تعليمات رقم ( )100خاصة بتنظيم التخييم في
منطقة وادي رم
صادره بمقتضى الصالحيات المخولة لمملمةف ة الفقةر ( أ ) مة المةاد ( )12مة
نظام تنمي منطقة واد رم رقةم ( )24لسةن  2001الصةادر بمقتضةى قةانو منطقة
العقب االقتصادي الخاص رقةم ( )32لسةن  2000وتعديالتة  .قةرر الملمةف الموا قة
عمى التعميمات التالي :
الماد  - 1تسمى هةهه التعميمةات (تعميمةات تنظةيم التخيةيم ة منطقة واد رم) لسةن
 2006ويعمل بها م تاريخ نشرها باللريد الرسمي .
الماد  –2يكو لمكممات والعبةارات التالية حيثمةا وردت ة هةهه التعميمةات المعةان
المخصص لها أدناه ما لم تدل القرين عمى غير هلك.
منطق واد رم :المنطق المعمن بمولة قةرار ملمةف إدار سةمط إقمةيم العقبة رقةم
( )18والمتخه لمست رقم  96/1بتاريخ  1996/7/1وأ تعديل لة يقةره الملمةف
بعد نفاه أحكام هها النظام ويصادق عمي ملمف الوزراء( .مر ق خارط لممنطق )
السمط  :سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الملمف :ملمف مفوض سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الزوار :زوار منطق واد رم م غير السكا المحميي .
السةةكا المحميةةي  :هةةم مةةالك أراض ة أو مسةةاك ثابت ة ة قري ة رم وقةةرض حةةو
بيوت الشعر منطق واد رم
الديس وقريت الشاكري و الصالحي و القاطني
.
التخييم  :هو قضةاء الميةل أو لةزء منة ة المنطقة الطبيعية خةارر حةدود قرية رم
باستخدام الخيم العادي وبيوت الشعر او بدونها.
المنطقة البرية  -هة المنطقة اثكثةر أهمية مة الناحية البيمية ة منطقة واد رم
وتعط يها اثولوي اإلداري لمحماي  ،وتدار النشاطات اإلنساني يها بطريق حثيث
 .ومقنن  .مشار إلى ههه المنطق بخارط تقسيم منطق واد رم.
مركز الزوار :مركز زوار منطق واد رم الطبيعي اله يدار م قبةل إدار منطقة
واد رم الطبيعي ة ويقةةوم المركةةز بتقةةديم الخةةدمات لمةةزوار وتنظةةيم لميةةن النشةةاطات
السياحي لهم ويعتبر نقط انطالق للمين الزوار إلى داخل المنطق .
النقل السياح الصةحراو  :نقةل الةزوار أو أمتعةتهم أو أدوات الطعةام والشةرا مة
مركز زوار واد رم لممواقن السياحي داخل منطق واد رم والمعتمد مة المنطقة
بواسط اللمال او السيارات او الخيل .

الماد  –3يمنن دخول الزوار إلى منطق واد رم مة غيةر مةدخل الطريةق السةياح
المؤد إلى مركز الزوار.
المةةاد  –4يلة عمةةى لميةةن الةةزوار الةةراغبي بةةالتخييم ة المنطقة التسةةليل حسة
مركز الزوار .
نموهر التسليل المخصص لدض إدار المنطق
المةةاد  –5ال يسةةمب بةةالتخييم إال ةة المنةةاطق المخصصةة لةةهلك وحسةة الخارطةة
المر ق .
الماد  -6ال يسمب بالتخييم المناطق البري المحةدد اال بتصةريب مة إدار منطقة
واد رم و اثماك المخصص لمبيت الرحالت الطويمة بواسةط اللمةال والخيةل
أو السير عمى اثقدام عمى أ ال يتلاوز حلةم الملموعة العشةري شةخص وشةريط
التسليل المسبق مركز زوار واد رم لدض إدار منطقة رم و د ةن الرسةوم كمةا
التعميمات الخاص بتنظيم تحصيل الرسوم والبدالت منطق واد رم
هو مبي
.
الماد  -7يسمب بالتخييم الفرد داخل منطق واد رم
وحس الخارط المر ق .
الماد  –8يسمب بالتخييم
إدار منطق واد رم .

