
 

 خاصة بتنظيم التسلق في ( 103رقم ) تعليمات
 منطقة وادي رم

 
  مةا 12صادره بمقتضى الصالحيات المخولة  لمملمةف  ةل الةقةرأ ( م   مةا المةادأ (

الصةادر بمقتضةى قةانوا منطقة   2001  لسةن  24( رم رقةمنظام تنمي  منطقة  واد  
ر الملمةف الموا قة  . قةروتعديالتة  2000   لسةن 32(العقب  االقتصادي  الخاص  رقةم 

 عمى التعميمات التالي :
 

تسةمى ذة ه التعميمةات (تعميمةات تنظةيم التسةمن  ةل منطقة  واد  رم  لسةن   - 1المادأ 
 ويعمل بها ما تاريخ نشرذا باللريدأ الرسمي . 2006

 
يكوا لمكممات والعبارات التالي  حيثمةا وردت  ةل ذة ه التعميمةات المعةانل  – 2المادأ 

 مدناه ما لم تدل القرين  عمى غير  لك.المخصص  لها 
المنطق  المعمنة  بمولةق قةرار ملمةف ةدارأ سةمط  ةقمةيم العقبة  رقةم  رم:منطق  واد  

وم  تعديل لة  يقةره الملمةف  1/7/1996بتاريخ  1/96  والمتخ   ل لمست  رقم 18(
 . بعد نةا  محكام ذ ا النظام ويصادق عمي  ملمف الوزراء. (مر ن خارط  لممنطق  

 
 سمط  منطق  العقب  االقتصادي  الخاص .         السمط :

 
 ملمف مةوضل سمط  منطق  العقب  االقتصادي  الخاص .       الملمف: 

 
 زوار منطق  واد  رم ما غير السكاا المحمييا.         الزوار:

 
قريةة  رم وقةةرض حةةو    ةةل مسةةاكا ثابتةة ذةةم مةةالكل مراضةةل مو السةةكاا المحميةةيا: 

 بيوت الشعر  ل منطق  واد  رمالقاطنيا  ل و  وقريتل الشاكري  و الصالحي   الديس
. 
 

 اللبال الصخري  بواسط  حبال ومدوات خاص  مو بدونها. ةلىذو الصعود  التسمن: 
 

رم الطبيعي  ال   يدار ما قبةل ةدارأ منطقة   منطق  واد مركز زوار  الزوار:مركز 
م الخةةدمات لمةةزوار وتنظةةيم لميةةا النشةةاطات واد  رم الطبيعيةة  ويقةةوم المركةةز بتقةةدي

 المنطق .داخل  ةلىالسياحي  لهم ويعتبر نقط  انطالق للميا الزوار 
 

الطعةةام والشةةراق مةةا  مدوات مو ممتعةةتهمالنقةةل السةةياحل الصةةحراو : نقةةل الةةزوار او 
مركز زوار واد  رم لممواقا السياحي  داخل منطق  واد  رم والمعتمدأ مةا المنطقة  

 اللمال او السيارات او الخيل . بواسط 
 
 



يمنةةا التسةةمن  ةةل منطقةة  واد  رم ةال  ةةل المنةةاطن المحةةددأ لةة لك وحسةةق  - 3المةةادأ 
 الخارط  المر ق .

 
منطق  واد  رم ةغالق بع  مناطن التسمن ولةترات تحددذا  إلدارأيحن  – 4المادأ 

عمةى عمةى بيةة  المنطقة  و اضةراراة ا ثبت ما لمتسمن  ل ذ ه المناطن 
 المتسمقيا.سالم  

 
 سةةتمارأةعمةةى كةةل مةةا يرغةةق القيةةام بالتسةةمن  ةةل منطقةة  واد  رم تعبةةة   - 5المةةادأ 

 تسليل التسمن  ل مركز زوار واد  رم  .
 
