الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
تأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام  1966كمؤسسة
وطنية غير حكومية ،وحال تأسيس الجمعية رأسها الراحل جاللة
الملك الحسين كرئيس الشرف األعلى .فوضت الحكومة األردنية
الجمعية مسؤولية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة
مناطق المملكة ،وتعتبر الجمعية من أولى المؤسسات التي تتمتع
بهذا التفويض ليس في الشرق األوسط فحسب بل وعلى المستوى
العالمي .وقد كسبت الجمعية شهرة عالمية وذلك لريادتها في تكامل
برامج حماية الطبيعة مع التنمية االقتصادية االجتماعية.

بر ّية األردن

برية األردن هي عالمة تجارية مملوكة للجمعية الملكية لحماية
الطبيعة.
تساهم إيرادات برية األردن بدعم مشاريع الجمعية الملكية لحماية
الطبيعة إلدامة المحميات الطبيعية و تشجيع التنمية اإلجتماعية
اإلقتصادية للمجتمعات المحلية.

مطور بمسؤولية.
مستوحى من الطبيعة ...
ّ
للتواصل مع مغامرات برية األردن:

هاتف)+962 6( 4616 523 :
موبايل)+962(797000086 :
فاكس)+962 6( 4633 657 / 4616 523 :
tourism@rscn.org.jo

www.wildjordan.com

محمية األزرق
المائية

شكلة
الم َ
منتجات األزرق ُ
يدوي ًا من وحي الطبيعة
تفوت فرصة زيارة مشاغل الحرف اليدوية المحلية الموجودة في نُ زل األزرق.
ال ّ

مشغل األزرق للرسم على بيض النعام
تقوم سيدات األزرق بالرسم يدويا على بيض النعام غير المخصب بإستخدام أساليب
خاصة في الحفر والتنقيط.

واحة وسط الصحراء

مشغل األزرق للطباعة الحري�رية
الطباعة الحريرية هي إحدى طرق الطباعة التي يستخدم فيها لوح مشدود عليه قطعة
قماش حريرية ،حيث يتم ضغط التصميم على قطعة القماش التي تحتوي على أماكن
ُمفرغة مغطاة بمادة عازلة ،ويتم ضغط الحبر من خالل الحريرعلى سطح الطباعة .وهذه
الطريقة صديقة للبيئة ،نقوم بها لتصميم الهدايا التي تريد.

مشغل األزرق للخياطة
للمغامرين ومحبي الطبيعة وللذين يهتمون بلبس كل ما هو مواكب للموضة يوجد لدينا
مجموعة منتجات مناسبة لهم .سواء كانت حقيبة كاميرا أو حامل زجاجة ماء ،فان حقائب
األزرق المصنعة يدويا تتمتع بجودة عالية باالضافة الى أنه مطبوع عليها أيقونات الجمعية
من الطبيعة اليصال رسالتها في مساعدة الطبيعة ومساعدة الناس .وايضا تقوم
سيدات األزرق بخياطة الحقائب لتناسب مناسباتكم وورشات العمل الخاصة بكم.

مشغل األزرق لأللعاب التعليمية
في مشغل األلعاب التعليمية يمكن للتعلم أن يكون مسلياً ! تقوم سيدات األزرق
بتصميم مجموعة واسعة من األلعاب ليستمتع بها الصغار والكبار وفي الوقت ذاته
يتعلموا من خاللها .أحد ألعابنا المفضلة لدى العائالت لعبة "وايلد مونوبولي".

مشغل األزرق للتغليف
في مشغل التغليف نقوم باضافة رونق خاص على منتجاتنا مستخدمين علب تغليف
يتم تشكيلها يدويا من مواد معاد تصنيعها .نستطيع أن نشكل أي علبة تغليف لتناسب
هدايكم الخاصة.

مشغل األزرق إلعادة التدوي�ر
نقوم في المشغل بإعادة تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمنتجات وباألخص الورق.
وهذا الورق المعاد تصنيعه ذو جودة عالية قد يناسب طبيعة عملك ،حيث تستطيع من
خاللها إظهار اهتمامك بالعالم الذي نعيش فيه.

دكان الطبيعة
قم بزيارة دكان الطبيعة و استمتع بشراء
المنتجات و الهدايا المصنوعة بأيدي سيدات
المجتمع المحلي في المحميات.

