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هذه ال�سيا�سة وثيقة داخلية ،تمثل م�سودة ل�سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،وما تزال
تخ�ضع لمناق�شات وم�شاورات داخلية ،ت�ؤدي �إلى عدد من التعديالت ح�سب الحاجة .و�ستوفر الوثيقة عند
اعتمادها بال�صيغة النهائية الأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه القواعد والتنظيمات التي يتبعها م�س�ؤولو جميع الإدارات
التابعة للهيئة .وعندئذٍ �ست�صبح هذه ال�سيا�سة وثيقة ر�سمية لإطار العمل الخا�ص ب�إجراءات الن�شر في الهيئة.
�إال �أنه حتى وقت اعتمادها �ستكون مرجعية نافذة؛ لنتمكن من درا�سة �آثارها على الن�شر في الهيئة ،ومعرفة
�سلبياتها و�إيجابياتها؛ ليكتمل �صدورها ب�صفة نهائية     .
وتنطبق قواعد هذه ال�سيا�سة على المواد الإعالمية المطبوعة والإلكترونية والمن�شورة على �شبكة الإنترنت
على حد �سواء.
وانطال ًقا من عناية الهيئة بالتطوير الم�ستمر ،ف�سوف يعاد النظر في هذه ال�سيا�سة بعد اعتمادها كل خم�س �سنوات
ب�إذن اهلل؛ ليدرج فيها ما ج َّد من �أ�ساليب ن�شر �أو �إجراءات ،ولتتوافق مع خطط الهيئة و�سيا�ساتها �آنذاك.
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 -1املقدمة
 1-1الخلفية

المقـــدمـــــة

ويدل ذلك كله على الأهمية التي ت�سندها الهيئة العامة لل�سياحة والآثار على الن�شاط الإعالمي ،وعلى وعيها
التام ب�أهمية توا�صلها مع �شركائها في ال�صناعة.
�إن الأعمال المن�شورة المختلفة �سواء ب�صورتها المطبوعة المتعارف عليها� ،أو ب�صورتها الحديثة الإلكترونية
�إحدى الو�سائل الرئي�سة التي تتبعها الهيئة للتوا�صل مع الجمهور كما هو الحال مع جميع الم�ؤ�س�سات الحديثة
�سواء الحكومية �أو التابعة للقطاع الخا�ص ،وبهذا ،يت�ضح �أن تلك الأعمال جزء من و�سائل االت�صال ال�شاملة
للهيئة العامة لل�سياحة والآثار..
لقد ات�ضح منذ �أن بد�أت الهيئة انطالقتها في �أعمالها وعلى مدى ق�صير نجاحها في توفير قدر كبير من
المعلومات والبيانات التي ترغب في �إي�صالها �إلى ال�شركاء الرئي�سين والعامة ،بحيث تكون متوافرة للجميع في
�أي وقت ومكان .ومن المتوقع زيادة المعلومات والبيانات المتوفرة حول �صناعة ال�سياحة والآثار في المملكة
ب�شكل كبير في ظل تنفيذ الهيئة لخطة العمل وتحقيقها لم�ساعيها بما يتفق مع مراحل �إنجازها المختلفة،
ومن ثم ف�إنها بحاجة �إلى وجود نظام ن�شر وتوزيع محكم يحقق لها تقديم هذه المعلومات والبيانات لل�شركاء
الرئي�سين والعامة بكفاءة وجودة عالية ،وعلى هذا ف�إن �سيا�سة الن�شر هذه تركز على تحديد المواد المراد
طباعتها ون�شرها وتوزيعها ،والإجراءات الخا�صة بذلك؛ �ضما ًنا لتحقيق معايير الجودة فيها.
 2-1الحاجة �إلى �سيا�سة الن�شر
تنبع الحاجة لتحديد �سيا�سة الن�شر من �أهمية الدور الذي ت�ؤديه المطبوعات والأثر التي تقدمه الهيئة العامة
لل�سياحة والآثار ،ويتمثل الهدف الرئي�س من هذه ال�سيا�سة في توجيه ن�شاطات الهيئة المتعلقة بالن�شر ،وو�ضع
�ضوابط لها .وبهذا� ،ستحدد ال�سيا�سة نطاق العمل الخا�ص بمطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،وتحدد
الأهداف الخا�صة ،وت�ضع القواعد الإر�شادية لتعمل الإدارات ومن�سوبوها بها ،وذلك في �إطار ال�سعي �إلى �أن
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انطال ًقا من عناية الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بتنمية �صناعة ال�سياحة والآثار في المملكة العربية ال�سعودية
والت�سويق لها ،و�إدرا ًكا منها لأهمية دورها في دعم االقت�صاد الوطني وتنويع موارده ،ومعرفتها ب�أن ال�سياحة
والآثار �صناعة متنوعة ومتعددة ال�شركاء الذين تختلف �صالحياتهم وم�س�ؤولياتهم وم�صالحهم ،و�أنها في
الوقت نف�سه ظاهرة اجتماعية اقت�صادية ذات انت�شار و�شعبية ،ت�ؤثر وتت�أثر بجميع الجوانب المرتبطة بالدولة؛
ف�إنها تعلم �أن عليها االرتباط مع الجميع ،و�أن تتوا�صل على نحو م�ستمر وهادئ معهم ب�سبب طبيعة �صناعة
ال�سياحة المبنية على معلومات و�إح�صاءات تقدم من خالل البحوث والفعاليات التي هي من �صميم �أعمال
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،والمت�أثرة � ً
أي�ضا بالعالم الخارجي وما فيه من �أحداث وانطباعات قد ت�ؤثر على
عمل الهيئة و�صورتها الذهنية في المجتمع و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها ونتائج �أعمالها.

تتما�شى مطبوعات الهيئة مع المعايير المحددة التي تتنا�سب مع و�ضعها الإداري ومكانتها االقت�صادية وطبيعة
محتويات مطبوعاتها التي ينبغي �أن تكون موحدة ذات �شكل متنا�سق.
 3-1نطاق �سيا�سة الن�شر
يقت�صر نطاق عمل �سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار على طباعة التقارير والدرا�سات
والخطط والوثائق ،ون�شرها ب�صورة ورقية �أو �إلكترونية.
وي�شمل نطاق الن�شر في ال�سيا�سة الحالية الأنواع الآتية من المواد المطبوعة (انظر الملحق رقم ( )2لمعرفة
الإدارة الم�س�ؤولة عن الإ�صدار):
· التقارير الدورية للهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
· تقارير الأبحاث ال�سياحية.
· م�سوحات ال�سياح /الزوار.
·	�أوراق النقا�ش.
· ال�سيا�سات.
· درا�سات ال�سوق.
· التقارير الإح�صائية.
· التقارير الت�سويقية.
· الدرا�سات والتقارير ال�سياحية المتخ�ص�صة ،مثل:
 درا�سات الآثار االقت�صادية. درا�سات الآثار االجتماعية الثقافية. درا�سات الآثار البيئية ...وغيرها.· خطط وا�ستراتيجيات التنمية ال�سياحية.
· كتيبات معايير التنمية والقواعد الإر�شادية للت�صميم.
· الأدلة الإر�شادية لال�ستثمار.
· الكتيبات التدريبية.
· الخرائط ال�سياحية.
· الكتيبات الإر�شادية ال�سياحية.
· الكتب المتعلقة بال�سفر وال�سياحة والآثار.
· كتب ال�صور الفوتغرافية.
· الأدلة الإر�شادية.
· الأخبار ال�صحفية والمقابالت والتحقيقات.
وتحقي ًقا لال�ستفادة من مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،تتولى �إدارة الإعالم والعالقات العامة
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م�س�ؤولية �إي�صالها وجعلها في متناول الجهات الم�ستهدفة «المجتمع» وفق خطط فاعلة؛ �إذ �إنه دون الن�شر
والتوزيع المنظم لن يكون هناك �أي فائدة من مطبوعات الهيئة ،ومع مرور الوقت تخ�سر الهيئة الجهود والموارد
التي �سخرت للإعداد والن�شر والقيمة الفعلية لإ�صداراتها .ولهذا ف�إن التوزيع من �أبرز الأعمال الرئي�سة ل�سيا�سة
الن�شر ب�شكل عام ،وهو جزء منها ،فال يق�صد بالن�شر مجرد الطباعة ،بل والتوزيع المنظم م ًعا.

� 4-1أهداف �سيا�سة الن�شر
يتمثل الهدف الرئي�س من هذه ال�سيا�سة توجيه ن�شاطات الهيئة المتعلقة بالن�شر ،وو�ضع �ضوابط لها .وت�سعى
الأهداف الخا�صة المنبثقة من هذا الهدف �إلى �أن تكون مطبوعات الهيئة على النحو التالي:
· متفقة مع �أهداف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
· مميزة فيما يتعلق بالت�صميم والمظهر العام والألوان.
· منا�سبة فيما يتعلق بال�شكل وال�صياغة.
· فنية فيما يتعلق بجودة الطباعة والتغليف ونوع الورق الم�ستخدم ،وجمال الت�صميم وجودة ال�صور
بالن�سبة للمطبوعات الإلكترونية.
· جذابة من خالل تما�شيها مع النمط الم�ستعمل في الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
· �صحيحة وموثقة فيما يتعلق بمحتواها ودقتها.
· �سهلة اال�ستخدام فيما يتعلق بمالءمة الت�صميم وال�شكل و�سهولة القراءة.
ومن خالل هذه المزايا يت�ضح �أن �سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة تهتم ب�شكل مطبوعاتها ومحتواها على حد
�سواء لأهميتهما وترابطهما؛ فال�شكل له دور كبير في فهم المحتوى �أو غمو�ضه.
جمال ال�شكل وجودة المحتوى �شرط مهم في الن�شر؛ �إذ ال يغني توفر �أحدهما عن الآخر .وي�ستنتج من ذلك
�أن توفر المحتوى دون عر�ضه ب�شكل جذاب ال يكفي .ومن المنطلق ذاته ،فال فائدة من توفير �شكل جيد دون
المحتوى المنا�سب.
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 - 2عنا�رص �سيا�سة الن�رش

العنــــا�صــــر

يحدد هذا الجزء عنا�صر �سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،من خالل عر�ض �أهدافها
و�ضوابطها المختلفة.

