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 تمهيد

 واإلعالمي يف اتمع احلديث بأمهية كبرية، ترتبط بقدراته         يتسـم العمـل االتصايل    
الـتأثريية العالـية، يف آراء واجتاهـات األفـراد، وبذلك ميكن توجيه هذه اآلراء               
واالجتاهات، حنو اتـخاذ سـلوكيات معينة تتواءم مع ما يتم التخطيط له؛ لذا ميثل  

مهور ملمارسة النشاط   اإلعـالم السـياحي أحد أهم حمفزات دوافع السفر لدى اجل          
السـياحي واختاذ قراراته من خالل ما يقدمه من مواد إعالمية جذابة حول املرافق              
واخلدمـات السـياحية، ويف هـذا اإلطار تربز أمهية اإلعالم السياحي يف اململكة              
السـتثمار هـذه اخلاصية لتهيئة البيئة احمللية الستيعاب مفهوم السياحة وفقاً للرؤية             

ملكة، واإلفادة من هذا املفهوم لالرتقاء بصناعة السياحة يف اململكة، ومن           اخلاصة بامل 
مث تكويـن صـورة ذهنية إجيابية عنها لدى اجلمهور الداخلي واخلارجي، تسهم يف              

 .تسويق منتجاا

مـن هـنا تـأيت أمهية قيام اهليئة العليا للسياحة بإعداد استراتيجية خاصة باإلعالم               
 العمل املهين ملمارسات اإلعالم السياحي يف اململكة        السـياحي تقـوم على تأصيل     

العربية السعودية، من خالل وضع األسس والتنظيمات املهنية الكفيلة بتوظيف أمناط           
احلكومي، (يف القطاعني   ) الشخصـي، اجلمعي، اجلماهريي   (االتصـال املخـتلفة     

العليا للسياحة  خلدمة صناعة السياحة الداخلية، وتتبلور أمهية عمل اهليئة         ) واخلـاص 

عـلى ضـبط املمارسات املهنية لإلعالم السياحي يف اململكة انطالقاً من االعتبارين             
 : التاليني

حتقـيق مقتضيات الوظيفة اإلعالمية للهيئة العليا للسياحة، اليت نصت عليها            -١
الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من النظام األساس للهيئة الصادر بقرار جملس            

مركز "قامة  هـ من قيام اهليئة بإ    ١٢/١/١٤٢١ وتاريخ   ٩قـم   الـوزراء ر  
 وذلك  ،معلومـات شامل وإعداد خطة إعالمية لتشجيع السياحة وتنشيطها        

 ".التنسيق مع اجلهات ذات العالقة وإصدار املواد اإلعالمية الالزمةد بع
 حتقـيق مـبدأ الـتكامل والتنسيق يف رعاية العمل اإلعالمي مع اجلهات              -٢

، حيث تعىن هذه    )وزارة الثقافة واإلعالم  (قائمـة يف اململكة     احلكومـية ال  
اجلهات، يف املقام األول، من خالل ما صدر عنها من سياسات وتنظيمات،            
باإلشـراف اإلداري على املمارسات اإلعالمية بشكل عام يف اململكة، يف           
حـني تسعى اهليئة العليا للسياحة لإلشراف املهين على املمارسات اخلاصة           

نشـاط السياحي باعتبار اإلعالم السياحي أداة رئيسة يف تفعيل السياحة           بال
 .الداخلية وتنميتها

وعلى رغم أمهية دور اإلعالم السياحي يف دعم تطور صناعة السياحة يف اململكة إال              
أنه ينبغي التأكيد على أنه انطالقاً من أن العمل اإلعالمي يقتضي ابتداء وجود حقائق             



 استراتيجية اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية
_______________________________________________________________________________________________________________

 

 ٥

ى التعبري عنها ونقلها للجماهري، فإنه ال ميكن لإلعالم السياحي          ملموسـة؛ ليعمل عل   
أن يوجد صناعة السياحة يف حال مل تكن هذه الصناعة موجودة بالفعل، مع اإلقرار              
بـدور صـناعة السـياحة، حبكم طبيعتها اإلنسانية اخلالقة، يف تطور املمارسات             

لك لتطور اإلعالم السياحي    اإلعالمية اخلاصة ا، فكلما منت صناعة السياحة أدى ذ        
 .وازدياد قدرته على التأثري واإلقناع

 

 : المملكةفي عالم السياحي اإل استراتيجيةأهداف  −

ـدف استراتيجية اإلعالم السياحي يف اململكة العربية السعودية لتحقيق األهداف           
 :التالية

ة وضـع األطـر التنظيمـية الكفيلة بقيام وسائل اإلعالم السعودية احلكومي            •
واألهلـية بدور فاعل يف دعم السياحة الوطنية، وذلك انطالقاً من السياسات            

 .والنظم اإلعالمية املرعية يف اململكة
 .حتديد األساليب املناسبة للممارسات املهنية لإلعالم السياحي يف اململكة •
 .حتديد عالقة اهليئة باجلهات اإلعالمية العاملة يف جمال اإلعالم السياحي •
ـ    • ياكل التنظيمية الكفيلة بقيام اإلدارات املتخصصة يف جمال اإلعالم         بـناء اهل

 .السياحي بدورها

إعداد البنية الالزمة لتوفري املعلومات اإلعالمية حول السياحة احمللية وإتاحتها           •
 . للجهات اإلعالمية الداخلية واخلارجية

يف جماالت  إعـداد برنامج لتطوير القدرات املهنية للكفاءات السعودية العاملة           •
 .االتصال واإلعالم السياحي

 .وضع اإلطار العام للتعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية •
 

 :ي في المملكةإلعالم السياحا استراتيجيةعناصر  −
تشـمل العناصر الرئيسة لالستراتيجية الشاملة لإلعالم السياحي يف اململكة خمتلف           

عالم السياحي، وتنتظم يف مثانية     اجلوانـب التنظيمـية واملهنـية لعمل االتصال واإل        
 :فصول، هي

 .مفهوم اإلعالم السياحي وأمهيته وواقعه يف اململكة: الفصل األول
 . اإلعالم السياحي يف اململكةمنطلقات: الفصل الثاين
 .أولويات عمل اإلعالم السياحي يف اململكة: الفصل الثالث
 .اململكةالبناء التنظيمي لإلعالم السياحي يف : الفصل الرابع

 .برنامج الدراسات والتدريب:  الفصل اخلامس
 .اإلطار العام للتعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية: الفصل السادس
 .مركز معلومات اإلعالم السياحي: الفصل السابع
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 الفصل األول
 مفهوم اإلعالم السياحي وأهميته وواقعه في المملكة
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 : مفهوم اإلعالم السياحي −

عـالم السياحي، أحد أمناط االتصال مبفهومه الشامل، ويعرب عن النشاط           يعـد اإل  
االتصـايل، الـذي يتم عرب وسائل اإلعالم املختلفة، لتداول معلومات معينة حول             
خمـتلف جوانـب صناعة السياحة، وبذلك يعد اإلعالم السياحي، بوصفه نشاطاً            

سة للنظام السياحي الوظيفي،    معلوماتياً يف املقام األول، أحد املكونات اخلمسة الرئي       
السـائح، اجتـاه املعلومات، النقل، عناصر اجلذب السياحي     : الـيت تتـلخص يف    

 .، اخلدمات والتسهيالت السياحية املتاحة)املقومات واملرافق(

األطر الفكرية واملمارسات   : وبذلك يتلخص مفهوم اإلعالم السياحي يف اململكة يف       
إلعالمية املتخصصة، وغري اإلعالمية، احلكومية     املهنـية الـيت تقـوم ا اجلهات ا        

واخلاصة يف اململكة العربية السعودية للتعريف بصناعة السياحة فيها، واملسامهة يف           
تطويـرها مـن خـالل التوعية والتوجه حنو االستثمار فيها، مبا يسهم يف زيادة               

ملكة، مع  املعروض من املنتجات السياحية، ويؤدي إىل اتساع سوق السياحة يف امل          
العمـل على مواكبة ما يعترض هذه الصناعة من عقبات، من خالل تداول احلوار              
احلـر اهلادف حول خمتلف جوانبها التنظيمية والتطبيقية، وفق السياسات واألنظمة           
اإلعالمية املعتربة يف اتمع السعودي، ووفق استراتيجية اإلعالم السياحي الصادرة          

 .عن اهليئة العليا للسياحة

وتبعاً لألدوار املنتظرة من اإلعالم السياحي فإنه يتعني أن تعمل ممارساته املهنية على             
التكامل مع اجلهود التسويقية اهلادفة لترويج املنتجات السياحية يف اململكة، وحفز           

 .اجلمهور بشكل مباشر الستهالكها

 :أهمية اإلعالم السياحي في المملكة −

 األمهية اخلاصة ملختلف جوانب هذه الصناعة، وتبعاً        تنبع أمهية اإلعالم السياحي من    
 :للطبيعة اخلاصة بصناعة السياحة يف اململكة، وتنبثق هذه األمهية من اجلوانب التالية

 
 : اتصالية متخصصةأهمية مهنية

دور املعلومات السياحية املتداولة عرب أمناط االتصال املختلفة يف اململكة،           −
لسياحية املقدمة يف اململكة، وتكوين صورا      يف تشكيل مالمح املنتجات ا    

لـدى اجلمهـور، وذلـك حبكم أن املعلومات إحدى مكونات النظام            
 .السياحي يف اتمع

ما تفرضه البيئة املعاصرة لالتصال يف اتمع السعودي، من ضرورة بذل            −
املـزيد من اجلهود االتصالية واإلعالمية إلقناع اجليل اجلديد من السياح           

طـنني مبا تتوافر عليه اململكة من مقومات سياحية؛ خصوصاً يف ظل            املوا
 .التقدم اهلائل الذي حدث يف جماالت االتصاالت يف اآلونة األخرية
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ارتباط العمل اإلعالمي يف اال السياحي، بسمات مهنية مميزة، تتمثل يف            −
ستدعي اعـتماد ممارسته املهنية، غالباً، على مدخلي التسلية والترفية، مما ي          

ضرورة تواءم ممارسات اإلعالم السياحي يف اململكة، مع الطبيعة اخلاصة          
 . باملمارسات املهنية يف هذا اال

 :اقتصاديةأهمية 
تتضـاعف أمهـية اإلعـالم السـياحي يف ظل وجـود طلـب كامن           −

Potential Demand تمع السعودي، ميكن حتويلهعلى السياحة يف ا ،
 وباستخدام االتصال التسويقي إىل طلب نشط      مـن خالل جهود اإلعالم    

Active Demand. 
يسهم االتصال واإلعالم السياحي، بأمناطه ووسائله املختلفة، بدور كبري          −

يف دعم تسويق املنتجات السياحية، مبختلف أنواعها، حيث ال ميكن، يف           
ظـل وفرة املنتجات السياحية وتقارب مستوياا، االقتصار على جودة          

 . تجاتهذه املن
ميـثل االستثمار يف جمال اإلعالم السياحي أحد أهم الفرص االستثمارية            −

املتاحة يف صناعة السياحة يف اململكة، وميكن أن يربز ذلك االستثمار يف            
 :عدد من ااالت، أمهها

 .امتالك الوسائل اإلعالمية املتخصصة يف اال السياحي 

السياحية ) وعة، املرئية، التقنية  املقروءة، املسم (إنتاج املواد اإلعالمية     
 .املتخصصة

تقـدمي االستشارات وإعداد الدراسات يف جمايل االتصال واإلعالم          
 .السياحي

تأهـيل الكـوادر العاملة يف ختصصات االتصال واإلعالم السياحي           
 . وتدريبهم

إعـداد وتنفيذ احلمالت االتصالية واإلعالمية املتخصصة يف اال          
 .السياحي

 .يق منتجات االتصال واإلعالم السياحيرصد وتوث 
) املهنية والفنية واإلدارية  (يعد العمل يف جماالت اإلعالم السياحي املختلفة         −

 .أحد أهم الفرص الوظيفية املتاحة للكوادر الوطنية
تعـد ممارسات اإلعالم السياحي جماالً رحباً لتداول اآلراء حول معوقات            −

م يف لفت نظر اجلهات احلكومية      صـناعة السياحة، ومشكالا، مبا يسه     
 . واخلاصة إىل طبيعة هذه املشكالت، للعمل على تالفيها
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تعـد ممارسـات اإلعالم السياحي ذات إسهام مهم يف تنمية اقتصاديات             −
العمـل السياحي يف اململكة، من خالل الكشف عن الفرص االستثمارية           

املستثمرين يف هـذا اـال، وبث روح التنافس بني املناطق السياحية و           
 . لتطوير منتجام السياحية

 :ثقافية -أهمية اجتماعية
أمهية منطي االتصال السياحي، الشخصي واجلمعي يف اتمع السعودي،          −

لكـون هـذا اتمع أحد اتمعات النامية اليت تتداول فيها املعلومات،            
 يف  بشكل كبري، مما يعين أمهية استثمار وسائل االتصال املختلفة لإلسهام         

إيصـال املعلومـات الصـحيحة والدقيقة؛  حبيث ال تسمح يف انتشار             
 .املعلومات املغلوطة اليت قد تؤثر سلباً على صناعة السياحة

تعد املمارسات االتصالية واإلعالمية السياحية املتخصصة يف اململكة رافداً          −
 مهماً جداً لدعم التوجه االجتماعي حنو استيعاب العمل السياحي وقبوله،         
 .نظًرا ألن صناعة السياحة من الصناعات املستحدثة يف اتمع السعودي

انطالقـاً مـن طبيعة صناعة السياحة، القائمة على التفاعل االجتماعي            −
والـثقايف بـني اتمعات، تتعاظم أمهية االتصال واإلعالم السياحي يف           

ن اململكـة لترسـيخ القيم واملبادئ، ودعم وحدة اتمع من ناحية، وم           

ناحـية أخرى، تطوير قدرة اتمع احمللي على استيعاب الثقافات العاملية           
وامـتالك املهـارات الالزمـة للتفاعل معها، مبا يقلل من التأثريات غري             

 .اإلجيابية لصناعة السياحة اجتماعياً وثقافياً
 
 :واقع اإلعالم السياحي في المملكة −

سياحي يف اململكة، من خالل عدة      يعـرض هذا اجلزء من التقرير لواقع اإلعالم ال        
بناءه التنظيمي وممارساته املهنية، وتعرض اجلمهور له، وقد مت حتديد  : حماور تتناول

: مالمـح هـذا الواقع، عرب مراجعة مستفيضة ألدبيات هذا املوضوع، املتمثلة يف            
 الكتـب، والبحوث، والدراسات امليدانية، إضافة إىل نتائج الزيارات امليدانية لعدد          

ويتم توضيح ذلك من خالل     . مـن مـناطق اململكة السياحية واستطالع جتارا       
 :اجلدول التايل
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 واقع اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية

 ١ الواقع التنظيمي

ممارساته بغية  علـى الـرغم مما يتوافر عليه اإلعالم السياحي من أهمية خاصة تستدعي قيام ممارساته وفق رؤى واستراتيجيات، توجه                    

تحقيق أهدافه المهنية والوطنية، وعلى الرغم من توافر العمل اإلعالمي بشكل عام في المملكة على عدد من التنظيمات اإلعالمية، إال أن                     

 : العمل في مجال اإلعالم السياحي في المملكة يتسم بعدة إشكاليات في مجال الرؤى واالستراتيجيات، تتمثل في ما يلي

عالم السياحي في المملكة للرؤى واالستراتيجيات المؤسسية المدونة التي تحدد منطلقاته، وأهدافه، وأساليب ممارساته              يفتقر اإل  -

ويعود ذلك لحداثة هذا المجال النوعي من اإلعالم في المجتمع ، األمر الذي أسهم في غياب السياسات                 . المهنـية المتخصصة  

نحصر في أبعاد محددة من النشاط السياحي، وإنما تأخذ في الحسبان الطبيعة الخاصة             الشاملة للعمل في هذا الجانب؛ بحيث ال ت       

، ورؤية المملكة ... )اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً، (أهمية مختلف جوانب هذه الصناعة     : بالسـياحة فـي المملكـة، مـن حيث        

 للبيئة السعودية،   ةمحددات االجتماعية والثقافي   الصناعة، وال  هالخاصـة للسـياحة، واألهداف االستراتيجية وقصيرة المدى لهذ        

 .واألطر التنظيمية المرعية في المجتمع ، وعالقة ذلك كله بالنشاط السياحي، وغير ذلك من األبعاد

نـتج عـن غـياب الرؤى واالستراتيجيات المؤسسية التي تعكس النظرة الوطنية الشاملة، قيام ممارسات اإلعالم السياحي في        -

 .م السعودية المختلفة، الحكومية والخاصة، على اجتهادات محدودةوسائل اإلعال

 أسـهم غـياب الرؤى واالستراتيجيات الوطنية الشاملة في اعتماد أغلب الممارسات اإلعالمية التي تتم في المناطق السياحية                   -

 .على الرؤى والمنطلقات الذاتية

حي، توجهت جل الممارسات اإلعالمية في المناطق ـ وبخاصة ما          انطالقـاً من تأثير النظرة المحدودة ألهداف اإلعالم السيا         -

يصـدر عـن لجان التنشيط السياحي من منتجات إعالمية ـ لتحقيق غايات تسويقية موسمية قصيرة المدى، ال تراعي مدى                    

 .أهمية استخدام تلك المناطق لقنوات إعالمية دائمة ودورية ذات استراتيجية محددة ومنضبطة

 
 

 تراتيجياتالرؤى واالس
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يفتقر اإلعالم السياحي في المملكة لوجود مرجعية إدارية مركزية، تعنى بالتخطيط له، وتقوم بتنظيم شؤونه، واإلشراف على تنفيذ مهامه،  

 :ىوتقويم أداء الجهات العاملة فيه، كما تفتقر المناطق السياحية إلى إدارات محلية متخصصة في اإلعالم السياحي، األمر الذي أدى إل

تعـدد جهات اإلشراف والرقابة على ممارسات اإلعالم السياحي، حيث تمارس عدد من األجهزة الحكومية المتخصصة وغير                  -

 .المتخصصة، اإلشراف المباشر وغير المباشر على العمل في هذا المجال

، يراد إيصالها للسياح المحليين     غياب العمل اإلعالمي السياحي الوطني، الذي يبلور رؤية وطنية موحدة لهذا النوع من اإلعالم              -

 .  والوافدين

سـيادة العشوائية واالزدواجية والتداخل في العمل اإلعالمي السياحي، حتى بين الجهات العاملة في هذا المجال داخل المناطق                   -

 ).لجان التنشيط السياحي، اإلدارات الحكومية، القطاع الخاص المستفيد من النشاط السياحي(السياحية نفسها 

-  

ضعف غالب الممارسات المهنية في مجال اإلعالم السياحي، لغياب الجهات اإلدارية المتخصصة في اإلشراف على هذا النوع                  -

 . من الممارسة، وندرة المواصفات القياسية لإلنتاج اإلعالمي تبعاً لذلك

 .بالمناطق السياحية في هذا المجالعدم إفادة اإلعالم السياحي في المملكة من الخبرات اإلعالمية التراكمية المتوافرة  -

  

 المرجعيات اإلدارية

 ٢ الواقع المهني لممارسات اإلعالم السياحي

تعانـي الجهات والوسائل اإلعالمية المحلية من عدم وجود الكفاءات المتخصصة في مجال اإلعالم السياحي، بل إن أغلب الممارسات المهنية في هذا المجال تأتي نتيجة                         

