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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري

�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار

�أنت مدعو للتعرف على املزيد من
كنــوز وطننــا الغــالــي ،فالتن ــوع الثقــايف
والطبيعــي الــذي حتظــى بــه اململكــة
العربيــة ال�سعــوديـة يعترب فخر ًا وطني ًا لنا.
ونحن يف الهيئــة العامة لل�سيــاحة والآثار نقدم
لك فر�صة للتعرف علــى الرتاث والثقــافة
والبيئة املحلي ــة التــي يتطلب املحــافظة
عليهــا �إتبــاع �إر�شــادات �ســوف ت�ســاهـم
بـ ـ�إذن اهلل يف جعل رحلتك ممتعة وثرية.

			

الرئي�س

عزيزي ال�سائح الكرمي..

ميكن �أن ن�ستفيد من كــل رحلـة �سيــاحية يف تو�سيع
مداركنـا وفهمنـا ،و�أن ترتك ذكراهــا و�آثاره ــا
الإيجــابية علينــا وعلــى الأمـاكن التي نزورها.
و�سيكون الهتمامك باملحافظة علــى املعــامل التـي
تزوره ــا دور كبيـر يف �إعط ــاء فر�ص ــة التمتع بها
للأجيال املقبلة.

�أو ً
ال  -املجتمعات املحلية:
�أنت مدعو لال�ستمتاع مبيزة احلفــاوة التقليدية وكرم ال�ضيافة لدى كــل منطقــة من
بالدنــا ،والإ�سهــام يف املحــافظة عليها من خالل التعرف علـــى العـــادات والتقـــاليد يف
املجتمـــع املحلـــي واحرتامها ،ومن مظاهر ذلك:

• �أهمية اال�ستف�سـار عن �أوقات الزيارة و�أنواعهـا يف الأماكن
العامة كاملتاحف واملتنزه ــات وحدائــق احلي ــوان قب ــل
الذهاب ،لوجــود �ساع ــات زي ــارة خمتلف ــة للعـائـالت
والن�سـاء والعزاب.
• مراعـاة القيــم والعــادات اخلــا�صة باملجتمعــات املحليــة
�سيجعلك حمل تقدير واحرتام �أفراد تلك املجتمعات.
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ثانيا ً  -املوروث الثقايف واحل�ضاري:
�أنت مدعو للتمتع باملوروث الثقــايف واحل�ضــاري املتنوع
للمملكة والإ�سهــام يف حمــايته واحلفاظ عليه لت�ستمتع بــه
الأجيـــال القادمة .وذلك من خالل ما يلي:

•

•
•
•

زيـ ــارتــك للمـتـ ــاحـف املحليـ ــة والأم ــاكـن الأثريــة؛
للتعــرف علـ ــى الـتـ ــراث املحل ــي والآثار الإن�سانية.
�إظه ــار التقديــر للتــراث والثقــافــة والفـنــون واحلــرف املحليــة ،يعزز اجلهــود
املحليــة للمحافظة عليها وتقدميها للزوار وال�سياح ب�شكل �أف�ضل.
تقديـرك للرتاث الوطنــي يك�سبك احتــرام الآخرين ويعك�س انتمــاءك الوطني يف
كل املواقع املحمية وغري املحمية.
ح�ضورك املهرجــانــات املتنوعة يتيح لك فر�صة جتربــة الثقــافــة املحليــة ور�ؤية
فرق الأداء ال�شعبي.

ثالثا ً  -املوارد:
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• املحافظة على املاء فهو مورد طبيعي حمدود و�ضروري للجميع.
• املح ــافـظ ــة ع ـل ــى الط ــاق ـ ــة م ــن خ ـ ــالل تـر�شـي ــد ا�ستـخ ــدام التكيـي ــف،
وال ـم ـ ــاء ال�ساخن ،والإ�ضاءة.
• املحافظــة علــى املوارد الأ�ســا�سيــة الأخرى من خـالل تبنيك ثقافة الرت�شيد،
و�إعادة ا�ستخدام وت�صنيع املواد.

جتنب الأن�شطــة التــي تهدد الأحيـــاء والنباتات الربية
وقد تتلف البيئة الطبيعية:

• متثل املخلفات عبئ ًا علـى البيئ ــة؛ فليكن تخل�صك منه ــا بالأ�سلوب ال�صحيح
بو�ضعها يف الأماكن املخ�ص�صة لها.
•	ال تزعج احليوانات الربيـة ،وال تقدم لها الطعام ،ملا يف ذلك من ت�أثري �سلبي على �سلوكهـا.
• �إن غابات اململكة و�صحاريهـا بيئة طبيعية ح�ســا�سة ،لذلك ال ت�ؤذ �أو تدمر �أي
حيــاة نباتية �أو حيوانية.
• �إن نباتــات ال�صحراء ح�ســا�سة للغــاية ،نرجــو عـدم التعر�ض لـهــا �أثنــاء مرورك.
• حاول �أن ت�ستمتع بالأزهار والثمار الربية ،دون �أن تقطفها.

خام�سا ً  -املنتجات املحلية:
نقــدر دورك يف �إفـــادة املجتمعـــات املحليـــة مــن خـــالل
�شــراء املنتجـات واخلدمـــات املحليـة ،خـــا�صــة تلك التــي
يراعــى يف �إنتاجهـــا خ�صو�صية البيئة املحلية والثقـــافة
االجتمـــاعية ،ونذكرك مبا يلي:
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نقدر اهتمــامك يف م�سـاعدتنــا يف اجلهــود امل�ستمرة
للمحــافظـة على مواردنا كالطاقــة واملــاء من خــالل
اال�ستخدام الأمثل لهــا .وندعـــوك للم�ســاهمة معنا يف:

رابعا ً  -املحافظه على البيئة واحرتام
املكان:

• ي�سهم ال�شراء مبا�شرة من احلرفيني املحليني يف زي ــادة فر�ص العمل لل�سكــان،
ومن ثم ا�ستمرار الأعمال احلرفية.
• ت�سهم م�شرتي ــاتك املحلية ،بالإ�ضـافة �إل ــى كونه ــا جتربة �سي ــاحية فريدة ،يف
توفري مرافق �سياحية �أف�ضل ،وت�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى معي�شة املجتمعات
املحلية.
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