
مواقع التخييم في محافظة العال

التي األرض  على  الحفاظ  مسؤولية  جميًعا   علينا 
 نعيش فيها. تقليل تأثيرك سيساعد على حماية هذا

المكان الخاص بالمستقبل
 يجب مراعاة جميع المواقع األثرية الموجودة داخل

المنطقة و المحافظه عليها
 البقاء دومًا على المسار الصحيح والمخصص أثناء
المحمية المناطق  وتجنب  المشي  أو   القيادة 
قد المكان  على  أثر  كل  لها.  والمخطط   القائمة 
 يستمر لعدة أسابيع وذلك ألن النباتات الصحراوية
 هشة بطبعها و يتم إتالفها بسهولة وتستهلك وقتًا
القيادة أو  المشي  مجددًا.  الحياة   طويًال إلستعادة 
بذور ينشر  أن  يمكن  المخصص  المسار   خارج 
جحور انهيار  في  ذلك  ويسبب  الضارة   األعشاب 

 الحيوانات البرية تحت األرض
 تجنب القيادة الليلية ألن كثيرًا من الحيوانات البرية

 والعقبات األخرى يصعب مالحظتها ليًال
المنحدرات، من  بالقرب  المشي  عند  الحذر   توخ 
إنذار. أن يحدث دون سابق  الصخور يمكن   سقوط 
المكان عن  ما  أخبر شخًصا  بالمشي،  رغبتك   وعند 

الذي ستذهب إليه
بها مسموح  التخييم  مواقع  في  النيران   إشعال 

ويجب إزالة الرماد أو دفنه بعد االنتهاًء
 يجب علينا حماية الحياة النباتية المحلية لذلك فإن
 جمع الحطب من األشجار المحلية غير مسموح به

على اإلطالق
 حافظ على الحياة البرية بعدم إطعام الحيوانات, إن
 إطعامك قد ينشر األمراض لها مما يفقدها غرائزها
 البرية. وتأكد من اغالق مخازن المواد الغذائية عندما

 ال تكون قيد االستعمال

الصيد وإطالق النار محظور تمامًا
المحيطة المنطقة  على  الحفاظ  عليك   يجب 
أو نفايات  أي  من  خالية  نظيفة  بحالة   بالمخيم 
المخصصه المناطق  الى  النفايات  ونقل   مخلفات 

لها من قبل البلدية
 الرجاء استخدام مصادر الطاقة الشمسية للمساعدة
الطاقة استخدام  نرجو  البيئية،  اآلثار  من  الحد   في 
تعمل التي  واألضواء  الكهروضوئية   الشمسية 

بالطاقة الشمسية قدر اإلمكان
هطول عند  الفيضانات  ومناطق  الوديان   تجنب 
الطقس حاالت  مراقبة  على  احرص   األمطار. 
ووسائل المحلية  اإلذاعة  محطات  إلى   واإلستماع 
تحديثات على  للحصول  االجتماعية   التواصل 

الطقس
األفضل من  الليل،  اثناء  وأمانكم  سالمتكم   ألجل 

البقاء داخل المخيم أو بجوارة
إلى والتلوث  البيئية  الحوادث  عن  اإلبالغ   يجب 

المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 998
المضغوطة السوائل   / الغاز  باستخدام  يسمح   ال 

بالقرب من مواقع اللهب
للتحلل للبيئة وقابلة   حاول استخدام مواد صديقة 

قدر اإلمكان
قبل األصلية  حالته  إلــى  الموقع  إعادة   يجب 

االستخدام عند اإلنتقال إلى موقع آخر
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القواعد اإلرشادية للعاملين والزوار بالمخيمات
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Camping Sites in AlUla

Keep wildlife wild. Please do not feed any 
wild animals. Your food can make them sick 
and they can lose their wild instincts. Lock 
up food stores and iceboxes when not in 
use.
Hunting and shooting are strictly prohibited.
Secure all rubbish and make sure to take it 
with you and drop it at the waste bins provid-
ed by the municipality.
Solar PVs and solar-powered lights are 
highly encouraged to help reduce environ-
mental impacts.
Avoid wadis and flood areas when rain is ex-
pected or during rain events. Tune into local 
radio stations/social media for weather up-
dates.
At night, campers are encouraged to stay 
within the campsite for safety and security.
Environmental incidents such as major spills 
and pollution shall be reported to the Saudi 
Directorate of Civil Defense at 998.
Pressurized or flammable gas/liquids are  not 
permitted near open flames.
Use biodegradable materials as much as 
possible.
Keep the site clean and secured at all times. 
The area surrounding the camp shall be 
maintained in a clean condition free from any 
waste.

We all have a responsibility to look after 
the land on which we live. Minimizing your 
impact will help protect this special place 
for the future.
Respect all archaeological sites found 
within the area.
Stay on track and avoid the existing 
and/or planned protected areas. Each 
footprint in the sand may last many weeks 
and desert plants are fragile when dis-
turbed. Vegetation is quickly damaged but 
slow to recover. Walking or driving off 
track can spread weed seeds and col-
lapse underground burrows.
Avoid night driving as animals and other 
obstacles are difficult to observe.
Use caution when walking adjacent to 
cliffs. Rock falls can happen without warn-
ing. For walks, let someone know where 
you’re going, when you plan to return and 
what to do if you fail to return.
Campfires are permitted in these two lo-
cations. Ashes are to be removed or 
buried.
Protect local plant life. Collecting firewood 
from existing trees is not allowed.
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Visitors Guidelines for Camping Areas


