اكـتـشـف المـوجـب

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 وتشجيع التنمية اال جتماعية
االقتصادية للمجتمعات المحلية.

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

هاتف)+962 6( 4616 523 :
موبايل)+962( 79 7000 086 :
فاكس)+962 6( 4633 657 :
tourism@rscn.org.jo

www.wildjordan.com

مغامرات الوديـان البـريـة
األنشطة

شكلة
الم َ
منتجات الموجب ُ
يدوي ًا من وحي الطبيعة
مجوهرات الفضة
تقوم سيدات المجتمع المحلي في منطقة فقوع بتشكيل الحلي الفضية المستوحاة من
الطبيعة األردنية مثل القالئد واالقراط.

األعشاب الطبية
تجفف األعشاب التي يتم زراعتها من قبل أبناء المجتمع المحلي في منطقة الموجب
وتحويلها إلى شاي عشبي صحي ذو استخدامات طبية تقلدية.

القذف الرملي
يتم في منطقة فقوع قذف الحجارة بالرمل االردني مشكلة تصاميم مميزة تذكرنا
بالمواقع الطبيعة الموجودة في جميع محميات المملكة.
لشراء منتجات برية األردن ،تفضلوا بزيارة دكاكين الطبيعة
أو اإلتصال على )+962 6( 4633 718

شروط السالمة للممرات المائية
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اتبعونا

•

إذا كانت لديك مشكلة صحية خطيرة ،ال
تقدم على هذه المغامرة.
يفضل أن يكون لديك المقدرة على السباحة.
يمنع دخول الممرات لألشخاص دون سن
الـ  18سنة.
يجب إرتداء سترة النجاة لجميع الزوار وهذا
إجراء إلزامي ،وهي متوفرة لدى موظف
اإلستقبال.
يمنع اإلقتراب من األماكن الخطرة والتي
توضحها الالفتات التحذيرية أو المغلقة
بواسطة الحبال.
يجب إستخدام الحبال المثبتة لغايات
تسلق الشالالت الصغيرة واإللتزام
باإلشارات التحذيرية داخل الممرات.
إسبح فقط في األماكن المسموح بها.
ابق ضمن مجموعتك وال تبتعد عنها.
ال ُتدخل مقتنياتك الثمينة داخل الممرات والجمعية غير مسؤولة عن فقدان أي
مقتنيات شخصية داخل الموقع.
حافظ على الطبيعة  -يمنع تدمير األشجار والشجيرات ،وال تترك ذكرياتك على
الصخور (الكتابة أو الحفر على الصخور تعرضك للمسائلة القانونية) ،و يمنع جمع أية
عينات من المحمية (اترك كل الصخور والنباتات والحيوانات حيث تجدها).
إن الزائر يدخل المحمية على مسؤوليته الشخصية والتتحمل الجمعية الملكية لحماية
الطبيعة أية مسؤولية عن أي حادث أو إصابة أو ضرر يلحق به داخل المحمية أو جراء
إستخدام مرافق المحمية أو الممرات.

ابتداء من الدوار السابع
تستغرق الرحلة بالسيارة إلى محمية الموجب للمحيط الحيوي  1.3ساعة تقريباً ،
ً
عبر الطريق الصحراوي (طريق المطار) جنوباً  .ثم بعد  5كيلو مترات تقريباً من الدوار السابع ،اسلك مخرج
البحر الميت على يمينك ،وستصل بعد  45كيلومتراً إلى طريق العقبة  -البحر الميت السريع.
استمر في القيادة حتى تصل إلى جسر الموجب مرورا بمنطقة الفنادق وعندما تصل إلى الجسر ستجد
مركز مغامرات الموجب على يسارك ومدخل شاليهات الموجب على يمينك.

اإلقامة

الطعام

كيفية الوصول

محمية الموجب
للمحيط الحيوي

وادي الهيدان

اكتشف علماء اآلثار أن وادي الموجب كان مأهول بالسكان منذ العصر
النحاسي .وخالل العصور التوراتية ،عرف نهر الموجب بنهر أرنون ،وكان
أحد أهم مصادر المياه في المنطقة ،كما شكل حدودا جغرافية وسياسية
أساسية بين مملكتي الموآبيين واألموريين.

ممر السيق

تأسست محمية الموجب للمحيط الحيوي عام  ،1985حيث تغطي مساحة
 212كم ،2وتقع على انخفاض اكثر من  416متر من مستوى سطح البحر،
وبهذا تعد المحمية األكثر انخفاضاً في العالم.

 1نيسان  31 -تشري�ن أول
(إعتماد ًا على الظروف الجوية)

تحيط المحمية بوادي الموجب ،وهو وادي عميق ّ
أخاذ يمر في مرتفعات
المنطقة الوعرة وينتهي في البحر الميت .كما يعد نهر الموجب ،أحد آخر
أنهار المياه العذبة دائمة الجريان في األردن .وتمر العديد من التيارات المائية
الموسمية والدائمة في الوادي ،األمر الذي يغذي العديد من النباتات المائية
في قاع النهر ،كما تسهم هذه التيارات النهرية في خلق حياة برية متنوعة في
هذه المنطقة الجافة.