اثمةاك المخصصة لةهلك

المناطق الدامم غير الثابت بعد الحصول عمةى موا قة

الماد  -9يمنن التخييم عمى قمم اللبال و ة داخمهةا إال لممتسةمقي
بمول تصريب مسبق كما يمنن التخييم عمى الكثبا الرممي .

ة منةاطق تسةمقهم

الماد  -10يمنن التخييم بواسط الكر انات داخل المنطق إال المواقة المخصصة
داخل منطق واد رم وبعةد د ةن الرسةوم المحةدد لةهلك كمةا هةو مبةي ة التعميمةات
الخاص بتنظيم تحصيل الرسوم والبدالت منطق واد رم.
الماد  -11يمنن استخدام الكشا ات الضومي أو المولدات الكهربامي ليال داخل المنطق
الطبيعي و مناطق التخييم إال مواقن التخييم الداممة غيةر الثابتة  ،بحيةو تكةو
مولدات كهربامي صامت
الماد  –12يحق إلدار منطق واد رم إغالق أ منطق م مناطق التخييم الدامم أو
المؤقت إها شعرت أن يولد أضرار عمى طبيع المنطق م استمرار التخييم يها.
الماد  -13عمى لمين وكالء السةياح والسةفر المنظمةي لنشةاطات التخيةيم ة منطقة
واد رم االلتزام بمواقن التخييم الدامم غير الثابتة عمةى أ يقومةوا بةالحلز المسةبق
لموقةةن التخيةةيم لةةدض إدار المنطق ة ة مركةةز زوار واد رم قبةةل أسةةبو م ة قةةدوم
الزوار شريط أ ال يكو الموقن هات محلوز لملموع أخرض .

الماد  -14تقةوم إدار منطقة واد رم بإصةدار تصةريب سةنو لموقةن خيمتةي هات
أبعاد (16م طول و  5م عرضا) بعد موا ق للن إدار منطقة رم ة مواقةن التخيةيم
تعميمات تحصةيل الرسةوم
الثابت وحس الخارط المر ق مقابل الرسوم المحدد
والبةةدالت ةة منطقةة واد رم  ،ويحةةق لمسةةكا المحميةةي قةةط التقةةدم لتشةةهيل هةةهه
المخيمات شريط اكتمال اإللراءات التالي :
أ – التقدم بطم إلشهال مخيم سياح داخل منطق واد رم
الحصول عمى موا ق للن إدار منطق واد رم.ر -الحصول عمى تنسي الملن الفني لمكش عمى المخيمات الت تم تشكيمها م قبل
إدار منطق واد رم
د -كفال عدلي قيمتها  1000دينار باسم مدير منطق واد رم.
هـ  -إثبات اللنسي اثردني .
و  -إر اق ما يثبت بأن م سكا المنطق .
ز  -إر اق السير الهاتي والخبرات العممي .
ح -وص لمنشاطات الت ستتم المخيم بحيةو ال يكةو لهةا أثةر سةمب عمةى البيمة
الطبيعي لممنطق .
المخيم .
ط – شهاد طبي لمعاممي
– شهاد حس سير وسموك ( عدم محكومي ) لهم.
الماد  -15عمى مشهل المخيم االلتزام بالشروط التالي :
أ -االلتزام بحدود المخيم المعين م قبل إدار منطق واد رم .
– أ تنحصر آلي العمل المخيمات السياحي لألردنيي قط.
ر  -المحا ظ عمى نظا الموقن.
د  -المحا ظ عمى طبيع الموقن والبيم المحيط .
المخيم إال م المحاطة المرخصة عمةى أ يبةرز
هـ -ال يسمب باستخدام الحط
وصال ماليا يثبت مصدر شراء الحط .
و -عدم اإلخالل باآلدا العام .
موقن المخيم.
ز -عدم إقام حفالت غنامي صاخب
ح -تسليل كا زوار المخيم لدض إدار منطق واد رم.
ط -أ يحصةةل عمةةى تصةةريب م ة إدار منطقة واد رم ويةةتم إبةةالو وزار السةةياح
بهلك .
 تو ير وحدات صحي مالمم بيميا .ك -تو ير أدوات طعام نظيف مناسب لمموقن.
ل -تو ير أدوات السالم العام (طفاي حريق ،صندوق إسةعا ات ملهةز باإلسةعا ات
اثولي ووسيم نقل)
م -تو ير مصدر مياه نظيف .
 أ يكو قادرا عمى تقديم مرا ق مخيم صالح م الخيم وغيرها.المةاد  –16يحةةق إلدار منطقة واد رم تحديةةد العةدد اإللمةةال لممخيمةات السةةياحي
داخل منطق واد رم .