وا�ستناد ًا �إلى هذه الخلفية� ،أقرت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �سيا�سة الن�شر وفق القواعد التالية:
ال�سيا�سة:
 .1تهدف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �إلى تقديم البيانات والمعلومات المحدثة والمنظمة والمتعلقة
ب�صناعة ال�سياحة والآثار في المملكة العربية ال�سعودية وتوفيرها لجميع ال�شركاء الرئي�سين على
م�ستوى �شامل ،وذلك من خالل مختلف و�سائل الن�شر الورقية والإلكترونية.
 .2تكون مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار مميزة باتباع ت�صاميم موحدة ومتنا�سقة في ال�شكل؛
مما يميزها عن مطبوعات غيرها من الجهات.
 .3يتنا�سب �شكل مطبوعات الهيئة مع مكانتها ب�صفتها جهة حكومية تعمل وفق �أنظمة الإدارة المتطورة
الحديثة ،وت�ستفيد من �أ�ساليب وتقنيات التوا�صل الفعال.
 .4يت�ضمن محتوى مطبوعات الهيئة حقائق دقيقة و�صحيحة ،ويعتمد على الم�صادر الأ�صلية قدر
الإمكان؛ ليزيل �أي �شكوك تتعلق بالم�صداقية والأ�صالة.
 .5تركز �إ�صدارات الهيئة على �سهولة التناول فيما يتعلق بالت�صميم وال�شكل والأ�سلوب والم�ضمون.
 .6ت�صدر مطبوعات الهيئة وفق �أعلى معايير التقنية الحديثة ،مع التركيز ب�شكل خا�ص على جودة
الطباعة ومنا�سبتها �إلى جانب االهتمام ب�أ�ساليب التغليف والورق الم�ستعمل وما �شابه.
 .7مراعاة توزيع مطبوعات الهيئة على نطاق وا�سع وفي الوقت المنا�سب ،وا�ستهداف الجمهور
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 1-2مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار – ن�ص ال�سيا�سة
تدرك الهيئة العامة لل�سياحة والآثار طبيعة �صناعة ال�سياحة والآثار والجوانب المختلفة التي تتميز بها عن
�شركائها الرئي�سين ،وحاجتها للتوا�صل معهم على نحو م�ستمر .وت�ستوعب الهيئة �أي�ض ًا المهمة الموكلة �إليها
المتمثلة في توفير المعلومات والبيانات وتقديمها لل�صناعة والمجتمع ب�شكل عام؛ لأن ذلك من مهامها
الأ�سا�سية التي ن�صت عليها الئحة ت�أ�سي�س الهيئة.
وتهدف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار من خالل التوا�صل مع مختلف �شركائها الرئي�سين وت�أ�سي�س قواعد دائمة
للمعلومات والبيانات ال�سياحية المتوفرة �إلى ممار�سة �صالحياتها بطريقة فعالة ،والإ�سهام في تنويع المنافع
والفوائد لمكانتها و�سمعتها في ال�صناعة والمملكة ب�شكل عام.
ومن هذا المنطلق ،تدرك الهيئة �أن الإ�صدارات المطبوعة �أو الإلكترونية من الو�سائل المهمة والفعالة التي
تحقق لها االت�صال بالجمهور ،ال �سيما �أنها �أ�صبحت تحظى بالمكانة التي ت�ؤهلها لال�ستفادة من مجموعة
كبيرة من الإ�صدارات ومن الإعالم الورقي والإلكتروني على حد ال�سواء.

المالئم ،والإعالن عنها ب�شكل جيد.
 .8ت�ؤثر �سيا�سة الن�شر ب�شكل �إيجابي على ا�ستقبال العامة للهيئة العامة لل�سياحة والآثار؛ مما يحمي
ويعزز في الوقت ذاته �صورة الهيئة و�سمعتها ب�صفتها الإدارة الم�س�ؤولة عن ال�سياحة والآثار في
المملكة.
 .9تلتزم ببيع جزء من مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار للجمهور ،مع مراعاة �إهداء ن�سخ
معينة وتوزيعها على �شركاء الهيئة الرئي�سين وفق �آلية منظمة ،تمنع التذبذب واالنقطاع.
 2-2العنا�صر الرئي�سة ل�سيا�سة الن�شر
تقدمت الإ�شارة �إلى بع�ض المفاهيم والمبادئ الأ�سا�سية التي ت�ستند عليها �سيا�سة الن�شر في الهيئة العامة
لل�سياحة والآثار� ،إال �أننا �سنركز على خم�س عنا�صر �أ�سا�سية في هذه ال�سيا�سة:
)1
)2
)3
)4
)5

المظهر العام
ال�شكل
المحتوى
التوزيع
الإعالن

�إذ يت�أثر المظهر العام لمطبوعات الهيئة بالعديد من العوامل كال�شكل والت�صميم والهيئة والألوان ونوع الورق
الم�ستخدم وجودته �إلى جانب الطريقة التي تميزها بو�ضوح بو�صفها خا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار من
خالل اال�ستخدام الدائم لل�شعار واال�سم الر�سمي للهيئة .ويعد المظهر العام الجذاب والمالئم من العنا�صر
المهمة ،فهو ي�شكل بدرجة كبيرة االنطباع الأول لدى الم�ستفيد من المطبوعة.
في حين يرتبط ال�شكل ب�صلة وثيقة بالمظهر العام� ،إال �أنه من الأف�ضل التعامل معه كعن�صر م�ستقل �ضمن
ال�سيا�سة؛ �إذ ال بد �أن ي�صاغ �شكل خا�ص بالهيئة يميز مطبوعاتها .ويرتبط ال�شكل بال�سمات التي تميز �أ�ساليب
الكتابة والعر�ض التي ت�ؤثر على المظهر العام والمحتوى .مع مراعاة �أن ال�شكل ال ي�صدر عن القدرة على
االبتكار فح�سب ،بل �إنه نتيجة االلتزام ب�إجراءات ومتطلبات عملية محددة ،التي يجب �أن يت�ضمنها “كتيب
ال�شكل الخا�ص بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار” (انظر الجزء .)4
وال تخفى �أهمية محتوى مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بالن�سبة لما تقدم ،وبخا�صة فيما يتعلق
بعالقته الوثيقة ال�صلة بال�شكل .فمع �أن ال�شكل مهم� ،إال �أنه ي�صعب فهم وا�ستيعاب مطبوعات الهيئة في ظل
غياب المحتوى القيم ،مما ي�ستلزم االهتمام � ً
أي�ضا به ل�ضمان منا�سبته وترابطه ودقته والتزامه بالمو�ضوعية
و�صياغته بال�شكل الجيد وعر�ضه بطريقة فعالة على الدوام للإ�سهام في نقل المعلومات القيمة عن ال�سياحة
والآثار في المملكة.
14
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ويعد التوزيع الفعال لمطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار من ال�شروط المبدئية للن�شر ب�شكل عام .وبما �أنه
�أحد العنا�صر الأ�سا�سية لل�سيا�سة ،فهو مرتبط بالم�سائل المتعلقة ب�إ�ستراتيجية التوزيع ،التي تعنى بالجمهور
الم�ستهدف ،وقنوات التوزيع ،وتحديد الن�سخ المخ�ص�صة للبيع �أو للتوزيع المجاني والوثائق ال�سرية والخا�صة
والمحدودة ،وتحديد الأ�سعار ،و�آلية التعامل مع �شركات التوزيع ونماذج الطلب /ال�شراء.
و�أخير ًا ،يرتبط الإعالن بتعريف الجمهور الم�ستهدف عن توفر الإ�صدارات والمطبوعات الخا�صة بالهيئة
العليا لل�سياحة؛ مما يزيد من االهتمام بها وا�ستعمالها �أو �شرائها .وعلى هذا فالإعالن يتعامل مع جوانب عدة،
ت�سعى لال�ستفادة ب�شكل �أمثل من العالقات العامة والإعالمية لغر�س الوعي وت�شكيل وجهات النظر الإيجابية
بين مختلف و�سائل الإعالم فيما يتعلق بمطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار .كما �أنه يركز على بع�ض 
الجوانب ،مثل قائمة المطبوعات ،ونماذج الطلب/ال�شراء ،والعرو�ض الخا�صة ونحوها.
وفي هذا ال�صدد ،ندعو �إلى عر�ض مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار في مكاتب الأمانة العامة والمكاتب
التابعة لها على �أرفف منا�سبة تو�ضع في مواقع جيدة لتبدو ظاهرة بجالء لجميع زوار الهيئة.
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 - 3التطبيق الإداري والفعلي لل�سيا�سة
 1-3الم�سائل الإدارية

 .2تقوم الإدارة الم�س�ؤولة عن الفعالية �أو الن�شاط ب�إعداد المطبوعات الخا�صة بالفعالية ،وت�سليمها
لإدارة الإعالم والعالقات العامة قبل �شهر على الأقل من موعد �إ�صدارها .وفي هذه ال�سيا�سة،
�سوف تعرف هذه الإدارة بـ (الإدارة الفنية) للتفريق بينها وبين �إدارة الإعالم والعالقات العامة
التي �ست�ؤدي دوم ًا الدور المحدد �أعاله .وتعد الإدارة الفنية «مالكة» للإ�صدارات ،وهي بذلك
تتحمل م�س�ؤولية ما يلي:
· تحديد االحتياجات �أو المجاالت المتاحة للن�شر ،مع و�صف الهدف من الإ�صدار ،وتحديد
الجمهور الم�ستهدف.
· الح�صول على الموافقة على الإ�صدار من نائب الأمين العام الم�س�ؤول ،وي�ستثنى من ذلك حالة
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التطبيق

