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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري

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

�إن اهتمامك بال�سـي ــاح عـلـ ــى اخت ــالف
ثقاف ــاتهــم واحل ــر�ص عـل ــى تقدي ــم �أف�ض ــل
اخلدمـات ال�سياحية لهم ،ي�شكل واجب ًا وطني ًا
ن�شرتك جميع ًا فيه.
ونحـن يف الهيئ ــة العامة لل�سي ــاحة والآثار
ننظــر �إل ــى مقدمـي اخلدمــات ال�سيــاحية
ك�شركـ ــاء �أ�سا�سيني يف تنمية �صناعة ال�سياحة
الوطنية.
وي�سعـدن ــا �أن نقـدم لكـم بع�ض الإر�شــادات
الت ــي �سـ ــوف ت�س ــاهــم بـ ـ�إذن اهلل يف تـقـديــم
خدمات مميزة لل�سياح بجميع فئاتهم.

			

الرئي�س

عزيزي مقدم اخلدمات ال�سياحية:

تعد اململكــة العربيــة ال�سعوديـة مهد الإ�سالم ،ومنبع الر�سـالــة،
ولذلك يجـب احتــرام هويــة هــذه البــالد ومراعاة ما متتاز به
من مكانة �إ�سالمية.
ت�سعـى اململكــة �إلـى ا�ستخدام وتوظيف ما وهبهــا اهلل من مـوارد
طبيعيـة وح�ضـارية فريدة يف �سبيل تنمية �سيــاحية م�ستدامـة،
موفرة بذلـك جتربــة فريـدة ،ت�سهــم يف التنــوع االقت�صــادي،
وتهيئــة فر�ص العمـل للمواطنني ،وحماية البيئـة واملحـافظـة
علـى التـراث ون�شر الوعي الثقايف و�إثراء املجتمع.

�أو ً
ال  -احرتام ال�سياح والإ�سهام يف �إعداد بيئة مهنية م�ضيافة
عن طريق التعرف على �أ�ساليب حياة الزوار ومتطلباتهم و�أذواقهم
وتوقعاتهم وثقافاتهم املختلفة ،حيث ميكن عمل الآتي:

• درا�سة ثقافــة كل جن�سيــة من جن�سيــات ال�سيـاح على حده،
ومعرفة االختالفات الثقافية ومقارنتها بثقافة املجتمـع
ال�سعـودي لتوفري احلد املقبول من التوافق لتنمية ال�سياحة
الوطنية.
• �إعط ــاء ال�سيــاح الفر�صة للتعبيــر عــن �آرائـه ــم وطرح
�شكــاويهم ومقرتحاتهم واالهتمام ب�أمورهم وحماولة حلها.
• تعزيز قيم ال�ضيافة والرتحيب املوجودة يف املجتمع ال�سعودي ،وعك�سها على ال�سياح.

قواعد ال�سلوك ال�سياحي -ملقدمي اخلدمات ال�سياحية

قواعد ال�سلوك ال�سياحي -ملقدمي اخلدمات ال�سياحية

2

3

ثانيا ً  -ال�سعي للتميز يف جودة ما تقدمه من الأن�شطة واخلدمات
ال�سياحية من خالل توظيف كوادر ب�رشية مدربة وملتزمة بح�سن التعامل
مع ال�سياح ،حيث ميكن عمل الآتي:

• تذكر �أن لدينا الكثري من الكنوز املادية واملعنوية التي حتتـاج
ملن يربزهــا ويو�صلها للمجتمعات الأخرى ب�صورة جميلة
ومميزة.
• احلر�ص على ابتكار وا�ستقطاب كل جديد ومفيد وم�شوق
يف عامل ال�سي ــاحــة فيـم ـ ــا يتــواف ــق مــع القيــم وال�ض ــوابط
املعتمــدة يف اململكة العربية ال�سعودية.

ثالثا ً  -العمل على �إ�رشاك �أفراد املجتمع املحلي يف التخطيط والإدارة
ال�سياحية لتحقيق تنمية �سياحية مقبولة لكل ال�رشكاء الأ�سا�سيني ،تكون
متوافقة مع هوية املجتمع ،وت�سهم يف حت�سني نوعية وم�ستوى معي�شة
ال�سكان املحليني:

• �إذ �إن ال�سيــاحـة لي�ســت مطلبـ ًا اقت�صــادي ـ ًا فـقــط ،بــل
هــي �أي�ض ـ ًا رغبــة اجتمــاعيــة مل�شــاركــة الآخر لـن ــا فيمــا
نتمتــع بـه يف بـالدنــا من خيــرات ،ولكــن قـد ال يتقبــل بعـ�ض
�أفراد املجتمع ال�ســائــح الوافــد؛ لذا يح�سن �إ�شراكهم يف
بع�ض الأعمال ال�سياحية تخطيط ًا وتنفيذ ًا و�إدارة ،وحمــاولــة
�إقنــاعهم بالتنميــة ال�سيــاحية ،و�أنه ــا تعود بالنفــع علــى
جمتمعهم املحلــي حمدود الإمكانات واملوارد.