ية، ال تستند إلى خطط مرحلية، توضح أهداف رسائل اإلعالم السياحي ووظائفها وجمهورها، مما أدى إلى تدني الكفاية المهنية لممارسات اإلعالم السياحي                      لقـرارات آن  

 :   في المملكة، وهو ما يتضح مما يلي
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 ): المعلومات، الصياغات، المصطلحات(البناء المعلوماتي  -

اإلعالم السياحي في المملكة، تتسم المنتجات اإلعالمية المقدمة في هذا المجال بضعف عام في بنائها               نتـيجة لغـياب الرؤية الخاصة ب      

 .المعلوماتي، حيث تبدو أغلب هذه المواد خالية من المعلومات، مع عدم دقة المعلومات المتاحة في بعضها

 :المعالجة الفنية -

قروءة والمرئية والمسموعة، في المملكة معالجات ضعيفة ال تتناسب مع ما           تـبدو المعالجـات الفنـية لمنتجات اإلعالم السياحي، الم         

يفترضـه العمـل اإلعالمـي في المجال السياحي، ولذلك ال تساير هذه المنتجات مثيالتها من المنتجات اإلعالمية السياحية في الدول                     

تحديد الوسائل :   من ضعف عام في جوانب عدة، مثلومن خالل استقراء عدد من هذه المنتجات، يتضح أنها تعاني         . المـتقدمة سياحياً  

 .األكثر مالئمة لالستخدام في هذا المجال، والقدرة على االختيار المناسب لألشكال واألساليب اإلنتاجية المالئمة

 : الخطاب اإلعالمي -

حيث أولويات هذا الخطاب واتجاهاته     تتسـم أغلب منتجات اإلعالم السياحي في المملكة، بإشكاليات عدة في مجال الخطاب اإلعالمي من                

 :  وتوقيته، وهو ما يتضح من الجوانب التالية

 :الطرح الدعائي. ١

تتسـم معظم منتجات اإلعالم السياحي الحكومية والخاصة في المملكة باعتمادها على أساليب دعائية، ويتبن ذلك من خالل المبالغة في               

التي تتوافر عليها بعض مناطق المملكة بصرف النظر عن حقيقة هذه المقومات والمرافق             تقديم المقومات والمرافق والخدمات السياحية      

مـن حيث مدى تلبيتها للحاجات الرئيسة للسياح، األمر الذي ينعكس سلباً على الصورة الذهنية لطبيعة السياحة المحلية وسبل التعريف                    

 .بها

 :المثالية الوطنية، ومصادرة رغبات الجمهور. ٢

ظـم الطروحات اإلعالمية في مجال اإلعالم السياحي في المملكة، على المنطلقات الوطنية للدعوة للسياحة الداخلية، بشكل                 ترتكـز مع  

االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، ويتم ذلك في الغالب من خالل إثارة العواطف الوطنية            : يفـوق غـيرها مـن المنطلقات األخرى       

 .رح السياحة الداخلية بديال أفضل من مختلف الجوانب للسياحة الخارجيةبالتركيز على البعد الوطني، وط

جودة المنتجات، واتجاهات   

 الطرح
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 : الطرح التسويقي. ٣

تـبعاً لغـياب النظرة االستراتيجية التي تحدد أولويات الممارسات المهنية لإلعالم السياحي في المملكة؛ فقد توجهت أغلب ممارسات                   

افق والخدمات السياحية، مع أن ظروف البيئة السياحية في المملكة في الوقت            اإلعالم السياحي في المملكة نحو تسويق المقومات والمر       

تفترض عمل اإلعالم السياحي على تهيئة المجتمع ابتداء لقبول صناعة السياحة عبر            ) مرحلة العناية المركزة لتنمية السياحة    (الحاضر  

  .حو تسويق منتجاتهاالتوعية بمفهومها وأهميتها وأهدافها ومتطلبات نجاحها، قبل التوجه ن

تقـل المساحات المخصصة لالهتمامات السياحية في وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة مقارنة باالهتمامات النوعية األخرى،                -

رب إلى الحمالت   مـع اتسـام عـناية وسائل اإلعالم بهذا المجال بالموسمية، ولذلك فإن عمل اإلعالم السياحي في المملكة أق                  

 . الوقتية منه إلى العمل اإلعالمي المستمر المنظم الهادف إلحداث أثر تراكمي

تتسـم التغطـية اإلعالمية لالهتمامات السياحية في وسائل اإلعالم الرسمية في المملكة بعدم التوازن، حيث يتباين اهتمام هذه                    -

المختلفة، ويظهر ذلك من خالل تكثيف تغطيات اإلذاعة والتلفزيون         الوسـائل بالفعالـيات السياحية المقامة في مناطق المملكة          

 .ووكالة األنباء للفعاليات السياحية في مناطق معينة دون أخرى

تـبعاً لتبايـن حجم السوق السياحي في مناطق المملكة السياحية المختلفة، يتباين مدى اهتمام وسائل اإلعالم الخاصة، المحلية                    -

لفعاليات السياحية المقامة في هذه المناطق، لصالح المناطق ذات القدرة المالية الكبيرة، حيث تتحمل              وغـير المحلية، بتغطية ا    

 .مؤسسات القطاع الخاص العاملة في صناعة السياحة في هذه المناطق تكاليف تلك التغطيات

 التغطيات واتجاهاتها   مقدار

 الزمنية والمكانية

 ٣ دراسات الجمهور

 ال بأس به من الدراسات التي أعدت حول السياحة في المملكة، إال أن قلة منها تناولت اإلعالم السياحي، وهذا يشير إلى ضعف اهتمام الجامعات                         بالـرغم من وجود عدد    

ول السياحة  ظمت ح التي ن وطنية  الندوات  ومراكـز الـبحوث العلمـية فـي المملكة بهذا المجال، ذلك أن أغلب ما قدم في هذا المجال عبارة عن دراسات عرضت في ال                        

، ويتسم جل هذه الدراسات بالتوجه نحو األبعاد مستقلة قدمت لصالح بعض الهيئات والمصالح الحكومية المعنية بالسياحةالدراسات إضافة إلى عدد محدود من ال الداخلـية،   

 .التعرف على اتجاهات الجمهور نحو تلك الممارساتالتنظيرية دون التعرض للواقع التطبيقي لممارسات اإلعالم السياحي في المملكة، مع عدم محاولة 
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 الفصل الثاني
  اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعوديةمنطلقات
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 : تمهيد −

يقصـد مبـنطلقات اإلعـالم السياحي يف اململكة العربية السعودية اإلطار الرمسي        
 يشمل مبادئ   للممارسـات اإلعالمـية املتخصصة يف جمال السياحة احمللية الذي         

اإلعـالم السياحي وأهدافه ومقاصده العمومية، ودف املنطلقات إىل إجياد هوية           
واضحة وحمددة لإلعالم السياحي، تسهم يف تطوير األداء املهين ملمارسات اإلعالم           

اإلعالم تفعيل هذا النوع من     إعـداد الطاقـات البشرية القادرة على        السـياحي و  
ن خالل ترسخ البعد املؤسسي لإلعالم السياحي يف        ، وذلك م  يف اتمع املتخصص  

اململكـة، مبـا ميكن هذا اإلعالم املتخصص من القيام بدوره يف صناعة السياحة              
 .وتكوين صورة إجيابية عنها وفقاً للمفهوم املعتمد لدى اهليئة العليا للسياحة

 : وتنطلق سياسة اإلعالم السياحي يف اململكة مما يلي
 .لذي تدين به األمة عقيدة ومنهج حياةتعاليم اإلسالم ا -١
 .األطر املنظمة للعمل يف جمال صناعة السياحة يف اململكة -٢
السياسة اإلعالمية  : التنظيمات املرجعية للممارسات اإلعالمية يف اململكة      -٣

للمملكة، ونظام املطبوعات والنشر، ونظام املؤسسات الصحفية، ونظام        
 .مات ذات العالقةمحايةحقوق املؤلف، وحنوها من التنظي

املسـؤولية الوطنية لإلعالم السياحي القائمة على أساس العمل التكاملي           -٤
بني خمتلف قطاعات اتمع، وفقاً ملفهوم الشراكة املعتمد يف اهليئة العليا           

 .للسياحة

اإلقـرار بأن استثمارات القطاع اخلاص يف جمال اإلعالم السياحي           -٥
 . حتعد إحدى االستثمارات اهلادفة للرب

اتـباع مفهـوم العمل التراكمي لتحقيق التأثري املستهدف، مع مراعاة            -٦
 .التغريات املستقبلية والتعامل معها وفق ما تقتضيه هذه التغريات

 
 :في المملكة العربية السعوديةاإلعالم السياحي  أهداف −

 :  األهداف الوطنية-أوالً
 :اهلدف الرئيس

 .غرس روح االنتماء لدى املواطنني

 :اف الفرعيةاألهد
 .إبراز الوجه احلضاري املتميز للمملكة -١
 . الكشف عن املقومات السياحية املختلفة اليت تتوافر عليها مناطق اململكة -٢
 .حتفيز دوافع اإلقبال على السياحة الداخلية -٣
العمـل على تيسري التوافق االجتماعي بني خمتلف مستويات التحضر يف            -٤

 .اتمع
هلادف لآلراء حول خمتلف اجلوانب الوطنية      إتاحـة فرص التداول احلر ا      -٥

 .لصناعة السياحة
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 : األهداف البيئية-ثانياً

 :اهلدف الرئيس
 .دعم التوجه اإلجيايب للتعامل مع البيئة يف املناطق السياحة

 :األهداف الفرعية
 .التعريف مبقومات السياحة البيئية يف اململكة -١
ع خمتلف عناصر البيئة    تنمـية الوعـي العـام بأساليب التعامل األمثل م          -٢

 .الطبيعية يف اململكة
 .تنمية الوعي العام بأساليب االستخدام األمثل للمنتجات السياحية -٣
 .تنمية الوعي العام للتقليل من اآلثار البيئية السلبية للتنمية السياحية -٤
إتاحـة فـرص التداول احلر لآلراء حول خمتلف اجلوانب البيئية لصناعة             -٥

 .السياحة
 
 :هداف االجتماعيةألا -لثاًثا

 :اهلدف الرئيس
 .دعم التوجه االجتماعي اإلجيايب حنو صناعة السياحة

 
 

 :األهداف الفرعية
يئة اتمع لتقبل السياحة وفقاً ملفهومها املعتمد يف اهليئة العليا للسياحة،            -١

 .واملقر من أعلى مستويات الدولة
 .راغالتوعية باملفاهيم اإلجيابية لإلجازات وأوقات الف -٢
تعزيز احترام املواطنني للسياح مبختلف فئام وأنواعهم، والتعامل معهم          -٣

بصـورة حسـنة مـن مـنطلق الضـيافة الكرمية اليت تعد أهم مسام               
 .وخصائصهم

 . دعم احترام السياح غري املواطنني لقيم اتمع السعودي ومبادئه -٤
 املناطق  تشـجيع احملافظـة عـلى التقاليد ومظاهر احلياة االجتماعية يف           -٥

 .السياحية
إتاحة فرص التداول احلر والبناء لآلراء حول اجلوانب االجتماعية لصناعة           -٦

 .السياحة
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 :األهداف الثقافية -رابعاً

 :اهلدف الرئيس
 .دعم التفاعل الثقايف اإلجيايب لصناعة السياحة

 :األهداف الفرعية
 .التعريف بالتراث الثقايف املادي وغري املادي للمملكة -١
دعـم قنوات االتصال الثقايف بني مواطين اململكة والقادمني للسياحة من            -٢

 .اخلارج
 .دعم احترام السياح غري املواطنني خلصوصية اتمع السعودي وثقافته -٣
 . تشجيع احملافظة على الفنون والصناعات واحلرف التقليدية -٤
صناعة إتاحـة فرص التداول احلر والبناء لآلراء حول اجلوانب الثقافية ل           -٥

 .السياحة
 

 :قتصاديةالهداف ا األ-خامساً
 اهلدف الرئيس 

 .االستثمار اإلجيايب لصناعة السياحة يف دعم االقتصاد الوطين
 
 

 :األهداف الفرعية
الـتعريف بالفـرص االسـتثمارية املتاحة يف ااالت املختلفة لصناعة            -١

 .السياحة
 . ات السياحيةالتكامل مع الوسائل التسويقية األخرى لترويج املنتج -٢
الـتعريف بالفرص الوظيفية املتاحة يف صناعة السياحة وتشجيع الشباب           -٣

 .السعودي على اإلفادة منها
تعزيز مبدأ الشراكة بني اهليئة العليا للسياحة ومجيع قطاعات اتمع ذات            -٤

 .العالقة بصناعة السياحة
لصناعة إتاحة فرص التداول احلر لآلراء حول خمتلف اجلوانب االقتصادية           -٥

 .السياحة
 
 
 
 
 
 
 
 



 استراتيجية  اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية
_______________________________________________________________________________________________________________

 

١٨

 
 :مواد المنطلقات اإلعالمية −

 :تمهيد
تتناول منطلقات اإلعالم السياحي يف اململكة اإلطار العام للجوانب الفكرية واملهنية       
هلـذا الـنوع املتخصـص من اإلعالم يف اململكة، ويشمل ذلك مضمون وشكل              

) املسموعة، والتقنية املطبوعة، املرئية،   (الرسـائل اإلعالمـية السياحية املتخصصة       
املوجهة ملختلف فئات اجلمهور الداخلي واخلارجي، اليت تصدرها خمتلف قطاعات          

لتحقيق أهداف اإلعالم   ) اجلهات احلكومية، واخلاصة، واخلريية، واألفراد    (اـتمع   
 :السياحي، وتتكون السياسة من املواد التالية

 
 : اإلطار العقدي والفكري-أوالً

 :المادة األولى

يلـتزم اإلعالم السياحي يف اململكة العربية السعودية باإلسالم الذي تدين به األمة             
شـريعة ومنهج حياة، ويعمل على التعبري عن الفكر اإلسالمي األصيل الذي يتسم             

 .بالوسطية واالعتدال

 :الثانيةالمادة 

يسـتبعد اإلعـالم السياحي من وسائله كل ما يتعارض مع قيم اتمع ومبادئه،              
يدعـو إىل احـترام العادات والتقاليد واألعراف السائدة يف املناطق املختلفة من             و

اململكة، ويتصدى اإلعالم السياحي للتحديات اإلعالمية ذات العالقة بصناعة 
 .السياحة املوجهة للجمهور داخل اململكة

 : المادة الثالثة

، ما دامت ممارساته حـرية التعبري يف اإلعالم السياحي يف اتمع السعودي مكفولة        
تستهدف حتقيق الصاحل العام، وتلتزم بالسياسة اإلعالمية للمملكة، وما يستند إليها           

 .من أنظمة ولوائح

 

 :اإلطار الوطني -ثانياً
 :المادة الرابعة

يلتزم اإلعالم السياحي بتحقيق املصاحل الوطنية العليا للمملكة، ويسعى للتعبري عن           
عية املتميزة، ويربز ما تتوافر عليه اململكة من مقومات         هويـتها الثقافـية واالجتما    

 . ومرافق سياحية

 :خامسةالمادة ال

يعمـل اإلعـالم السياحي على خدمة رؤية اململكة لصناعة السياحة، من خالل             
التعريف ا وبيان انعكاساا اإلجيابية يف ااالت كافة، ويسعى لرفع الوعي العام            

مبسؤوليتها الوطنية جتاه صناعة    ) مؤسسات وأفراد  (لـدى خمتلف قطاعات اتمع    
 . السياحة
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 :سادسةالمادة ال

يسـعى اإلعالم السياحي إىل التعريف باملقومات واملرافق واملنتجات السياحية اليت           
تـتوافر عليها مناطق اململكة، ويعمل على التعريف بثقافة اململكة وتراثها األصيل            

بيئية، وفق ممارسات تتسق مع أولويات تنمية هذه        املـادي وغري املادي، وثرواا ال     
 .الصناعة يف اتمع السعودي

 :سابعةالمادة ال

يسهم اإلعالم السياحي يف تعميق عاطفة والء املواطنني لبالدهم، ويدعم اعتزازهم           
مبـا أفاء اهللا به عليها من مقومات اجلذب السياحي املتنوعة، ويذكي روح االنتماء         

 لـدى الشعوب العربية واإلسالمية، مبا يعزز تطلعات تلك          العـريب واإلسـالمي   
 .الشعوب للسياحة يف اململكة

 
 : اإلطار المهني-ثالثاً

 :جمهور اإلعالم السياحي -أ

 :لثامنةالمادة ا

 تـتوجه رسـائل اإلعـالم السـياحي إىل اجلمهور مبختلف خصائصه الثقافية             
وحيرص اإلعالم  . ارجهاواالجتماعـية ومساتـه الدميوغرافـية داخل اململكة وخ        

 .السياحي على اتساق خطابه اإلعالمي مع تلك اخلصائص والسمات
 

 
 :تاسعةالمادة ال

يهـتم اإلعـالم السياحي باألسرة يف اتمع السعودي تقديًرا لدورها الرئيس يف             
التنشـئة السياحية املستنرية واختاذ القرارات السياحية، ويويل اإلعالم السياحي يف           

ر أمهية خاصة لفئة الشباب العريضة يف اتمع؛ نظراً حلساسية املرحلة اليت            هذا اإلطا 
 .ميرون ا، ودورها يف تشكيل توجهام السياحية

 
 : وسائل اإلعالم السياحي-ب

 :عاشرةالمادة ال

يقوم اإلعالم السياحي بدوره يف جمال التنشئة السياحية والتعريف مبقوماا ومرافقها           
التكاملي بني املؤسسات اإلعالمية املتخصصة وغريها من       عـلى أسـاس العمـل       

مؤسسـات اـتمع احلكومية واخلاصة، الرحبية وغري الرحبية، وخباصة املؤسسات           
 .التعليمية والتربوية واالجتماعية

 :  الحادية عشرةالمادة

يقوم اإلعالم السياحي بدوره يف جمال تسويق املنتجات السياحية على أساس العمل            
ملي بني املؤسسات اإلعالمية املتخصصة وغريها من مؤسسات القطاع اخلاص          التكا

 .العاملة يف جمال التسويق واإلعالن والدعاية
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 :  الثانية عشرةالمادة

يسـعى اإلعالم السياحي للتكامل مع املؤسسات اإلعالمية العاملة يف هذا اال يف        
التجارب ويسهم يف تطوير هذا     خمتلف دول العامل، مبا يساعد على تبادل اخلربات و        

 . النوع من اإلعالم يف اململكة

 : الثالثة عشرةالمادة

يؤكد اإلعالم السياحي على الدور الوطين للقطاع اخلاص، ويشجع على االستثمار           
يف صـناعة السـياحة من خالل ملكية وسائل اإلعالم املتخصصة يف هذا اال،              

شارات وإعداد الدراسات، وتأهيل الكوادر     وإنـتاج املواد اإلعالمية، وتقدمي االست     
العاملة وتدريبها، وإعداد احلمالت املتخصصة وتنفيذها، ورصد منتجات االتصال         

 . واإلعالم السياحي وتوثيقها

 :الرابعة عشرةالمادة 

يؤكـد اإلعالم السياحي على املنافسة بني الوسائل اإلعالمية العاملة يف هذا اال،             
ملكة، ويدعو إىل إجياد متيز خاص لكل وسيلة أو منطقة، مبا           يف خمـتلف مناطق امل    