اتبعونا

ابتداء من الدوار السابع مروراً بالطريق الصحراوي السريع/طريق المطار
تبلغ المسافة من عمان  119كم
ً
جنوب عمان .بعد  20.8كم من الدوار السابع اتخذ مخرج كردور عمان التنموي واتسمر مسافة  14كم،
مستمرا بشكل مستقيم باتجاه القصور الصحراوية
ومن ثم اتجه يميناً الى مخرج مدينة األزرق (شارع )40
ً
لمسافة  75كم حتى تصل دوار ومنه اتجه متتبعاً اإلشارات اإلرشادية حتى محمية األزرق المائية ونزل
األزرق.

wildjordan.com

محمية الشومري
لألحياء الربية

ممر القصيب

تعد محمية الشومري كمركز إلعادة توطين األحياء
البرية المهددة باالنقراض أو التي انقرضت محليا.

(متاح على مدار العام)
بدون دليل
مستوى الصعوبة :سهل
المسافة 1.5 :كم
الوقت 60 - 45 :دقيقة
ساعات العمل:
ً
ً
عصرا
صباحا حتى 5
من 9
وصف الممر
ُيتيح لك ممر القصيب فرصة مميزة للمشي والتعرف على محمية األزرق المائية.
حيث يقودك الممر الخشبي عبر المناطق الرطبة والجافة إلى منصة تطل على
الينابيع التي كانت في السابق ترفد األراضي الرطبة بماليين األمتار المكعبة من
الماء.
بعد مغادرة المنصة يأخذك الممر إلى جدار بازلتي أسود قديم تم بناؤه في زمن
األمويين.
أحد الخلفاء
ّ

بعدها سيقودك الممر إلى مبنى مراقية الطيور المصنوع من الطين والتبن
المحلي حيث تستطيع مشاهدة الطيور المهاجرة وبعض من الجواميس المائية.
ً
مرورا بجزء آخر من الحائط البازلتي القديم.
الزوار
تتبع الممر ليعود بك إلى مركز ّ

محمية األزرق المائية
تعد األزرق موقعاً مهماً لالستقرار في الصحراء الشرقية منذ
آالف السنين ،وكما يشير علماء اآلثار إلى أنها من أوائل المناطق
التي استقر فيها اإلنسان منذ العصور الحجرية القديمة .وفي
يومنا الحالي ،يستقر في األزرق البدو والشيشان والدروز الذين
قدموا إلى المنطقة بعد الحرب العالمية األولى ،باإلضافة إلى
الشيشان الذين قدموا في عشرينيات القرن الماضي .وقد لعبت
قلعة األزرق دوراً مهماً في الثورة العربية الكبرى حيث كانت مقراً
للورنس العرب والشريف الحسين بن علي.

جولة األزرق
بالحافلة
(متاح على مدار العام،
ماعدا شهر رمضان)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :سهلة
المسافة في الحافلة 7 :كم
الوقت 3-2 :ساعات
ساعة االنطالق 8:30 :صباحا
حجم المجموعة 7 -3 :اشخاص

لألسف ،عانت الواحة على مدى العقود الماضية من كارثة بيئية
بسبب الضخ الجائر للمياه من قاع األزرق .أدى ذلك الى انخفاض
مستويات المياه بشكل كبير واستنزاف وتعرية مساحات شاسعة
من األراضي الرطبة التي ال تقدر بثمن .وبحلول عام  1993كانت
قد دمرت القيمة البيئية للواحة.
أسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محمية األزرق المائية
عام  1978لحماية الواحة الثمينة التي لطالما كانت استراحة
للطيورالمهاجرة والعديد من االنواع الحيوانية لقرون عدة .وفي
عام  1994بذلت الجمعية جهوداً إلنقاذها ،وبدعم عالمي تمكنت
من استرجاع مساحات مقبولة من المسطحات المائية ،األمر
الذي أدى إلى عودة العديد من الطيور إلى األزرق ،حيث تم إنشاء
ممرات للمشي تمكن الزوار من مراقبة الطيور واالستمتاع
بمشاهدتها.

على بعد مسافة قريبة من محمية األزرق المائية يقع نُ زل األزرق الذي يستقبل
زواره طوال العام .يدمج النُ زل في تصميمه بين األصالة والحداثة ،فبعد أن كان
نزال يحتوي على  16غرفة .
مستشفاً عسكرياً بريطانياً في األربعينيات ،أصبح ً

ينفرد النُ زل بإطاللة مميزة على المسطحات الطينية لقاع األزرق الظاهر
في األفق .ويقدم مطعم النزل أطباق محلية يتم إعدادها بأيدي نساء من
المجتمع المحلي.

وصف الممر
ُتعتبر هذه الجولة طريقة سهلة الستكشاف القصور الصحراوية حول محمية
األزرق .حيث تأخذك الحافلة من ُنزل األزرق لقلعة األزرق التي استخدمها لورنس
العرب خالل الثورة العربية الكبرى.
بعد ذلك ستكمل الرحلة باتجاه قرية الدروز القديمة للتعرف أكثر على أول
ً
مشيا على األقدام لمسافة
استقرار للدروز في المنطقة .هناك ستواصل الرحلة
ً
السيل ،وهي عبارة عن قصر تم بنائه داخل مزرعة يعود
كيلومترين
وصوال إلى عين ّ
الى العهد االموي حيث ستنتظرك الحافلة لتأخذك إلى بيت عائلة درزية لشرب
الشاي وتناول وجبة تقليدية خفيفة قبل العودة إلى النُ زل.

