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ال�سياحة ترثي

الهيئة واملجتمع� ..رشكاء التنمية والتطور
ا�ستثمار العالقة بني الهيئة العامة آ
للثار وال�سياحة واملجتمع يف تنمية املجتمعات املحلية وتوعيتها نحو فهم
دقيق ووا�ضح ل�صناعة ال�سياحة يف املجتمع هو املحور أال�سا�سي الذي يعتمد عليه العمل يف برنامج «ال�سياحة ترثي»،
أ�حد برامج الهيئة املجتمعية ال�ساعية �إىل دمج املجتمع يف اخلطوات املنهجية واال�سرتاتيجية املبذولة لتطوير
ال�سياحة الداخلية وجعلها أ�حد أ�هم امل�صادر االقت�صادية للدخل وا إليرادات و�إيجاد فر�ص العمل املختلفة.
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الفر�ص واالحتياجات
ال�سياحية
ل� �ي� �� ��س ال� � �ه � ��دف م��ن
برنامج «ال�سياحة ترثي» هو
ا إل�سهام يف حتديد الفر�ص
واالح �ت �ي��اج��ات ال�سياحية
ل �ت��وج �ي �ه �ه��ا يف � �ص �ن��اع��ة
ال�سياحة فقط ،و�إمنا أ� ً
ي�ضا
تزويد امل�ستثمرين يف �صناعة
ال���س�ي��اح��ة بتحليل مبدئي
أ�� �س��ا� �س��ي ل��و� �ض��ع املنطقة
االجتماعي وم��دى ا�ستعداد
لل�سهام
املجتمع امل�ح�ل��ي إ
وال� �ت� �ف ��اع ��ل م� ��ع � �ص �ن��اع��ة
ال�سياحة ،ف� ً
ضال عن م�ساعدة
أ�فراد املجتمعات املحلية على
تركيز جهودهم يف احل�صول
على وجهات �سياحية دائمة،
وتوعية أ�فراد املجتمع املحلي
مبفهوم ال�سياحة كن�شاط
اج� �ت� �م ��اع ��ي واق� �ت� ��� �ص ��ادي
ف �� �ض�ًلااً ع��ن امل �� �س��اه �م��ة يف
بناء م�شروع ت��وع��وي موجه
ل�شرائح اجتماعية خمتلفة
يف املجتمعات املحلية ميكن
لها امل�شاركة يف تنمية قطاع
ال�سياحة الوطنية.

الفكرة:

العمل على ن�شر الوعي بثقافة ال�سياحة يف املجتمعات
املحلية من خالل برنامج توعوي موجه �إىل قيادات
املجتمع املحلي وتعريفهم بال�سياحة ك�صناعة ذات
أ�بعاد اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،وت�صحيح
بع�ض املفاهيم اخلاطئة أ�و تثبيت وتر�سيخ املفاهيم
ا إليجابية نحو ال�سياحة و أ�هميتها ومدى احلاجة
�إليها ك�صناعة ،وحثهم على اال�ستفادة من الفر�ص
االقت�صادية التي توفرها ،وبحث �سبل �إ�شراك جميع
أ�فراد املجتمع املحلي يف تنميتها.

�آلية التنفيذ

مت تنفيذ الربنامج وفق �آلية حمددة:
٭ مدة كل ور�شة عمل (� )4ساعات متوا�صلة مت فيها
عر�ض حمتويات احلقيبة التدريبية وكتيب
التو�صيات.
٭ توجه الدعوات لقيادات املجتمع املحلي حل�ضور الور�ش
بوا�سطة جهاز ال�سياحة يف املنطقة.
٭ ت�سجيل ور�شة العمل تلفزيونيًا ب�شكل كامل وبعد
نهايتها يتم اختيار أ�برز احلا�ضرين ل�شرح
انطباعاته حول الور�شة.

أ
الهداف:
ويهدف الربنامج �إىل عدة معطيات هامة منها:
٭تهيئة املجتمع املحلي عرب تهيئة قياداته وتعزيز مفاهيمه
حول ا�ستثمار مقومات تلك املجتمعات �سياحيًا.
٭ �إدراك أ�فراد املجتمع املحلي ملفهوم ال�سياحة ودورها
كن�شاط اجتماعي واقت�صادي وثقايف.
٭ م�ساعدة أ�فراد املجتمعات املحلية على تركيز جهودهم
يف تطوير ذاتهم وا�ستثمار �إمكاناتهم للح�صول على
وجهات �سياحية دائمة.
٭ حتديد الق�ضايا اخلا�صة باملجتمعات املحلية والفر�ص
االقت�صادية املتاحة والتعرف على التحديات التي
تواجه قطاع ال�سياحة يف تلك املجتمعات املحلية.
٭ التعرف على الواقع االجتماعي للمنطقة امل�ستهدفة
بالتنمية ال�سياحية.
�إعداد ..وتن�سيق
أ
مر الربنامج يف مراحله الولية بعدة حمطات كان
أ�همها:
أ
٭التن�سيق مع �جهزة املناطق الختيار املجتمعات امل�ستهدفة
بالربنامج.
٭ �إعداد حقيبة تدريبية للربنامج ومراجعتها من ا إلدارات
املعنية بالهيئة.
٭ اال�ستعانة مبن�سقي برنامج «ابت�سم» للم�شاركة يف
التوعية ال�سياحية يف املجتمع املحلي.
٭ ح�صر القيادات املحلية امل�ستهدفة باملجتمع املحلي.
٭ التن�سيق مع أ�جهزة ال�سياحة باملناطق لتحديد التواريخ
املنا�سبة لتنفيذ الور�ش.
٭ التن�سيق مع �إدارة ا إلعالم والعالقات العامة لتقدمي
الدعم ا إلعالمي للربنامج.
�سياحة �سعودية