قواعد ال�سلوك ال�سياحي -ملقدمي اخلدمات ال�سياحية

• يتم�شى ذلك مع االجتاه الوطني نحو توطني الوظائف.
• يعمل ذلــك على ت�شجيع �أي ن�شاط �سياحي ي�ستفيد من املواهب الوطنية كاحلرفيني
والفنانني ،ويربز بع�ض الأن�شطة الثقافية واحل�ضارية يف اململكة.
• يدعم امل�شروعــات ال�سيــاحيـة التي من �ش�أنهــا النهو�ض بتلك املنـاطق الأقل ن�شاطاً
اقت�صادي ًا؛ ليعود ذلك بالنفع على �أفراد املجتمع املحلي بزيادة م�ستوى الدخل ،وتنمية تلك
املناطق.

•

•
•
•

االعت ــزاز بقـيـم ــة الـت ــراث وتقديـم ــه ب�شـك ــل الئ ــق
وبـ ـ�أ�سـل ــوب ع�صري جذاب.
تـوعـي ــة ال�سـ ــائحـني ومنعـهــم بطـريقـ ــة الئ ـقـ ــة عنـ ــد
�إقدامهـم عـلــى اقتنــاء بـع ــ�ض الآث ــار النادرة واملمنوع
�إخراجها من البلد ،و�إبالغ اجلهة امل�س�ؤولة عن الآثار بذلك.
�إبراز فنون وتراث مناطق اململكة ،كواجب وطني ي�سهم يف تقدم ال�سياحة الوطنية.
�إبراز االكت�شـافـات العلميــة التــي تع�ضــد التميز الرتاثــي والثقــايف ملــا يتوافــر يف اململكــة
من مــوارد �سياحية.

�ساد�سا ً  -امل�ساعدة يف ت�صميم البنية ال�سياحية التحتية وتنظيم
الأن�شطة ال�سياحية التي من �ش�أنها الإ�سهام يف حماية الرتاث الطبيعي
وحفظ قيمته اجلمالية ،كالتايل:

• االهتمام بت�سهيل وت�أمني و�صول ومغادرة ال�سائح من و�إىل املنطقة ال�سياحية.
• توفيــر ك ــافـة اخلدم ــات املالئمـة لـذوي االحتيــاج ــات اخل ــا�صــة ومـراع ــاة الفـروق
العمرية وال�صحي ــة بني ال�سياح.
• و�ضع �إر�شادات توعية ال�سياح يف �أمـاكن ب ــارزة ،تو�ضــح لهــم عــدم �إيــذاء احليـوانــات
�أو �إتالف املزروعات واملمتلكات العامة واخلا�صة وغريها من الإر�شادات.

�سابعا ً  -ا�ستخدام املوارد كاملاء والطاقة بطريقة فعالة ومتوازنة،
ومعاجلة املخلفات بطريقة �آمنة بيئياً ،وامل�ساهمة يف منع التلوث بجميع
�أ�شكاله �أو احلد منه ،وتذكر �أن:
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رابعا ً  -ت�شجيع الأن�شطة ال�سياحية التي تعود مبنافع وفوائد اقت�صادية
وح�ضارية وثقافية واجتماعية على القطاع اخلا�ص واملجتمعات املحلية،
وت�ؤدي �أي�ضا ً �إىل زيادة فر�ص العمل ومنو مبيعات املنتجات واخلدمات
املحلية بحيث:

خام�سا ً  -تبني الأن�شطـة ال�سيـاحيـة ذات العالقـة بالرتاث الفني والثقايف
والآثار من خالل �أ�ساليب ت�ساعد على حمايتها وحفظها للأجيال
القادمة ،كما يلي:

• ال�ســائح قد ال يرى �إال م�شروعك ال�سيــاحي والعــاملني به
فقـط ،ورمبـا تكونــون �أنتــم قدوتــه� ،إذ �إن اال�ستخدام الأمثـل
للمــوارد ينعك�س على ال�سائح �أي�ض ًا.
• توفيــر كــل و�سائل النظافة وتوزيعها ب�شكل مت�سا ٍو يف كل
مكــان ،فهذا يعكــ�س مــدى اهتمــام مقدم اخلدمــة �أو املنتج
ال�سيــاحي باملكان املخ�ص�ص له.

5

