل قسم مباشر

ين األول   • ي البداية خالل شهر تشر
  2018تواصلت جمعية درب األردن مع جميع مزودي الخدمات من المجتمعات المحلية ف 

 لفعالية
ً
ا  . 2019 تحضت 

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

بالنسبة للفعالية وتجهت   المخيم. ومنعت الجمعية مزودي الخدمة من استخدام األكواب   وأفضل الممارسات الصديقة للبيئة 



 

 وأدوات تناول طعام معدنية كلما دعت الحاجة لتجنب  والصحون وأدوات تناول الطعا
ً
م البالستيكية / الورقية، وقدمت أكوابا

 استخدام البالستيك عىل الدرب. 

 تعاقدت جمعية درب األردن مع مصمم غرافيك )محمد خريس( لتصميم جدول الفعالية وكتيبها.  •

ك • نت لتحسي   نظام التسجيل وصمم  عملت جمعية درب األردن عىل نظام التسجيل حيث تم التعاقد مع شر ة لتطوير مواقع اإلنتر

 . وأنشأت جمعية درب األردن صفحات الفعاليات بالتنسيق مع المصمم. 2019محمد خريس نظام التسجيل 

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

ً
تواصلت جمعية درب األردن أيضا

ومديرية األمن العام للحصول عىل خطابات تسهيل مهام من أجل تيست  حركة المشاركي   والحافالت وفريق الدعم فيما يخص  

 الفعالية بأشها. 

 األعمال اللوجستية والعمليات والخدمات .ب

الفريق سيارة البك اب الخاصة تعامل فريق العمليات لدى جمعية درب األردن مع كافة األعمال اللوجستية للفعالية. واستخدم   •

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

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

كة اكتشف األردن باستئجار حافالت لنقل المشاركي   من عمان إىل نقطة انطالق قامت جمعية درب األ • ردن وبالتنسيق مع شر

ة   الصغت  والفانات  السيارات  )استئجار  السياحي  النقل  لمعايت    
ً
موازيا النقل  وجاء  الفعالية.  جدول  حسب  والعكس  الرحلة 

 .)  والحافالت السياحية بناء عىل عدد المشاركي  

تي   قد تم اإلبالغ عنهما. وتم نقل أحد المشاركات إىل  لم تقع   • ي طوارئ صغت 
ى أثناء الفعالية، لكن حالنر أية حاالت طوارئ كتر

بة  ا، حيث عانت من التشنجات العضلية، وقد تم تقديم العالج الالزم إليها. وعانت مشاركة أخرى من ض  ي البتر
المستشق  ف 

 ستشق  وتلقت العالج الالزم. شمس بالقرب من مخربا، وتم نقلها إىل الم

 المشاركي   وخدمات اإلرشاد  . ج

من   113مشاركا للفعالية كاملة و  19مشاركا إىل أقسام مختلفة من الفعالية لهذا العام، وضم هذا العدد اإلجماىلي  477انضم  •

.  243من مشاركي عطالت نهاية األسبوع و 96مشاركي المناطق و  من المشاركي   اليوميي  

، توماس  انضم المصور عىلي  •  برقاوي إىل الفعالية كاملة لهذا العام اللتقاط الصور للدرب باإلضافة إىل اثني   من المؤثرين الدوليي  

(the hiking viking .وسارة آن ليغ ) 

  كانت اآلنسة لم حمدان المرشد المرخص للفعالية لهذا العام، أما بالنسبة للرحالت اليومية، فقد كان هناك اثني   من المرشدين  •

. وانضم المرافقون المحليون إىل الفعالية كلما أمكن ذلك.   لبقية المشاركي  
ً
ي اليومي   األول واألخت  ومرشدا

 ف 

 عىل درب  •
ً
 محليا

ً
، قضي الشبطات، إىل الفعالية كاملة لهذا العام، وقد تم تدريبه ليكون مرافقا انضم أحد أفراد المجتمع المحىلي

ي هذا النشاط الدعم من موقع  األردن ليصبح أول مرافق محىلي معتمد 
 .booking.comعىل كامل درب األردن. وتلقر

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

 تدريبهم وتعليمهم عىل درب األردن. 

ي أقسام مختلفة.  انضم الدكتور رمزي طباالت والسيد بشت  داوود إىل  •
 الفعالية ف 

 العالقات العامة والفعاليات / المراسم . د



 

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

 إىل إيصالها. 

 تها الفعاليات وإدار  . ه

. وتم توقيع عقد رعاية مع أنا األردن ممثلة 2019" راعية لفعالية مست  درب األردن  iJordanكانت إدارة فعاليات "أنا األردن  

بالسيدة النا السقا لتنظيم وإدارة فعاليات مراسم االفتتاح واحتفاالت خط النهاية كجزء من رعاية أنا األردن. وعقدت جمعية درب  

وع   للفعاليات ومناقشة األفكار.  لتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةسياحة ااألردن ومشر
ً
ا  اجتماعي   مع اآلنسة النا تحضت 

 طالق اإل فعالية  -

ف  المعظم، وكان للجمعية شر الحسي   بن عبد هللا  العهد األمت   الملكي وىلي  السمو  التمست جمعية درب األردن رعاية صاحب 

 يم مراسم االفتتاح تحت رعايته. الحصول عىل الموافقة الرسمية لتنظ

ي العقبة، ولسوء الحظ، تم إلغاء   28وتم تحديد موعد فعالية اإلطالق ليكون يوم الخميس  
ينس بيتش ف  شباط برعاية نادي بت 

 .  المراسم الرسمية بسبب الظروف الجوية. وكانت الفعالية عبارة عن عشاء غت  رسمي للمشاركي  