خال من االزدواجية الإدارية
ل�ضمان تطبيق �سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار ب�شكل فاعل ٍ
التي قد تعوق تنفيذها �أو ت�ؤدي �إلى ت�ضارب في توجيهها؛ فقد جرى تق�سيم الم�س�ؤوليات المت�صلة بالن�شر
وا�ضحا ،يمنع تداخل
بين الإدارات المعنية في الهيئة ،باالعتماد على الف�صل بين الطباعة والإعالن ف�صال
ً
ال�صالحيات بين تلك الإدارات ،و�سوف يتم تحديد المهام هنا بالتف�صيل ،مع عر�ض نموذج تطبيقي عليها في
الملحق رقم (.)1
 .1تعد الإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة الموجه الرئي�س ل�سيا�سة الن�شر والمطبوعات ،وبهذا
فهي م�س�ؤولة عما يلي:
· ال�صياغة والمراقبة والمراجعة الدورية لل�سيا�سة وتحديثها.
· �إعداد كتيب ال�شكل الخا�ص بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار (انظر الجزء  ،)4الذي هو جزء من
هذه ال�سيا�سة وتحديثه با�ستمرار.
· توزيع هذه ال�سيا�سة وكتيب ال�شكل على نطاق وا�سع في الأمانة العامة بن�سخ ورقية و�إلكترونية.
· تعريف جميع م�س�ؤولي الهيئة بال�سيا�سة وتزويدهم بالدعم الفني الم�ستمر مع تقديم التدريب
الالزم على �أ�ساليب الإ�صدار ،وتوفير برامج الحا�سب الآلي الالزمة بالتن�سيق مع الإدارة
المخت�صة ،وتقديم الن�صح بخ�صو�ص المعايير والمتطلبات الفنية المتعلقة بالت�صميم والطباعة
والورق الم�ستعمل ،ونحو ذلك عند الطلب.
· القيام بجميع الأعمال المرتبطة بالإعالن عن مطبوعات الهيئة.
· متابعة تنفيذ جميع الإدارات التابعة للهيئة هذه ال�سيا�سة وااللتزام بكتيب ال�شكل.
· ن�شر �أي مادة �صحفية �أو �إذاعية �أو تلفزيونية �أو �إلكترونية ،والتن�سيق مع و�سائل الإعالم في
ذلك.
· تولي مهام التن�سيق الخارجي ب�ش�أن المطبوعات مثل الح�صول على رقم  ،ISBNو�إيداع ن�سخ
من المطبوعة في المكتبة الوطنية.

·
·
·
·
·

االعتماد ال�سابق �إذا كان الإ�صدار جز ًءا من خطة العمل.
�إعداد الأبحاث الالزمة وجمع البيانات والمعلومات وال�شكاوى وكتابة وتعديل الإ�صدار المن�شود
وف ًقا لما ورد في �سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة وكتيب ال�شكل والتعديالت الالحقة.
تحديد ال�شكل للإ�صدار بالتوافق مع ال�سيا�سة وكتيب ال�شكل ،بعد موافقة �إدارة الإعالم
والعالقات العامة.
الترتيب الالزم للقيام ب�أعمال الترجمة �إن لزمت ،مع �إطالع المترجمين على الإ�صدار
والإ�شراف عليهم ومراجعة الن�صو�ص المترجمة والتعليق عليها ،واعتماد �صيغة الترجمة النهائية
من �إدارة الإعالم والعالقات العامة.
الترتيب واال�ستعانة بجهات خارجية �إن لزم الأمر للقيام ب�أعمال الكتابة والتحرير.
التعاون مع �إدارة الإعالم والعالقات العامة ل�ضمان القيام بالإجراءات الالزمة قبل الإعالن
عن المطبوعة وبعده.

ومن الوا�ضح �إذن �أن دور (الإدارة الفنية) كما هو حال مالك المطبوعة يتمثل في تحمل الم�س�ؤولية الكاملة
لعملية �إعداد المطبوعة من بداية �صياغة المفهوم الخا�ص بالفكرة المبدئية �إلى مرحلة «العمل الفني الجاهز
للطباعة»؛ �أي الن�سخة الم�سلمة للت�صميم والطباعة .ولتحقيق ذلك فقد تحتاج الإدارة الفنية �إلى �أن ت�ؤمن
لها �إدارة الإعالم والعالقات العامة بع�ض المدخالت الفنية ،ولهذا فلها في �أي مرحلة الحق في الح�صول
منها على اال�ست�شارة والم�ساعدة ،وبخا�صة في ال�شكل الفني والمراجعة اللغوية ،كما �أن دور �إدارة الإعالم
والعالقات العامة �سوف يكون رقاب ًّيا في م�س�ألة مدى االلتزام بهذه ال�سيا�سة وكتيب ال�شكل.
وال يفوتنا �أن ن�شير �إلى �أن عقود الطباعة ال بد �أن توقع وفق نظام الم�شتريات الخا�ص بالهيئة الذي تطبقه
الإدارة المخت�صة بالتن�سيق مع �إدارة الإعالم والعالقات العامة ،والملتزم بال�ضوابط الحكومية لمثل هذه
الإجراءات وللقواعد الخا�صة بالهيئة � ً
أي�ضا.
 2-3الم�سائل العملية
يو�ضح هذا الجزء عدد ًا من الإجراءات العملية المرتبطة بتطبيق �سيا�سة الن�شر ،وتنبثق من هذه الإجراءات
القواعد الإر�شادية المرتبطة بدعم الأعمال اليومية الخا�صة بمختلف الإدارات.
 1-2-3ما المواد القابلة للن�شر؟
يراد بعملية الن�شر تعريف الجمهور ب�أمر ما ،وبهذا تعد المطبوعة و�سيلة للتوا�صل تعمل الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار على توفيرها للجمهور .وكما يت�ضح مما تقدم ،ال  تعد الهيئة بموجب تخويلها م�س�ؤولة عن الن�شر
فح�سب ،بل �إنها ت�ستفيد �أي�ض ًا من الفر�ص التي تتوفر لها من التوا�صل الفعال مع �شركائها الرئي�سين من
خالل المطبوعات بمختلف �أ�شكالها الورقية والإلكترونية .وبهذا ،يت�ضح �أن جز ًءا كبير ًا من المخرجات التي
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ت�صدرها الهيئة قابلة للن�شر .وقد �أورد الجزء  1-3قائمة تو�ضح المواد التي ي�شملها نطاق ال�سيا�سة الحالية
للن�شر في الهيئة.
 2-2-3ما المطبوعات المحدودة؟
قد تن�شر الهيئة بع�ض المطبوعات المتطابقة مع المعايير التي تحددها هذه ال�سيا�سة ،ولكنها تظل محدودة من
حيث التوزيع لأ�سباب مرتبطة بطبيعة المواد �أو الظروف المحيطة .وقد يقت�صر توزيع مطبوعة من هذا النوع
على �أمور عديدة ،منها على �سبيل المثال:
· مجموعة مختارة من المتلقين.
· فترة معينة من الزمن (انظر الجزء � 3-2-3أدناه).
ويلتزم في هذه المطبوعات ما ي�أتي:
· تحدد الإدارة العليا فقط (الأمين العام ونواب الأمين العام) مطبوعات الهيئة التي تكون من
هذا النوع.
· ي�شار �إلى المطبوعات المحدودة.
· يعد التحكم في توزيع المطبوعات المحدودة م�س�ؤولية “المالك” (الإدارة الفنية) ،مع �إبقاء
كمية منا�سبة لدى الإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة لتوزيعها بح�سب طبيعة التوزيع
المحددة.
 3-2-3ما المطبوعات ال�سرية؟
قد تن�شر الهيئة بع�ض مطبوعاتها على نطاق �ضيق؛ ب�سبب كونها �سرية؛ نظ ًرا لطبيعة محتواها �أو طبيعة الجهات
المتعلقة بها �أو االثنين مع ًا ،ومن الطبيعي �أن تكون تلك المطبوعات محدودة العدد واالطالع .وال يلتزم في هذه
المطبوعات (مثل :وثائق مجل�س الإدارة ،الوثائق التي ت�سلم لمجل�س الوزراء �أو مجل�س ال�شورى ...وغيرها)
�إتباع منهجية الن�شر المذكورة في هذه ال�سيا�سة ،بل قد تن�شر وفق منهجية مخالفة.
ويلتزم في هذه المطبوعات ما ي�أتي:
· يحدد الأمين العام فقط مطبوعات الهيئة التي تكون من هذا النوع.
· ي�شار �إلى المطبوعات ال�سرية ب�أنها من هذا النوع.
· تكون م�س�ؤولية �إ�صدار المطبوعات ال�سرية والتحكم في توزيعها حق ًا للإدارة العامة للإعالم
والعالقات �أو الأمين �أو من يفو�ضه وفق ما تقت�ضيه الحاجة.
 4-2-3ما الن�شرة الداخلية؟
الن�شرة الداخلية وثيقة متداولة بين من�سوبي الهيئة ،يقرر الأمين العام بموجب �سلطته �صالحيتها للطباعة
والن�شر من ناحية الت�صميم وال�شكل والطباعة والتغليف� ،إال �أنها ال توزع �إال داخل الهيئة فقط .ويعود ذلك �إلى
طبيعة الوثيقة والغر�ض منها وا�ستخداماتها ،ومن ذلك مثال طباعة الأنظمة والإجراءات الخا�صة بم�س�ؤولي
الهيئة العليا لل�سياحة في كتيب خا�ص (دليل المن�سوبين) .ومن الممكن �أن تكون �سيا�سة الن�شر الخا�صة بالهيئة
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لي�س الزما على �إطالقه ،وبهذا نجد �أن:
العامة لل�سياحة والآثار من الوثائق الداخلية� ،إال �أن ذلك
ً
· الن�شرات الداخلية هي وثائق داخلية.
· ال يتم �إ�صدار جميع الوثائق الداخلية على �شكل ن�شرات داخلية.
· جميع الوثائق /المطبوعات الداخلية محدودة.
· معظم المطبوعات والوثائق الداخلية  -ولي�س  جميعها � -سرية ،ال  يحق لمن�سوبي الهيئة
ت�سريبها �إلى خارجها.
 5-2-3من هو النا�شر؟
على الرغم من �أن مختلف الإدارات �أو الوحدات التنظيمية في الهيئة �ستقوم في بع�ض الأوقات ب�أداء دور
«الإدارة الفنية» كما ت�شير هذه ال�سيا�سة� ،إال �أن النا�شر �سيكون دائم ًا ودون ا�ستثناء «الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار» .وهذا يعني �أن جميع المطبوعات �ستكون بموجب ترخي�ص الهيئة العامة لل�سياحة والآثار .وفيما يلي
بع�ض ال�ضوابط المت�صلة بذلك:
· ظهور �شعار الهيئة العامة لل�سياحة والآثار وا�سمها ب�صيغته الر�سمية على غالف المطبوعة
وال�صفحة الأولى منها .وعلى �إدارة الإعالم والعالقات العامة �إ�صدار ال�ضوابط الفنية مت�ضمنة
الموا�صفات الخا�صة بال�شكل والحجم والألوان بو�صفها جز ًءا من كتيب ال�شكل الخا�ص بالهيئة
(انظر الجزء � 4أدناه).
ً
· ال  تن�شر المطبوعات التي �أعدتها جهات خارجية �سواء كانت �أفرادا �أو �شركات متعاقدة مع
الهيئة �إال بموجب ترخي�ص �صادر من الهيئة .ويمنع ظهور �أي ا�سم �أو �شعار �أو رمز يدل على الجهة
التي �أعدته ،ما لم يكن الإ�صدار م�شتر ًكا بين الهيئة وبين تلك الجهة .وفي هذه الحالة تناق�ش �إدارة
مطبوعا بما
الإعالم والعالقات العامة تلك الجهة في ال�شكل المنا�سب الذي �سيظهر به الإ�صدار
ً
يتنا�سب مع �سيا�سة الن�شر في الهيئة.
· تت�سلم الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بموجب العقد المبرم مع الجهة الخارجية كالجهة اال�ست�شارية
�أو �شركة الأبحاث �أو الأفراد ن�سخ ًا من التقارير والدرا�سات وغيرها بال�شكل وال�صيغة المقدمة
منهم ،وهي لال�ستخدام الداخلي والأر�شفة فقط .وعند اتخاذ قرار ن�شر هذه الوثائق للعامة ،يجب
�أن تن�شر بموجب ترخي�ص الهيئة (راجع القواعد الإر�شادية الخا�صة بحقوق الت�أليف واالعتراف
�أدناه).
· بنا ًء على توقعات هذه ال�سيا�سة يجب �أن يت�ضمن العقد المبرم مع الجهة الخارجية �أن تقدم
ً
للتعديل ،مع االلتزام بالمتطلبات الأ�سا�سية
التقرير النهائي بن�سختين :ورقية و�إلكترونية قابلة
المتعلقة بال�شكل (نوع الخط وحجم العناوين والمظهر العام لل�صفحة) وال�صياغة ،وعدم �إغفال
عملية التحرير وتجهيز المطبوعة للطباعة والن�شر بطريقة �سهلة وموفرة للوقت.
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 6-2-3من هو الم�ؤلف؟
ت�ستند ال�سيا�سة �إلى مبد�أ �سرية الم�ؤلف � ً
أخذا من �أن مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار من الأعمال
الم�شتركة التي ال تعتمد على االت�صاالت الفردية.
· ففي الأعمال التي يقوم بها م�س�ؤولو الهيئة ،تلتزم الهيئة ب�سيا�سة عدم الإف�صاح عن الم�ؤلف
دائ ًما ،وي�ستثنى من ذلك:
 يمكن الإ�شارة �إلى الإدارة �أو الق�سم الم�س�ؤول عن �إعداد المطبوعة في مقدمة المطبوعةالمعنية ،مع مراعاة عدم ذكر ا�سم �أي من المن�سوبين.
 يمكن الإ�شارة �إلى بع�ض الأفراد الم�س�ؤولين عن �إعداد المطبوعة في المقدمة فقط،وفي حاالت ا�ستثنائية تعتمد على �سمات المطبوعة المعنية وبموجب �صالحيات الأمين
العام فقط.
	�إذا رغب �أحد الأع�ضاء �أو المن�سوبين في ذكر ا�سمه �أو الإ�شارة �إلى م�ساهمته فيمطبوعة مهمة من مطبوعات الهيئة في �سيرته الذاتية �أو طلبه الوظيفي ،يلزمه
الح�صول على �إذن م�سبق من �إدارة الإعالم والعالقات العامة بناء على موافقة الأمين
العام.
·

وفيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عن الهيئة كتاب وباحثون وم�ست�شارون من جهات
خارجية� ،ستتم الإ�شارة �إلى الم�ؤلف في مقدمة المطبوعة ،ولي�س في غالف المطبوعة الخارجي
�أو �صفحة العناوين.

� 7-2-3إلى من يقدم ال�شكر؟
ت�شير الهيئة ح�سب طبيعة المطبوعة �إلى الجهات الم�ساعدة والمعاونة والت�سهيالت المقدمة من قبل الأفراد
والم�ؤ�س�سات والجهات الحكومية الأخرى في المقدمة ،وال ي�ستخدم هذا الجزء لذكر �أ�سماء من�سوبي الهيئة �أو
جهات الم�ساعدة الخارجية الذين تقدمت الإ�شارة �إليهم �أعاله.
� 8-2-3أنواع المطبوعات في الهيئة العليا لل�سياحة
المطبوعات الخا�صة بالهيئة على نوعين:
الأول :المطبوعات المنفردة :وهي المطبوعات المرتبطة بمو�ضوع محدد وم�ستقل كبحث
�أو م�شروع.
والثاني� :سل�سلة المطبوعات :وهي مطبوعات مترابطة ت�شكل مجموعة من المخرجات
الخا�صة ببرنامج واحد �أو الناتجة عن الن�شاطات الدورية ،مثل م�سوحات ال�سياحة

21

والآثار في المناطق �أو تقارير الإح�صاءات المختلفة� ،أو المجالت� ،أو الأدلة
ال�سياحية.
وتكمن �أهمية هذا الت�صنيف في ت�أثيره على �شكل المطبوعة وت�صميمها؛ �إذ �سيكون ل�سل�سة المطبوعات �شكل
وت�صميم موحد ي�سهل تعريفها ك�أجزاء من مجموعة معينة ،في حين ال يتحقق مثل ذلك في المطبوعات
المنفردة .فمثال يمكن �إ�صدار المطبوعات المنفردة دون عناية بتماثلها في الت�صميم الداخلي� ،أو الإ�شارة
�إلى �صلتها بغيرها .في حين يو�ضح البرنامج الذي ت�ستند �إليه ال�سل�سلة في التمهيد �أو المقدمة ،ويلزم عندئذٍ
تماثل الت�صميم الداخلي بين �إ�صدارات تلك ال�سل�سلة.
 9-2-3اللغة الم�ستعملة في المطبوعة
للغة العربية غلبة في معظم مطبوعات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،لكن قد ي�صدر بع�ضها باللغة الإنجليزية،
وبلغات �أخرى في حاالت ا�ستثنائية .ومن هنا يمكن �أن تكون المطبوعات بلغة واحدة ،وهي اللغة العربية فقط
�أو الإنجليزية فقط� ،أو �أن تكون المطبوعات ثنائية اللغة بحيث تت�ضمن اللغتين العربية والإنجليزية (�أو لغة
�أجنبية �أخرى) في مجلد واحد.
·
·
·

يتعين على «الإدارة الفنية» تقديم م�سوغات الن�شر بلغة غير اللغة العربية للح�صول على موافقة
الأمين العام.
تعتمد المطبوعات ثنائية اللغة على طبيعة المو�ضوع الذي تعر�ضه المطبوعة ومحتواها� ،إلى
جانب الأ�سباب الأخرى المتعلقة بالمجموعات الم�ستهدفة والحجم والتكاليف والزمن المحدد.
يلزم في المطبوعات ثنائية اللغة �أن تحظى بمراجعة دقيقة؛ ل�ضمان توافق المادة العلمية فيما
بين اللغتين ،وعدم التناق�ض فيما بينهما.

 10-2-3الترجمة
تطبع بع�ض مطبوعات الهيئة بلغتها الأ�صلية ،بينما يترجم بع�ضها الآخر �إلى اللغة المعتمدة للن�شر ،ومن
المتوقع �أن تكون معظم المطبوعات المترجمة في الوقت الحالي مترجمة من اللغة الإنجليزية �إلى العربية.
وينبثق من هذا المنطلق عدد من الإجراءات التي ت�ستند �إليها القواعد الإر�شادية الخا�صة بهذه ال�سيا�سة.
ُرجم هذا
· يح�سن تحديد اللغة الأ�صلية للمطبوعة ،فيمكن على �سبيل المثال التنويه كما يلي« :ت ِ
التقرير من الن�سخة الإنجليزية الأ�صلية» �أو بلفظ نحوه .على �أال تذكر هذه العبارة �إذا �أجريت
تعديالت على المطبوعة �أثناء ترجمتها وبعده.
· تراجع “الإدارة الفنية” م�سودات الترجمات للت�أكد من دقة الم�صطلحات والبيانات التي يت�ضمنها
المحتوى الفني ،كما يتعين على �إدارة الإعالم والعالقات العامة القيام بال�شيء ذاته محافظة على
ت�صحح الترجمة لغو ًّيا ،ويعاد تحريرها لتتفق مع �أ�سلوب اللغة المترجم �إليها.
جودة الأ�سلوب ،و�أن ِّ
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تنطبق القواعد الإر�شادية المدرجة في هذه ال�سيا�سة المتعلقة بحقوق الت�أليف واالعتراف على
المترجمين �أي�ض ًا �سواء كانوا من من�سوبي الهيئة �أو من المخت�صين الخارجيين .ويتم في حاالت ا�ستثنائية
وبناء على قرار يتخذه الأمين العام بموجب �صالحياته الإ�شارة �إلى المترجم في �إ�صدار معين.
يجري العمل على تحديد المترجمين الأكفاء واال�ستفادة منهم ب�شكل دائم لإ�صدار مطبوعات
الهيئة المترجمة بنمط موحد مع المحافظة على الجودة العالية واالت�ساق في الأ�سلوب .ويتعين �أن
تتولى �إدارة الإعالم والعالقات العامة م�س�ؤولية مراجعة الن�صو�ص المترجمة المراد ن�شرها.

