تعليمات رقم (  ) 102خاصة بتنظيم عمل المرشدين
المحليين في منطقة وادي رم
صادره بمقتضى الصالحيات المخولة لمملمةف ةل الةقةرأ ) م مةا المةادأ ) 12مةا
نظام تنمي منطقة وادي رم رقةم ) 24لسةن  2001الصةادر بمقتضةى قةانوا منطقة
العقب االقتصادي الخاص رقةم ) 32لسةن  2000وتعديالتة  .قةرر الملمةف الموا قة
عمى التعميمات التالي :
المادأ  -1تسمى هذه التعميمات )تعميمات تنظيم عمل المرشةديا ةل منطقة وادي رم
لسن  2006ويعمل بها ما تاريخ نشرها باللريدأ الرسمي .
المادأ  –2يكوا لمكممةات والعبةارات التالية حي مةا وردت ةل هةذه التعميمةات المعةانل
المخصص لها مدناه ما لم تدل القرين عمى غير ذلك.
منطق وادي رم :المنطق المعمن بمولب قةرار ملمةف ادارأ سةمط اقمةيم العقةـب رقةم
) 18والمتخـذ ل لمسـت رقم  96/1بتاريخ  1996/7/1ومي تعديل ل يقره الملمف
بعد نةاذ محكام هذا النظام ويصادق عمي ملمف الوزراء) .مر ق خارط لمموقع
السمط  :سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الملمف :ملمف مةوضل سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الزوار :زوار منطق وادي رم ما غير السكاا المحمييا.
السةةكاا المحميةةيا :هةةم مةةالكل مراضةةل مو مسةةاكا ابت ة ةةل قري ة رم وقةةرض حةةو
الديس وقريتل الشاكري و الصالحي و القاطنيا ل بيوت الشعر ل منطق وادي رم
المرشد :هو الشخص المصرح ل بالعمل بمهن اإلرشةاد السةياحل داخةل المنطقة مةا
السكاا المحمييا.
مركز الزوار :مركز زوار منطق وادي رم الطبيعي الذي يدار ما قبةل ادارأ منطقة
وادي رم الطبيعي ة ويق ة وم المركةةز بتقةةديم الخةةدمات لمةةزوار وتنظةةيم لميةةع النشةةاطات
السياحي لهم ويعتبر نقط انطالق للميع الزوار الى داخل المنطق .
النقةةل السةةياحل الصةةحراوي :نقةةل الةةزوار مو ممتعةةتهم مو مدوات الطعةةام والشةةراب مةةا
مركز زوار وادي رم لممواقع السياحي داخل منطق وادي رم والمعتمدأ مةا المنطقة
بواسط اللمال مو السيارات مو الخيل.

المادأ  - 3يمنع العمل باإلرشاد السياحل داخل منطق وادي رم اال بعد الحصول عمى
تصريح ما ادارأ منطق وادي رم.
المادأ  – 4م -تشكل ادارأ منطق وادي رم ريقا ً لةحص قدرات المرشديا المتقةدميا
لمعمل السياحل وتصنيةهم حسب قدراتهم وذلك حسب الشروط التالي :
 -1الشروط العام :
 -1-1ما يكوا مردنل اللنسي متم ال امن عشرأ ما عمره.
 -2-1ما يكوا ما السكاا المحمييا ل المنطق .
 -3-1ما يكوا عمى معر ودراي بالمنطق ومساراتها .
 -4-1ما يكــوا ما ذوي األخالق الحميدأ وغير محكوم
بلناي مو لنح مخم باألخالق العام و الشرف .
 -5-1ما يتمتع بصح ليدأ ولدي شهادأ خمو ما األمرا
 -2شروط مرشد الدالل :
 -1-2القدرأ المغوي ل لغ ملنبي مو مك ر عمى ايصال
معمومات الدالل و ارشاد السائح .
 -2-2ما يكــوا عمى معر ودراي بأماكا المنطق
السياحي و األ ري والمناطق البري ذات األهمي
الخاص .
 -3-2ما يكةةوا حاصةةل عمةةى شةةهادأ مةةا ادارأ منطق ة وادي رم ت بةةت مشةةاركت ةةل
برنامج تدريب المرشديا المحمييا.
 -4-2ما يتمتع بمهارأ االتصال والتواصل
 -5-2ما يتمتع بصح ليدأ و لدي شهادأ خمو ما األمرا .
 -6-2ما يكوا ممما ل معمال اإلسعا ات األولي و اإلنقاذ والسالم العام .
 -3شروط مرشد التسمق :
 -1-3القـدرأ عمى ارشاد الملموعات السياحي لمقيام
بالتسمق داخل المنطق .
 -2-3معر األماكا المخصص ما ادارأ المنطق لمتسمق .
 -3-3ما يكةةوا لديةةة القةةةدرأ والمعةةةدات الالزمةةة لإلنقةةاذ ما يكةةةوا مممةةةا ةةةل معمةةةال
اإلسعا ات األولي .
 -4-3ما يكوا حاصل عمى شهادأ ت بت قدرت عمى التسمق وارشاد الزوار ما لهات
معتمدأ.