 .يسهم يف إثراء العمل اإلعالمي يف صناعة السياحة اململكة
 
 
 
 
 

 : مضامين اإلعالم السياحي-ج

 : خامسة عشرةالمادة ال

يلتزم اإلعالم السياحي باستخدام اللغة العربية الفصحى يف خماطبته للجمهور العريب           
ـ     ارج، ويستبعد توظيف اللهجات احمللية، ما مل تقتض الضرورة         يف الداخـل واخل

ويسعى اإلعالم السياحي ملخاطبة اجلمهور غري      . أو االجتماعـية ذلك   /املهنـية و  
 .العريب عرب لغاته األصلية

 :سادسة عشرةالمادة ال

يلـتزم اإلعالم السياحي يف كل ما يصدر عنه باملصداقية، ويعتمد على املعلومات             
 . آلنية، ويبتعد عن املبالغات، ويترفع عن املهاتراتالدقيقة وا

 :لسابعة عشرةالمادة ا

يتوخى اإلعالم السياحي املوضوعية من خالل تقدمي املعلومات السياحية اردة اليت           
تسـاعد اجلمهـور عـلى اختاذ القرارات السياحية اخلاصة م من حيث الزمان              

اتية، ويلتزم اإلعالم بإتاحة فرص واملكـان، وال يصـادر رغـبام وتوجهام الذ        
 .الظهور لوجهات النظر املتباينة حول مجيع املوضوعات املتعلقة بصناعة السياحة
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 :لثامنة عشرةالمادة ا

حيـرص اإلعـالم السياحي على تغطية مجيع املنتجات السياحية يف خمتلف مناطق             
قيم املهنية لتلك   اململكـة، مـع اعتماد حجم التغطيات اإلعالمية ونوعها على ال          

 .املنتجات

 :التاسعة عشرةالمادة 

يعمـل اإلعالم السياحي وفق خطط إعالمية ممتدة طوال العام، تكفل قيام وسائل             
اإلعـالم العامة واملتخصصة بدورها يف تنمية صناعة السياحة يف اململكة، ويسعى            

 .  لتبين بعض احلمالت اإلعالمية املوجهة

 :العشرونالمادة 

عالم السياحي باملعايري املهنية املتقدمة لإلنتاج اإلعالمي يف جانيب الشكل          يلـتزم اإل  
واملضـمون، وحيـرص يف مواده التعريفية والتوعوية والتثقيفية والترفيه على تتبع            

 .املداخل املهنية املناسبة للتأثري، ويسعى إىل مواكبة ما يستجد يف هذا اال

 : الحادية والعشرونالمادة

ـ    الم السياحي اإلسهامات املتميزة للمؤسسات واألفراد يف خمتلف         يشـجع اإلع
 . جماالت صناعة السياحة، من خالل إبراز إنتاجهم والتعريف به

 
 
 

 : القائمون باالتصال في اإلعالم السياحي-د

 :الثانية والعشرونالمادة 

شرافاً إ(يقـوم عـلى اإلعالم السياحي جبوانبه املختلفة الفكرية واملهنية واإلدارية            
كوادر مؤهلة، وتلتزم مؤسسات اإلعالم السياحي      ) وختطـيطاً وتنفـيذاً وتقوميـاً     

 .احلكومية واخلاصة بتطوير قدرات الكفاءات العاملة ا، وتتعهدها بالدعم والرعاية

 :الثالثة والعشرونالمادة 

حتـرص وسائل اإلعالم احلكومية واخلاصة على تقدير األوضاع الوظيفية للعاملني           
، مبا يتناسب مع الطبيعة التخصصية لإلعالم السياحي وما تتطلبه ممارساته املهنية            ا

 .من جهود مميزة
 
 :   الدراسات والتوثيق اإلعالمي-هـ

 :الرابعة والعشرونالمادة 

يدعـو اإلعالم السياحي إىل االهتمام بتخطيط العمل اإلعالمي وتقوميه وفق أسس            
، يقوم عليها متخصصون يف     )ميدانية وحتليلية (علمية، ترتكز على دراسات تطبيقية      

 .الدراسات اإلعالمية
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 : الخامسة والعشرونالمادة

يقـدر اإلعـالم السـياحي الرأي العام السائد حول صناعة السياحة يف اململكة،              
وتسـعى املؤسسات اإلعالمية إىل توفري اإلمكانات الالزمة لقياسه والتعرف على           

 .  اجتاهاته

 : والعشروندسةاالمادة الس

يهـتم اإلعالم السياحي بتوثيق كل ما يصدر عنه من منتجات إعالمية يف الوسائل              
، ويعمل على توثيق ما تتناوله      )املطـبوعة، املرئية، املسموعة، والتقنية    (املخـتلفة   

 .وسائل اإلعالم اخلارجية عن صناعة السياحة يف اململكة

 : السابعة والعشرونالمادة 

 اإلعالم السياحي يف املؤسسات احلكومية واملؤسسات اخلاصة،        ختضع مجيع وسائل  
الرحبية وغري الرحبية، يف اململكة العربية السعودية ملواد هذه  املنطلقات، وما يصدر             

 . عنها من أنظمة ولوائح
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 الفصل الثالث
أولويات اإلعالم السياحي في المملكة
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 :تمهيد

 اململكة ألهدافه العمل وفق أولويات حمددة       يسـتلزم حتقـيق اإلعالم السياحي يف      
تنسـجم مع واقع صناعة السياحة يف اململكة، ومتكن قيام هذا النوع من اإلعالم              
بـدوره يف تنمـية هـذه الصناعة، وتشمل هذه األولويات خمتلف جوانب العمل         

اجلمهـور املستهدف، وتوجهات اخلطاب اإلعالمي،      : اإلعالمـي مـن حيـث     
مية واالتصالية املناسبة، إضافة إىل األدوار اليت يتعني أن تطلع ا           واألساليب اإلعال 

 .مؤسسات اتمع املختلفة لإلسهام يف حتقيق أهداف االتصال السياحي

وبـناًء على ذلك، فقد مت تقسيم أولويات العمل اإلعالمي تقسيماً مرحلياً يشمل             
نية الالزمة لكل مرحلة،    اجتاهات اخلطاب اإلعالمي ومراحله، واملدة الزم     : كالً من 

واجلمهـور املسـتهدف، وذلك وفقاً ملستوى وطبيعة املعرفة املتحققة عن صناعة            
السـياحة يف اململكـة، برؤيـتها اخلاصة وما تشتمل عليه من مقومات ومرافق،              
ومنـتجات سياحية، لدى اجلمهور الداخلي واخلارجي مبختلف فئاته، وما تفرضه           

ولتيسري مهمة تفصيل   . عامل مهين خاص بذلك   أهـداف اإلعـالم السياحي من ت      
أولويات العمل اإلعالم السياحي؛ فقد مت تقسيم اخلطاب اإلعالمي يف هذا الصدد            

 :إىل ثالثة أنواع، هي
 
 
 

 :اخلطاب التوعوي -١

ميثل هذا اخلطاب اخلطوة األوىل للتعامل اإلعالمي مع خمتلف اجلوانب ذات العالقة            
ة البيئة احمللية لتقبل السياحة وفقاً ملفهومها املعتمد        بصناعة السياحة، ويستهدف يئ   

يف اململكـة، إضـافة إىل سعيه لتشجيع السلوكيات اإلجيابية الالزمة لنجاح هذه             
الصـناعة احلديثة يف اتمع السعودي، وينتظر أن حيقق اخلطاب التوعوي، الذي            

ل مخس سنوات   ستقتصر رسائله على اجلمهور الداخلي من املواطنني، أهدافه خال        
مـن العمل اإلعالمي واالتصايل املستمر؛ حبيث تتزامن مع خطة العمل املعتمدة يف             

 .مشروع تنمية السياحة الوطنية

 :اخلطاب التعريفي -٢

يعرب هذا اخلطاب عن املرحلة الثانية من مراحل عمل اإلعالم السياحي يف اململكة،             
اخلارجية باتت مهيأة خالهلا    إن البيئة احمللية و   : وهـي املـرحلة الـيت ميكن القول       

الستقبال مواد إعالمية دف إىل التعريف باملقومات واملرافق واملنتجات السياحية          
اليت تتوافر عليها مناطق اململكة املختلفة، وعلى املستوى احمللي يتوقع أن يؤدي هذا             
اخلطاب أهدافه خالل مخس سنوات، حبيث ميكن ضمان التعريف بأغلب جوانب           

لسياحة، أما على املستوى اخلارجي فإن مدة هذا اخلطاب ستتحدد بناء           صـناعة ا  
 الدراسات اليت يتعني القيام ا للتعرف على مدى اهتمام اجلمهور يف            جعـلى نتائ  

الدول املختلفة بالسياحة يف اململكة، إضافة إىل قدر املعلومات املتوفرة لديهم عنها            
 .   حوهلاونوعها، واحتياجام املعرفية املستقبلية
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 :اخلطاب اإلقناعي -٣

يعـرب هذا اخلطاب الذي يستمر العمل به، على املستوى احمللي، عشر سنوات من              
العمـل اإلعالمي اهلادف إلقناع اجلماهري بإجيابيات السياحة الداخلية يف اململكة           
عـلى خمتلف األصعدة؛ بغية دفع هذه اجلماهري الختاذ اجتاهات وسلوكيات إجيابية            

 باجتاه اجلمهور اخلارجي فستتحدد املدة الالزمة لتحقيق هذا اخلطاب          حنوهـا، أما  
 .ألهدافه بناء على نتائج الدراسات اليت ينبغي القيام ا الحقاً

وعـلى الرغم من تقسيم العمل اإلعالمي بناء على اخلطابات اإلعالمية اليت تسود             
تقسيم ال يلغي   خالل كل مرحلة من مراحل عمل اإلعالم السياحي، إال أن هذا ال           

العمل على حنو متزامن قد يستدعي ظهور اخلطابات الثالثة خالل مرحلة واحدة،            
مع التأكيد على ضرورة تفاوت أولويات املمارسات اخلاصة بكل خطاب حبسب           

 .احتياجات اجلمهور املستهدف

 
 :لمستهدفا أولويات خطاب اإلعالم السياحي وجمهوره -أوالً

 :املواطنون -١

ة اليت متر ا صناعة السياحة يف اتمع السعودي، وانطالقاً من متطلبات            تبعاً للطبيع 
عمل اإلعالم السياحي يف اململكة يف ضوء ما أشارت إليه الدراسات املتخصصة يف             
هذا اال تتحدد أولويات خطاب اإلعالم السياحي جتاه مجهور املواطنني وفق أربع         

 :مراحل على النحو التايل

وتستمر ملدة مخس سنوات، تبدأ من شهر ربيع الثاين         : املـرحلة األول  
املوافق مايو  (هـ،١٤٢٩ هــ، وتنـتهي يف شـهر مجادى األوىل           ١٤٢٥
 ).م٢٠٠٨م، وتنتهي بنهاية شهر يونيو ٢٠٠٤

 : تكون أولويات اإلعالم السياحي يف اململكة خالل هذه املرحلة وفقاً ملا يلي

 :نوع اخلطاب اإلعالمي -

سياحي يف هذه املرحلة وفق رؤية مفادها أن القطاعات العريضة يف           يعمل اإلعالم ال  
اـتمع حباجة إىل التوعية باملفهوم الصحيح لصناعة السياحة وفقاً لرؤية اململكة،            
ومبقتضـيات التفاعل اإلجيايب معها، مع وجود نسبة أقل من اجلمهور ميكن اجلزم             

 التعرف على املرافق واملقومات     بتجاوزها مرحلة احلاجة للتوعية، لكنها حباجة إىل      
: واخلدمات السياحية املتاحة، يلي ذلك النسبة األقل من اجلمهور اليت ميكن القول           

إن لديهـا معرفة جيدة بصناعة السياحة، لكنها حباجة ماسة لإلقناع باإلقبال على             
ولذلك فتكون أولوية اخلطاب اإلعالمي يف هذه املرحلة توعويا يف املقام           . بـراجمها 

 .األول، مث تعريفيا يف الدرجة الثانية مث إقناعيا يف املستوى الثالث

 
 :اجلمهور املستهدف -

 : حبسب اجلنس واملرحلة العمرية  -

نظـراً ملتطلـبات ثقافة اإلحالل لدى األطفال باجتاه ترسيخ املفاهيم اإلجيابية            
ملرحلة للسـياحة لدى اجلمهور اجلديد؛ فإن أولويات العمل اإلعالمي يف هذه ا           
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تقتضـي الـبدء بتوجيه الرسائل اإلعالمية إىل مجهور األطفال، يليهم الشباب،            
ونظـراً لضـعف إجيابية توجه الرجال حنو السياحة الداخلية مقارنة بالنساء يف             
اـتمع السعودي يتعني أن حيتل الرجال املرتبة الثالثة يف سلم أولويات اهتمام             

 وأخرياً يأيت النساء يف املرتبة الرابعة؛ نظًرا        اإلعالم السياحي خالل هذه املرحلة،    
 .ملواقفهن اإلجيابية من السياحة الداخلية

 : حبسب التعليم-

نظًرا ألن ذوي املستوى التعليم املنخفض يبدون اهتماماً أكرب بالسياحة الداخلية           
مقارنـة بـذوي التعليم املتوسط والعايل، إضافة إىل تأثر مستوى الوعي لدى             

ستوى حتصيله العلمي، فإن أولويات عمل اإلعالم السياحي تفترض         اجلمهور مب 
الـتوجه حنـو اجلمهور ذوي التعليم املنخفض بالدرجة األوىل، يليهم أصحاب            

 .التعليم املتوسط، مث العايل

 : حبسب الدخل -

حيـث تشري الدراسات إىل أن أصحاب الدخل املنخفض يعدون األكثر إقباالً            
مقارنة بأصحاب الدخل املتوسط والعايل، عليه يتعني       عـلى السياحة الداخلية     

التوجه ابتداء حنو اجلمهور من ذوي الدخول املنخفضة فاملتوسطة فالعالية على           
 .التوايل

 
 

 :حبسب اإلقبال على السياحة -

نظراً ألن اجلمهور ينقسم من حيث مدى اإلقبال على السياحة إىل ثالث فئات             
حة اخلارجية، وفئة أخرى تبدي اهتماماً أكرب فـئة تـتجه غالباً للسيا    : رئيسـة 

بالسياحة الداخلية، وفئة ثالثة حمجمة عن السفر بغرض السياحة سواء يف الداخل     
أو اخلـارج، فإنـه يتعني البدء بالفئة اليت تقبل على السياحة الداخلية لتوعيتها              

توجهات باملفهوم احلقيقي للسياحة يف اململكة، وما يترتب على هذا املفهوم من            
وسلوكيات، ونظراً ملا حتتاجه فئة احملجمني عن السياحة من توعية قد تسهم يف             
تعزيز رغبتهم يف اإلقبال على هذا النشاط؛ فإن من املهم أن يأيت أفراد هذه الفئة               
يف املرتـبة الثانـية ضمن أولويات اخلطاب التوعوي، على أن تأيت فئة السياح              

جية يف املرتبة الثالثة ضمن أولويات هذا       الذيـن يقـبلون عـلى السياحة اخلار       
 . اخلطاب، لكوم ال ميثلون هدفاً آنياً لصناعة السياحة يف اململكة

وتستمر ملدة مخس سنوات، تبدأ من شهر مجادى اآلخرة         : املـرحلة الثانـية   
م، ٢٠٠٨املوافق يوليو   (هـ،١٤٣٤هــ، وتنتهي يف شهر رجب       ١٤٢٩

 ).م٢٠١٣وتنتهي بنهاية شهر يونيو 

 : تكون أولويات اإلعالم السياحي يف اململكة خالل هذه املرحلة وفقاً ملا يلي
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 :نوع اخلطاب اإلعالمي -

انطالقا من افتراض يؤ البيئة احمللية خالل املرحلة األوىل لتقبل السياحة يف اململكة             
عمل وفقـاً ملفهومها املعتمد، وانطالقاً من افتراض تنفيذ خطة العمل اخلمسية اليت ت          

اهليـئة العلـيا للسياحة على إجنازها، إضافة إىل حتول أغلب قطاعات اتمع إىل              
الـتعامل اإلجيايب مع خمتلف جوانب صناعة السياحة، فإنه يتعني أن يتوجه خطاب             
اإلعالم السياحي ـ يف املقام األول ـ خالل هذه املرحلة حنو التعريف باملقومات             

 تتوافر عليها مناطق اململكة، وتبعاً الحتمال عدم        واملرافق واملنتجات السياحية اليت   
حتقـق مجـيع أهداف اخلطاب التوعوي خالل املرحلة األوىل، إضافة إىل احتمال             
حـدوث بعـض الظواهر والسلوكيات اليت يتعني العمل على التوعية ا؛ فإنه من             

  حني يأيت  املهـم أن يأيت اخلطاب التوعوي يف املرتبة الثانية خالل هذه املرحلة، يف            
 .اخلطاب اإلقناعي يف املرتبة الثالثة

 
 :اجلمهور املستهدف -

 : حبسب اجلنس واملرحلة العمرية -

عـلى الـرغم من أن األطفال ميثلون اجلمهور األوىل باالهتمام يف هذه املرحلة              
بالنظر إىل أمهية إعداد أفراد هذه الفئة للتعامل األمثل مع صناعة السياحة، إال أنه              

 للقدرات الذهنية احملدودة هلذه الفئة مبا قد ال ميكنهم من إدراك الرسائل         ونظـراً 
اإلعالمـية التعريفـية الـيت حيملها خطاب هذه املرحلة؛ فإنه من املتعني توجه              

اخلطاب التعريفي للشباب يف املرتبة األوىل، وللسبب ذاته يتعني أن يتأخر           
ونظراً ملا سبقت اإلشارة إليه من      االهـتمام باألطفـال ليأتوا يف املرتبة الرابعة،         

اهـتمام النساء بالسياحة الداخلية ودورهن الفاعل يف اختاذ القرارات السياحية؛           
فإنـه مـن املهم أن يأتني يف املرتبة الثانية، وأن يأيت االهتمام بالرجال يف املرتبة            

 .الثالثة

 : حبسب التعليم-

 قدراً كافياً من االهتمام     نظـرا ألن أصـحاب التعلـيم العايل غالباً ال يبدون          
بالسـياحة الداخلية، فيتعني توجه اخلطاب التعريفي لإلعالم السياحي، يف املقام           

وحيث . األول، هلذه الفئة رغبة يف جذب اهتمامها بصناعة السياحة يف اململكة          
يتوقع أن يسهم املستوى الثقايف احملدود ألصحاب التعليم املنخفض يف احلد من            

م املواد اإلعالمية التعريفية واستيعاا، فتتأخر هذه الفئة لتأيت يف          قدرم على فه  
املرتبة الثالثة يف أولويات اإلعالم السياحي، بعد أصحاب التعليم املتوسط الذين           

 . حيتلون املرتبة الثانية

 : حبسب الدخل -

وبالـنظر ملستوى الدخل، فإن من املهم العناية بأصحاب الدخول العالية الذين            
دو قدرـم عـلى اختاذ القرارات السياحية أعلى، ويؤمل كسبهم ملصلحة        تـب 

السياحة الداخلية، يليهم أصحاب الدخول املتوسطة الذين يأتون يف املرتبة الثانية           



 استراتيجية  اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية
_______________________________________________________________________________________________________________

 