الماد  –17تقوم إدار منطق واد رم بالتفتيش عمى المخيمات لمتأكد مة مطابقتهةا
لمشروط الوارد سابقا ،و حال المخالفة تقةوم إدار منطقة واد رم بتولية إنةهار
أول ،ثم ثان لممشهل من حقها بإلهاء التصريب حال حدوو مخالف لممر الثالث .
المةةاد  -18يةةتم تنظةةيم دور لمشةةهم المخيمةةات السةةياحي داخةةل منطق ة واد رم ة
مركز زوار واد رم لمملموعات أو اث راد المةهي لةم يقومةوا بةالحلز المسةبق لةدض
إدار المنطق ويكو الدور حس درل تصني المخيم.
المةةاد  -19تقةةوم إدار المنطق ة بتزويةةد وزار السةةياح باإلحصةةاميات المتعمق ة بعةةدد
الزوار وعدد الميال والزوار و لنسياتهم.
المةةاد  – 20موظفةةو منطق ة واد رم مكمفةةو بمتابع ة كةةل مخةةال لهةةهه التعميمةةات
وإلباره عمى االلتزام بها ويعاق المخال حس القواني واثنظم المرعي  ،بتولي
تنبيةةة أو إصةةةدار مخالفةةة حسةةة مقتضةةةى الحةةةال وتحويمةةة لملهةةة هات االختصةةةاص
بمول الماد  10م نظام تنمي منطق واد رم .
المةةاد  –21يلةةوز لمةةدير منطق ة واد رم إصةةدار عقوبةةات إداري ة بحةةق المخةةالفي
حال تكرار المخالف حس مقتضى الحال.
لتعميمات المنطق
الماد  – 22يعتبر ممحق مناطق التخييم رقم ( )1لزء ال يتلزأ م ههه التعميمةات و
يقرأ معها .
الماد  – 23تمهى التعميمات الخاص بتنظيم التخيةيم ة منطقة واد رم رقةم ()23
والممحق التابن لها والصادر باللريد الرسمي بتاريخ  2002/1/16عدد رقم 4528
.

المهندس نادر الذهبي
رئيس مجلس المفوضين

ملحق رقم ()1
ملحق مناطق التخييم
أ-مواقن لممخيمات الدامم غير الثابت لخيم بدوي أو أكثر:
أبو عيين
االنترالي
أم راشد
طري المراو
موقن أبو حماد
غرو الشمف الصيف (الديس )
مطار البيت
االميمب
النفيشي
أم راشد
االميهر
 مواقن المخيمات الدامم الثابت لخيم بدوي واحد قطاالخيش
أم لمد
أبو عيصال
سيق أم الطواق
أبو عين
هضيبات الرقع
الرقع م الله الشرقي
هضيب الهوا م
االميمب
ممدو سممى
خشم الحصان
غرو الديس
هضيبات الرحب
سيق أم الطواق
ر -أماك التخييم لمرحالت الطويم وتكو بخيم ردي
الهش
أم النياص
نسيم الريب
السردا
أم روو
خشم المخرص
كتي أبو بر يشمان رد سالم
الرمال
الخروب
منط البد
برده
أم مقور
المهر
هضيبات الفال
سيل الرد البيضاء
خرم لريش
هريب مزيد

أبو حماط
الخشخاش
أبو مخروق
خشم أبو خشيب
محمى أبو خشب م الله اللنوبي
محمى أبو خشب شمال الترع
أم كتي
مسيك الخيل
المهرا
در أم عشري

سيل البر
الخشين