«ال�سياحة ترثي» بعيون الن�ساء :

ال�رسي ..ويعزز الفخر برتاث الوطن
يزيد من الرتابط أ
ال ي�ك�ت�م��ل ال�ت�روي ��ج ل�ل���س�ي��اح��ة اال� �س �ت �ث �م��اري��ة أ�و
م �ع��رف��ة امل� ��دى ال� ��ذي مي �ك��ن أ�ن ي�ت�ح�ق��ق م ��ن خ�لال
برنامج «ال�سياحة ترثي» �إال من خالل ا�ستطالع �آراء
الطرف الثاين يف املع�ضلة االجتماعية والن�صف املكمل
للمجتمع وهي املر أ�ة.
جزء من الثقافة
ت� �ق ��ول رمي ال �ف��ري��ان
(جمل�س الغرف التجارية)
«ال�سياحة جزء من ثقافتنا
ا إل�سالمية واالجتماعية و�إن
مل ت�ستخدم مب�صطلحها
احل��دي��ث(ال �� �س �ي��اح��ة) �إال
أ�ننا نراها موروثنا الثقايف
واالج �ت �م��اع��ي ،م��ن خ�لال
�سياحة �سعودية

طبيعة العمل التجاري الذي
ي�شتهر به �سكان اجلزيرة
العربية.
ويف ال�ك�ت��اب��ات أالدب �ي��ة
ق��د يكون خ�ير مثال أ�بيات
ال�شافعي رحمه اهلل:
تغ َرب عن أالوطان ففي
أال�سفار خم�س فوائد :تفريج
هم ،وك�سب معي�شة ،وعلم،

و أ�دب ،و�صحبة ماجد.
ومن خالل ور�ش العمل
التي أ�قيمت يف بع�ض املناطق
وج��دن��ا ا��س�ت�ق�ب��ا ًال ��ش��دي��دً ا
وخ�صو�صا
م��ن ال���س�ي��دات
ً
يف منطقة حائل والطائف
واملنطقة ال�شرقية ،للتعرف
على ا�سرتاتيجية املنطقة
يف التنمية ال�سياحية و أ�وجه
اال�ستثمار بها.
كما ك��ان عر�ض أ�دوار
ك ��ل م ��ن جل �ن��ة ال���س�ي��اح��ة
وج �ه��از ال�سياحة والهيئة
ال �ع��ام��ة لل�سياحة وا آلث� ��ار
مثم ًرا ن�ظ� ًرا ل�ع��دم معرفة

الكثري من احلا�ضرات عن
تلك أالدوار».
وتختم بقولها «بعد ذلك
ي � أ�ت��ي دور ج�ه��از ال�سياحة
يف تنظيم وتن�سيق التعاون
ب�ين املجتمع امل�ح�ل��ي وتلك
اجلهات لتفعيل ا�سرتاتيجية
املنطقة».
تنمية �إدراك املجتمع
م� ��ن ج��ان��ب��ه��ا ت�ع�ل��ق
هديل ال�صيخان (برنامج
ال�سياحة واملجتمع بالهيئة
العامة لل�سياحة وا آلث��ار)
على الربنامج و�آلياته قائلة:
«الربنامج موجه لقيادات

امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي،ب �ه��دف
�إ�� �ش ��راك أ�ف � ��راد املجتمع
امل�ح�ل��ي يف عملية تنمية
ال�سياحة وتطويرها ،عن
ط��ري��ق حت��دي��د الق�ضايا
اخل��ا���ص��ة مب�ج�ت�م�ع��ات�ه��م
والفر�ص والتحديات التي
تواجههم للح�صول على
وجهة �سياحية م�ستدامة،
وب��ذل��ك ي�سعى ال�برن��ام��ج
�إىل تنمية �إدراك املجتمع
ملفهوم ال�سياحة وما حتققه
ع�م�ل�ي��ة ��ص�ن��اع��ة �سياحة
مميزة وم�ستدامة من تنوع
اقت�صادي و�إثراء اجتماعي