� 11-2-3أرقام االت�صال في الهيئة
تفيد العديد من المطبوعات المختلفة وبالأخ�ص الأبحاث والتقارير الإح�صائية القراء والم�ستفيدين من
المطبوعة ب�إمكانية توجيه الأ�سئلة وطلب المزيد من المعلومات .وتوجه جهات االت�صال المحددة لهذا الغر�ض 
القراء �إلى الإدارة �أو الق�سم �أو ال�شخ�ص المعني بالرد على ت�سا�ؤالتهم ب�شكل مبا�شر .لذا نقترح �أن يكتب في
مكان بارز من المطبوعة« :ولطلب المزيد من المعلومات يمكن االت�صال على :المدير العام� ،إدارة التراخي�ص
و�ضبط الجودة ،الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ...ونحو ذلك» .على �أن تذكر � ً
أي�ضا عناوين االت�صال الكتابي؛
ل�ضمان الإجابة على الت�سا�ؤالت ب�شكل �أكثر فاعلية ودقة.
وعلى عك�س المطبوعات الإلكترونية التي يمكن فيها تحديث المعلومات على نحو م�ستمر ،تتمتع المطبوعات
ب�صالحية �أطول قد تكون دائمة ،كما �أن الأفراد الذين يتقلدون منا�صب معينة يتغيرون مع مرور الوقت؛ وهذا
ما ي�ستدعي الدقة في اختيار �أرقام االت�صال التي تذكر في تلك المطبوعات.
 12-2-3ا�ستفادة جهة ثالثة من المطبوعات
بما �أن المطبوعات متوفرة للعامة ،وبناء على التزام الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بجمع و�إ�صدار ون�شر
المعلومات والبيانات المتعلقة ب�صناعة ال�سياحة والآثار في المملكة لإفادة ال�شركاء الرئي�سين وجميع الجهات
الأخرى ذات ال�صلة ،فهي بذلك ت�سير وفق منهج منطقي ي�سعى �إلى توزيع المطبوعات واال�ستفادة منها على
نطاق وا�سع.
كلما كانت ا�ستفادة الهيئة العامة لل�سياحة والآثار وال�صناعة والمجتمع من المطبوعات �أكثر ،ثبت ب�شكل �أكبر
�أن الهيئة تحقق م�ساعيها المتعلقة بالأبحاث و�إدارة المعلومات على الوجه المطلوب.
وبهذا ،يت�ضح اهتمام الهيئة العامة لل�سياحة والآثار الكبير في الت�أكيد على م�ساهمتها الفعالة في هذا المجال
خا�صة عندما ت�صدر المطبوعات ،وت�ستفيد منها جهة ثالثة؛ مما قد يلفت نظر الم�ستفيدين من هذا التوجه
ال�سريع .لذا ف�أي محاولة لفر�ض �أي نوع من القيود على ا�ستخدام المطبوعات �ستكون غير منطقية وغير عملية.
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 13-2-3الت�سجيل برقم ISBN
تلتزم الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ك�أي نا�شر داخل المملكة بت�سجيل مطبوعاتها برقم خا�ص في ال�سجل
الدولي  ،ISBNوذلك للأ�سباب التالية:
· االلتزام بنظام المطبوعات في المملكة العربية ال�سعودية.
· �سهولة تعريفها والرجوع �إليها محلي ًا ودولي ًا.
· �أهمية المطبوعات الم�سجلة ومكانتها.
· تعزيز �سمعة الهيئة العليا لل�سياحة.
وتتولى الإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة مهمة ت�سجيل المطبوعات برقم  ،ISBNعن طريق االت�صال
بالجهة الوطنية ل�سجالت  ISBNفي المملكة العربية ال�سعودية (مكتبة الملك فهد الوطنية) للح�صول على
الت�صريح الالزم والتعليمات المتعلقة باال�ستفادة من هذا النظام؛ �إذ جرت العادة بتخ�صي�ص مجموعة من
الأرقام لنا�شر م�سجل ،وتتولى �إدارة الإعالم والعالقات العامة �إيداع ن�سخ من كل مطبوعة جديدة لدى (مكتبة
الملك فهد الوطنية) لال�ستفادة منها ك�أحد متطلبات نظام الإيداع الدولي.
 14-2-3حقوق الطبع
تخ�ضع جميع �إ�صدارات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار لحقوق الطبع با�سمها ،لذا تكتب في �صدر كل مطبوعة
عبارة :حقوق الطبع محفوظة :الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،المملكة العربية ال�سعودية.
ً
و�إنما عنيت الهيئة بذلك لما فيه من ن�ص على �أن المطبوعة ملك للهيئة ،ولي�ست حق ًا فكريا لأي �شخ�ص �أو
جهة �أخرى ،وهذا ما يتما�شى مع ال�شرط المدرج في العقود اال�ست�شارية الخا�صة بالهيئة الذي ين�ص على
�أن جميع التقارير والمعلومات والبيانات الناتجة عن م�شروع درا�سة �أو بحث هي ملك للهيئة العامة لل�سياحة
والآثار فقط.
وو�ضع هذه العبارة من �ش�أنه �أن ي�سهم في المحافظة على حقوق الهيئة عند الإ�ضرار بالمواد الخا�صة بها
ب�أي �شكل من الأ�شكال كقيام جهة ما ب�إعادة طباعة تلك المادة على هيئة مقاالت �أو كتب دون الح�صول على
ت�صريح من الهيئة� .إال �أنه ال مانع من االقتبا�س منها على �أن يذكر ا�سم الم�صدر.
 15-2-3تاريخ المطبوعة
تلتزم الهيئة بو�ضع التاريخ الهجري والميالدي على جميع مطبوعاتها .ويراعى الآتي:
· ت�ؤرخ تقارير الأبحاث �سواء كانت تقارير منفردة �أو جز ًءا من �سل�سلة �أبحاث بال�شهر وال�سنة.
· ت�ؤرخ المطبوعات الأخرى بال�سنة فقط.
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 16-2-3المعلومات الأ�سا�سية في المطبوعات
للتعريف بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار
ال بد من ذكر بع�ض المعلومات التعريفية بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار في �صدر المطبوعة �أو �آخرها
ب�صفة دائمة ،ومن �أبرزها:
· الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لل�سياحة والآثار على �شبكة الإنترنت.
· “معلومات عن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار” (عر�ض  عن الهيئة وتكليفها ودورها ومهامها
وعناوين االت�صال وغيرها دون �أن يتعدى �صفحة واحدة غال ًبا).
· مطبوعات الهيئة الأخرى (قائمة بالعناوين والتواريخ والأ�سعار �إن كانت من المطبوعات
المخ�ص�صة للبيع).
ويتعين على �إدارة الإعالم والعالقات العامة �إعداد نموذج للمعلومات التي تذكر في مطبوعاتها� ،سواء ب�صفة
عامة �أو خا�صة في بع�ض المطبوعات دون غيرها.
 17-2-3مقدمة المطبوعة
قد تت�ضمن بع�ض المطبوعات المحددة الخا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار ووف ًقا لطبيعتها و�أهميتها كلمة
مقدمة من رئي�س مجل�س الإدارة �أو الأمين العام للهيئة �أو منهما م ًعا بح�سب ما ت�ضعه �إدارة الإعالم والعالقات
العامة من تنظيم خا�ص بذلك .ويمكن في الحاالت اال�ستثنائية �أن تكون كلمة المقدمة من قبل �أحد الأفراد
المهمين ذوي ال�صلة بمو�ضوع المطبوعة.
· تقترح «الإدارة الفنية» المعنية �إدراج مقدمة من هذا النوع وفق ما هو مالئم� ،إن كانت
المطبوعة بحاجة �إلى مثل ذلك.
· تلزم موافقة الأمين العام على االقتراح المطروح ،حيث يقوم بدوره برفعه �إلى رئي�س  مجل�س 
الإدارة وفق ما هو مالئم.
· تتولى “الإدارة الفنية” �صياغة م�سودة المقدمة المقترحة.
· يتعين على �إدارة الإعالم والعالقات العامة مراجعة الم�سودة الخا�صة بالمقدمة قبل ت�سليمها
�إلى الأمين العام لالعتماد.
 18-2-3كم عدد الن�سخ الالزمة؟
ي�سهم تحديد عدد الن�سخ المطلوبة من مطبوعة ما في تكلفة �إ�صدار وطباعة كل ن�سخة .كما �أن الطباعة في
زمن ق�صير يك ّلف الكثير مما يزيد من �سعر بيع المطبوعة .وبالتالي ،قد ت�ساعد معرفة حدود التكلفة في
تحديد الأ�سلوب الأمثل التي يتعين اتباعه للن�شر .ومن الناحية الأخرى ،تقلل الطباعة التي تتم ح�سب الطلب
من الم�سائل المتعلقة بالتخزين والم�شكالت الإدارية والمالية ذات ال�صلة.
· يتعين على «الإدارة الفنية» المعنية التي تقترح �إ�صدار مطبوعة ما �أن تحدد المجموعة/
المجموعات الم�ستهدفة مع تحديد عددها (توزيع الن�سخ المجانية �إن لزم الأمر ،وتقدير حجم
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·

المبيعات) .ويمكن ا�ست�شارة �إدارة الإعالم والعالقات العامة في ذلك.
وفي حال عدم الت�أكد من عدد الإ�صدارات المقترحة ،يترك التحديد لإدارة الإعالم والعالقات
العامة لحل مثل هذه الم�سائل( .انظر الفقرة � 3-2-20أدناه).