جولة أسيخم
بالحافلة
(متاح على مدار العام،
ماعدا شهر رمضان)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :سهلة إلى متوسطة
المسافة في الحافلة 40 :كم
الوقت 6-5 :ساعات
ساعة االنطالق 8:30 :صباحا
حجم المجموعة 7-3 :اشخاص
وصف الممر
ستأخذك حافلتنا من ُنزل األزرق حتى مدخل الصحراء لتكمل بعدها الطريق
ً
مشيا حتى وادي أسيخم .تابع السير لمسافة  2كيلو متر لتصل قمة أعلى جبل،
حيث تقع قلعة أسيخم في أقصى نقطة للجهة الشرقية لإلمبراطورية الرومانية
القديمة ,وتم بناء القلعة من الحجارة البازلتية كحامية دفاعية لوادي السرحان
ويعود تاريخ بنائها الى العصر الروماني المبكر.
وسوف تكون الحافلة بانتظارك هناك لتأخذك إلى بيت عائلة درزية لشرب الشاي
وتناول وجبة خفيفة قبل العودة إلى النُ زل.

حاليا ،وبعد برامج التوطين مع بعض من أبرز محميات
األحياء البرية في العالم وحدائق الحيوان ،أصبحت
هذه المحمية الصغيرة والتي تبلغ مساحتها  22كم2
بيئة آمنة مزدهرة ببعض من أكثر الحيوانات ندرة في
الشرق األوسط.

ممر دراجات
قرية األزرق

قلعة األزرق

(متاح على مدار العام،
ماعدا شهر رمضان)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :متوسطة الى صعبة
المسافة 22 :كم
الوقت 5-4 :ساعات
سعة الممر 20-3 :أشخاص
وصف الممر
الزوار لمحة عن تاريخ وثقافة منطقة األزرق .تبدأ الرحلة من
تعطي هذه الرحلة ّ
ً
مرورا بمحمية األزرق المائية والقيعان الطينية والمضبعة وقرية الدروز
ُنزل األزرق
القديمة وقصر الشاعر وقرية األزرق الحديثة وقلعة األزرق وتنتهي الرحلة في بيت
عائلة درزية لشرب الشاي وتناول وجبة خفيفة.

أنشطة أخرى

استمر استخدام قلعة األزرق المبنية من
حجر البازلت األسود منذ عهد الرومان،
ً
مقرا للورانس العرب والشريف
حيث كانت
الحسين بن علي الجد األكبر للملك عبدالله
الثاني خالل الثورة العربية الكبرى.

قُ ص ّيـر َعمرة

ممر دراجات
القاع
(متاح على مدار العام،
ماعدا شهر رمضان)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :سهل الى متوسط
المسافة 12 :كم
الوقت 3-2 :ساعات
سعة الممر 20-3 :أشخاص
وصف الممر
تقوم في هذه الرحلة بجولة حول محمية األزرق المائية حيث يمر الطريق
بالمسطحات الطينية الواسعة لمنطقة القاع والصحراء الشرقية.

قصر الح ّرانة،
قصر الطوبة،
قصر الح ّ
البات،

يستطيع الزوار مشاهدة أفالم وثائقية عن الطبيعة والتاريخ في سينما الطبيعة
في ُنزل األزرق.
يقدم النُ زل للزوار تجربة مميزة من خالل منحهم فرصة رائعة لحضور عرض دبكة
ّ
ّ
بناء على الطلب
الدروز
ّ
وتعلمها واالستماع إلى موسيقاهم حيث تتوفر األنشطة ً
وحسب وقت النشاط.
ً
مسبقا.
هذا النوع من النشاطات يتطلب الحجز

يقع قصير عمرة على بعد  22كيلومتر
غربي األزرق وهو أحد المواقع التراثية
العالمية على قائمة اليونيسكو .ويعتبر
المحافظ عليها،
القصر أحد أفضل اآلثار ُ
وتغطي جدرانه وأسقفه الداخلية لوحات
جدراية مفعمة بالحياة وتزين الفسيفساء
الملونة غرفتين فيه.

تقع هذه القصور على بعد  75-40كيلومتر
وتصور هذه القصور فن
من األزرق.
ّ
األمويين
العمارة اإلسالمية خالل عصر
ّ
( 750-661بعد الميالد).وقد تم ترميم
هذه القصور للحفاظ عليها.