فر�صا للعمل،
كما توجد ً
ب��ا إل� �ض��اف��ة �إىل احل�ف��اظ
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة أ
وال���ص��ال��ة
واملوروث الثقايف.
وق��د أ�قيمت لهذا عدة
ور�� � ��ش ع��م��ل يف خم�ت�ل��ف
م��ن��اط��ق امل �م �ل �ك��ة،ك��ان��ت
ال�ب�ع����ض منها ور� ��ش عمل
ن�سائية ،أ�قيمت يف كل من
(ال��دم��ام،ال��ري��ا���ض ،ج��دة،
الطائف،حائل) ح�ضرها
العديد من �سيدات أالعمال،
أ
وال� �س �ت��اذات اجلامعيات،
وعدد من القيادات املحلية
م ��ن خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات
احلكومية واخلا�صة ،هذا
�إىل جانب ح�ضور ال�صحافة
وا إلع�ل�ام ،وق��د تخلل هذه
الور�ش الكثري من أال�سئلة
واحل � � ��وارات وال�ن�ق��ا��ش��ات
املرثية التي تعك�س اهتمام
احل�ضور بال�سياحة وتنميتها
يف منطقتهم.
وق ��د مت االن �ت �ه��اء من
ت �ن �ف �ي��ذ امل ��رح� �ل ��ة أالوىل
لربنامج «ال�سياحة ترثي»
ب �ن �ج��اح ،وت���س�ت�ع��د الهيئة
إلط�ل��اق امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة
ل��ه ال��ذي �سيكون للمجتمع
الن�سائي ح��ظ كبري منها،
وذل ��ك �إمي��ا ًن��ا م��ن الهيئة
ب � أ�ه �م �ي��ة ر أ�ي امل� � ��ر أ�ة يف
حت��ري��ك ع�ج�ل��ة ال�سياحة
ح�ي��ث �إن �ه��ا تعترب �صانعة
القرار يف أال�سرة».
برنامج أ�مل وطموح
وت � � ��رى ع ��ال� �ي ��ة ��س�ع��د
ال�شلهوب (ك��ات�ب��ة وباحثة
اقت�صادية) أ�ن برنامج تهيئة
املجتمعات املحلية (ال�سياحة
ت�ث�ري) ال��ذي تبنته الهيئة
ال�ع��ام��ة لل�سياحة برنامج
تثقيفي ط �م��وح ،وت�ضيف:
«� �ش��ارك��ت يف �إح���دى ور���ش
العمل التي نظمت للتعريف
به ،و أ�دركت أ�نه بالفعل هناك
ق �� �ص��ور اج �ت �م��اع��ي وا� �ض��ح
يف ثقافة ق�ط��اع ال�سياحة،



وال ي�ت��وازى ه��ذا م��ع أ�همية
القطاع ال��ذي ي�شكل حوايل
 %10م ��ن ال� �ن ��اجت امل�ح�ل��ي
العاملي ،الكثري يعتقد ب� أ�ن
مفهوم ال�سياحة هو الطبيعة
وامل �ن��اخ وال�ترف�ي��ه فح�سب،

امل�لائ�م��ة لل�سياحة وهناك
ح ��اج ��ة ق �� �ص��وى ل�ت�ك�ث�ي��ف
اجل � �ه� ��ود ورف� � ��ع م �� �س �ت��وى
ث�ق��اف��ة املجتمع ب �ه��ا ،و�إذا
ك��ان��ت اململكة متجهة �إىل
ال��دخ��ول �ضمن أ�ف���ض��ل 10

يف ال�ع��امل كله فكل غرفة
ف�ن��دق�ي��ة ت��وف��ر م��ا ي �ق��ارب
فر�صتي عمل كما أ�ن عمالة
القطاع اخلا�ص ال�سياحي
املبا�شر متثل ما يقارب 8%
م��ن العمالة العاملية فيما

بينما واق ��ع ال�سياحة كما
ت�شري له تقارير التناف�سية
ال�سياحية الدولية هو عوامل
و�سيا�سات ترتبط أ
بالنظمة
البيئية وال�سالمة أ
والم��ن
وال�صحة والنظافة وتوافر
الهياكل أال��س��ا��س�ي��ة للنقل
اجل��وي وال�ب�ري واملعلومات
و�شبكة االت�صاالت أ
وال�سعار
التناف�سية وغ�يره��ا ،يقود
ذل��ك م��وارد ب�شرية م ؤ�هلة
للتعامل م��ع ه ��ذا ال�ق�ط��اع
واململكة كما ورد يف تقرير
منظمة ال�سياحة العاملية
( )WToOت أ�تي باملرتبة 36
من حيث ال��دول املق�صودة
لل�سياحة ب �ـ  3.5مليون،
ميثلون يف الغالب احلجاج
واملعتمرين ،بينما ال��دول��ة
أالوىل عامل ًيا هي فرن�سا بـ
 66.8مليون �سائح �سنو ًيا..
وي �ت��وق��ع أ�ن ت �ك��ون ال�صني
يف امل��رت �ب��ة أالوىل ع��امل� ًي��ا
ع ��ام 2020م ح�ي��ث يتوقع
أ�ن ي��زوره��ا  137.1مليون
� �س��ائ��ح ،وه� ��ذه امل � ؤ�� �ش��رات
ت�ع�ط��ي دالل� ��ة أ�ك� �ي ��دة على
أ�همية ال�سياحة واململكة ال
تزال بعيدة عن توفر البيئة