 19-2-3المطبوعات المخ�ص�صة للبيع �أو التوزيع المجاني
على الهيئة �أن تعمل على بيع جميع مطبوعاتها ذات ال�صبغة العامة ،ويلزم بناء على ذلك تحديد �سعر البيع
الخا�ص بكل مطبوعة و�إدراجه في قائمة المطبوعات ونماذج الطلب /ال�شراء ،مع العمل على و�ضع ال�سعر على
غالف المطبوعة نف�سها وبخا�صة في بع�ض الإ�صدارات.
و�إنما لزم تخ�صي�ص �إ�صدارات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار على �أنها للبيع من هذه المرحلة المبكرة للأ�سباب
التالية:
· �أنه و�إن قامت الهيئة بتوزيع ن�سخ مجانية من المطبوعات �إلى مجموعات مختارة م�ستهدفة ،وهو
الواجب عليها في هذه المرحلة وفي الم�ستقبل القريب� ،إال �أن هذه الن�سخ �ستعد �إهداءات ،ومن ثم
�ستزيد معرفة �سعرها من تعزيز قيمتها لدى المتلقي.
· �أنه و�إن كان هدف الهيئة قد تحقق بتوزيع المطبوعة بالمجان على مجموعات محددة وم�ستهدفة
من الم�ستفيدين� ،إال �أنه �سيكون هناك دائم ًا جهات �أخرى مهتمة وحري�صة على الح�صول على
ن�سخ من المطبوعات ب�أعداد �أكبر و�شرائها.
· �أنه من المنطقي البدء ببيع المطبوعات من هذه المرحلة المبكرة لغر�س  هذا المبد�أ داخل
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار وخارجها ،وللتعامل مع المطبوعات على �أنها م�صدر لتوليد العوائد
حتى و�إن كانت ي�سيرة.
وفي المقابل ،فعلى �إدارة الإعالم والعالقات العامة و�ضع قائمة �إهداء معتمدة يورد فيها معلومات الأفراد
والجهات ذات ال�صلة بالهيئة الذين ينبغي �أن ت�صلهم جميع �إ�صدارات الهيئة ب�شكل مجاني� ،سواء �أكان ذلك
لطبيعة تعاون الفرد �أو الجهة مع الهيئة� ،أو لطبيعة اخت�صا�ص ذلك الفرد وتلك الجهة في مجال ما يخدم
�أهداف الهيئة و�سيا�ستها في الن�شر والتوزيع .وفي بع�ض المطبوعات الخا�صة ببع�ض �إدارات الهيئة يح�سن
ا�ست�شارة الإدارة الفنية لتزويد من تراه مهت ًما بتلك المطبوعة على وجه الخ�صو�ص ،دون �أن ين�ضم من تزيده
�إلى قائمة الإهداء المعتمدة في الهيئة.
وبناء على ذلك نقترح في هذا ال�صدد �أن تبا�شر �إدارة الإعالم والعالقات العامة و�ضع هذه القائمة ،على �أن
تت�ضمن �أبرز كبار الم�س�ؤولين في المملكة ،وجميع الوزارات والم�ؤ�س�سات العامة و�إمارات المناطق والمحافظات
وال�سفارات والملحقيات الثقافية ،بالإ�ضافة �إلى جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة بالهيئة واللجان اال�ست�شارية
والم�ست�شارين والمتعاونين مع الهيئة في جميع �أعمالها ،بالإ�ضافة �إلى و�ضع قائمة خا�صة بالإهداءات داخل
�إدارات الهيئة وهيئات المناطق التابعة لها؛ �إيما ًنا ب�أهمية و�صول مطبوعات الهيئة �إلى �أولئك فور طباعتها.
ول�ضمان فاعلية هذه القائمة ينبغي �أن تلتزم الإدارة بتحديث بياناتها �أوال  ب�أول ،ومراعاة تغير �أ�صحاب
المنا�صب و�أ�سماء الجهات وعناوينها.
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 20-2-3لجنة المطبوعات
يت�ضح من الأجزاء ال�سابقة �أن تطبيق هذه ال�سيا�سة بالن�سبة لكل مطبوعة يعتمد على �إدارتين رئي�ستين :الأولى
هي «الإدارة الفنية» ،وهي الم�س�ؤولة عن �إعداد المطبوعة ،والثانية هي �إدارة الإعالم والعالقات العامة،
وهي الم�س�ؤولة عن الإعالن عنها وتقديم اال�ست�شارات الفنية والم�ساعدة الالزمة للإدارة الفنية� ،إلى جانب
م�س�ؤوليتها العامة المتعلقة ب�ضمان االلتزام بال�سيا�سة ،و�إنهاء �إجراءات الن�شر والإيداع النظامي .ومن ناحية
�أخرى ،وفي الحاالت اال�ستثنائية �أو التي تخالف ال�سيا�سة المن�صو�ص عليها� ،أو في الحاالت التي ت�ستلزم
�صالحيات عليا ،يتولى الأمين العام ونوابه بحث الحالة واتخاذ القرار ب�ش�أنها.
وعلى �أي حال ،فهناك حاجة لت�شكيل لجنة المطبوعات المتخ�ص�صة التي تتكون من الإدارة العامة للإعالم
والعالقات العامة والإدارة الفنية ،للتعامل مع الحاالت التالية:
·	�أي مطبوعة لم تدرج ال�سيا�سة الحالية �أي �شروط منا�سبة متعلقة بها� ،أو �أي مطبوعة طر�أ ب�ش�أنها
اختالف في وجهات النظر بين الإدارتين الرئي�ستين.
· �صياغة واقتراح �سيا�سة و�إ�ستراتيجية متعلقة بتحديد �أ�سعار مطبوعات الهيئة العامة
لل�سياحة والآثار.
·	�إجراء المراجعات الدورية لل�سيا�سة والمرتبطة بكتيب ال�شكل الخا�ص بالهيئة العامة لل�سياحة
والآثار (انظر الجزء .)4
وتتولى �إدارة الإعالم والعالقات العامة م�س�ؤولية وتوفير الخدمات للجنة المطبوعات المتخ�ص�صة التي تت�شكل
من ممثلين عن الإدارة الفنية المعنية مع ممثلين من �إدارة الإعالم والعالقات العامة .وتحال المعامالت التي
لم يتفق عليها �إلى الم�س�ؤول المخول ب�صالحيات المطبوعة.
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 - 4كتيب ال�شكل اخلا�ص بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار

تم التركيز �سابق ًا على �أهمية تميز ال�شكل؛ ذلك �أن �إتباع نمط و�شكل محدد على الدوام مطلب �أ�سا�سي للتميز،
ومن هنا نبعت الحاجة لإعداد كتيب خا�ص بال�شكل.

فكتيب ال�شكل الخا�ص بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار من العنا�صر الرئي�سة المتعلقة ب�سيا�سة الن�شر ب�شكل
عام .وعلى الرغم من �أنه �سبقت الإ�شارة مرا ًرا �إلى العنا�صر المتعلقة بال�شكل في الأجزاء ال�سابقة� ،إال �أن ذلك
ال يغني عن �إ�صدار كتيب تف�صيلي �شامل لل�شكل الخا�ص بالهيئة؛ �إذ �إن هدف الكتيب تقديم توجيهات وا�ضحة
ومحددة لجميع �إدارات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ومن�سوبيها فيما يتعلق بال�شكل المتبع في �إ�صدارات
الهيئة ،وهذا ي�شمل نمط الكتابة (نوع الخط وحجم العناوين والمظهر العام لل�صفحة) وال�صياغة (اللغة
والقواعد اللغوية والتحريرية) والت�صميم والمظهر العام والأ�سلوب العام لعر�ض التقارير والمطبوعات� ،إلى
جانب الت�صحيح واال�ستخدام الدائم للم�صطلحات الفنية والتعريفات ،وا�ستخدام �شعار الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار والنماذج والأغلفة و�صفحة العنوان وما �إلى ذلك.
وتقع م�س�ؤولية �إعداد كتيب ال�شكل على �إدارة الإعالم والعالقات العامة  ،وذلك من خالل اتباع منهجية
متدرجة يجري تعديلها وزيادتها دون الحاجة �إلى اكتمال مادة الكتيب؛ لتتمكن من �إ�صدار �أول �ضوابط لل�شكل
في �أقرب فر�صة ممكنة ،تت�ضمن مبدئي ًا جميع العنا�صر المرتبطة بالممار�سات الحالية وما يتوقع بناء عليها،
على �أن تكون بم�ستويات مقبولة وقابلة للترتيب والإعداد ال�سريع.
ويختلف كتيب ال�شكل باختالف الو�سيلة التي �سيكون عليها ورقية �أو �إلكترونية .ونظ ًرا لطبيعة الكتيب فال بد
من تحديثه ب�شكل م�ستمر ،و�أن ت�ضيف كل ن�سخة على التي قبلها وت�ستند �إليها ،مع �ضرورة الإعالن عن �إ�صدار
كل ن�سخة جديدة عبر ال�شبكة الداخلية للهيئة.
وفيما يلي قائمة ب�أبرز المحتويات التي يمكن �أن يت�ضمنها الكتيب المقترح� ،إال �أنه ال بد من مراعاة �أنها غير
مكتملة ،و�أنه يمكن �أن ت�ستقل تلك المحتويات في �إ�صدار خا�ص بها .وهي:

·
·
·
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·
·

اللغة الإعالمية في وثائق الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
قامو�س منا�سب /مخت�ص للغة العربية يتم توفيره ال�ستخدام من�سوبي الهيئة .على �أنه يمكن
�إ�صداره في مطبوعة م�ستقلة.
و�ضع قائمة باالخت�صارات الأ�سا�سية ذات ال�صلة بالهيئة و�أعمالها المختلفة.
تحديد �أ�سلوب الترقيم المتبع ،وكيفية التفريع عن الترقيم الأ�سا�سي.
حجم الخط ونوعه والفراغات بين الأ�سطر والفقرات والهوام�ش  ور�أ�س  ال�صفحات وتذييلها
والترتيب العام لل�صفحة وغير ذلك.

كــــتيــــب الــ�شــــكــل
· طريقة ا�ستخدام المالحظات الهام�شية والمراجع (�أين ومتى وكيف).
· اال�ستخدام المنا�سب للتواريخ ح�سب التقويم الهجري والميالدي ،وتوفير برنامج تحويل
التواريخ.
· اال�ستخدام المنا�سب للمقدمات والتمهيد والكلمات االفتتاحية.
· القواعد الإر�شادية /النماذج الخا�صة بغالف المطبوعة و�صفحات العناوين وقائمة المحتويات
وقائمة بالجداول والر�سومات.
· القواعد الإر�شادية المتعلقة بتدقيق الترجمات ،من قام بها ومتى؟ و�إجراءات تفادي الوقوع
في الأخطاء.
· القواعد الإر�شادية المتعلقة بالقراءة الت�صحيحية ،من يقوم بها ومن يدققها؟ و�إجراءات تفادي
الوقوع في الأخطاء.
· ملحق ب�أبرز الم�صطلحات ال�سياحية .ويمكن �إ�صداره في كتيب خا�ص �أو ن�شره على ال�شبكة الداخلية.
· اال�سم ال�صحيح للوزارات والجهات الحكومية ،مع تحديثها با�ستمرار.
· قائمة ب�أ�سماء الأمراء والوزراء ونواب الوزراء وكبار الم�س�ؤولين الحكوميين بالتهجئة ال�صحيحة
باللغتين العربية والإنجليزية ،مع تحديثها با�ستمرار.
· الأ�سلوب ال�سليم لمخاطبة الوزراء والم�س�ؤولين وغيرهم من ال�شخ�صيات المهمة.
· قائمة ب�أ�سماء المناطق الرئي�سة في المملكة العربية ال�سعودية ب�صيغتها المعتمدة وبالتهجئة
ال�صحيحة باللغتين العربية الإنجليزية.
· قائمة بالم�صطلحات العربية والإ�سالمية الأ�سا�سية ب�صيغتها المعتمدة وبالتهجئة ال�صحيحة
باللغتين العربية الإنجليزية.
· الن�سخ الر�سمية للن�صو�ص الأ�سا�سية التي يتكرر ا�ستخدامها مثل :ن�ص الر�ؤية والمهمة وتنظيم
الهيئة العليا لل�سياحة وغيرها من القواعد الرئي�سة.
·	�أمثلة على الأعمال الفنية الخا�صة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار و�شعارها والألوان الم�ستخدمة.
�إ�ضافة �إلى القواعد الإر�شادية المتعلقة بكيفية اال�ستخدام ،وتوفيرها عن طريق ت�صوير و�إعداد
المطبوعة لطباعتها واال�ستفادة منها خارجي ًا.
· القواعد الإر�شادية المتعلقة بالمطابع /ال�شركات التي تقدم خدمات الإنترنت وم�صممي
ال�صفحات على �شبكة الإنترنت.
· الإ�صدارات المطبوعة والإلكترونية الأولية.
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الــمــلــحق 1
امللحق 1