بدون دليل
مستوى الصعوبة :من سهل إلى
متوسط ،يعتمد على الموسم
المسافة 1.5 :كم
الوقت :من  2إلى  3ساعات
ً
مساء
صباحا إلى 3
ساعات االنطالق :من 8
ً
سعة الممر :من  1إلى  100شخص

وتشكل هذه المنحدرات الجبلية الوعرة موطناً للعديد من الحيوانات كالوبر
الصخري والبدن“وهو ماعز جبلي كبير الحجم” ،والذي انخفضت أعداده في
البرية بصورة ملحوظة ،نظراً النتشار الصيد الجائر .ولحماية هذه الحيوانات
من االنقراض ،قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتقديم برنامج نُ فذ
على مدار عشر سنوات ،وذلك للحفاظ على تزاوج البدن في المحمية.

وصف الممر
ً
إنطالقا من مركز مغامرات الموجب ،عليك إستخدام الجسر المعدني
يبدأ الممر
ً
ّ
وصوال إلى
المعلق للوصول إلى بداية الممر ،حيث ستسير بعكس إتجاه المياه
ً
مترا.
شالل إرتفاعه 20

ً
معدل هطول األمطار
إعتمادا على
قد يحتوي الممر على برك عميقة للسباحة
ّ
الموسمي.

مركز مغامرات الموجب

ً
مثاليا لعشاق المغامرة خالل فصل الصيف ،حيث ستستمتع
السيق
ويعد ممر ّ
ّ
والظالل خالل المسير.
بالمياه الباردة

ممر الشالل
 1نيسان  31 -تشري�ن أول
(عدا شهر رمضان ,وإعتماد ًا
على الظروف الجوية)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :من متوسط
إلى صعب
المسافة 4 :كم
الوقت 4 :ساعات
ً
صباحا
ساعات االنطالق8.30 :
سعة الممر :من  6إلى  25شخص

يعتبر مركز مغامرات الموجب نقطة إنطالق للعديد من االنشطة والمغامرات
إلستكشاف وادي الموجب ويعتبر وجهه خاصة لمحبي المغامرة باالردن ومن
كافة انحاء العالم .باإلضافة الى ذلك يضم الموقع صالة طعام (كافتيريا)،
متجر ،وقاعة انتظار .

ال تبعد منطقة شاليهات محمية الموجب للمحيط الحيوي عن مركز المغامرات
والتي تضم  15شاليه ،وتطل جميعها على أجمل مناظر البحر الميت على
امتداد الساحل ،ويتضمن كل شالية شرفة مظللة خاصة ،وأرجوحة لإلسترخاء
ومكيف باإلضافة إلى حمام خاص.
من الجدير بالذكر أن شاليهات الموجب تستقبل الزوار طوال العام.

وصف الممر
ً
ً
جنوبا نحو
إنطالقا من مركز مغامرات الموجب ويتبع طريق البحر الميت
يبدأ الممر
ً
صعودا بإتجاه
نقطة البداية .ويتخلل هذا الممر المسير عبر التالل الصخرية البيضاء
ً
وصوال إلى قمة شالل مذهلة
نهر الموجب ،حيث ستتابع المسير مع مجرى النهر
ً
مترا ،وسوف يقوم الدليل المحترف المرافق للمجموعة بالشرح عنه
إرتفاعه 20
والقيام بعملية إنزال الزوار بإستخدام الحبال.
ً
وصوال إلى مركز
ومن ثم ستتابع المسير خالل ممر السيق مع مجرى النهر
مغامرات الموجب.

ممر المالقي
 1نيسان  31 -تشري�ن أول
(عدا شهر رمضان ,وإعتماد ًا
على الظروف الجوية)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :من متوسط
إلى صعب
المسافة 6 :كم
الوقت 6 :ساعات
ً
صباحا
ساعات االنطالق8 :
سعة الممر :من  6إلى  25شخص
وصف الممر
ً
ً
جنوبا نحو
إنطالقا من مركز مغامرات الموجب ويتبع طريق البحر الميت
يبدأ الممر
ً
صعودا باتجاه
نقطة البداية .ويتخلل هذا الممر المسير عبر التالل الصخرية البيضاء
نهر الموجب ،حيث ستتابع المسير بإتجاه نقطة إلتقاء نهري الموجب والهيدان
وعندها يمكنك االستمتاع والسباحة في البرك الطبيعية في منطقة المالقي قبل
ً
ً
مترا،
وصوال إلى قمة شالل مذهلة إرتفاعه 20
أن تعود أدراجك مع مجرى النهر
وسوف يقوم الدليل المحترف المرافق للمجموعة بالشرح عنه والقيام بعملية
إنزال الزوار بإستخدام الحبال.
ً
وصوال إلى مركز
ومن ثم ستتابع المسير خالل ممر السيق مع مجرى النهر
مغامرات الموجب.

ممر البدن
(إعتماد ًا على الظروف
الجوية)
برفقة دليل فقط
مستوى الصعوبة :متوسط
المسافة 5 :كم
الوقت 4 :ساعات
ً
صباحا
ساعات االنطالق8 :
سعة الممر :من  6إلى  25شخص
وصف الممر
ً
ً
جنوبا نحو
إنطالقا من مركز مغامرات الموجب ويتبع طريق البحر الميت
يبدأ الممر
نقطة البداية.