دول يف جاذبية اال�ستثمار
يف ع� ��ام 2010م  ،ن � أ�م��ل
ونتطلع أ�ن تكون ال�سياحة
�ضمن القطاعات اجلاذبة
ا�ستثمار ًيا ووج�ه��ة لتعزيز
التنمية االقت�صادية وتوفري
ف��ر���ص ال�ع�م��ل للمواطنني،
ولعل هذا الربنامج الطموح
ي ؤ�تي ثماره ويحقق التفاعل
معه لكي ن�ضع اللبنات أالوىل
حلفز القطاع وزيادة فاعليته
اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا.
تفعيل مردودات القطاع
ال�سياحي
وت� � � ��رى ا إلع �ل�ام � �ي� ��ة
والكاتبة ال�سعودية حف�صة
املحيميد أ�ن ال�سياحة باتت
حتتل مرتبة ال���ص��دارة يف
التجارة العاملية باعتبارها
أ�كرث القطاعات الت�صديرية
م ��ردودًا ،فهي توفر فر�ص
العمل للماليني حول العامل،
ب�شكل مبا�شر أ�و غري مبا�شر.
م�����ش�ي�رة �إىل أ�ن جن��اح
ب��رن��ام��ج «ال�سياحة ت�ثري»
من � أش�نه أ�ن يزيد من تفعيل
مردودات القطاع ال�سياحي
ك ��ون ��ه ال� �ق� �ط ��اع ال��وح �ي��د
ال��ذي يحقق من � ًوا متزيدً ا

ت� ؤ�ك��د أ�ن ت��داخ��ل ال�سياحة
مع قطاعات عديدة ي� ؤ�دي
�إىل تنوع ق��اع��دة أالن�شطة
االق �ت �� �ص��ادي��ة يف ال� ��دول
النامية والنفطية مما يقلل
م��ن االع�ت�م��اد على النفط
وم�شتقاته.
وت�ضيف حف�صة« :جناح
الربنامج أ� ً
ي�ضا يف حتقيق
أ�ه��داف��ه �سيثبت من جانب
�آخر أ�ن القطاع ال�سياحي هو
الوحيد القادر على �إعطاء

قيمة اقت�صادية للمعطيات
البيئية كال�صحاري واجلبال
وال � �ط � �ي� ��ور وال�����س�ل�اح��ف
وغ �ي��ره � ��ا م � ��ن أ��� �ش� �ك ��ال
احل�ي��اة ال�بري��ة والبحرية.
كما أ�ن توظيف املعطيات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة يف ال �ق �ط��اع
ال�سياحي يحفز احلكومات
أ
والف � � ��راد ع �ل��ى حمايتها
وي �� �ض �م��ن ح� ��ق أالج � �ي� ��ال
القادمة يف التمتع به».
تعزيز الفخر بالوطن
باملثل تعتقد ا إلعالمية
ال�سعودية ن��وف ال�صالح
أ�ن ال �ق �ط��اع ال�سياحي
قادر على ا�ستيعاب جميع
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ال�ع�م��ري��ة
والثقافية والتعليمية ،كما
أ�ن ال�سياحة تعزز �شعور
املواطن بالفخر بتاريخه
وثقافته.
�إىل ج��ان��ب أ�ن�ه��ا أ�داة
حم��رك��ة ل�ل���س�لام العاملي
وو� �س �ي �ل��ة ف �ع��ال��ة لتقليل
التحيز والتع�صب واحرتام
التنوع الثقايف ،ول��ذا ف�إن
ح��رك��ة ال�سفر وال�سياحة
وق�ضاء ا إلجازات جتدد من
حياة ا إلن�سان وحتفزه على
املزيد من العطاء وتزيد
من الرتابط أال�سري .

احلقيبة وحمتوياتها
احتوت احلقيبة التدريبية التي مت توزيعها أ�ثناء
الربنامج على املو�ضوعات الرئي�سية التالية:
٭ مفهوم ال�سياحة وتعريفاتها.
٭ �صناعة ال�سياحة و أ�هميتها للمجتمع املحلي.
٭ التخطيط ال�سياحي.
٭ اال�ستثمار ال�سياحي.
٭ ال�ضيافة يف املجتمع ال�سعودي.
٭ أ�برز الربامج وامل�شروعات التي تنفذها الهيئة
العامة لل�سياحة وا آلثار.
٭ جتارب حملية ودولية.
٭ جمال�س التنمية ال�سياحية باملناطق.
٭ عر�ض موجز ال�سرتاتيجية ال�سياحة يف كل
منطقة من مناطق اململكة.
�سياحة �سعودية