مثال لتطبيق عملي لإ�صدار مطبوعة (م�سح ال�سياح في منطقة الباحة)
يهدف هذا المثال �إلى �إي�ضاح التطبيق الفعلي ل�سيا�سة الن�شر المقترحة خطوة بخطوة على الواقع.
�أ .المقدمة والهدف
تقرير م�سح ال�سياحة والآثار في منطقة الباحة جزء من �سل�سلة من الم�سوحات ال�سياحية للمناطق �ضمن �إطار
عمل برنامج الم�سوحات ال�سياحية في المناطق المنبثق من خطة العمل الحالية الخا�صة بالمركز الوطني
للمعلومات والأبحاث ال�سياحية (ما�س) في الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،وهو �أول تقرير ت�سلمته الهيئة ،باللغة
الإنجليزية ،و�ستجري ترجمته لإ�صداره باللغتين العربية والإنجليزية.
وو�ضعت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار الت�صور والت�صميم الخا�ص برنامج الم�سوحات ال�سياحية في المناطق،
مع الإ�شارة �إلى �أن الأعمال الميدانية ومعالجة المعلومات والبيانات و�إعداد التحليالت وعر�ض النتائج تمت
باال�ستعانة بالجهات الخارجية ،وهي �شركة للأبحاث التجارية .ويت�ضمن العقد المبرم مع �شركة الأبحاث
المعنية �إعداد التقرير الختامي المزود بنتائج الم�سوحات والجداول والمالحظات لجميع المناطق الإدارية.
وقدمت ال�شركة المتعاقد معها في الوقت الحالي تقرير م�سح ال�سياحة والآثار في منطقة الباحة للهيئة العامة
لل�سياحة والآثار ،ومن البديهي �أن يكون التقرير قد �أعد بالنمط وال�شكل المتبع في العادة في �أي �شركة بحوث
وا�ست�شارات في مثل هذه الحاالت .وهذا يعني �أن الم�سح �صمم و�أ�صدر كتقرير من تلك ال�شركة للعميل ،وهو
في هذه الحالة الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
وعلى �أي حال ،ال يعد هذا التقرير ملك ًا للهيئة العامة لل�سياحة والآثار فقط ،بل �إنه �أي�ض ًا نتيجة �أحد برامج
خطة عملها .كما �أنه من التقارير المهمة التي يمكن اال�ستفادة منها من قبل ال�صناعة والجهات الأخرى
التابعة للقطاع العام والجهات الأكاديمية والباحثين والمنظمات الدولية وجهات �أخرى .وبهذا يعد هذا التقرير
مر�شح ًا للطباعة والن�شر والتوزيع على نطاق وا�سع من قبل الهيئة ،كما �أنه منا�سب جد ًا للبيع.
ومن المتوقع �أن اتخاذ القرار ب�ش�أن �إ�صدار ون�شر التقرير المذكور �أعاله قد اتخذ بالفعل من بداية �إعداد خطة
العمل الخا�صة به من قبل بمركز ما�س واعتماد الميزانية.
وبناء على اعتزام الهيئة ن�شر التقرير المذكور� ،ألزم مركز ما�س �شركة الأبحاث المتعاقد معها بتقديم ن�سخة
�إلكترونية من التقرير من خالل برنامج حا�سوبي منا�سب دون �إدراج �شعار �شركة الأبحاث المتعاقد معها �أو
�إظهار �أي تعريف �أو مرجع ي�شير �إليها .كما تعاقد مركز ما�س � ً
أي�ضا مع جهة خارجية لإعادة تحرير التقرير
ومراجعة ترجمته للت�أكد من اتفاق المعلومات في اللغتين ،و�سالمة الن�ص لغو ًّيا وتحرير ًّيا .دون �أن ي�شير � ً
أي�ضا
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�إلى هذه الجهة.
ً
ومن هذه المرحلة ف�صاعدا يمكن تعقب عملية ن�شر التقرير خطوة بخطوة.
ب� .إجراءات الن�شر
ب�شكل
به
يعمل
قد
بع�ضها
إن
 �
إذ
 �
متعاقبة؛
أدناه
 �
المدرجة
والخطوات
إجراءات
ملحوظة :ال تعد جميع ال
متوازٍ
مع الأخرى .ومن هذا المنطلق ،ولأن هذا التقرير هو الأول في �سل�سلة من الإ�صدارات ،فمن المتوقع �أن هناك
مهاما تتطلب معلومات �أقل من غيرها على مراحل متعاقبة� ،أو �أنها �ستتبع ترتيب ًا مختلف ًا عن العملية ب�شكل
ً
عام.

الرقم

الخطوة /الإجراء

الملحوظات

1

تحديد الهيكل العام والمحتوى يتولى مركز ما�س  و�ضع �ضوابط هذا التحديد
وتو�ضيحه
الخا�ص بالتقرير

2

تحديد �شكل وت�صميم التقرير يتولى مركز ما�س  و�ضع �ضوابط هذا التحديد
وتو�ضيحه با�ست�شارة �إدارة الإعالم والعالقات العامة
ومظهره العام
عند الحاجة
تحديد ت�صميم الغالفين الخارجيين بما �أن هذا التقرير هو جزء من �سل�سلة تتكون من
الأمامي والخلفي وعناوين التقرير  14مطبوعة ( 13مطبوعة بح�سب عدد مناطق
المملكة ،ومطبوعة �أخيرة تمثل ملخ�ص ما ورد في
تلك المطبوعات مجتمعة) ،فهي بحاجة �إلى �صياغة
ت�صميم واحد يربط بينها .وتتولى �إدارة الإعالم
والعالقات العامة �إعداد الت�صميم وال�شكل �سواء
كان ذلك في الهيئة �أو باال�ستعانة بالم�صممين من
خارجها .وال بد �أن يت�ضمن الت�صميم �إبراز ا�سم و�شعار
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار وا�سم المنطقة بو�ضوح،
فبعد عنوان التقرير العام «م�سح ال�سياح في المناطق
الإدارية» ،يو�ضع العنوان الخا�ص بالتقرير الحالي؛
�أي م�سح ال�سياح في منطقة الباحة وتاريخ الإ�صدار.
على �أن يكون الت�صميم العام للغالفين الخارجييين
الأمامي والخلفي منا�سب ًا لطبيعة المطبوعة ومكانة
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.

3
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الرقم
4

5

الخطوة /الإجراء

الملحوظات

تحديد ما �إذا كان �ست�صدر ا�ست�شارة �إدارة الإعالم والعالقات العامة فيما يتعلق
ن�سخ منف�صلة باللغتين العربية بالجدوى الفنية وما يو�صى به في هذا الخ�صو�ص.
والإنجليزية� ،أم �أن التقرير �سيطبع
ً وبما �أن التقرير هو الأول من �سل�سلة من التقارير
باللغتين العربية والإنجليزية معا.
الم�شابهة� ،ستطبق �سيا�سة الت�سعير ذاتها على
مع تحديد �سعر بيع التقرير بناء على
التقارير الالحقة ،و�سوف تراعى عند و�ضع الت�سعير
ذلك
لهذا التقرير.
الح�صول على رقم ت�سجيل  ISBNعن طريق �إدارة الإعالم والعالقات العامة.
للمطبوعة/المطبوعات المعينة.
�سي�صبح هذا التمهيد جزء ًا �أ�سا�سيا في جميع تقارير
الم�سوحات التابعة لهذه ال�سل�سلة� ،إال �أن هناك بع�ض 
المعلومات التي �سوف تتغير تبعا ً لتغير طبيعة العمل
في م�سح كل منطقة من مناطق المملكة.

6

كتابة تمهيد التقرير لإدراجه
في برنامج م�سوحات ال�سياحة
والآثار في المناطق و�إي�ضاح كيفية
�إعداده مع الإ�شارة �إلى القائمين
على الأعمال الميدانية ومعالجة
البيانات�(...شركة الأبحاث
الخارجية)
�أعداد المواد الأ�سا�سية التي �ستطبع مثل( :تعريف عن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار)،
و(تعريف بمركز ما�س) ،و(مطبوعات الهيئة
في �أول تقرير �أو �آخره.
الأخرى) و �أرقام االت�صال.

8

الت�أكد من �سالمة القواعد اللغوية و و�ضوح القراءة
وال�سرد و الجداول و الر�سوم المترابطة.

7

تنقيح التقرير بالتما�شي مع كتيب
ال�شكل الخا�ص بالهيئة العامة
لل�سياحة والآثار ،وترجمته.
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الرقم
9

الخطوة /الإجراء

الملحوظات

مراجعة التقرير و�إ�ضافة التعديالت ت�صحيح الأخطاء المطبعية و�إ�ضافة التعديالت
الالزمة والت�أكد من دقة الإح�صاءات والر�سوم
الالزمة.
البيانية� .إ�ضافة �إلى الت�أكد من اال�ستخدام ال�صحيح
لالخت�صارات والم�صطلحات ،ومطابقة الن�صين
العربي والإنجليزي.
ويتولى القيام بهذه المهمة �شخ�ص �آخر �أو جهة
متخ�ص�صة غير الجهة التي �أعدت التقرير وموظف
مركز ما�س المتابعين لتنفيذه.
تجهيز ن�سخة مطبوعة ورق ًّيا �أو �إلكترونية لت�سلم
للمطبعة ،على �أن تعتمد من �إدارة الإعالم والعالقات
العامة قبل ذلك.

10

تجهيز ن�سخة من التقرير للطباعة.