٢٨

 
مـن حيث القدرة على اإلنفاق السياحي، وتبعاً لذلك يتعني أن يأيت أصحاب             

 .لويات اخلطاب التعريفيالدخول املنخفضة يف املرتبة الثالثة يف إطار سلم أو

 :حبسب اإلقبال على السياحة -

وتبعاً الجتاهات اجلمهور حنو ممارسة السياحة يفترض السعي خالل هذه املرحلة           
عـلى استثمار اخلطاب التعريفي لدفع احملجمني عن السياحة بنوعيها الداخلية           

لداخلية، واخلارجـية على اختاذ قرارات إجيابية تقودهم لإلقبال على السياحة ا          
وذلك من خالل السعي إلثارة الرغبة يف نفوسهم لتجربة السفر الداخلي دف            
السـياحة، بعـد ذلك يتعني توجه اخلطاب التعريفي للفئة اليت يفضل أفرادها             
السياحة الداخلية؛ لكوم ميثلون اجلمهور احلايل لإلعالم السياحي، يف حني تأيت 

خلارجية يف املرتبة الثالثة؛ ذلك أن املعلومات       العـناية بالفئة اليت تفضل السياحة ا      
اليت يقدمها اخلطاب التعريفي يف هذه املرحلة قد تبدو غري قادرة على جعل أفراد   

 . هذه الفئة يعيدون النظر يف موقفهم من السياحة الداخلية

هـ إىل  ١٤٣٤وتستمر ملدة ستة أشهر، تبدأ من شهر شعبان         : املرحلة الثالثة 
 ).م٢٠١٣املوافق يوليو إىل اية شهر ديسمرب (هـ ١٤٣٥رم اية شهر احمل

ويـتم خالهلا هذه املرحلة إجراء عدد من الدراسات امليدانية والتحليلية اهلادفة            
لتقومي خمرجات اإلعالم السياحي يف اململكة خالل املرحلتني السابقتني، وذلك          

 التوعية  ـدف الـتأكد مـن مدى حتقق أهداف اإلعالم السياحي يف جمايل            
والـتعريف مبا يساعد على اختاذ القرارات الالزمة لالنتقال إىل املرحلة اخلطاب            

اإلقـناعي أو الـتفكري يف استحداث مراحل أخرى تتناسب مع الوضع            
 .الراهن آنذاك

هـ، ١٤٣٥وتستمر ملدة عشر سنوات، تبدأ من شهر صفر         : املرحلة الرابعة 
م، وتنتهي بنهاية شهر    ٢٠١٤ر  يناي( هـ  ١٤٤٤وتنتهي يف شهر ذي القعدة      

 ).م٢٠٢٣يونيو 

 :تكون أولويات اإلعالم السياحي يف اململكة خالل هذه املرحلة وفقاً ملا يلي

 
 :نوع اخلطاب اإلعالمي -

يف حالة ما إذا دلت الدراسات التقوميية املشار إليها يف املرحلة السابقة على مستوى        
 اجلمهور املستهدف مبضامني    تلدى فئا الوعـي مبفهوم السياحة الداخلية وأمهيتها       

اخلطـاب اإلعالمي يف اتمع وعلى مستوى التأثري الذي أحدثه اإلعالم السياحي            
خـالل املرحلـتني األوىل والثانية، إضافة إىل حتديد معرفتهم مبقوماا ومرافقها،            

يئة ومنتجاا، وانعكاسات معطياا على خمتلف جوانب التنمية يف اململكة، فإن الب          
اإلعالمية ستكون مهيأة لالنتقال إىل مرحلة إقناع اجلمهور بتبين مواقف إجيابية جتاه            

اآلراء، واالجتاهات،  : صـناعة السـياحة يف اململكـة، عـلى خمتلف املستويات          
 .والسلوكيات

عـلى أن مـن املهم اإلشارة هنا إىل أن االنتقال إىل اخلطاب اإلقناعي يف اإلعالم                
أو /  يعين بالضرورة التوقف الكامل عن اخلطاب التعريفي و        السياحي السعودي ال  
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اخلطاب التوعوي، لكن هذين اخلطابني سيحتالن املرتبة الثانية والثالثة على التوايل           

 .مبا يتناسب مع احلاجة إليهما
 
 :اجلمهور املستهدف -

 : حبسب اجلنس واملرحلة العمرية -

ما يتوقع أن تسفر عنه املرحلتان      باعتـبار مكانة الرجل يف اتمع السعودي، و       
السابقتان من التأثري إجياباً يف توجهات الرجال حنو السياحة الداخلية، فإنه ينبغي            
أن يتوجه اخلطاب اإلقناعي ابتداء إىل مجهور الرجال، يليهم الشباب الذين يؤمل   
أن يـتم كسبهم خالل املرحلتني السابقتني ملصلحة السياحة الداخلية، مث تأيت            

لنسـاء يف املرتـبة الثالـثة ضمن أولويات اخلطاب اإلقناعي، وأخرياً مجهور             ا
 .األطفال

 :حبسب التعليم  -

تتمـيز هـذه املرحلة بضرورة اتساق اخلطاب اإلقناعي لإلعالم السعودي مع            
مسـتوى التحصـيل العـلمي، حيث تتضاعف أمهية اخلطاب اإلقناعي لدى            

ات متعددة ومعارف متنوعة حول     أصـحاب التعليم العايل الذين ميتلكون خرب      
صـناعة السـياحة سـواء الداخلية منها أم اخلارجية، مما يؤكد ضرورة توجه              
اخلطـاب اإلقـناعي، يف املقام األول، لذوي التعليم العايل، يليهم ذوو التعليم             
املتوسط الذين يتوافرون على قدرات ذهنية مناسبة متكنهم من فهم وإدراك املواد 

 يتضمنها اخلطاب اإلقناعي، وتبعاً لذلك يأيت أصحاب        اإلعالمـية الـيت   
 .التعليم املنخفض يف املرتبة الثالثة يف سلم أولويات اخلطاب اإلقناعي

 : حبسب الدخل  -

 من حيث مستوى دخل     -ال ختـتلف أولويـات اإلعالم السياحي يف اململكة          
حلة اخلطاب  مر( خالل هذه املرحلة عن أولوياته يف املرحلة الثانية          -اجلمهـور   
، بـل يبدو أن هناك اتساقاً يف أولويات التوجه حنو فئات اجلمهور             )الـتعريفي 

املختلفة خالل هذه املرحلة، حيث إنه من املهم العناية بأصحاب الدخول العالية            
الذين تبدو قدرم على اختاذ القرارات السياحية أعلى، ويؤمل كسبهم ملصلحة           

الدخول املتوسطة الذين يأتون يف املرتبة الثانية       السياحة الداخلية، يليهم أصحاب     
مـن حيث القدرة على اإلنفاق السياحي، وتبعاً لذلك يتعني أن يأيت أصحاب             

 .يالدخول املنخفضة يف املرتبة الثالثة يف سلم أولويات اخلطاب التوعو

 :حبسب اإلقبال على السياحة -

جمة عن السياحة بنوعيها الداخلية     وتبعاً ملدى القيام بالسياحة يعد أفراد الفئة احمل       
واخلارجـية أوىل الفـئات اليت يتعني أن يستهدفها اخلطاب اإلقناعي لإلعالم             
السـياحي يف اململكـة خالل هذه املرحلة؛ ذلك أن كسب هذه الفئة لصاحل              
السياحة الداخلية يعد أسهل من الفئة اليت تفضل السياحة اخلارجية اليت تأيت يف             

يف سلم أولويات اخلطاب اإلقناعي، ونظراً للمواقف اإلجيابية اليت         املرتـبة الثانية    
حيملها أفراد الفئة اليت تقبل على السياحة الداخلية جتاه هذا النوع من السياحة؛             
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فمن الطبيعي أن يأيت أفراد هذه الفئة يف املرتبة الثالثة يف سلم أولويات اخلطاب              

رض اجلدول التايل ألولويات خطاب     ويع. اإلقناعي لإلعالم السياحي يف اململكة    
 .اإلعالم السياحي جتاه املواطنني
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 أولويات خطاب اإلعالم السياحي تجاه المواطنين

 سمات الجمهور

بحسب االتجاه نحو 

ة ا ال

 بحسب الجنس والمرحلة العمرية بحسب التعليم بحسب الدخل
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 المرحلة   

من شهر ربيع   األولى   ١ ٢ ٣ ٣ ٤ ٢ ١ ٣ ٢ ١ ٣ ١ ٣ ٣ ١ ٢
ــي  ـــ، ١٤٢٥الثان ه

وتنتهي جمادى األولى   
الموافق ( هـ  ١٤٢٩
م، وتنتهي  ٢٠٠٤مايو  

بـنهاية شهر  يونيو     
 ).م٢٠٠٨

من )  سنوات ٥ (نيةالثا ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ١ ٤ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ١
شـهر جمادى الثانية    

هــ، وتنتهي   ١٤٢٩
ــب  ـــ ١٤٣٤رج ه

الموافـــق يولـــيو (
ــي ٢٠٠٨ ، وتنتهــ

بـنهاية شـهر يونيو     
 ).م٢٠١٣
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 دراسات تقويمية 
 

 )ستة أشهر (الثالـثة   
مــن شــهر شــعبان 

هــ إلى نهاية    ١٤٣٤
١٤٣٥شـهر المحرم    

الموافق يوليو  (هــ،   
ــهر   ــة ش ــى نهاي إل

 ).م٢٠١٣ديسمبر 
 

 ) سنوات ١٠(الرابعة   ٣ ٢ ١ ١ ٣ ٢ ٤ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ١
١٤٣٥من شهر صفر  

هـ، وتنتهي في شهر    
هـ ١٤٤٤ذي القعدة   

ــناير (  ، ٢٠١٤يــ
وتنتهـي بنهاية شهر    

 ).م٢٠٢٣يونيو 
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 :املقيمون -٢

نظراً لطبيعة إقامة القادمني للعمل يف أي جمتمع، حيث يرتبط بقاؤهم بعقود مؤقتة             
فق خطط طويلة األجل حتدث األثر التراكمي       ال تتـيح إمكانـية االتصال م و       

املسـتهدف لإلعـالم السياحي، فينبغي أن يتوجه اإلعالم السياحي يف اململكة            
: للمقـيمني فيها وفق خطاب تعريفي يف املقام األول يراعي مسام الدميوغرافية           

الديـن، واللغة، واجلنسية، واجلنس، ومستوى التعليم، وطبيعة العمل، ومستوى          
 . الدخل

 
 :اجلمهور اخلارجي -٣

نظراً لغياب املعلومات احملدودة حول مدى اهتمام اجلمهور اخلارجي الذي ينبغي           
خليجيون، وعرب، ومسلمون غري    (أن يـتوجه إليه اإلعالم السياحي السعودي        

بالسياحة يف اململكة، إضافة إىل غياب املعلومات حول مستوى         ) عرب، وأجانب 
واحتياجاته املعرفية املستقبلية، فينبغي إجراء عدد من       املعـرفة املتحققة لديه عنها      

 :الدراسات امليدانية للتعرف على ما يلي

 . النطاقات اجلغرافية للجمهور الذي ينبغي التوجه إليه إعالمياً -١
 .السمات األساسية للجمهور املستهدف -٢

نـوع اخلطـاب الـذي ينبغي توظيفه لالتصال باجلمهور يف النطاقات             -٣
يف ضوء ما تدل عليه الدراسات      ) خطاب تعريفي، أو إقناعي   (ختلفة  اجلغرافية امل 

 .حول مسات اجلمهور وطبيعة احتياجاته املعرفية أو اإلقناعية

٢٠١١ومن املتوقع أن تستغرق تلك الدراسات امليدانية ستة أشهر تبدأ يف شهر يناير              
لالزمة ويتم بعد ذلك حتديد املدد الزمنية ا      . م٢٠١١م، وتنـتهي يف شـهر يولـيو         

 .ملخاطبة ذلك اجلمهور، ونوع اخلطاب املناسب لالستخدام
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 :سمات خطاب اإلعالم السياحي: ثانياً

 االعتبارات  العلمية والمهنية ) المحتوى (مالمح الخطاب الخطابنوع 
تتمـثل أبـرز مالمح هذا الخطاب في جذب انتباه الجمهور واستثارة اهتمامه بمختلف الجوانب ذات                 توعوي

عالقة بصناعة السياحة في المملكة، والعمل على إكسابه اتجاهات إيجابية نحو مختلف جوانب هذه              ال
الصـناعة، وفـي ضـوء ذلـك يتعين أن يتناول الخطاب التوعوي المجاالت اآلتية، مرتبة حسب                 

 :أولويتها
 .تنظيم الوقت، واستثمار أوقات الفراغ -
 .مفهوم الترويح وأهميته للنفس البشرية -
 . األمثل مع المقومات البيئية والطبيعيةالتعامل -
 .االستخدام األمثل للمنتجات السياحية -
 .اإلقالل من اآلثار البيئية السلبية للتنمية السياحية -
 .ودوره الثقافي، وضرورة المحافظة عليه) الالملموس(التراث الفكري  -
 .التراث المادي ودوره الثقافي، وضرورة الحفاظ عليه -
 . اإليجابية ودورها في تشكيل النسيج االجتماعي، وأهمية المحافظة عليهاالعادات والتقاليد -
 .الحرف والصناعات والفنون التقليدية، وضرورة المحافظة عليها -
 .الرؤية الخاصة بالسياحة في المملكة -
 . أهمية العمل التكاملي لنجاح صناعة السياحة في المملكة -
 .االنعكاسات االجتماعية لصناعة السياحة -
 .نعكاسات الثقافية لصناعة السياحةاال -
االنعكاسـات االقتصادية لصناعة السياحة، مع إعطاء أهمية خاصة لفرص العمل التي تتيحها              -

 .هذه الصناعة لالقتصاد الوطني، وضرورة إفادة المواطنين منها
 .التعامل األمثل مع السياح المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج -
 .القادمين من الخارج لقيم المجتمع السعودي ومبادئهدعم احترام السياح  -

يقتضي نجاح الخطاب التوعوي في تحقيق أهدافه مراعاة        
 :االعتبارات المهنية التالية

 .البعد عن التلقين وأساليب الوعظ المباشر -
الـتدرج والـتوازن فـي التناول ومراعاة ظروف          -

 .   االجتماعية-المجتمع الثقافية 
ال المختلفة، مع السعي لتطوير     توظيف أنماط االتص   -

أسـاليب اتصـالية خاصـة يمكن اإلفادة منها في          
االتصـال الجمعي الذي يتم في التجمعات التربوية        

 . واالجتماعية والرياضية وفي المواقع السياحية
مالمسـة الحـس الوطني في العمل التوعوي عبر          -

 . إبراز األبعاد الوطنية للسياحة الداخلية
توعوي المحلي بالحاجات الخاصة    ارتـباط العمل ال    -

 . بالمناطق المختلفة
 .دعم احترام المواطنين والمقيمين للسائح بشكل عام -
اسـتثارة خصـائص المجتمع السعودي التي تتعلق         -

 .بالضيافة والكرم وحسن التعامل مع اآلخرين
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 االعتبارات المهنية )المحتوى (مالمح الخطاب الخطابنوع 

مـح هـذا الخطاب في العمل على تعريف الجمهور بمختلف الجوانب ذات العالقة             تتمـثل أبـرز مال     تعريفي
بصـناعة السياحة في المملكة، ويقتضي نجاح هذا الخطاب في تحقيق أهدافه العمل ابتداء على توفير                
المعلومـات الالزمـة حول المقومات والمرافق والمنتجات السياحية التي تتوافر عليها مناطق المملكة              

 قبل اإلعالم عنها، وذلك للتقليل من المبالغات التي تقع فيها بعض وسائل اإلعالم الحكومية               المخـتلفة 
والخاصـة عند تقديمها لهذه المقومات والمرافق والمنتجات، األمر الذي قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية               

اإلحباط وخيبة  علـى صناعة السياحة في المملكة تتمثل في فقدانها للمصداقية المطلوبة بما يؤدي إلى               
 .األمل في الواقع السياحي المحلي نتيجة الرتفاع تطلعات الجمهور مقابل اإلمكانات المتاحة
 :وفي ضوء ذلك يتعين أن يتناول الخطاب التعريفي المجاالت التالية، مرتبة حسب أولويتها

 .أبعاد الهوية الخاصة بالسياحة في المملكة -
 .المقومات السياحية الطبيعية -
 .ق السياحيةالمراف -
 .المنتجات السياحية -
 .التراث الفكري للمجتمع -
 .التراث المادي للمجتمع -
 .عادات وتقاليد المجتمع -
 .الحرف والصناعات والفنون التقليدية -
 .الجوانب التنظيمية لصناعة السياحة في المملكة -
 .الفرص الوظيفية المتاحة في صناعة السياحة -
 .ي صناعة السياحةالفرص االستثمارية الجديدة المتاحة ف -
مقتضـيات بـرنامج الشـراكة بيـن الهيئة العليا للسياحة وجميع قطاعات المجتمع ذات العالقة        -

 .بصناعة السياحة
 ).التسلق، الغوص،وغيرها(األنماط السياحية المستحدثة في المجتمع السعودي  -
 .الصعوبات والعقبات التي تواجه صناعة السياحة -

في تحقيق أهدافه مراعاة    يقتضي نجاح الخطاب التعريفي     
 :االعتبارات المهنية التالية

 .استثارة الرغبة في المعرفة واالكتشاف -
العمـل بـناء علـى تـنوع االهتمامات والحاجات           -

 .المعرفية للجمهور
صور، رسوم، (االعـتماد علـى االتصـال المرئي        -

 ).ألوان
االعتماد على مدخل الترفيه في عرض الموضوعات        -

منوعات، (ف اهـتماماتها    السـياحية علـى اخـتال     
 ). مسابقات، وغيرها

اإلفـادة من نمطي االتصال الشخصي والجمعي في         -
الـتجمعات الـتربوية واالجتماعية والرياضية وفي       

 .المواقع والمعارض السياحية
التشـجيع على إقامة فرق شعبية في مناطق المملكة          -

وتشجيع أعضائها القامة عروض متبادلة في مناطق       
 .المملكة
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 االعتبارات المهنية )المحتوى (مالمح الخطاب الخطاب نوع

تتمـثل أبـرز مالمـح هذا الخطاب في حفز الجمهور لتبني مواقف وسلوكيات إيجابية حول مختلف                  إقناعي
الجوانـب ذات العالقـة بصـناعة السياحة في المملكة، وذلك من خالل إقناعهم باآلثار اإليجابية التي                 

ـ        ي المملكة على المستوى الشخصي والوطني، ويقتضي نجاح الخطاب         تحققهـا السـياحة الداخلـية ف
اإلقناعي لإلعالم السياحي اتباع المداخل اإلقناعية، عبر اإلفادة من مختلف الوسائل واألساليب المهنية             

 :المناسبة، مع ضرورة توجه محتوى الخطاب اإلقناعي لتناول المجاالت التالية، مرتبة حسب أولويتها
 .حاجات اإلنسانية التي تدفع األفراد للراحة واالستجمامالدوافع وال -
 .ثراء المقومات السياحية الطبيعية في المملكة -
 .المرافق السياحية المتميزة في المملكة -
 . المنتجات السياحية المتميزة في المملكة -
 .التنوع البيئي الذي تتميز به المملكة -
تواصل االجتماعي، عبر زيارة األقارب     الدوافـع االجتماعـية التـي تتشـجع الجمهور على ال           -