ور�ش العمل

تثقيف املجتمع ب�أهمية
امل�شاركة يف التنمية ال�سياحية
جنحت ور�ش العمل التي أ�قامتها الهيئة العامة لل�سياحة آ
والث��ار للتعريف بربنامج ال�سياحة ترثي يف تهيئة البنية
أال�سا�سية لتفعيل الربنامج يف مدن اململكة املختلفة ما يعني أ�ن انطالقة الربنامج يف دمج املجتمع يف جمال م�شاركة الهيئة
مهام التنمية امل�ستدامة أ�و�شك أ�ن ي ؤ�تي ثماره يف القريب العاجل.
ومل تقت�صر ور�ش العمل
ع�ل��ى منطقة دون أالخ ��رى
ح�ي��ث ن�شطت ن�ظ��م الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل���س�ي��اح��ة وا آلث � ��ار
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رك��ائ�ه��ا يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص
�سل�سلة من ور�ش العمل حول
برنامج «ال�سياحة ت�ثري» يف
مناطق اململكة املختلفة ومنها
امل��دي �ن��ة امل� �ن���ورة ،وت �ب��وك،
وذل��ك مب�شاركة العديد من
�شرائح املجتمع م��ن أ�عيان
وم���س� ؤ�ويل املنطقة ،و�شيوخ
القبائل ،وم�ل�اك الفنادق،
و أ�ع �� �ض��اء املجل�س البلدي،
وعدد من املهتمني يف القطاع
ال�سياحي.
كما ع�ق��دت ور���ش عمل
يف حمافظة ال�ع�لا بح�ضور
حم��اف��ظ ال��ع�ل�ا أ�ح� �م ��د بن
� �ش��اك��ر ب��ن � �ش �ه��وان ،وع��دد
من امل�س ؤ�ولني يف املحافظة،
وك��ذل��ك يف منطقة تبوك،
وحم��اف�ظ��ة حقل أ
والح���س��اء
والزلفي وجن��ران واملجمعة
والقطيف وغريها.
حماور متعددة
وب �ح �ث��ت ور� � ��ش ال�ع�م��ل
�سياحة �سعودية

ال �ع��دي��د م��ن امل� �ح ��اور ح��ول
أ�ه�م�ي��ة ال�سياحة وجوانبها
ا إليجابية يف جماالت اجلوانب
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة،
واجل � ��ان � ��ب اال���س��ت��ث��م��اري
واالق�ت���ص��ادي ،ودور الهيئة
العليا لل�سياحة ،فيما ت�ضمن
اجلانب االجتماعي والثقايف
ع � ��ددًا م��ن امل� �ح ��اور منها:
تهيئة املجتمع املحلي بجميع
أ�طيافه لفهم وق�ب��ول ثقافة
ال�سياحة ،وتعميق مفاهيم
الرتبية ال�سياحية الهادفة
ل� ��دى أ�ف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع مبا
ميكنهم من تطبيق وممار�سة
�سلوكيات ال�سياحة ا إليجابية،
وغر�س ثقافة العمل ال�سياحي
مب��ا ي�سهم يف توطني ثقافة
العمل يف ق�ط��اع ال�سياحة،
�إ�ضافة �إىل التعليم وا إللهام
م��ن خ�لال م�ساعدة ال��زوار
يف اكت�ساب اخلربة والتفهم
ل�ل أ��ه �م �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة مل��وق��ع
ال �ت�راث ،وامل� ��وروث الثقايف
والعادات والتقاليد و أ�هميتها
وكيفية اال�ستفادة منها.
كما بحثت ال��ور���ش يف
اجل � ��ان � ��ب اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري

واالق� �ت� ��� �ص ��ادي :ا��س�ت�ث�م��ار
مقومات ال�سياحة لكل منطقة
«م� ��ع م ��راع ��اة خ�صو�صية
البيئة واملجتمع» ،واال�ستثمار
يف �صناعة ال�سياحة املحلية،
وا�ستعر�ض منظمو ال��ور���ش
أ�مثلة واقعية لفر�ص �إظهار
ال�سياحة يف املنطقة وكذلك
ت��وف�ير ف��ر���ص ال�ع�م��ل ألب�ن��اء
امل�ن�ط�ق��ة م��ن خ�ل�ال العمل
يف امل�ج��ال ال�سياحي ،ودور
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة لل�سياحة
وا آلث��ار ،ودور أ�بناء املنطقة
يف تنمية ال�سياحة� ،إ�ضافة
�إىل امتيازات املنطقة ،و أ�هم
أالماكن ال�سياحية التي ميكن
ل�ل���س��ائ��ح أ�ن ي�ستمتع ب�ه��ا،
وكذلك العوائق التي تواجه
املنطقة.
تثقيف املدربات
من جانبه أ�و�ضح مدير
امل�شروع يف برنامج ال�سياحة
واملجتمع بالهيئة أ�ن الهيئة
نظمت أ� ً
ي�ضا دورة تدريبية
لتدريب املتدربات يف مناطق
امل �م �ل �ك��ة ب �ع �ن��وان «ت��دري��ب
امل��درب��ات» وذل��ك مب�شاركة
م���س� ؤ�والت الق�سم الن�سائي