 

عمةةةى كةةةل مةةةا يرغةةةق القيةةةام بالتسةةةمن  ةةةل منطقةةة  واد  رم اسةةةتخدام و  - 6المةةةادأ 
 مرشد تسمن محمل مصرح ل  ما ةدارأ منطق  واد  رم.  اصطحاق

 
نشاط سياحل او رياضل  م منطق  واد  رم وممارس   ةلىيكوا الدخول  – 7المادأ 

وال تتحمل ةدارأ المنطق  م   الخاص داخل المنطق  عمى مسؤولي  الزاةر 
 مسؤولي   ل حال حصول مكروه ل .

 
 منطق  واد  رم االلتزام بالتعميمات التالي : ةلىعمى كل ما يدخل  - 8المادأ 

 .ةليهاالمناطن غير المسموح الدخول  ةلىل يمنا الدخو -م
يمنا ممارس  النشاطات السياحي ( سياق  سةيارات  تخيةيم  تسةمن   مشةل  -ق

  ل األماكا المحددأ ل لك . ةال وركوق الخيل واللمال 

 يمنا سياق  السيارات ةال  ل المسالك والمواقف المحددأ ل لك. -ج
 البري  و متبقياتها مو المستحاثات. يمنا الصيد مو لما الحيوانات والطيور -د
 يمنا العبث باآلثار المولودأ  ل المنطق . -ذـ
 يمنا لما الحطق ما المنطق  مو تقطيا األشلار. -و

 النةايات واإلطارات التالة   ل المنطق . ةلقاءيمنا  -ز
 

 تالي :يسمح لممتسمقيا التخييم  ل مناطن تسمقهم شرط االلتزام بالتعميمات ال – 9المادأ 
 

منطقة  واد   ةدارأ ل المنةاطن المحةددأ مةا  مبالتخييمخ  التصريح المسبن  -م 
 رم .

 التخييم  ل مناطن بعيدأ عا معشاش الطيور. -ق
 مراعل البدا.عا التخييم  ل مناطن بعيدأ  -ج
واسةتعمال الموقةد الزةاز   عدم لما الحطق ما المنطق  مو تقطيةا األشةلار -د

 بدل  لك.  
ترك النةايات  ل المنطق  و د ا النةايات الصمب  القابم  لمتحمل بطريقة  عدم  -ذـ

 عميق .
 
 

 ال يسمح باستخدام المثقق اآللل  ل عمميات التسمن. - 10المادأ 



 
 بترك مدوات التسمن مثبت  بالصخور.يسمح  ال – 11المادأ 

 
   الدور  ل مركز الزوار. ةتباععمى مرشد  التسمن   – 12المادأ 

 
عمى مرشد  التسمن تةو ير وسةاةل الوقاية  والسةالم  العامة  واإلسةعا ات   -13ادأ الم

 األولي .

 
منطقةة  واد  رم مكمةةةوا بمتابعةة  كةةل مخةةالف لهةة ه التعميمةةات  موظةةةو – 14المةةادأ 

ويعاقق المخالف حسق القوانيا واألنظمة  المرعية   بتولية  تنبية  
هةةة   ات مخالةةةة  حسةةةق مقتضةةةى الحةةةال وتحويمةةة  لمل ةصةةةدارمو 

 رم.ما نظام تنمي  منطق  واد   10االختصاص بمولق المادأ 
 

بحةةن المخةةالةيا  ةداريةة يلةةوز لمةةدير منطقةة  واد  رم ةصةةدار عقوبةةات  – 15المةةادأ 
 لتعميمات المنطق   ل حال  تكرار المخالة  حسق مقتضى الحال. 

 
م و المالحةن تمزى التعميمات الخاص  بتنظيم التسةمن ةلةى منطقة  واد  ر – 16المادأ 

  والصةةةةةادرأ باللريةةةةةدأ الرسةةةةةمي  بتةةةةةاريخ 20التةةةةةابا لهةةةةةا رقةةةةةم (
 . 4528عدد رقم  16/1/2002

 
 
 
 
 
 
 

 
 المهندس نادر الذهبي                                                   

 رئيس مجلس المفوضين                                                    
 