 .واألصدقاء في المناطق المختلفة
 .الدوافع االجتماعية التي تتشجع الجمهور على زيارة مناطق المنشأ -
 . االستقرار واألمن اللذان تنعم بهما المملكة -
حة الدوافـع الثقافـية التـي تحفـز المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج لإلقبال على السيا       -

 .الداخلية
 . أهمية صناعة السياحة بوصفها قطاعاً إنتاجياً ومورداً استراتيجياً لالقتصاد الوطني -
 .الدوافع االقتصادية التي تشجع المواطنين والمقيمين لإلقبال على السياحة الداخلية -
دف في المجتمع تجاه العمل التكاملي الها     ) أفراد ومؤسسات (األدوار المـناطة بقطاعات المجتمع       -

 . لنجاح صناعة السياحة
 دور السياحة الداخلية في دعم قنوات االتصال الثقافي بين مواطني المملكة والقادمين للسياحة من              -

 .الخارج
 .المردود اإليجابي الستثمار الفرص الوظيفية التي تتيحها صناعة السياحة -

يقتضي نجاح الخطاب اإلقناعي في تحقيق أهدافه مراعاة        
 :االعتبارات المهنية التالية

توظيف الدوافع العقالنية والوجدانية بما يتناسب مع        -
 .طبيعة كل موقف

العـناية بـتقديم صـورة أصـيلة عن السياحة في            -
 .فافيةالمملكة، مع االلتزام بالمصداقية والش

االعـتماد على نمطي االتصال الشخصي والجمعي        -
وتوظـيفهما في األسواق السياحية التجارية التي تتم        
لبـيع المنـتجات السـياحية، في اإلقناع بتميز هذه          

 . المنتجات وبما تحققه من عوائد
التركيز على العوائد المتحققة للجمهور من استهالك        -

نفسها، المنـتجات السـياحية، أكـثر من المنتجات         
خصوصـاً أن مـردود المنتجات السياحية بالنسبة        
 .للسائح يعد في الغالب مردوداً معنوياً غير ملموس

اسـتثمار دوافع المكانة واالرتقاء بالذات في اإلقناع        -
باإلقبال على أنماط معينة من السياحة مثل السياحة        
الثقافية، سياحة التسوق، سياحة المؤتمرات، سياحة      

 . ة، وغيرهاالهوايات الخاص
انطـالق الممارسـات من قاعدة أن رضا الجمهور       -

عن مستوى صناعة السياحة في المملكة، يعد نتيجة        
لمسـتوى الرضا المتحقق عن مختلف مكونات هذه        

 .الصناعة، المقومات، المرافق، النقل، وغيرها
انطـالق الممارسـات مـن قاعدة أن الرضا عن           -
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، ومتغيراً من مدة    لإلعالم السياحي، يكون مختصراً، وبليغاً    ) slogan(ضـرورة تصـميم هتاف       -

زمنـية ألخرى بحسب الحاجة، ومعبراً عن حقيقة السياحة في المملكة، وما تنفرد به عن غيرها                
ويمكن لكل منطقة   . وخاصة في جوانب األمن وتوافر الخدمات الضرورية وتنوع األحوال الجوية         

 .االستقالل بهتاف خاص بها
 .إلعالنية ذات العالقة بالعمل السياحيضرورة التفريق بين الرسائل اإلعالمية والرسائل ا -
 

صية بناء  المنـتجات السياحية يعد نتيجة آلراء شخ      
على تجارب تختلف من شخص آلخر؛ لذا فالرضا        
عـن المنـتجات السـياحية ال يسـتند إلى مقاييس           

 .  موضوعية محددة
السلبية أو  (األخـذ في الحسبان اتجاهات الجمهور        -

نحو السمات المميزة لصناعة السياحة في      ) اإليجابية
غالء األسعار، وقلة البدائل، والفصل بين      (المملكة  
، ثم إعداد المداخل المناسبة     )عائلة، وغيرها أفـراد ال  

للـتعامل مع الجمهور في ضوء اتجاهاتهم نحو هذه         
 .السمات
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 الفصل الرابع
 البنية التنظيمية لإلعالم السياحي في المملكة
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 :مدخل

تعـرب البنـية التنظيمية لإلعالم السياحي يف اململكة العربية السعودية عن املرجعية             
ـ  ية للممارسات اإلعالمية السياحية املتخصصة اليت تقوم ا اجلهات احلكومية          املهن

إذ إنه نظراً ألن تنظيم اهليئة العليا للسياحة األساس         . واخلاصة العاملة يف هذا اال    
؛ فإا ترى   ..."االهتمام بالسياحة يف اململكة وتنميتها وتطويرها     "يؤكد على أمهية    

هتمام ذا القطاع احليوي يتمثل يف اإلشراف املهين        أن أحد أهم مقومات ذلك اال     
على املمارسات اإلعالمية السياحية املتخصصة يف اململكة، إىل جانب قيامها بتنفيذ           
عـدد من املهام اإلعالمية احملددة وفقاً للخطة االستراتيجية لإلعالم السياحي، يف            

) الثقافة واإلعالم وزارة  (حـني تـتوىل اجلهـات احلكومية األخرى ذات العالقة           
اإلشـراف اإلداري عـلى املمارسات وفق السياسات والتنظيمات املرعية يف هذا            
اـال، يضاف إىل ذلك تويل شركات ومؤسسات القطاع اخلاص عدًدا من مهام             

تصميم وتنفيذ احلمالت وإنتاج املواد اإلعالمية السياحية       : اإلعـالم السياحي مثل   
بعض اجلهات اإلعالمية غري الرحبية يف تنفيذ بعض        كما ميكن أن تسهم     . املتخصصة

 .مهام اإلعالم السياحي

وتأسيسـاً عـلى ما سبق يعرض هذا الفصل ملستويات العالقة وأساليب االتصال             
التنظـيمي بني القطاعات اإلعالمية العاملة يف جمال اإلعالم السياحي يف اململكة،            

 املختلفة، ويعرض اهليكل اإلداري كمـا يتناول األدوار االتصالية ملؤسسات اتمع     
 .إدارات اإلعالم السياحي يف اهليئة العليا للسياحة

 :مستويات العالقة وأساليب االتصال التنظيمي -الًأو

تـتحدد عالقـة اهليـئة العليا للسياحة باجلهات األخرى العاملة يف جمال اإلعالم              
 :السياحي يف اململكة وفق العرض التايل

 

 م جهةال مستوى العالقة

 ١ وزارة الثقافة واإلعالم تنسيق

 ٢ لجان التنشيط السياحي إشراف مهني

 ٣ الشركات والمؤسسات اإلعالمية الخاصة إشراف مهني

 ٤ الجهات اإلعالمية العامة تنسيق
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 :م السياحي يف اململكة تبعاً ملا يليووفقاً ملستويات العالقة املوضحة يف العرض السابق تتحدد مهمات اجلهات اإلعالمية العاملة يف جمال اإلعال

 
 مهمات الجهات اإلعالمية العاملة في مجال اإلعالم السياحي في المملكة

 المهمة  طبيعتها دور رئيس دور مشارك 
 مهنية، إعـداد استراتيجية اإلعالم السياحي في المملكة، وما ينبثق عنها من تنظيمات     الهيئة العليا للسياحة وزارة الثقافة واإلعالم

 .واعتمادها من الجهات المعنية
التخطيط للجوانب المهنية   

 للممارسات 
إجـازة المنتجات اإلعالمية واالتصالية المتخصصة في اإلعالم السياحي التي تنتجها            الهيئة العليا للسياحة وزارة الثقافة واإلعالم

في ضوء  ) يةالمطبوعة، والمرئية، والمسموعة، والتقن   (الجهـات الحكومية والخاصة     
 . االعتبارات المهنية المرعية في الهيئة

 اإلشراف المهني

إجـازة المنتجات اإلعالمية واالتصالية المتخصصة في اإلعالم السياحي التي تنتجها            وزارة الثقافة واإلعالم وزارة الثقافة واإلعالم
 ضوء  في) المطبوعة، والمرئية، والمسموعة، والتقنية   (الجهـات الحكومية والخاصة     

 .سياسات اإلعالم ونظمه في المملكة

 اإلشراف اإلداري 

الحكومية والخاصة  : الجهات اإلعالمية 
وغـير الربحية بحسب اختصاص كل       

 .جهة

تنظـيم الحمـالت والملتقـيات والمعارض السياحية الوطنية الهادفة للتوعية بمفهوم             الهيئة العليا للسياحة
والمقيمين بالبنية األساسية لصناعة السياحة     السـياحة في المملكة وتعريف المواطنين       

فـي المملكـة، إضـافة إلى إقناعهم بتبني اتجاهات إيجابية نحوها، مع تولي الهيئة               
مسـؤولية الـتعامل اإلعالمي مع األزمات التي قد تتعرض لها صناعة السياحة في              

 : المملكة، وبشكل خاص تتولي الهيئة تنظيم وإصدار وإدارة ما يلي
 . الوطني للسياحة في المملكة على شبكة اإلنترنت الموقع-
 . الحمالت اإلعالمية السياحية الوطنية-
 ).مطبوعة وتقنية( المجلة الرسمية للسياحة في المملكة -
 ).مطبوعة وتقنية( األدلة الوطنية للسياحة في المملكة -
 .  الملتقيات االتصالية والمعارض السياحية الوطنية-
 .صالية والمعارض السياحية الخارجية المتخصصة الملتقيات االت-

تنفـيذ البرامج االتصالية    
ــية   ــتجات اإلعالم والمن

 داخل المملكةالوطنية 



 استراتيجية  اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية
_______________________________________________________________________________________________________________

 

٤١

 
 المهمة  طبيعتها دور رئيس دور مشارك 

لجان التنشيط السياحي في     - الهيئة العليا للسياحة
 .المناطق

وزارة  الـثقافة واإلعالم      -
اإلذاعة، : بمرافقها المختلفة 

الـتلفزيون، وكالة األنباء،    
 -.... مية،المراكز اإلعال 

ــية  ــائل اإلعالمـ الوسـ
ــة ــات : الخاص المؤسس

الصحفية، مؤسسات اإلنتاج   
اإلعالمــي المطــبوع،  
ــموع،  ــي، والمس والمرئ

 .والتقني
مؤسسة وشركات االتصال    -

ــيم   ــالم وتنظـ واإلعـ
 .المعارض

تنظيم الملتقيات االتصالية والمعارض السياحية التي تتناول االهتمامات السياحية في          
المملكـة، وذلـك بهدف تعريف الجمهور داخل هذه المناطق          مـناطق معيـنة فـي       

بالمقومـات والمنـتجات السـياحية التـي تتوافر عليها هذه المناطق، وإقناعه بتبني           
 : اتجاهات إيجابية نحوها، ويشمل ذلك

المواقـع الخاصـة بالمناطق أو اهتمامات سياحة معينة في المملكة على شبكة              -
 .اإلنترنت

 .لسياحية المحليةالحمالت اإلعالمية ا -
المطبوعة، والمرئية، والمسموعة،   (المنـتجات اإلعالمـية السـياحية المحلية         -

 ).والتقنية
 ).مطبوعة وتقنية(األدلة السياحة المحلية  -
 . الملتقيات االتصالية والمعارض السياحية المحلية -

تنفـيذ البرامج االتصالية    
ــية   ــتجات اإلعالم والمن

 داخل المملكة المحلية

الحكومية والخاصة  :  اإلعالمية الجهات
وغـير الربحية بحسب اختصاص كل       

 .جهة

إنشاء وإصدار الوسائل والمنتجات اإلعالمية وتنظيم الحمالت والملتقيات والمعارض          الهيئة العليا للسياحة
السـياحية الوطنـية الهادفـة للتوعية بمفهوم السياحة في المملكة وتعريف الجمهور             

ية لصناعة السياحة في المملكة، إضافة إلى إقناعهم بتبني         الخارجـي بالبنـية األساس    
اتجاهـات إيجابـية نحوهـا، مـع تولي الهيئة مسؤولية التعامل اإلعالمي، مع ذلك               
الجمهـور، حول األزمات التي قد تتعرض لها صناعة السياحة في المملكة، وبشكل             

 : خاص تتولي الهيئة تنظيم وإصدار وإدارة ما يلي
 .مية السياحية الخارجيةالحمالت اإلعال -
 . المعارض السياحية الخارجية، تنظيماً أو مشاركة -

تنفـيذ البرامج االتصالية    
 واإلعالمية  خارج المملكة
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 المهمة  طبيعتها دور رئيس دور مشارك 

 .الملتقيات االتصالية الخارجية المتخصصة، تنظيماً أو مشاركة -

الجهـات الحكومـية والخاصـة وغير       
 .الربحية بحسب اختصاص كل جهة

ويقصـد بذلـك تقويم الجهود اإلعالمية واالتصالية التي تقوم بها قطاعات المجتمع              الهيئة العليا للسياحة
المختلفة لدعم السياحة في المملكة، وذلك عبر الدراسات التحليلية والميدانية، واقتراح           

 .السبل الكفيلة بتطوير األداء في هذا المجال

تقويـم ممارسات اإلعالم    
 السياحي في المملكة

ة ذات العالقة وبخاصة    الجهات الحكومي 
المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب      

 .المهني

ويقصد بذلك التخطيط للبرامج التدريبية الهادفة لالرتقاء بقدرات العاملين في مجاالت            الهيئة العليا للسياحة
االتصال واإلعالم السياحية، واعتماد البرامج التي تتضمنها الخطط، والتصديق على          

 . ياز الدوراتشهادات اجت

تخطـيط واعتماد البرامج    
ــال   ــي مج ــية ف التدريب
االتصال واإلعالم السياحي 

الهيئة العليا للسياحة عبر تنظيم الدورات      
التدريبية القصيرة الموجهة لمن هم على      

 .رأس العمل

الجهـات الحكومية والخاصة    
 .ذات العالقة

اإلعالم السياحية المقرة   تنفـيذ الـبرامج التدريبية المتخصصة في مجال االتصال و         
 .برنامج الدراسات والتدريبضمن الخطط التدريبية المعدة في 

تنفيذ البرامج التدريبية في    
مجـال االتصال واإلعالم    

 السياحي
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  األدوار االتصالية لمؤسسات المجتمع المختلفة-ثانياً

 :مدخل
إلعالم من حيث كونه عمالً     تبعاً للطبيعة اخلاصة اليت يتسم ا العمل يف جمال االتصال وا          

تكاملـياً؛ فـإن جناح االتصال واإلعالم السياحي يف اململكة العربية السعودية يف حتقيق              
أهدافـه يقتضـي عدم اقتصار الدور اإلعالمي واالتصايل يف هذا اال على اهليئة العليا               

حبية األخرى للسـياحة، بل يتعني قيام خمتلف قطاعات اتمع احلكومية واخلاصة وغري الر           
انويـة يف هذا اال، مبا يتناسب مع أدوارها التنموية ومسؤوليتها           ثبـأدوار رئيسـة أو      

اتمعية، ويعرض اجلدول التايل ألهم األدوار اإلعالمية واالتصالية املنتظرة من مؤسسات           
 :اتمع ذات العالقة بالعمل السياحي ومجهوره
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 تمع ذات العالقة بالعمل السياحي وجمهورهأهم األدوار المنتظرة من مؤسسات المج

  لدعم االتصال واإلعالم السياحي في المملكة 
 الجهة  لدعم االتصال واإلعالم السياحيالمنتظر الدور

 .االستثمار في مجال تنظيم الملتقيات والمعارض السياحية المتخصصة -
 .االستثمار في مجال تقديم خدمات المعلومات السياحية -
 .ي التعليم والتدريب في مجال االتصال واإلعالم السياحياالستثمار ف -
 .المساهمة في رعاية البرامج االتصالية السياحية -
 .دعم بحوث ودراسات االتصال واإلعالم السياحي -
 . القيام بالحمالت التعريفية وتقديم العروض التسويقية للمنتجات السياحية المختلفة -

 القطاع الخاص 
 

 

 .يات والمعارض السياحية السعودية في الداخلالمشاركة في الملتق -
 .المشاركة في تنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة للتوعية برؤية المملكة للسياحة -
المشـاركة في تنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة للتعريف بما تتوافر عليه مناطق المملكة                 -

 .ات ومرافق سياحيةالمختلفة من مقوم

 ).إدارات التطوير السياحي(إمارات المناطق 

تضـمين رؤيـة المملكـة للسـياحة وما تتوافر عليه مختلف مناطقها من مقومات ومرافق سياحة، إضافة إلى                    -
التاريخ، : مقتضيات السلوك اإليجابي للتعامل مع السياحة في المملكة في المقررات ذات العالقة في التعليم العام              

 .الجغرافيا، التربية الوطنية، المطالعة، اإلنشاء
اإلذاعة، الصحف، المسرح المدرسي، البرامج الثقافية، البرامج الفنية،        : توجـيه المنـتجات االتصالية المدرسية      -

 . وغيرها، لدعم السياحة الوطنية
 .دعم برامج الزيارات الطالبية السياحية -
 .المدرسية لدعم السياحة الوطنيةاإلفادة من الملتقيات الرياضية والكشفية  -

 وزارة التربية والتعليم
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تضـمين رؤيـة المملكـة للسياحة وما تتوافر عليه مناطقها المختلفة من مقومات ومرافق سياحة، إضافة إلى                   -

 .مقتضيات السلوك اإليجابي للتعامل مع صناعة السياحة في البرامج الثقافية للجامعات
 .ة أو مقررات دراسية تعنى باإلعالم السياحياستحداث أقسام أو شعب أكاديمي -
تفعـيل المنتجات االتصالية واإلعالمية الجامعية لخدمة صناعة السياحة، اإلنتاج المرئي والمسموع، الصحف              -

 الجامعية، المسرح الجامعي، البرامج الثقافية، التربية الفنية، وغيرها، لدعم السياحة الوطنية 
 . السياحيةدعم برامج الزيارات الطالبية -
 .اإلفادة من الملتقيات الرياضية والكشفية الجامعية -
 .إجراء بحوث ودراسات في المجال السياحي -

 وزارة التعليم العالي

 .تفعيل دور الجمعيات الخيرية لدعم السياحة الداخلية -
ة، النشرات،  تفعـيل المنـتجات االتصالية واإلعالمية لمؤسسات الرعاية االجتماعية لخدمة السياحة في المملك             -

 المسرح، البرامج الثقافية، البرامج الرياضية، وغيرها، لدعم السياحة الوطنية 
 .دعم برامج الزيارات السياحية لنزالء مؤسسات الرعاية االجتماعية -
 . اإلفادة من الملتقيات الرياضية التي تنظمها مؤسسات الرعاية االجتماعية لدعم السياحة الداخلية -

 تماعيةوزارةالشؤون االج

المساهمة في تعريف األيدي العاملة في قطاع السياحة والقطاعات ذات العالقة بأهمية العمل السياحي ومنافعه                -
 .المتعددة عبر وسائل االتصال المختلفة

العمـل على تهيئة القوى العاملة بشكل عام للقيام بالمهام الطلوبة منهم في التفاعل بشكل إيجابي مع السياح بما                    -
 .ح الضيافة األصيلة المترسخة في الشعب السعودي الكريميبرز رو

 وزارة العمل

المساهمة في حمالت التوعية اإلعالمية بالفرص الوظيفية المتاحة في صناعة السياحة وضرورة إفادة الشباب               -
 .المواطنين منها