ب��ال �ه �ي �ئ��ة� � ،ض �م��ن ب��رن��ام��ج
«ال�سياحة ترثي» الذي تنفذه
ب��ال�ت�ع��اون م��ع أ�ح ��د املعاهد
ال�ت��دري�ب�ي��ة املتخ�ص�صة يف
اململكة وه��ذه ال���دورة ت أ�تي
كمرحلة أ�وىل م��ن برنامج
تهيئة امل�ج�ت�م�ع��ات املحلية
مو�ضحا
(ال�سياحة ت�ثري)،
ً
أ�ن ه ��ذا امل �� �ش��روع ي�ع��د من
امل���ش��اري��ع ال�ط�م��وح��ة لن�شر
ال��وع��ي بثقافة ال�سياحة يف
املجتمعات املحلية املختارة
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ت��وع��وي
موجه لتهيئة قيادات املجتمع
املحلي ،حيث تقوم املتدربات
امللتحقات ب �ه��ذا ال�برن��ام��ج
بعقد ور�ش عمل لل�سيدات يف
جميع أ�نحاء اململكة تتناول
أ�ه �م �ي��ة ال���س�ي��اح��ة و�آث��اره��ا
ا إلي��ج��اب��ي��ة م ��ن ال �ن��واح��ي
االج��ت��م��اع��ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
واال�ستثمارية واالقت�صادية.
وق��ال �إن ال ��دورة عملت
على تر�سيخ أ�هداف الربنامج
بذهن املتدربات من حيث �إنه
يدعو �إىل تهيئة املجتمعات
املحلية امل�ساهمة يف حتديد
ال� �ف ��ر� ��ص واالح� �ت� �ي ��اج ��ات

ال�سياحية لتوجيهها يف �صناعة
ال�سياحة ،وحتديد الق�ضايا
اخلا�صةمبجتمعاتهموالفر�ص
وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجههم
ل �ل �ح �� �ص��ول ع��ل��ى وج��ه��ات
�سياحية دائمة� ،إ�ضافة �إىل
تزويد امل�ستثمرين يف �صناعة
ال���س�ي��اح��ة بتحليل مبدئي
أ�� �س��ا� �س��ي ل��و� �ض��ع امل�ن�ط�ق��ة
االجتماعي وم�ساعدة أ�فراد
امل �ج �ت �م �ع��ات امل �ح �ل �ي��ة على
تركيز ج�ه��وده��م يف تطوير
ذاتهم للح�صول على وجهات
��س�ي��اح�ي��ة دائ� �م ��ة ،و�إدراك
أ�فراد املجتمع املحلي ملفهوم
ال�سياحة كن�شاط اجتماعي
واقت�صادي ،وكذلك تكري�س
الوعي مبدى حجم الق�ضايا
امل �ح �ي �ط��ة ب�ت�ن�م�ي��ة ��س�ي��اح��ة
املجتمع مبا يف ذلك ت أ��سي�س
ك�ف��اءة املجتمع والتخطيط
اال�سرتاتيجي .و أ��شار مدير
امل���ش��روع �إىل أ�ن املتدربات
تعرفن على مهارات املدرب
الناجح واملتمثلة يف االت�صال
الفعال ،والتفاعل والت أ�ثري
واملهارات ا إلداري��ة ،والطرق
ا إلب ��داع� �ي ��ة يف ال �ت��دري��ب،



ومهارات ا إللقاء� ،إ�ضافة �إىل
مهارات التعامل مع املتدربني
من ال�شرائح املختلفة ،كما
ت�ل�ق��ى امل �� �ش��ارك��ات ت��دري � ًب��ا
على طرق التدريب املختلفة
ك��امل �ح��ا� �ض��رة وامل �ن��اق �� �ش��ة
وجمموعات التعلم وامل�شاريع
وغريها.
�إ�شادة ..ودعم
وحظيت ور�ش العمل التي
أ�قيمت يف حمافظات اململكة
املختلفة ب�إ�شادة كربى ممن
تعر�ضوا لها كونها أ�و�ضحت
لهم كث ًريا من النقاط املهمة
ال �ت��ي خ�ف�ي��ت ك �ث�ي ًرا عنهم
يف ال�سابق واعترب بع�ضهم
أ�ن ت �ل��ك ال ��ور� ��ش �ست�سهم
يف �إع� ��ادة ت�شكيل الثقافة
ال��ذه�ن�ي��ة لل�سعوديني جت��اه
املكا�سب املتعددة التي ميكن
أ�ن حتققها ل�ه��م عمليات
تن�شيط ال�سياحة امل�ستمرة.
وق ��ال حمد ال�صخيان
أ�ح��د ال��ذي��ن ح�ضروا ور�شة