 نهاية الاحتفاالت خط  -

ي  
ي أم قيس إىل جانب ممثل عن    2019/ 3/ 28قامت اآلنسة النا السقا والسيد بشت  داوود ف 

،  RACEبإجراء معاينة ميدانية ف 

 الحتفاالت خط النهاية. 
ً
ا كة فعاليات رومانية، تحضت   وهي شر

ي الحتفاالت خط النهاية. وقام محاربون رومانيون بتحية المشار 
ي خط النهاية حيث تم  تم التخطيط لفعالية ذات طابع رومان 

كي   ف 

 .
َ
 االحتفاء بهم كما لو أنهم محاربون منتضون. واشتملت الفعالية عىل عرض مصارع أيضا

، وقد أعطت اإلشارة بانتهاء  وحض  الفعالية مناضين وأصحاب مصلحة مهمي   باإلضافة إىل فريق جمعية درب األردن والمشاركي  

 . 2019فعالية عام 

 اإلعالم  . و

ي ا دعت قناة رؤي
نامج ا لصباحي اليومي "دنيا يا دنيا" ف  ي التر

شباط للتحدث  27، وهي الراعي اإلعالمي لنا، عبد هللا أبو رمان لمقابلة ف 

 لجمعية درب األردن. وتتوفر المقابلة عىل قناة دنيا يا دنيا عىل يوتيوب عتر هذا الرابط.  2019عن الحركلة المتكاملة 

 عن درب    ا وعرضت رؤي
ً
 أيضا

ً
التقرير يوم الجمعة  تقريرا يا بلدي." وتم بث  نامج الصباحي ليوم الجمعة "حلوة  ي التر

  19األردن ف 

 شباط، وهو متوفر للمشاهدة عىل قناة رؤية عىل يوتيوب عتر هذا الرابط. 

 وشاركت جمعية درب األردن تصاري    ح صحفية مع جميع وسائل اإلعالم الخطية عن بداية الفالية وختامها. 

 العالقات العامة ووضع الماركة .ز

: 2019عمل محمد خريس عىل تصميم مادة فعالية مست  درب األردن   ، حيث صمم ما يىلي

نت ونسخة مطبوعة(.  .1 ية وعتر اإلنتر  كتيبات الفعالية )باللغتي   العربية واإلنجلت  

ونية(.  .2  عرض وطقم رعاية )نسخة إلكتر



 

 لمراسم االفتتاح. اللوحة الخلفية واليافطات الجانبية  .3

 بطاقة دعوة لمراسم االفتتاح )مطبوعة(.  .4

ونية(.  .5  دعوة الحتفاالت خط ا لنهاية )نسخة إلكتر

ي لدرب األردن، بينما رعت هيئة تنشيط السياحة طباعة 
ون  نت إىل الموقع اإللكتر   3.500تم رفع نسخ كتيبات الفعاليات عتر اإلنتر

ية والعربية. وتم توزي    ع الكتيبات عىل المشاركي   و المهتمي   ومعرض برلي   السياحي الدوىلي  من كتيبات الفعالية بكلتا اللغتي   اإلنجلت   

ITB Berlin وفعالية ،ATTA .ي فعالية خط النهاية
 ، وف 

 

 التسويق  . ح

والتلفزيون. وتمت رعاية  إعالنات اإلذاعة والتلفزيون: نسقت جمعية درب األردن مع رعاتنا اإلعالميي   من أجل حمالت اإلذاعة   .1

حملة اإلذاعة من جانب سيغولز )النوارس( وتم عرضها عىل إذاعة وتر اف ام وإذاعة بيت اف ام وإذاعة مود اف ام. وتولت  

 قناة رؤية رعاية الحملة التلفزيونية. 

 عن تصميم جميع   .2
ً
، وقد كان مسؤوال التواصل االجتماعي : توىل محمد خريس حملة  التواصل  التواصل االجتماعي منشورات 

ي  
ها. وبدأت جمعية درب األردن بتسويق الفعالية عىل التواصل االجتماعي ف  ين األول من خالل اإلعالنات   5االجتماعي ونشر تشر

 التشويقية. 

 الرعاية . ط

، باإلضافة إىل    2019كان لدى فعالية   اتيجيي   كاء استر بي      25ثمانية شر الرعاية ما  عات عينية راٍع وداعم. وتنوعت حاالت  تتر

 ونقدية. 

اتيجيي    - كاء االستر  : 2019 لفعاليةالشر

 وزارة السياحة واآلثار  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ز  هيئة تنشيط السياحة  بوكنغ كت 

ي األردن  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 سفارة مملكة هولندا ف 

ي   تويوتا المركزية  االتحاد األورونر

 

 : 2019فعالية رعاة  -

 نوع الرعاية  الجهة الراعية  نوع الرعاية  الجهة الراعية 

ي   نقدية رواد نقدية البنك العرنر

كة البوتاس العربية ينيس بيتش نقدية شر  عينية نادي بت 

UCD ول  عينية  نقدية جو بتر



 

ي   عينية أنا األردن  عينية تاال نر

 نقدية JETT عينية اكتشف األردن 

ي مول 
 عينية رؤيا  نقدية سينر

 نقدية آيلة عينية سيغولز 

كة األردن للتأمي    كة فيوتشر يونفورم  نقدية شر  عينية شر

   عينية بانوراما البحر الميت 

 مبادرة أردن النخوة 

ي  
ي تم إطالقها كجزء من    2019/ 5/ 11انضم فريق جمعية درب األردن ف 

مبادرة  إىل المتطوعي   كجزء من حملة النظافة الوطنية، والنر

 صاحب السمو الملكي وىلي العهد األمت  الحسي   المعظم. 
ً
 أردن النخوة، وذلك لتنظيف غابة حسبان. وانضم إىل المتطوعي   أيضا

 

 