 .المساهمة في تطوير برامج التعليم والتدريب في مجال االتصال واإلعالم السياحي -
 . توظيف المواطنين في وظائف االتصال واإلعالم السياحيدعم -

 صندوق تنمية الموارد البشرية
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اسـتثمار المناسبات الرياضية الداخلية والخارجية في نشر الوعي بالسياحة والتعريف بمقوماتها ومرافقها في               -

 .المملكة
 .اطق، وتوجيه االهتمام نحوهاتنظيم الفعاليات الرياضية في المناطق السياحية، لجذب السياح لهذه المن -
 . دعم برامج الزيارات السياحية لمنسوبي األندية الرياضية -
عـناية كل من بيوت الشباب، األندية الرياضية، جمعيات الثقافة والفنون بالموضوعات السياحية في نشاطاتها                -

 .االتصالية المختلفة

 الرئاسة العامة لرعاية الشباب
 

حمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة لتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار بمفهوم         تصـميم وتنفـيذ البرامج وال      -
 .السياحة وفقاً لرؤية المملكة، قبل قدومهم إليها

تصميم وتنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة لتعريف الحجاج والمعتمرين والزوار بما تتوافر              -
 .مقومات ومرافق سياحيةعليه مناطق المملكة المختلفة من 

 .المشاركة في الملتقيات والمعارض السياحية السعودية في الخارج -
 .المساهمة في برامج التدريب في مجال االتصال السياحي -

 وزارة الحج 

تصـميم وتنفـيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية وبثها، خالل الرحالت الجوية الداخلية والخارجية،               -
 .تتوافر عليه مناطق المملكة المختلفة من مقومات ومرافق سياحيةللتعريف بما 

 .المشاركة في الملتقيات والمعارض السياحية السعودية في الداخل والخارج -
 .المساهمة في رعاية البرامج االتصالية السياحية -
 .المشاركة في حمالت التعريف وتقديم العروض التسويقية للمنتجات السياحية المختلفة -

 وط الجوية العربية السعوديةالخط

 .مد وسائل اإلعالم في الدول المختلفة بالمعلومات الالزمة عن السياحة في المملكة -
 . المشاركة الفاعلة في وسائل اإلعالم في الدول المختلفة، بهدف التعريف بالسياحة في المملكة -
 .المشاركة في الملتقيات والمعارض السياحية السعودية في الخارج -
 . تصال بقادة الرأي في المجتمعات المختلفة لتعريفهم بالسياحة في المملكةاال -

 .السفارات والممثليات في الخارج
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 .المساهمة في الحمالت التوعوية والتعريفية حول السياحة باإلفادة من المواقع المتاحة في المطارات -
عية بمفهوم السياحة في المملكة والتعريف بما       المشاركة في البرامج االتصالية وحمالت التوعية الهادفة إلى التو         -

تـتوافر علـيه مـناطق المملكة المختلفة من مقومات ومرافق سياحة، إضافة إلى مقتضيات السلوك اإليجابي                 
 .للتعامل مع صناعة السياحة

 رئاسة الطيران المدني

  االتصال واإلعالماالتصال واإلعالم -

 .ةية واالتصالية الهادفة للتوعية بالسلوك اإليجابي للتعامل مع البيئتصميم وتنفيذ البرامج والحمالت اإلعالم -
 .تصميم وتنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة للتعريف بالسياحة البيئية في المملكة -

 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .ةفة للتوعية بالسلوك اإليجابي للتعامل مع البيئتصميم وتنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهاد -
 .تصميم وتنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة للتعريف بالسياحة البيئية في المملكة -

 الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

ب اإلسالمية الواجب االلتزام بها في      تصـميم الـبرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة للتوعية باآلدا          -
 .األماكن السياحية، وتنفيذها

 . تطوير القدرات االتصالية للعاملين في الهيئات بما يضمن تعاملهم اإليجابي مع السياح من المواطنين وغيرهم -

 
وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقاف والدعوة       

 واإلرشاد

 .مية واالتصالية الهادفة للتوعية برؤية المملكة للسياحةالمشاركة في تنفيذ البرامج والحمالت اإلعال -
المشـاركة في تنفيذ البرامج والحمالت اإلعالمية واالتصالية الهادفة للتعريف بما تتوافر عليه مناطق المملكة                -

 .المختلفة من مقومات ومرافق سياحية

 الجهات غير الربحية 
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 الخامسالفصل 

 ريببرنامج الدراسات والتد
 .وحدة دراسات اإلعالم السياحي -
.وحدة التدريب -
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 : وحدة دراسات اإلعالم السياحي-١

متـثل الدراسات والبحوث أحد أهم جماالت التعرف على املشكالت اليت تواجه             
االتصال واإلعالم السياحي يف اململكة وتقومي واقع ممارساته، كما تسهم يف حتديد            

كن من خالهلا تطوير أدائه، وتبعاً لذلك يسعى        أفضـل الوسائل واألساليب اليت مي     
بـرنامج دراسات اإلعالم السياحي، الذي يعد مرتبطاً باملركز الوطين للمعلومات           

، إىل القيام بالدراسات والبحوث     )ماس(واألحبـاث السياحية باهليئة العليا للسياحة       
لكة، إضافة  الالزمـة للتخطيط لعمل االتصال واإلعالم واالتصال السياحي يف املم         

 . إىل تقدمي اخلدمات االستشارية يف هذه ااالت

  :أهداف الوحدة
الـتعرف على الصورة الذهنية للسياحة يف اململكة لدى اجلمهور الداخلي           -١

 .واخلارجي، ودور أمناط االتصال يف تكوينها
الـتأكد من مدى كفاية األوضاع القائمة يف جمال االتصال واإلعالم            -٢

كة، من خالل تقومي املمارسات التطبيقية يف هذه        السـياحي يف اململ   
 . ااالت

الـتعرف عـلى اجتاهات اجلمهور حنو اهليئة العليا للسياحة واملمارسات            -٣
 .احلالية لالتصال واإلعالم السياحي وتطلعاته املستقبلية حنو ممارساته

تقومي برامج التأهيل والتدريب اليت تقدمها اجلهات احلكومية واخلاصة يف           -٤
 .ال االتصال واإلعالم السياحيجم

تقـومي العالقـة بـني املمارسـات التطبيقـية لإلعالم السياحي             -٥
 . واقتصادياته، وبناه التنظيمية

 .تقومي أداء االتصال واإلعالم السياحي يف اململكة لوظيفته التسويقية -٦
 . تقومي أداء االتصال يف اإلدارات واملنشآت السياحية يف اململكة -٧
 االستشارية املتخصصة يف جمال االتصال واإلعالم السياحي        تقدمي اخلدمات  -٨

 .للقطاعني احلكومي واخلاص
نشـر الدراسات والبحوث املتميزة يف جمال االتصال واإلعالم السياحي،           -٩

 .املعدة يف الوحدة أو خارجها
 

 :الوحدة مجاالت عمل

 :حتقق وحدة دراسات اإلعالم السياحي أهدافها عرب اجلانبني التاليني

 : الدراسات والبحوث/١

تتوىل الوحدة القيام بالدراسات والبحوث ذات العالقة باالتصال واإلعالم السياحي          
 :يف اململكة، وخباصة يف ااالت التالية

 .دراسات الرأي العام -
 .دراسات وسائل وأمناط اإلعالم السياحي -
 .دراسات حمتوى وسائل اإلعالم السياحي -
 .دراسات االتصال -
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 . التنظيميةدراسات البىن -

 
 : االستشارات المتخصصة/٢

تـتوىل الوحدة تقدمي اخلدمات االستشارية املتخصصة يف جمال االتصال واإلعالم           
 :السياحي للجهات احلكومية واخلاصة، وخباصة يف ااالت التالية

 .احلمالت اإلعالمية -
 .برامج حتسني الصورة -
 .املنتجات اإلعالمية -
 .القائمون باالتصال -
 . املهنية لألداءاملعايري -
 .إدارة العمل اإلعالمي -
 

 :الهيكل التنظيمي للوحدة

ختضع الوحدة يف تنظيمه اإلداري للبنية التنظيمية ملركز املعلومات السياحية باهليئة            
 .العليا للسياحة

 االتصال واإلعالم
 
 
 

 : ب وحدة التدري-٢

اعها ملواجهة  يعـد التدريـب والتأهـيل املهـين من أهم األساليب اليت ميكن اتب             
املشـكالت املهنية اليت قد تعترض طريق تنفيذ املهمات املوكلة إلدارات ووحدات            
اإلعالم السياحي يف اململكة، نتيجة لنقص التأهيل الذي قد يعاين منه بعض العاملني             

وبذلك . يف هذه ااالت، إضافة إىل ظهور بعض االحتياجات التدريبية املستجدة         
عالم السياحي، اليت تعد مرتبطة بإدارة التدريب بقطاع        تعـىن وحـدة تدريب اإل     

املوارد البشرية يف اهليئة العليا للسياحة، بالتخطيط لربامج التدريب يف جمال االتصال            
واإلعـالم، واالتصـال يف صناعة السياحة، وإجازة ما تقدمه مؤسسات القطاع            

تنفيذ بعض الربامج   اخلـاص مـن برامج تدريبية يف هذه ااالت، مع قيام اهليئة ب            
التدريبـية القصـرية اهلادفة لرفع الكفاية املهنية ملن هم على رأس العمل يف جمال               

 .االتصال واإلعالم السياحي يف املؤسسات احلكومية واخلاصة

 
 : وحدةأهداف ال

يف ضوء األهداف العامة للهيئة العليا للسياحة يف جمال إعداد املوارد البشرية العاملة             
السياحة يف اململكة دف وحدة التدريب يف جمال اإلعالم السياحي إىل           يف صناعة   

تنمـية املهـارات املهنـية يف جمال اإلعالم السياحي واالتصال للمنتسبني إليها مبا              
يتناسـب مع متطلبات املراحل اليت تعيشها صناعة اإلعالم، وبناء على ذلك تتمثل             

 :يفاألهداف الرئيسة اليت تسعى الوحدة لتحقيقها 
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التخطيط للربامج التدريبية اهلادفة لتطوير القدرات املهنية للكفايات العاملة          -١

يف جمـاالت االتصـال واإلعـالم السياحي، مبا يليب حاجات سوق عمل             
ومبا يتناسب مع   . اإلعـالم السياحي يف اململكة يف القطاعني العام واخلاص        
 : يفالتغريات احلديثة لسوق العمل واليت تتمثل أهم مالحمها

تـزايد العناية باالتصال واإلعالم السياحي، حيث يعد هذا اال أحد            -
 .أهم االهتمامات اإلعالمية النوعية يف اململكة

تـبين املؤسسـات اإلعالمـية احلكومية واخلاصة يف اململكة لألمناط            -
اإلليكترونية يف إدارة وحترير وإنتاج الوسائل اإلعالمية املطبوعة واملرئية         

 إضافة إىل تزايد اعتماد هذه املؤسسات على النشر التقين،          واملسموعة،
 .عرب اإلنترنت واإلنترانت

توجـه املؤسسـات اإلعالمية يف اململكة وخباصة مؤسسات القطاع           -
 .اخلاص حنو اإلفادة من االتصال التسويقي الشامل

الـتأكد مـن مدى كفاية األوضاع القائمة يف اخلدمات التدريبية اخلاصة             -٢
اإلعـالم السياحي اليت تقدمها مؤسسات القطاع اخلاص من         باالتصـال و  

 . خالل اعتماد الربامج املقدمة من هذه املؤسسات ومتابعة مستوى تنفيذها
تقـدمي بعض الدورات التدريبية القصرية ملن هم على رأس العمل يف جمال              -٣

 .االتصال واإلعالم السياحي
 
 

 :الوحدةمجاالت عمل 

 :يب اإلعالم السياحي يف اجلوانب التاليةتتمثل جماالت عمل وحدة تدر

 :التخطيط لبرامج التدريب /١

تتوىل الوحدة إعداد خطط برامج التدريب الالزمة لتطوير األداء املهين للعاملني يف            
جمال االتصال واإلعالم السياحي، وفقاً ملراجعة دقيقة ودائمة حلاجات السوق، ليتم           

دريب التابعة للقطاع اخلاص، أو من خالل       تنفيذ هذه الربامج من قبل مؤسسات الت      
برنامج تدريب اإلعالم السياحي يف اهليئة وخباصة الدورات القصرية املوجهة ملن هم      

 . على رأس العمل

 :تنفيذ البرامج التدريبية  /٢

وختتص وحدة تدريب اإلعالم السياحي يف جمال التنفيذ بالربامج التدريبية القصرية           
أس العمل يف جمال االتصال واإلعالم السياحي، ويشمل        املوجهـة ملـن هم على ر      

عمـل الوحـدة إىل جانـب القيام بعمليات التدريب،  إعداد أهداف الدورات              
 . ومجهورها وحقائبها التدريبية، إىل جانب تقومي هذه الدورات

 :إجازة البرامج /٣

ساس، من كوا اجلهة    انطالقاً مما متثله اهليئة العليا للسياحة، استناداً إىل تنظيمها األ         
؛ فإا تعد اجلهة    ..."االهتمام بالسياحة يف اململكة وتنميتها وتطويرها     "املـناط ا    

املسـؤولة عن إجازة الربامج التدريبية املتخصصة اليت تقدمها املؤسسات احلكومية           
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ومع عدم اإلخالل   . واخلاصـة يف جمـال االتصـال واإلعالم السياحي يف اململكة          

اإلداريـة للجهات احلكومية ذات العالقة بالتدريب والتأهيل مثل         باملسـؤوليات   
املؤسسـة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، تتوىل اهليئة إجازة برامج التدريب            
املقدمـة من املؤسسات احلكومية واخلاصة يف جماالت االتصال واإلعالم السياحي،   

 : ويشمل ذلك ما يلي

 جماالا، وأهدافها، ومجهورها، وما متنحه من       :الربامج التدريبية، من حيث    -أ 
مؤهالت، للتأكد من اتساقها مع اخلطط املعدة يف مركز التدريب السياحي           

 .باهليئة
املفردات، واملقررات،  : مـناهج التدريـب اخلاصة ذه الربامج من حيث         -ب 

 .والساعات املعتمدة، والقائمني على اجلوانب العلمية والتطبيقية للدورات
 .يق على شهادات اجتياز الربامج التدريبية اليت متنحها هذه اجلهاتالتصد -ج 

 
 :وحدةالهيكل التنظيمي لل

ختضـع الوحدة يف تنظيمها اإلداري للبنية التنظيمية إلدارة التدريب بقطاع املوارد            
 .البشرية باهليئة العليا للسياحة

عــالماالتصــال واإلعالماالتصــال واإلعالماالتصــال واإلعالماالتصــال واإل
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  ادسالفصل الس

 اإلطار العام للتعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية
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  :تمهيد

تعـرب األزمـات الـيت حتدث يف اال السياحي عن التهديدات املفاجأة للنشاط              
السياحي يف البالد، وتؤدي إىل ضيق الوقت أمام اختاذ القرارات اهلادفة إىل التقليل             

تبة على هذه التهديدات، وانطالقاً من صعوبة التعامل مع         مـن اآلثـار السلبية املتر     
األزمات اليت حتدث يف ااالت كافة تبعاً لندرة وقوعها إضافة إىل تفاوت طبيعتها             

 فإن التعامل مع    - مبا ال ميكن من االستعداد الروتيين  ملواجهتها          -وحجم تأثرياا   
صعوبة تبعاً التصال اال    األزمـات الـيت حتـدث يف اال السياحي تبدو أكثر            

وتبعاً لذلك تتنوع   . السـياحي مبخـتلف جوانـب احلياة وتأثره املباشر مبعطياا           
 :األزمات اليت حتدث يف اال السياحي لتشمل

 : األزمات والكوارث الطبيعية-١

 .  الفيضانات، الزالزل ، الرباكني

 : األزمات الصحية-٢

ليت تنشأ نتيجة لكوارث طبيعية، او اعتداءات       تفشـي األمراض املعدية، اإلصابات ا     
 .متعمدة، الوفيات

 : األزمات االقتصادية-٣

 .التضخم، ارتفاع معدالت البطالة، وحنوها

 :  األزمات السياسية-٤

املشـكالت الـيت تقع بني الدول املختلفة، التأثريات السلبية لألحداث السياسية            
 .العاملية، وحنوها

السلبية لألزمات اليت تعرفها الدول على صناعة السياحة        وتتمثل أهم االنعكاسات    
فيها يف تدين معدالت رحبية هذه الصناعة نتيجة الخنفاض معدالت السياح، إضافة            

 .إىل تزايد معدالت البطالة نتيجة لتراجع فرص العمل املتاحة يف صناعة السياحة

 العام وخباصة   وتـبعاً لدور اإلعالم ومكانته كمصدر مهم لتكوين توجهات الرأي         
يف ظـل الـتطورات التقنـية واستخدام اجلمهور للعديد من القنوات االتصالية،             
تتضاعف أمهية العمل اإلعالمي أثناء األزمات اليت قد يشهدها القطاع السياحي يف            
اململكـة العربـية السعودية، حيث يسهم اإلعالم يف مد اجلماهري باملعلومات اليت             

وعلى التعامل مع املتغريات املترتبة عليها، كما يدعم        تساعدها على فهم األحداث     
اإلعالم اجلهود الوطنية اهلادفة إىل املساعدة يف تقليل التأثريات السلبية لألزمات اليت            
قـد تشهدها اململكة، إضافة إىل إسهام اإلعالم يف إعادة التوازن االجتماعي الذي             

 خمتلفة، ولذلك وسعياً للتعامل     قد حيدث نتيجة ملا يترتب على األزمات من تأثريات        
اإلعالمـي اإلجيـايب مـع األزمات اليت قد يشهدها القطاع السياحي يتم االلتزام              

 : باإلطار العام خلطة التعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية يف اململكة التالية
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 :اإلطار العام للتعامل اإلعالمي مع األزمات السياحية

 :مي أثناء األزمات السياحية في المملكةأهمية العمل اإلعال -أوالً

تتضـاعف أمهية العمل اإلعالمي أثناء األزمات اليت قد حتدث يف اململكة تبعاً لتأثري   
 :العوامل التالية

تـزايد الطلب على املعلومات حول واقع األزمات ومسبباا وانعكاساا مع            -١
عف أمهية العمل على    شح املتوافر منها، وحساسية إيصاهلا للجماهري؛ مما يضا       

توفـري املعلومـات القـادرة على اإلجابة عن التساؤالت الرئيسة للجماهري            
والتعامل معها حبذر شديد، حىت ال تتوجه هذه اجلماهري إىل مصادر أخرى قد          

 . تبدو غري دقيقة أو قد تفسر األحداث بشكل سليب

ان الشائعات  ما يترتب على األزمات من نشوء حالة من الغموض تؤدي لسري           -٢
بـني اجلمـاهري؛ مما حيتم مبادرة وسائل اإلعالم مللء الفراغ املعلومايت الذي             

 .حيدث حول هذه األزمات

أمهية السعي إلعادة التوازن للمجتمع والذي قد خيتل نتيجة للتأثريات السلبية            -٣
اليت حتدثها األزمات، ويتم ذلك من خالل عمل وسائل اإلعالم على تطمني            

 ونشر التفاؤل بينهم عرب إحاطتهم باإلجراءات اليت متت للسيطرة          اجلمـاهري 
 . على التأثريات املختلفة لألزمة

 