العمل يف جنران �إنه أ��صبح
ا آلن ب��ا��س�ت�ط��اع��ة �صاحب
قارب أ�و �سائق �سيارة أالجرة
أ�و �صانعة احل��رف ال�شعبية
ال�ت�خ�ط�ي��ط مل�ستقبل أ�ك�ث�ر
ازدها ًرا لهم أ
ول�سرهم.
وق� ��ال ال �� �ص �خ �ي��ان �إن
ور����ش ال�ع�م��ل ال �ت��ي عقدت
ا�ستهدفت أ�ع�ي��ان املناطق،
وال��ت��ج��ار ،وامل���س�ت�ث�م��ري��ن،
وم�لاك ال�ف�ن��ادق ،و أ�ع�ضاء
املجل�س البلدي ،وا�ستعر�ضت
أ�م��ام�ه��م أ�همية ال�سياحة
وجوانبها ا إليجابية ،مبا فيها
اجلانب االجتماعي والثقايف،
واجل� ��ان� ��ب اال���س��ت��ث��م��اري
واالقت�صادي.
كما جنحت الور�ش يف
امل���س��اه�م��ة ب��اجت��اه حت��دي��د
ال� �ف ��ر� ��ص واالح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال�����س��ي��اح��ي��ة ل �ت��وج �ي �ه �ه��ا
يف � �ص �ن��اع��ة ال �� �س �ي��اح��ة،
وحت��دي��د الق�ضايا اخلا�صة
مب �ج �ت �م �ع��ات �ه��م وال��ف��ر���ص

والتحديات التي تواجههم
ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى وج �ه��ات
��س�ي��اح�ي��ة دائ� �م ��ة� ،إ� �ض��اف��ة
�إىل ت��زوي��د امل�ستثمرين يف
�صناعة ال�سياحة بتحليل
م �ب��دئ��ي أ����س��ا���س��ي ل��و��ض��ع
امل �ن �ط �ق��ة االج �ت �م��اع��ي من
خالل التو�صيات ،وم�ساعدة
أ�ف� ��راد املجتمعات املحلية
ع �ل��ى ت��رك �ي��ز ج �ه��وده��م يف
تطوير ذاتهم للح�صول على
وجهات �سياحة دائمة.
كما تهدف الور�ش �إىل
�إدراك أ�فراد املجتمع املحلي
مل�ف�ه��وم ال���س�ي��اح��ة كن�شاط
اج �ت �م��اع��ي واق��ت�����ص��ادي،
وتكري�س الوعي مبدى حجم
الق�ضايا املحيطة بتنمية
�سياحة املجتمع مبا يف ذلك
ت � أ�� �س �ي ����س ك� �ف ��اءة امل�ج�ت�م��ع
والتخطيط اال�سرتاتيجي.
ف� �ي� �م ��ا أ��� � �ش � ��اد ب��ن��در
الدو�سري بالتنظيم اجليد
شريا �إىل أ�نها
لتلك الور�ش م� ً

جنحت بالفعل يف تكري�س
الوعي مبدى حجم الق�ضايا
امل �ح �ي �ط��ة ب�ت�ن�م�ي��ة �سياحة
املجتمع مبا يف ذلك ت أ��سي�س
ك�ف��اءة املجتمع والتخطيط
اال�سرتاتيجي.
كما أ�ك��دت للحا�ضرين
�إم �ك��ان �ي��ة زي� � ��ادة ال��دخ��ل
ال�ق��وم��ي م��ن خ�لال حتفيز
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص
و�إيجاد فر�ص العمل وتعزيز
ت�ن�م�ي��ة امل� � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة
وت� أ���س�ي����س ب��رام��ج التعليم
والتدريب والت أ�هيل املنا�سبة

يف قطاع ال�سياحة وال�سفر.
ك �م��ا � �ش �ك �ل��ت ال ��ور� ��ش
ال� �ت ��ي مت ع �ق��ده��ا ق��اع��دة
ت��روي�ج�ي��ة مهمة لل�سياحة
واجل � �ه� ��ات امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف
ن�شرها وتن�شيطها للتعريف
ب���امل� �ق���وم���ات وال�ب��رام� ��ج
ال�سياحية املناف�سة والراقية
التي توفرها الهيئة العامة
شريا �إىل
لل�سياحة وا آلثار ،م� ً
أ�ن هذه الور�ش تع ّرف بالنمو
االق�ت���ص��ادي ال��ذي ت�شهده
اململكة يف قطاع ال�سياحة
أ
والن�شطة ذات ال�صلة.

جناح �أويل
جنحت املرحلة أالوىل من الربنامج يف:
٭ تنفيذ ( )20ور�شة عمل للقيادات الرجالية.
٭ تنفيذ ( )5ور�ش عمل للقيادات الن�سائية.
٭ بلغ عدد احلا�ضرين لور�ش العمل ()765
فردًا من قيادات املجتمع املحلي.