ً
صعودا على إمتداد
ويتخلل هذا الممر المسير عبر التالل الصخرية ومن ثم اإلتجاه
ً
"الرداس" ،حيث قد تصادف
وصوال إلى محطة المفتشين
عدد من األودية الجافة
ّ
الماعز الجبلي "البدن" في تلك المنطقة.

ً
نزوال
وبعد اإلستراحة في محطة المفتشين ،ستتابع المسير على إمتداد الطريق
ً
ووصوال لبوابة المحمية.
بإتجاه البحر الميت

تعتبر منطقة وادي الهيدان وهي جزء من محمية الموجب للمحيط الحيوي منطقة
مهمة بيئيا وفريدة من نوعها لتنوع الصخور فيها ،منها الجيري والبازلتي والوانها
األسود والرملي والطيني كما يمتاز الوادي بانسيابية مياه الينابيع والشالالت
والبرك المائية والحياة البرية من طيور ونباتات ويوفر الوادي فرصة فريدة لمحبي
المغامرة الكتشاف المكان من خالل الممر المائي.

نشاطات أخرى
التسلق على الصخور
يوفر مركز مغامرات الموجب ثالثة مراحل للتسلق
تتراوح صعوبتها بين السهل الى المتوسط ويتراوح
ً
تقريبا لتناسب كافة
طولها من  10إلى  15متر
المستويات ولتمكن الزائر من اإلستمتاع بتجربة
فريدة من نوعها بإشراف دليل متمرس.

مركز مغامرات
الهيدان
يقع مركز مغامرات الهيدان في الجزء
العلوي من محمية الموجب للمحيط
ً
مطال على وادي الهيدان ويعتبر
الحيوي
محطة انطالق لممر وادي الهيدان
المائي ،وهو أحد ممرات المياه العذبة
دائمة الجريان في المحمية.
ويمتاز بإنسيابية مياه الينابيع ،الشالالت،
البرك المائية ،والحياة البرية وباإلضافة
لتنوع الصخور والوانها من الجيري
والبازلتي األسود والرملي والطيني.

اإلنزالق على الحبل
لمحبي التشويق تم إنشاء مغامرة اإلنزالق على
الحبل من نقطتين متوازيتين األولى من نوعها في
ً
جنبا إلى
المملكة حيث تتيح المشاركة لشخصين
ً
معا .وتكون مسافة اإلنزالق
جنب لعيش التجربة
 100متر على إرتفاع  9متر.
تحتاج هذه المغامرة للشجاعة الكافية لإلستمتاع
بالسرعة والشعور بالطيران في ِخ َضم المناظر
المحيطة.

ممر وادي
الهيدان
برفقة دليل فقط
مستوة الصعوبة :متوسط
المسافة5 :كم
الوقت3 :ساعات
ساعات االنطالق:
 8:30صباحا حتى  3:00ظهرا
سعة المجموعة 4 :الى  20شخص
وصف الممر:
يبدأ المسار من مركز مغامرات الهيدان يتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال
الشرقي لتنتقل من بركة الى اخرى عن طريق السباحة حتى الوصول الى نقطة
النهاية بموقع طاحونة القمح القديمة حيث تكون وسائل النقل بانتظار الزوار.
كيفية الوصول
االنطالق باتجاه محافظة مادبا مرورا بطريق المطار ثم االلتفاف يمينا من جسر
مادبا مرورا بمحافظة مادبا حيث يبعد جسر الوالة من بداية الطريق الملوكي
 23كم باتجاه الجنوب ثم االلتفاف يمينا باتجاه وادي الهيدان حيث يبعد مركز
مغامرات الهيدان  20كم
مالحظة :يوجد شواخص إرشادية على امتداد الطريق الملوكي وصوال إلى مركز
مغامرات الهيدان.

* المغامرات المائية متاحة من بداية شهر  4وحتى نهاية شهر  10من كل عام ،أما
الممر الجبلي فهو متاح من بداية شهر  11وحتى نهاية شهر  .3ال يسمح لمن
هم دون سن ال  18سنة بالدخول إلى أي من ممرات الموجب والهيدان المائية.

جبل نيبو
أطل النبي موسى عليه السالم على االراضي المقدسة
من جبل نيبو على بعد  50كم شمال محمية الموجب.
وقد شيد المسيحيون االوائل كنيسة هناك حيث
أصبحت صرح ديني مهم.
ومن قمة الجبل يستطيع الزائر أن يتمتع بإطاللة على
البحر الميت وأريحا وتالل مدينة القدس.

المغطس
50كم الى الشمال من محمية الموجب يقع موقع
المغطس ،حيث يتم االحتفال في هذا الموقع بذكرى
تعميد يوحنا المعمدان للسيد المسيح ،كما تشير
األدلة األثرية التي تعود إلى القرن األول قبل الميالد إلى
ً
مأهوال في زمن السيد المسيح ويوحنا
أن الموقع كان
المعمدان.