  : أهداف العمل اإلعالمي أثناء األزمات السياحية في المملكة-نياًاث

إضافة (يستهدف العمل اإلعالمي أثناء األزمات السياحية اليت قد تشهدها اململكة           
)  الدول السياحية اليت تستقطب السياح من املواطنني       إىل األزمـات الـيت تشهدها     

 : عادة ما يلي

مساعدة اجلماهري الداخلية واخلارجية يف الفهم الصحيح لطبيعة األزمات اليت            -١
تشـهدها اململكـة وتبيان انعكاساا احلقيقية ومساعدة اجلماهري يف التعامل           

 . اإلجيايب مع هذه االنعكاسات

ية اهلادفة للتقليل من اآلثار السلبية لألزمات اليت تشهدها         دعـم اجلهود الوطن    -٢
 . اململكة

حتسني صورة السياحة يف اململكة لدى اجلمهور احمللي واخلارجي، وذلك من             -٢
خالل العمل املهين غري املباشر لتحويل ما تشهده الدول السياحية األخرى من       

 . السياحة الوطنيةأزمات إىل فرص إعالمية حقيقية يفاد منها يف تسويق

 
 : آليات العمل اإلعالمي أثناء األزمات السياحية في المملكة-ثالثاً

تـبعاً لتفاوت األزمات من حيث طبيعتها ومدى ارتباطها باال السياحي وحجم            
تأثريهـا عليه فتتحدد طبيعة العمل اإلعالمي الذي يتعني أن تضطلع به اهليئة العليا              

 ذات العالقة بصناعة السياحة، إضافة إىل وسائل        للسـياحة وغريهـا من اجلهات     
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اإلعـالم احلكومية واخلاصة، بناء على طبيعة األزمات اليت قد متر ا اململكة، مع              

 :العمل وفقاً لآلليات التالية

تـتوىل االدارة العامـة لالتصـال واإلعالم متابعة وحتليل جمريات األحداث             -١ 
حمللية واخلارجية ذات العالقة بصناعة     السياسـية واالقتصـادية واالجتماعية ا     

السـياحة يف اململكـة، وتعمل على توقع األحداث اليت ميكن أن تتحول إىل       
أزمات حقيقية قبل وقوعها، كما تسعى اإلدارة إىل تضمني خططها اإلعالمية           
اخلاصـة بتغطـية املناسـبات الدائمة وغري الدائمة للهيئة ما يكفل التعامل             

مع هذه األحداث، مبا يقلل من تأثرياا السلبية على صناعة          اإلعالمي اإلجيايب   
 .السياحة يف اململكة

 تـتوىل االدارة العامـة لالتصال واإلعالم عندما تتحول بعض األحداث ذات             -٢
العالقـة بصـناعة السياحة إىل أزمات حقيقة، أو وقوع أزمات مفاجأة إىل             

 . املبادرة بعرض األمر على األمني العام للهيئة

يتم تشكيل جلنة معتمدة من األمني العام للتعامل اإلعالمي مع األزمة الراهنة              -٣
برئاسـة نائب األمني العام لالستثمار والتسويق السياحي وعضوية مدير عام           
االتصال واإلعالم، إضافة إىل ثالثة من مديري العموم باهليئة يرشحهم رئيس           

 .اللجنة

إعداد خطة إعالمية وقتية للتعامل مع      تـتوىل اإلدارة العامـة لإلعالم         -٤
األزمـة مث تباشر تنفيذها بعد إجازا من جلنة التعامل اإلعالمي مع األزمة يف      

 :اهليئة، على أن تشتمل اخلطة على ما يلي

 .الدور اإلعالمي للهيئة يف التعامل مع األزمة −
 .األدوار املختلفة لألجهزة اإلعالمية احلكومية واخلاصة حنو األزمة −
 .  آليات تنسيق اجلهود اإلعالمية للجهات ذات العالقة باألزمة −
اإلطار التفصيلي للحملة اإلعالمية املقترحة للتعامل مع األزمة، على          −

 :أن يتضمن هذا اإلطار
 .طبيعة األزمة وبيان أبعادها املختلفة  -أ
 .أوليات العمل اإلعالمي اخلاص معها  -ب
اط ووسائل االتصال املناسبة،    أمن: الربنامج التفصيلي للحملة    -ج

 .املنتجات اإلعالمية املباشرة وغري املباشرة للحملة
 .اإلطار الزمين للحملة  -د

 . التكلفة املالية لتنفيذ اخلطة-هـ
 أساليب تقومي احلملة   -و

 يسـند تنفيذ احلملة اليت تتوىل اهليئة متويلها إلحدى الشركات أو املؤسسات             -٥
 على أن خيتار العرض األفضل وفقاً للمعايري املتبعة يف          اإلعالمـية املتخصصة،  

اهليـئة لـتقومي عروض الشركات اإلعالمية، وتتوىل اإلدارة العامة لالتصال           
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واإلعـالم املتابعة املباشرة على التنفيذ حتت إشراف اللجنة املشكلة يف اهليئة            

 .للتعامل اإلعالمي مع األزمة

عالم بعد انقضاء األزمة من خالل وحدة        تعـد اإلدارة العامـة لالتصال واإل       -٦
الدراسات السياحية مبركز املعلومات واألحباث السياحية باهليئة دراسة موسعة         
للـتعرف على تأثرياا املختلفة على الصورة الذهنية للسياحة يف اململكة بغية            

 .  اإلفادة من ذلك يف إعداد اخلطط اإلعالمية املستقبلية للهيئة

 
 زات العمل اإلعالمي أثناء األزمات السياحية في المملكة  مرتك-رابعاً

يرتكـز التعامل اإلعالمي اإلجيايب للهيئة العليا للسياحة مع األزمات ذات العالقة            
  :باال السياحي اليت قد تشهدها اململكة على عدد من املتغريات، منها

 : إعداد الكفايات وتدريبها للتعامل اإلجيايب مع األزمات-أ
تطوير قدرات اإلدارة العامة لالتصال واإلعالم على التعامل مع األزمات يتعني           ل

استقطاب أو تدريب موظفني اثنني على األقل ممن لديهم تأهيل وخربة سابقة يف             
جمـال التعامل مع األزمات، إضافة إىل ضرورة السعي لتطوير قدرات موظفي            

ى عقد دورات تدريبية    اإلدارة للـتعامل مـع هـذا اال من خالل العمل عل           
ونـدوات وحماضـرات جلميع موظفي اإلدارة حول إدارة األزمات أو إحلاقهم            

 .بالدورات اليت تنظمها اجلهات األخرى حول هذا اال

 :نات الالزمةا توفري اإلمك-ب
يستلزم جناح االدارة العامة لالتصال واإلعالم يف اختاذ اخلطوات الكفيلة بالتعامل           

زمات توفري االعتمادات املالية الالزمة لإلنفاق على خمتلف أوجه         اإلجيايب مع األ  
احلملة اإلعالمية، إضافة إىل الربامج االتصالية الالزمة، كما        : العمـل اإلعالمي  

يقتضي توفري اإلمكانات الالزمة للعمل اإلعالمي أثناء األزمات توفري املزيد من           
االدارة العامة لالتصال واإلعالم    املرونة للعمل يف هذا اال مبا يقتضي تفويض         
 .ممثلة مبديرها العام صالحية التحدث باسم اهليئة

 :  التزام العمل التنفيذي باألسس املهنية لألداء اإلعالمي-ج
عـلى الرغم من أمهية التزام املمارسات االعتيادية لإلعالم السياحي يف اململكة،            

ما يرتبط ا من جهات أو ما       سـواء ما يصدر منها عن اهليئة العليا للسياحة و         
تقدمـه الوسائل اإلعالمية احلكومية واخلاصة بأسس األداء املهين املتميز، إال أن            
احلاجـة لاللـتزام ذه األسس خالل األزمات واألوضاع الطارئة تبدو أكثر            
إحلاحـاًَ تـبعاً لتعلق أهداف العمل اإلعالمي يف هذه األوقات باملصلحة العليا             

ع، وعليه يتعني أن ترتكز املمارسات التنفيذية للخطط اإلعالمية         للوطـن واتم  
 :اليت تعد للتعامل مع األزمات اليت قد حتدث يف اململكة على األسس التالية

 : سرعة التغطية-١
ويتضمن ذلك املبادرة للعمل اإلعالمي وسرعة إعالن احلقائق بشفافية ووضوح؛    

لداخلي واخلارجي يف وسائل اإلعالم     األمر الذي يسهم يف تعزيز ثقة اجلمهور ا       
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الوطنـية مقـابل الوسائل األخرى، كما يسهم هذا الوضع يف احلد من انتشار              
الشـائعات الـيت قـد تقوم على معلومات غري دقيقة تؤدي الحتمال أن تنال               
األحدث أكرب من حجمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن املبادرة تسهم             

اهليئة العليا للسياحة وما يتصل ا من جهات        يف التعـبري عـن حسن استعداد        
 . ملواجهة األزمات واألوضاع الطارئة

 :دقة التغطية-٢
عـلى الـرغم مـن تلهف اجلماهري للتعرف على ما يتاح من معلومات حول               
األزمات الراهنة إال أم يعدون يف هذه املرحلة أكثر ذكاء ومتابعة تبعاً ملا توفره              

 من معلومات متعددة حول هذه األزمات، ولذلك        هلـم اخلـيارات االتصالية    
يقتضـي التعامل اإلعالمي اإلجيايب مع األزمات املتعلقة باال السياحي اليت قد            
تشـهدها اململكة احلرص على الدقة واملوضوعية، ويتم ذلك من خالل جتنب            

قصة، املنتجات اإلعالمية الصادرة يف إطار احلملة اإلعالمية لألزمة املعلومات النا         
واملشـوهة، واملتناقضـة، اليت قد تؤدي لسريان االستنتاجات والتوقعات غري           
الدقـيقة من اجلماهري، كما تقتضي الدقة احلذر يف إعالن بعض احلقائق ذات             

 .االنعكاسات غري اإلجيابية على اجلماهري
إن مـن شـأن الدقة اليت تعد إحدى أهم أسس التعامل اإلعالمي اإلجيايب مع               

لسـياحية الـيت قد حتدث يف اململكة  أن تقود إىل تعزيز مصداقية              األزمـات ا  

الوسائل الوطنية وتزايد اعتماد اجلماهري عليها يف املرحلة التالية اليت تعقب           
 .تعرفهم األويل على األزمة

 : كثافة التغطية-٣
حتقـق كـثافة التغطية تأمني املعلومات بالقدر الكايف لتلبية احلاجات االتصالية            

هري واليت تتزايد يف هذه األوقات، ولذلك فإن على احلملة اإلعالمية اليت            للجما
تعـد وتنفذ للتعامل مع األزمات ذات العالقة باال السياحي اليت قد تقع يف              
 :اململكة اإلجابة عن مجلة من التساؤالت اليت تدور حول عدة جماالت من أمهها

 .قعةطبيعة األزمة وأسباا وانعكاساا املتو  -أ
 .اجلهود املبذولة من اجلهات الرمسية للتقليل من خماطر األزمة  -ب
 . متطلبات تعامل اجلماهري اإلجيايب مع األزمة -ج

ولكي حتقق كثافة التغطية وظيفتها فمن املتعني أن يتواصل العمل اإلعالمي حىت            
، انقضاء األزمة، مع احلرص على تقومي اجلهود اإلعالمية بشكل مرحلي متواصل          

والسـعي الكتشاف التأثريات املختلفة لألزمة على الصورة الذهنية للسياحة يف           
 .اململكة
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 السياحي معلومات اإلعالم وحدة
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  :مهيدت

ميـثل توفـر املعلومات الدقيقة وتنظيمها وسرعة تداوهلا بني املستفيدين املرتكز            
نظمات احلديثة لبلوغه، وتتأتى أمهية     األسـاس لالتصـال الفعال الذي تسعى امل       

املعلومـات يف االتصال احلديث من كوا املرتكز األساس لإلعالم عن األحداث            
والتعـبري عن الرؤى وتأكيد وجهات النظر، ولذلك تسعى املمارسات االتصالية           

 .املهنية على توفر املعلومات احلديثة والدقيقة لديها باستمرار
 ةوالصور الفوتوغرافي ) نصوص، وأرقام (لكـلمات   وتـتكون املعلومـات مـن ا      

، )الرسوم التوضيحية والبيانية  (واخلطية  ) اإلخـبارية والشخصـية واملوضـوعية     (
اخلطابات : وتتنوع هذه  املعلومات حسب أشكاهلا ومصادرها؛ فهي قد توجد يف          

والتعامـيم و القـرارات والوثـائق الـيت يتم تصنيفها وترتيبها حسب احلاجة              
، كمـا قـد تـأيت املعلومات متضمنة يف بعض وسائط املعلومات             والضـرورة 

كالصـحف واالت، أو التقارير اليومية أو الشهرية أو السنوية، كما قد تتوفر             
املعلومات يف املصادر واملراجع العلمية مثل الكتب واملوسوعات العلمية، إضافة إىل           

لسمعية البصرية حبيث تكون    أن املعلومـات قد تتوفر يف املواد املسموعة و املواد ا          
 ...مسجلة على أفالم أو شرائط أو أقراص مرنة أو أسطوانات ممغنطة

وبالـنظر إىل حداثة العناية بصناعة السياحة يف اململكة العربية السعودية فإن هذا             
اال احليوي املهم يعاين من شح يف املعلومات املتوفرة حول خمتلف جوانبه إضافة             

مـات املـتوفرة عـنه لدى أكثر من جهة؛ ولذلك فإن من أهم              إىل تـناثر املعلو   

األولويـات الـيت يتعني أن تتوجه إليها جهود اهليئة العليا للسياحة السعي             
تكويـن مركـز معلومـات إعالمي خيدم صناعة السياحة عرب توفري املعلومات             

ثمار اإلعالمية السياحية الضرورية للمنشآت واألفراد ذوي العالقة، إضافة إىل است         
املعلومات اليت يتعني العمل على توفريها يف دعم برامج اإلعالم السياحي احلكومية            

 .واخلاصة
واألحباث أحد خمارج مركز املعلومات     وحدة معلومات اإلعالم السياحي     عـد   وت

توفري املعلومات اإلعالمية الالزمة حول     ، وتتركز مهامه يف     )ماس( السياحية باهليئة 
لسياحة يف اململكة، وإتاحتها للجهات ذات العالقة، إضافة        خمتلف جوانب صناعة ا   

  .إىل استثمار املعلومات املوجودة لدعم املنتجات اإلعالمية اليت تنتجها اهليئة

 

 : السياحي معلومات اإلعالم وحدةأهداف 
ـدف الوحـدة املقترحة بشكل رئيس إىل توفري املعلومات الالزمة لدعم العمل             

 : عليا للسياحة ويتم ذلك من خاللاإلعالمي للهيئة ال
 : اإلشراف املهين على املوقع الوطين للسياحة على االنترنت، ويتضمن ذلك-١

 .تغذية املوقع باملعلومات بشكل دوري -
 .إدارة العملية االتصالية اليت تتم من خالل املوقع  -
جمالت إلكترونية، منتديات   (تغذيـة وإدارة مواقـع مسـاندة         -

 ...). حوار
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 : رصد وتوثيق املعلومات السياحية املتخصصة، ويشمل ذلك-٢

رصـد وتصـنيف وحفظ املواد اإلعالمية ذات العالقة بصناعة السياحة             -
داخلـياً وخارجياً،  املنشورة أو املعروضة أو املذاعة يف وسائل اإلعالم            

 .املطبوعة، املسموعة، املرئية، التقنية: املختلفة احمللية والعربية والدولية
وثائق، كتب،  (رصـد وتصـنيف وحفـظ املـواد غـري اإلعالمـية               -

 .ذات العالقة بصناعة السياحة داخلياً وخارجياً...) إحصاءات
 إعـداد امللـف الصـحفي اليومي يف نسختني ورقية وتقنية، وتوزيعه على              -٣

 .املسؤولني واجلهات ذات العالقة داخل اهليئة وخارجها
ورية، الجتاهات أبرز املواد اإلعالمية املنشورة عن        إعداد العروض التحليلية الد    -٤

 .السياحة يف اململكة
 اقـتراح مـا يـتعني اختاذه للتفاعل اإلعالمي مع ما تتضمنه املواد اإلعالمية               -٥

 .املنشورة عن السياحة يف اململكة
 تقـدمي خدمـة اإلحاطة اجلارية باملعلومات املتوفرة لدى املركز للشخصيات            -٦

 .العالقةواجلهات ذات 
 . تزويد الراغبني باملعلومات املتوفرة لدى املركز-٧
 إهـداء املنتجات اإلعالمية السياحية الوطنية وتبادهلا مع اجلهات ذات العالقة            -٨

 .  يف الداخل واخلارج
 

 :لوحدةمجاالت معلومات ا
ة  انطالقـا من أمهية إحاطة وحدة املعلومات اإلعالمية باهليئة العليا للسياحة بكاف           

املعلومـات اإلعالمية املتعلقة بصناعة السياحة داخل اململكة وخارجها إضافة إىل           
املعلومـات اإلعالمـية اخلاصـة بااالت املتعلقة بصناعة السياحة داخل اململكة            

 :  وخارجها، فإن من املهم أن تغطي معلومات املركز ااالت التالية
 :  املعامل السياحية يف اململكة-١

ذلك مجيع املعامل السياحية اليت تتوافر عليها اململكة العربية السعودية وتعد           ويقصد ب 
مبثابة أبرز مقوماا السياحية، وتشتمل املعلومات اخلاصة بذلك على املواد املطبوعة           

، وميكن تقسيم املعامل    ةواملسـموعة واملرئية والتقنية، إضافة إىل الصور الفوتوغرافي       
 :السياحية إىل

احلـرمان الشـريفان، املساجد التارخيية، املواقيت، مواقع        (لدينـية   املعـامل ا   -أ 
 ...).الغزوات، املشاعر املقدسة 

 ....).الشواطئ، اجلزر، اجلبال، الصحارى، املناطق احملمية،(املعامل البيئية  -ب 
 ...).املوقع ذات األبعاد الثقافية،ٍ سوق عكاظ، اجلنادرية( املعامل الثقافية  -ج 
 ...).احلرف اليدوية، املباين األثرية، الفنون الشعبية(املعامل التراثية  -د 
 :   املرافق السياحية يف اململكة-٢

ويقصـد بذلـك املرافق السياحية اليت تتوفر يف مناطق اململكة املختلفة، وتشمل             
 :ااالت التالية
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 .املساكن -أ 
 .املترتهات -ب 
 . الترفيه -ج 
 .النقل واملواصالت -د 
ياحية، توفري املستلزمات، تنظيم مهرجانات     إدارة مرافق س  (اخلدمات السياحية    -ه 

.(... 
 ).أسواق، وحمالت(اهلدايا واملقتنيات التقليدية  -و 

 
 :   الوثائق السياحية-٣

 والتعاميم ذات العالقة بصناعة السياحة      تويقصـد بذلك النظم واللوائح والقرارا     
القة حملياً وخارجياً، كما يشمل ذلك الدراسات والبحوث وأوراق العمل ذات الع          

 :ذه الصناعة حملياً وخارجياً، وعلى ذلك تشمل هذه الفئة ااالت التالية
 .النظم واللوائح -أ 
 .القرارات والتعاميم  -ب 
 . البحوث والدراسات وأوراق العمل -ج 

 
 
 
 
 

 :  الفعاليات السياحية-٤

ويقصـد بذلك الربامج واألنشطة السياحية اليت تنظم داخل اململكة          
 :االت التاليةوخارجها، ويشمل  ذلك ا