ب -تصةةدر ادارأ منطقةة وادي رم تصةةريح عمةةل لممرشةةديا وهوي ة تعريةيةة ي بتهةةا
المرشةةد م نةةاء عمم ة ةةل منطق ة وادي رما ويخةةول هةةذا التصةةريح المرشةةد العمةةل ةةل
منطق وادي رم قط وذلك مقابل الرسوم المحددأ لذلك ةل تعميمةات تحصةيل الرسةوم
والبدالت .

ج -ممةةةا المتقةةةدميا لإلرشةةةاد الغيةةةر األكةةةةاء تحةةةدد الملنةةة الةاحصةةة نقةةةاط الضةةةعف
والدورات التدريبي التل يلب عميهم المشارك يها.
د -يلةةوز التقةةدم بطمةةب الحصةةول عمةةى رخصة ارشةةاد لممةةرأ ال انية وال ال ة اذا شةةل
المتقدم ل الحصول عميها ما المرأ األولى مو ال اني .
هـ -يتم اعالم وزارأ السياح واآل ار بالتصاريح التل يتم اصدارها.
المادأ  - 5عمى كل مرشد يقوم بالعمل ةل منطقة وادي رم التأكةد مةا التةزام الةزوار
الذيا يقوم بإرشادهم بما يمل:
م -عدم الصيد مو لمع الحيوانات و الطيور البري و متبقياتها مو المستحا ات.
ب -عدم العبث باآل ار المولودأ ل المنطق .
ج -عدم لمع الحطب ما المنطق مو تقطيع األشلار.
د -عدم القاء النةايات واإلطارات التالة ل المنطق .
هـ -يكوا المرشد مسؤوالً عا مي مخالة يقوم بها الزوار اذا لم يقم باإلبالغ عنها
المادأ  - 6عمى المرشديا العامميا ل منطق وادي رم االلتزام بالتعميمات التالي :
م -التسليل بكشف اإلرشاد عند موظف االستقبال لدض ادارأ المنطق .
ب -يتم تنظيم دور لممرشديا ل مركز زوار منطق رم لمملموعات مو األ راد حسب
الحال لذلك.
ج -عدم تبديل الدور ما بيا المرشديا .
د -عدم الخروج مع الزوار ما خارج الدور.
هـ  -عدم طمب اإلكراميات ما الزوار وتحت طائم المسؤولي .
و -المحا ظ عمى اآلداب العام .
المادأ  - 7يكوا المرشد مسؤوال عا الزوار الةذيا يخةرج معهةم حتةى عةودتهم الةى
المكاا الذي خرج معهم منة ا وال يلةوز تةرك مي زائةر داخةل منطقة وادي رم حتةى
ولو طمب ذلك.
المةةةادأ  -8يمتةةةزم المرشةةةد المحمةةةل بمرا قةةة الةةةزوار طيمةةة ميةةةام الرحمةةة وال يلةةةوز
ترك الملموع مع مي شخص آخر.
المادأ  -9يحق لممرشد المحمل استخدام سيارت ةل حالة الحلةز المسةبق لمةزوار قبةل
 48ساع لدض ادارأ منطقة وادي رم ويمتةزم بأخةذ سةيارات مةا الةدور الرسةمل ةل
حال زيادأ العدد عا ست مشخاص لدي ل نةف اليوم .
المادأ  -10يحق لممرشد المحمل لملموعات المشل استخدام سيارت طيم ميام الرحمة
شريط الحلز المسبق قبل  48ساع لدض ادارأ المنطق ويمتزم بأخذ سيارأ ما الدور
ل حال زيادأ عدد الملموع عا خمس عشر شخصا .
المادأ  –11ال يحق لممرشد المحمل تحميل الزوار ل سيارت م ناء رحالت المشل مو
اللمال مو الخيل باست ناء الزوار المرضى مو كبار السا.

المادأ  -12عمى المرشديا ما يكونوا باتصال دائم مع مركز الزوار ةل حةال المبيةت
لمدأ ليم مو مك ر و معر اإلسعا ات األولي ل حال حدوث مي طارئ.
المةةادأ  –13موظةةةو منطقةة وادي رم مكمةةةوا بمتابع ة كةةل مخةةالف لهةةذه التعميمةةات
ويعاقب المخالف حسب القوانيا واألنظم المرعية ا بتولية تنبية مو اصةدار مخالةة
حسب مقتضى الحال وتحويمة لملهة ذات االختصةاص بمولةب المةادأ  10مةا نظةام
تنمي منطق وادي رم.
المةةادأ  –14يلةةوز لمةةدير منطق ة وادي رم اصةةدار عقوبةةات اداري ة بحةةق المخةةالةيا
لتعميمات المنطق ل حال تكرار المخالة حسب مقتضى الحال.
المةةادأ  – 15تمغةةى التعميمةةات الخاص ة بتنظةةيم عمةةل المرشةةديا المحميةةيا ةةل منطق ة
وادي رم رقةةم ) 24والصةةادرأ باللريةةدأ الرسةةمي بتةةاريخ  2002/1/16عةةدد رقةةةم
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