�سياحة �سعودية


ال�رشاكة مع املجتمع املحلي
ي�شكل املجتمع حجر الزاوية
يف جن��اح امل ؤ��س�سات احلكومية
ذات الطابع اخلدمي ،و�إذا كان
احل ��دي ��ث ع ��ن ال �� �س �ي��اح��ة فمن
امل ؤ�كد أ�ن ال�شريك الذي نراهن
عليه إلجن��اح خدمات ال�سياحة
ك�صناعة ذات طابع اقت�صادي
واجتماعي وث �ق��ايف ه��و املجتمع
ممث ًال بجميع أ�ف��راده ابتداء من
القيادات املحلية حتى �آخر فرد
يف املجتمع .هذه الر ؤ�ية هي التي
ر�سمت طريق برنامج ال�سياحة
ت�ث�ري ،وه��و أ�ح��د ال�برام��ج ذات
ا إلط ��ار ال�ت��وع��وي ولكن مبعايري
خم �ت �ل �ف��ة ،ف�ل�ي����س ال� �ه ��دف يف ه��ذا
الربنامج �إي�صال املعرفة ال�سياحية
للمتلقي وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت �ك��ررة عن
ال�سياحة ودوره��ا االقت�صادي .هذا

د .علي اخل�شيبان
مدير برنامج ال�سياحة واملجتمع
الربنامج ي�صل �إىل أ�ف ��راد املجتمع
املحلي لي�ضعهم يف �شراكة دائمة مع
م�صدر اقت�صادي �سياحي م ؤ�كد ،فما
ن�سعى للو�صول �إليه هنا هو ت�شكيل
مفهوم متميز عن الكيفية التي ميكن

أ�ن ي�ساهم بها املجتمع املحلي
للنهو�ض بال�سياحة حمل ًيا من
خالل توجيه أ�نظار املجتمع املحلي
�إىل ا إلم �ك��ان��ات امل�ت��اح��ة حمل ًيا
وحت��وي�ل�ه��ا �إىل ف��ر���ص �سياحية
قابلة للتطوير ،على أ�ن يتم ذلك
عرب منهجية �سي�شارك بها أ�فراد
املجتمع املحلي بينهم بالدرجة
أالوىل وم��ن ث��م م��ع امل ؤ��س�سات
املعنية بال�سياحة.
برنامج ال�سياحة ترثي جتربة
فريدة من نوعها لتفعيل املبادرات
امل�ح�ل�ي��ة وحت��وي �ل �ه��ا �إىل حقيقة
م ؤ�كدة ،وم�ساهمة الربنامج الفعلية
تتمثل يف و�ضع القيادات املحلية و أ�فراد
املجتمع املحلي يف م�سار ي�ق��وم على
حتفيز ذاتي للتنمية املحلية وا�ستثمار
ا إلمكانات ال�سياحية واكت�شافها.

�صناعة ال�سياحة و ..اجلمرة احلارة

عبداملح�سن بن حممد الدويـ�سي
مدير برنامج «ال�سياحة ترثي»
�سياحة �سعودية

مم��ا ال �شك فيه ب�� أ�ن برنامج
تهيئة املجتمعات املحلية «ال�سياحة
ت�ث�ري» ال��ذي تتبناه الهيئة العامة
لل�سياحة وا آلث��ار يعد النواة أالوىل
ل�ل��و��ص��ول �إىل ��ش��راك��ة حقيقة مع
املجتمعات املحلية أ��سا�سها الفهم
امل�شرتك ملتطلبات تلك املجتمعات،
با إل�ضافة �إىل ت�سخري ما تزخر به
من مقومات �سياحية مبا يعود عليها
ب��ال�ن�ف��ع وال �ف��ائ��دة م��ن خ�ل�ال ن�شر
ثقافة ال�سياحة ك�صناعة ذات أ�بعاد
اقت�صادية واجتماعية وثقافية.
ولعل املرحلة أالوىل للربنامج
التي مت االنتهاء منها منذ ما يقارب

ال�شهرين ق��د أ�ظ�ه��رت م��دى تعط�ش املجتمعات
املحلية ملثل هذه الربامج التي تركز على ما لدى
املجتمعات من ق��درات ميكن اال�ستفادة منها يف
تطويع مقومات املجتمع ال�سياحية لتطوير قطاع
ال�سياحة ك أ�حد القطاعات التي يعول عليها لتكون
م�صد ًرا اقت�صاد ًيا واعدً ا.
اجلدير بالذكر أ�ن تلك اجلملة ال�شهرية التي
أ�طلقها �سمو أالمني العام والتي جاء فيها «ا�ستلمنا
ال�سياحة وهي جمرة حارة وحولناها �إىل فر�صة
ح ��ارة» ك��ان��ت �إح ��دى أالدوات ال�ت��ي ا�ستخدمت
بالربنامج ال�ستثارة املجتمعات املحلية التي مت
العمل معها ،و كانت بداية خللق جو من النقا�ش
العلمي الهادف املنتهي مببادرات ت�صب يف مفهوم
�صناعة ال�سياحة.