 .األيام واألسابيع السياحية السنوية -أ 
 . املؤمترات والندوات وامللتقيات السياحية -ب 
 . املعارض واألسواق السياحية -ج 
 .املهرجانات الثقافية -د 
 .املهرجانات الترفيهية -ه 
 .مهرجانات التسوق -و 
 .مهرجانات التلفزيون واملسرح والسينما -ز 
 .  السياحيةالبطوالت والدورات الرياضية ذات األهداف -ح 
 .    املواد اإلعالمية املنشورة عن صناعة السياحة يف اململكة حملياً وخارجياً-٥

ويقصـد بذلـك امللف الصحفي الذي يوثق املواد اإلعالمية املنشورة عن خمتلف             
اجلوانـب ذات العالقـة بصـناعة السـياحة يف اململكة يف وسائل اإلعالم احمللية       

املواد تبعاً لطبيعة الوسائل اليت نشرت فيها على        واخلارجـية، وميكن تصنيف هذه      
 : النحو التايل

 .املواد املطبوعة -أ 
 .املواد املسموعة -ب 
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 .املواد املرئية -ج 
 .املواد التقنية -د 

 
 :    املنتجات اإلعالمية للهيئة العليا للسياحة-٦

ويقصد بذلك اإلصدارات اإلعالمية الصادرة عن اهليئة العليا للسياحة         
واهلادفة للتعريف  ) واإلعالم الوطين، واإلعالم اخلارجي   إعالم اهليئة،   (

مبخـتلف جوانب عمل اهليئة إضافة إىل التعريف باملقومات واملرافق          
 :السياحية يف اململكة، وميكن تصنيف هذه املواد على النحو التايل

 ...).صحف،كتب، كتيبات، تقارير، مطويات ،(مواد مطبوعة  -أ
 ...).بات،برامج وثائقية،وقائع مناس(مواد مسموعة  -ب
 ...).وقائع مناسبات، أفالم وثائقية،(مواد مرئية  -ج
 ...).عروض مرئية، برامج وثائقية ،(مواد إليكترونية  -د

 ). معامل سياحية ، مرافق سياحية ، مناسبات( صور فونغرافية -هـ
 
 :  املنتجات اإلعالمية السياحية املتخصصة حملياً وخارجيا-٧

 اإلصدارات اإلعالمية اليت تتناول صناعة السياحة حملياً وخارجياً،         ويقصـد بذلك  
واليت تصدرها اجلهات املختلفة داخل اململكة وخارجها، وميكن تصنيف هذه املواد            

 : على النحو التايل

 ....).صحف،كتب، كتيبات، تقارير، مطويات،(مواد مطبوعة  -أ 
 ...).وقائع مناسبات، أفالم وثائقية،(مواد مرئية  -ب 
 ...).برامج وثائقية،(مواد تقنية  -ج 
 ).  مناسبات، معامل سياحية، مرافق سياحية (ةصور فوتوغرافي -د 

 
 :      منسوبو اهليئة واجلهات ذات العالقة ا-٨

ويقصـد بذلـك رصد املعلومات اخلاصة مبنسويب األمانة العامة للهيئة، واجلهات            
موعات االستشارية على أن    جملس اإلدارة ، الس االستشاري، ا     : املتصـلة ا  

 :تشتمل املعلومات املتوفرة على 
 . الشاملةc.vالسري الذاتية  -أ 
 .  الصور الشخصية احلديثة -ب 
 .اهلواتف والعناوين الربيدية والتقنية -ج 

 
 اجلهـات احلكومـية وغـري احلكومية ذات العالقة بصناعة السياحة حملياً           -٩

 :وخارجياً
 بالوزارات واهليئات واملنظمات واللجان     ويقصـد بذلـك مجيع املعلومات اخلاصة      

احلكومـية وغري احلكومية ذات العالقة بصناعة السياحة احمللية واخلليجية والعربية           
 :واإلسالمية والدولية، وتشتمل هذه املعلومات على ما يلي

 .أمساء هذه اجلهات ومواقعها -أ 
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 .أهداف هذه اجلهات ونظمها األساس -ب 
 .يف هذه اجلهاتأمساء ومناصب كبار املسؤولني  -ج 
 .أمساء مسؤويل االتصال يف هذه اجلهات -د 
 .هواتف وعناوين هذه اجلهات بريدياً وتقنًيا -ه 

 
 : أعضاء جمالس الغرف التجارية الصناعية السعودية وجلاا املتخصصة-١٠

ويقصد بذلك رصد املعلومات املتاحة عن أعضاء جملس الغرف التجارية الصناعية           
 إضافة إىل أعضاء جمالس الغرف يف املناطق وجلاا         السـعودية وجلانـه املتخصصة    

 :املتخصصة، على أن تشتمل املعلومات املتوفرة على
 . الشاملةc.vالسري الذاتية  -أ 
 .الصور الشخصية احلديثة -ب 
 .اهلواتف والعناوين الربيدية والتقنية -ج 

 
 : الشركات واملؤسسات السياحية حملياً وخارجياً-١١

ومات املتاحة عن الشركات السعودية وغري السعودية       ويقصد بذلك رصد كافة املعل    
املتخصصـة يف االستثمارات السياحية، على أن تركز املعلومات املتوفرة عن هذه            

 :الشركات واملؤسسة على
 . حجم وطبيعة استثمارات هذه الشركات ومناطق وجودها -أ 
 . اخلربات السابقة هلذه الشركات -ب 

 .ه الشركاتأمساء كبار املسؤولني ومناصبهم يف هذ -ج 
 .أمساء مسؤويل االتصال يف هذه الشركات -د 
 . هواتف هذه الشركات وعناوينها بريدياً وتقنًيا -ه 

 
 الشركات واملؤسسات السعودية العاملة يف ااالت ذات العالقة بصناعة          -١٢

 :السياحة
ويقصد بذلك رصد مجيع املعلومات املتاحة عن كربى الشركات السعودية بصفتها           

ات عالقة بصناعة السياحة يف اململكة، على أن تركز املعلومات          تقـدم خدمات ذ   
 :املتوفرة عن هذه الشركات واملؤسسات على

 .طبيعة استثمارات هذه الشركات ومناطق تواجدها -أ 
 .أمساء كبار املسؤولني ومناصبهم يف هذه الشركات -ب 
 . أمساء مسؤويل االتصال يف هذه الشركات -ج 
 .دياً وتقنياهواتف هذه الشركات وعناوينهم بري -د 

 
 :  وسائل اإلعالم حملياً وخارجياً-١٣

ويقصـد بذلـك رصد مجيع املعلومات حول الصحف املطبوعة والتقنية وحمطات            
اإلذاعـة والتلفزيون السعودية والعربية، إضافة إىل عدد من أبرز الصحف وحمطات            

ة عن هذه   الـتلفزيون األجنبـية املهتمة باململكة، على أن تركز املعلومات املتوفر          
 :الوسائل على
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 .أمساء كبار املسؤولني ومناصبهم يف هذه الوسائل -أ 
 .اهلواتف والعناوين الربيدية والتقنية للمقرات الرئيسة هلذه الوسائل -ب 
اهلواتـف والعـناوين الـربيدية والتقنية ملكاتب الوسائل غري السعودية يف             -ج 

 .اململكة

لياً  شـركات ومؤسسـات االتصال واإلعالم واإلعالن حم        -١٤
 :وخارجياً

ويقصـد بذلـك رصد مجيع املعلومات املتاحة عن كربى الشركات واملؤسسات            
املتخصصة يف االتصال واإلعالم واإلعالن وتنظيم املعارض حملياً وخارجياً، على أن           

 :تتضمن  املعلومات املتوفرة عن هذه الشركات واملؤسسة ما يلي
 . اهتمامهاختصصات الشركات واملؤسسات اإلعالمية وجماالت -أ 
 .اخلربات السابقة هلذه الشركات واملؤسسات اإلعالمية -ب 
الـربامج السـنوية إلعمال هذه الشركات واملؤسسات وخباصة شركات           -ج 

 .تنظيم املعارض
 . أمساء كبار املسؤولني ومناصبهم يف هذه الشركات واملؤسسات -د 
 .أمساء مسؤويل االتصال يف هذه الشركات واملؤسسات -ه 
 .واملؤسسات وعناوينهم بريدياً وتقنيةهواتف هذه الشركات  -و 

 
 

 :  خرباء اإلعالم واإلعالن واالتصال حملياً وخارجياً-١٥
ويقصد بذلك رصد املعلومات املتاحة عن أبرز رجال االتصال واإلعالم واإلعالن           
مـن املهنيني واألكادمييني والباحثني، إضافة إىل الكتاب واملثقفني، على أن تشتمل            

 :فرة عن هؤالء اخلرباء علىاملعلومات املتو
 . الشاملةc.vالسري الذاتية  -أ 
 .اهلواتف والعناوين الربيدية والتقنية -ب 

 
 : وحدةإدارة ال

تـتوىل إدارة االتصال واإلعالم إدارة وحدة املعلومات اإلعالمية باعتبار مسؤوليتها           
ة املهنـية عـن حمتوياته، انطالقا من وظيفتها اإلعالمية، إضافة إىل حاجتها وحاج            

... وكاالت األنباء، الصحف، التلفزيون، اإلذاعة      : اجلهـات ذات العالقـة ـا      
املسـتمرة ملا يتوافر عليه املركز من معلومات إعالمية، وانطالقا من هذه املسؤولية             

 :تتوىل إدارة االتصال واإلعالم ما يلي
يف الرصد والتوثيق والتصن  :  وضع السياسات واإلجراءات املهنية لعمل الوحدة      -١

 . وتزويد املستفيدين
 . اقتراح املصادر اليت ميكن احلصول منها على معلومات الوحدة-٢
 تقومي املواد اإلعالمية الواردة للوحدة للتأكد من توافر ما حتمله من معلومات             -٣

 .على االعتبارات املهنية الالزمة
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 .التنسيق مع اجلهات اإلعالمية مبا خيدم أهداف الوحدة -٤

 
ـ   =  ها تـتوىل إدارة تقنية املعلومات تقدمي الدعم الفين والتقين          وحبكـم ختصص

 :للوحدة، ويشمل ذلك
 . وضع النظم الفنية والتقنية للعمل-١
 .اختيار التقنيات املناسبة واإلشراف على توفريها  -٢
 . توفري اإلمكانات البشرية الالزمة وتدريبها على العمل يف هذا اال-٣
 .والتوثيق والتصنيف القيام بعمليات الرصد -٤
 تقـدمي اخلدمات املرجعية للمستفيدين بإشراف إدارة االتصال واإلعالم ووفقاً           -٥

 .للسياسات اليت سيجري وضعها الحقاً
 مـتابعة عملـية تطوير املوجودات وحتديث املعلومات بالتنسيق مع اجلهات            -٦

 . املختلفة داخل اهليئة وخارجها حتت إشراف إدارة االتصال واإلعالم
 

 :وحدةلاإلمكانات البشرية المطلوبة ل
تعتمد الوحدة يف احتياجاا التقنية على ما يوفره مركز املعلومات السياحية هلا من             
مسـاحة، وسـيتم ختصيص باحث إعالمي للقيام مبهمة مجع املعلومات املطلوبة            

 .والتنسيق مع مركز املعلومات واألحباث السياحية
 
 

 :وحدةصادر معلومات الم
ىل جانـب املعلومات الرئيسة اليت ميكن احلصول عليها من األشخاص واجلهات            إ

ذات العالقة من خالل االتصال املباشر ا شخصياً أو بريدياً أو تقنًيا، أو من خالل              
احلصـول على مطبوعات هذه اجلهات أو زيارة مواقعها على االنترنت، يتعني أن             

 :ملطبوعة أو املرئية أو التقنية، مثليضم املركز العديد من مصادر املعلومات ا
 :باللغة العربية) املوسوعات(دوائر املعارف = 

 .دائرة املعارف احلديثة ألمحد عطية اهللا -
 .دائرة معارف البستاين -
 .املوسوعة العربية امليسرة -
 .موسوعة املورد -

 : دوائر معارف عامة باللغة اإلجنليزية=  
 . دائرة املعارف الربيطانية -

 ENCYCLOPEDIA   BRITANNICA 
 . دائرة املعارف األمريكية -

 ENCYCLOPEDIA AMERICANA      
 .دائرة املعارف الفرنسية -

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE           
 : دوائر معارف متخصصة       = 

 .  دائرة املعارف اإلسالمية -
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM  
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 .دائرة املعارف الدولية للعلوم االجتماعية -

TERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL 
SCIENCES 

 :القواميس اللغوية =  
لسان العرب البن منظور، خمتار الصحاح،      : قوامـيس اللغـة العربية     -

املصـباح املـنري للفـيومي، املعجم الوسيط، املنجد، القاموس احمليط           
 .للفريوزآبادي

  :قواميس اللغة اإلجنليزية =  

- OXFORD ENGLISH DICTIONARY – WEBSTER'S NEW - 
- INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE ENGLISH 

LANGUAGE 
 

 :املعاجم ثنائية اللغة  = 
 ) عريب-إجنليزي( املورد ملنري بعلبكي  -
 - عريب، عريب  -إجنليزي(القـاموس العصـري إللـياس انطوان إلياس           -

 )إجنليزي
 ) عريب-إجنليزي( معجم اللغة العربية املعاصر  -
ـ    -  - فرنسي -إجنليزي(يات للمصطلحات العلمية والتقنية      معجـم أكادمي

 )عريب

 ) عريب-فرنسي(قاموس املنهل  -
 :قواميس يف اللغة الفرنسية  = 

 سال رو -
    PETTIT  DICTIONNAIRE  FRANCAISE 

 :معاجم التراجم   =   
 ) أجزاء٨ (ي األعالم خلري الدين الزر كل -
  معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة -

          WHO’S WHO- 
 :معجم األماكن =     

  معجم البلدان لياقوت احلموي -
 . املعجم اجلغرايف للبالد العربية السعودية حلمد اجلاسر -

         WEBSTER’S GEOGRAPHICAL DICTIONARY- 

 : األطالس =     
  أطلس العامل اإلسالمي  -
  األطلس العريب -
 أطلس العامل الصحيح  -

           BRITANNICA ATLAS 

    PHILIPS’ NEW REFERENCE ATLAS- 



 استراتيجية  اإلعالم السياحي في المملكة العربية السعودية
_______________________________________________________________________________________________________________

 

٦٨

 
أدلـة وتقارير األجهزة احلكومية واهليئات واملؤسسات والشركات السياحية         = 

 :احمللية واخلارجية
 اإلحصاءات السياحية احمللية    = 

 اإلحصاءات احلكومية الرمسية الصادرة عن وزاريت التخطيط واملالية   =   
 .درة عن املنظمات العربيةاإلحصاءات الرمسية الصا    = 

 ا إلحصاءات الرمسية الصادرة عن املنظمات اإلسالمية=    
 .اإلحصاءات الرمسية الصادرة عن األمم املتحدة ومنظماا املتخصصة    = 

 الكتب السنوية والتقاومي وكتب احلقائق     = 
 )يصدرها مكتب اآلفاق املتحد بالرياض(املعلومات حقائق وأرقام  -

WORLD ALMANAC INFORMATION PLEASE ALMANAC 
WHITAKER’S ALMANAC 

 :جمموعة الكتب السنوية لدار النشر الربيطانية     = 
o EUROPA PUBLICATIONS. 
• THE INTERNATIONAL WHO'S WHO. 
• THE EUROPA WORLD YEAR BOOK. 
• THE WORLD OF LEARNING. 
• ENVIRONMENT ENCYCLOPEDIA AND 

DIRECTORY. 
• THE INTERNATIONAL WHO'S WHO OF WOMEN. 
• WORLD DIRECTORY OF DIPLOMATIC 

REPRESENTATION. 
• THE EUROPEAN COMMUNITIES ENCYCLOPEDIA 

AND DIRECTORY. 

 
• EASTERN EUROPE AND THE COMMON WEALTH 

OF INDEPENDENT  STATES   SOUTH AMERICA 
CENTRAL AMRICA AND THE CARIBBEAN. 

• THE USA AND CANADA. 
• WEASTERN EUROPE. 
• AFRICA SOUTH OF THE SAHARA. 
• THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA. 
• THE FAR EAST AND AUSTRALASIA. 
• INTERNATIONAL DIRECTORY OF GOVERNMENT. 
• INTERNATIONAL FOUNDATION DIRECTORY. 

 :كشافات الصحف مثل=  
 .  كشاف جريدة الشرق األوسط -
 .  كشاف جريدة احلياة -
 .   كشاف جريدة عكاظ -

 :كشافات األحداث اجلارية مثل= 
FACTS ON FILE (N.Y (-   ARAB REPORT & RECORD 
(LONDON). 

 .كشافات وأدلة التواريخ واألحداث واملناسبات       = 
 

 االتصال واإلعالم
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 :وحدةية لتأسيس الالخطوات التال

يسـتلزم السعي لتحقق النجاح لوحدة املعلومات اإلعالمية للهيئة إىل جانب يئة            
 :اإلمكانات البشرية والتقنية الالزمة لعمله القيام مبا يلي

توجيه تعميم من األمني العام للهيئة إىل مجيع برامج و إدارات اهليئة يؤكد فيه                -١
عالمي للهيئة إضافة إىل ضرورة العمل على       عـلى أمهية املعلومات للعمل اإل     

توفريها وتوحيد اجلهة املسؤولة عن رصدها وتوثيقها وإتاحتها للمستفيدين،         
مـع التأكيد على أمهية التعاون مع القائمني على وحدة املعلومات اإلعالمي            
عـرب الـتجاوب معهـم وتسهيل مهمتهم ومتكينهم من احلصول على مجيع      

 .  اليت يريدون احلصول عليهااملعلومات والبيانات
العمـل عـلى إجياد التنسيق الفعال بني مسؤويل وحدة املعلومات اإلعالمية              -٢

ومجـيع مسـؤويل برامج وإدارات اهليئة مبا يسهم يف توحيد اجلهود، وإجياد             
صـيغة عمـل هدفها وضع االستراتيجية الكيفية باحلصول على املعلومات           

 .جيةوتداوهلا والقضاء على االزدوا
التوعـية الداخلية بأمهية املعلومات اإلعالمية لعمل اهليئة، ويتحقق ذلك من             -٣

 :خالل مايلي
اإلفـادة مـن نشرة اهليئة الداخلية أو جملتها مستقبالً، ويتم ذلك من خالل               -أ 

املقاالت، التقارير، املقابالت،   : توظـيف خمـتلف الفـنون الصـحفية مثل        
 .شر بشكل دائم إلحداث األثر املنشودالتحقيقات، مع مراعاة استمرار الن

إعـداد نشرات و كتيبات مبسطة حتتوي على معلومات توعوية عن أمهية    -ب
 .املعلومات وكيفية التعامل معها حبيث توزع على مجيع موظفي اهليئة

 .إصدار تقارير شهرية عن مدخالت وخمرجات الوحدة -٤
هليئة وإداراا املختلفة وفقاً    تصميم مناذج للحصول على املعلومات من برامج ا         -٥

 .للتصنيف الذي سيقر الحقاً
تصميم مناذج للحصول على خدمات الوحدة من قبل املستفيدين داخل اهليئة             -٦

وخارجهـا؛ األمـر الذي سيسهم يف تسهيل عملية االستفادة من خمرجات            
 .الوحدة