11

تحديد عدد الن�سخ المطلوب يحدد العدد لكل من الن�سخ الإنجليزية والعربية �إن
كانت ن�سخ منف�صلة ،ويراعى في التحديد �سيا�سة
طباعتها.
الت�سعير التي تقدمت الإ�شارة �إليها

12

تحديد موا�صفات طباعة التقرير.

13

التعاون مع �إدارة الإعالم والعالقات كالح�صول على رقم  ISBNومراجعة التقرير
العامة بخ�صو�ص توفير خدمات ب�صفة نهائية
الطباعة.
التعاقد مع مطبعة متخ�ص�صة لتنفيذ بالتن�سيق مع �إدارة الم�شتريات بالهيئة وفق القواعد
المقرة في ذلك
الت�صميم والطباعة

14

با�ست�شارة �إدارة الإعالم والعالقات العامة.

15

تح�ضير المعلومات المتعلقة بالتقارير للإعالن قبل عملية الن�شر والإ�صدار وبعدها.
الالحقة وتوفيرها لإدارة الإعالم
والعالقات العامة.

16

�إعداد جدول التوزيع المجاني �إعداد قائمة ب�أ�سماء من �ستر�سل لهم ن�سخ مجانية
�سواء من الأفراد �أو الجهات ،ممن لم يردوا في قائمة
والمخ�ص�ص للبيع.
الإهداء المعتمدة في الهيئة.
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الرقم

الخطوة /الإجراء

الملحوظات

17

تعريف ال�شركاء المتعاقد معهم يتولى هذه المهمة مركز ما�س ب�صفته الإدارة الفنية.
بطباعة التقرير.

18

مراجعة تجارب الطباعة واعتمادها .بالتعاون �إدارة الإعالم والعالقات العامة ،بحيث
تتولى الإدارة الفنية اعتماد المطبوعة من جهة
المادة العلمية والمحتوى عامة ،وتتولى �إدارة الإعالم
والعالقات العامة الت�أكد من تقيدها ب�سيا�سة الن�شر
و�سالمة ال�شكل والم�ضمون.
ت�سلم المطبوعات ،والت�أكد من بالتعاون مع �إدارة الم�شتريات.
مطبوعا بال�شكل
�إي�صال التقرير
ً
المطابق للموا�صفات المعتمدة.

19

20

الترتيب للتخزين والجرد.

21

�إيداع ن�سخ من التقرير المطبوع في بالتعاون مع �إدارة الإعالم والعالقات العامة
المكتبة الوطنية
بالتن�سيق مع �إدارة الإعالم والعالقات العامة
الترتيب لتوزيع الن�سخ المجانية.

22
23

ن�شر التقرير وتوزيعه

بالتعاون مع الإدارة المخت�صة في الهيئة

بالتعاون مع �إدارة الإعالم والعالقات العامة لعقد
م�ؤتمر �صحفي وتعريفي �إن �أمكن� ،أو ن�شر خبر �صحفي
عنه
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التحديد المبدئي لإ�صدارات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ح�سب الإدارة
ملحوظات �إي�ضاحية

 .1تتحمل �إدارتان في الهيئة الم�س�ؤولية الرئي�سة لإ�صدار �أي مطبوعة من مطبوعاتها ،وهما ما تعرف
بـ»الإدارة الفنية» و�إدارة الإعالم والعالقات العامة .وبالن�سبة للأغرا�ض الحالية ،تعد «الإدارة
الفنية» هي الم�س�ؤولة عن الإجراءات �أو الن�شاطات المتبعة لإ�صدار مطبوعة ما؛ �أي �أنها وبا�ستخدام
م�صطلحات ت�شغيلية وفيما يتعلق بالم�س�ؤولية تعد «مالكة المطبوعة» .ومن هذا المنطلق ،يمكن
اعتبار �أي من �إدارات الهيئة «�إدارة فنية» ،كما يمكن �أن تحتاج «الإدارة الفنية» لال�ستعانة بالإدارات
الأخرى للتعاون معها لإ�صدار بع�ض المطبوعات.
 .2تعد �إدارة الإعالم والعالقات العامة م�س�ؤولة عن تقديم اال�ست�شارات المتخ�ص�صة لجميع الإدارات
الفنية �إلى جانب توجيهها وم�ساعدتها في الم�سائل المتعلقة بال�شكل والت�صميم والمظهر الخارجي
وال�صياغة والطباعة �أو الإ�صدار الإلكتروني ،وبهذا فهي ت�ضمن ب�شكل عام االلتزام ب�سيا�سة
الن�شر الخا�صة بالهيئة .كما يمكن �أن تكون �إدارة الإعالم والعالقات العامة هي “الإدارة الفنية”
المخت�صة ب�إ�صدار مطبوعات معينة ،مثل التقرير ال�سنوي للهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
 .3ينبغي درا�سة م�س�ؤوليات الن�شر المحددة والمو�ضحة في الجدول �أدناه بناء على ارتباطها
بالمالحظات الإي�ضاحية المذكورة �أعاله .ويعد هذا التحديد مبدئي ًا والغر�ض  منه هو توفير
الأ�سا�س الذي تعتمد عليه المناق�شات الم�ستقبلية لتحديد الم�س�ؤوليات ب�صورتها النهائية.

39

الإ�صدار

الإدارة الفنية

ملحوظات

التقرير ال�سنوي للهيئة العامة لل�سياحة

�إدارة الإعالم والعالقات العامة

باال�ستعانة بالمدخالت المقدمة من
جميع الإدارات والأق�سام

تقارير الأبحاث ال�سياحية

مركز ما�س

بالتعاون مع الإدارة الم�س�ؤولة عن
مو�ضوع التقرير

م�سوحات ال�سياح /الزوار

مركز ما�س

بالتعاون مع �إدارات الت�سويق
وتطوير المنتج

والآثار

40

�أوراق النقا�ش

الإدارة الم�س�ؤولة عن مو�ضوع التقرير قد تتدخل الإدارات الأخرى ،وقد
تكون هناك حاجة لم�ساعدة نائب
الأمين العام المعني التخاذ القرار

�أوراق ال�سيا�سات

الإدارة الم�س�ؤولة عن مو�ضوع التقرير قد تتدخل الإدارات الأخرى ،وقد
تكون هناك حاجة لم�ساعدة نائب
الأمين العام المعني التخاذ القرار

درا�سات ال�سوق

�إدارة الت�سويق

التقارير الإح�صائية

مركز ما�س

التقارير الت�سويقية

�إدارة الت�سويق

بالتعاون مع مركز ما�س

الــمــلــحق 2
الإ�صدار

الإدارة الفنية

التقارير والدرا�سات ال�سياحية
المتخ�ص�صة
مثال:
· درا�سات الآثار  
االقت�صادية

 الإدارة العامة للتخطيطاال�ستراتيجي والمتابعة

· درا�سات الآثار
االجتماعية الثقافية

 -برنامج ال�سياحة والمجتمع

 بالتعاون مع مركز ما�س والإدارات الأخرى

 �إدارة التخطيط وعالقاتالمناطق

 بالتعاون مع مركز ما�س والإدارة العامة للتخطيط
اال�ستراتيجي والمتابعة

· درا�سات الآثار
البيئية

الإدارة الم�س�ؤولة عن مو�ضوع
التقرير

ملحوظات

بالتعاون مع الإدارات الأخرى
ح�سب الحاجة.
 بالتعاون مع مركز ما�س وفريق العمل االقت�صادي
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الإ�صدار

خطط وا�ستراتيجيات التنمية
ال�سياحية

الإدارة الفنية

ملحوظات

معايير التنمية والقواعد الإر�شادية
للت�صميم

�إدارة التخطيط وعالقات
المناطق والإدارة العامة
للتخطيط اال�ستراتيجي
والمتابعة (ح�سب المنطقة
الجغرافية)
الإدارة العامة للتخطيط
اال�ستراتيجي والمتابعة

الأدلة الإر�شادية لال�ستثمار

�إدارة اال�ستثمار

الكتيبات التدريبية

الم�شروع الوطني لتنمية
الموارد الب�شرية ال�سياحية/
�إدارة الموارد الب�شرية

الخرائط ال�سياحية

�إدارة الت�سويق

بالتعاون مع �إدارة التخطيط
وعالقات المناطق ومركز
ما�س

الكتيبات الإر�شادية ال�سياحية

�إدارة الت�سويق

بالتعاون مع الإدارة العامة
لأجهزة ال�سياحة بالمناطق
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بالتعاون مع �إدارة التخطيط
وعالقات المناطق

الــمــلــحق 2
الإ�صدار

الإدارة الفنية

الكتب المتعلقة بال�سفر وال�سياحة
والآثار

�إدارة الإعالم والعالقات العامة

كتب ال�صور الفوتوغرافية

�إدارة الإعالم والعالقات العامة

الأدلة الإر�شادية

الإدارة الم�س�ؤولة عن مادة
التقرير

الأخبار ال�صحفية والمقابالت
والتحقيقات

�إدارة الإعالم والعالقات العامة

ملحوظات

بناء على توجيهات الأمين
العام وبالتعاون مع �إدارة
الت�سويق.
بالتعاون مع �إدارة الإعالم
والعالقات العامة والإدارات
الأخرى
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الر�سائل الإعالمية للهيئة

�أو ًال :التغطيات  الإعالمية:
تعد التغطيات الإعالمية لن�شاطات الم�ؤ�س�سات �إحدى الو�سائل المهمة للتعريف بالجهود التي تقوم بها هذه
الم�ؤ�س�سات ،وت�أتي �أهمية التعريف بهـذه الجهود من منطلق �أهمية �إي�ضاح الحقائق للجمهور ب�أنواعه بما
ي�سهم في الإجابة عن الت�سا�ؤالت التي قد يثيرها ذلك الجمهور من وقت لآخر؛ بل ومن �أجل خلق مناخ �صحي
للم�ؤ�س�سات ذاتها بعـيد َا عن الإ�شاعات التي قد تعرقل �أداءها ،وتقدمها ب�صورة ت�سيء لها �أمام الر�أي العام.
و�سعي ًا للتعريف بما تقوم به الهيئة العامة لل�سياحة والآثار من جهود ت�ستهدف تنمية �صناعة ال�سياحة والآثار
في المملكة بما يهيىء الجماهير التخاذ مواقف �إيجابية داعمة لجهود الهيئة تعمل الإدارة العامة للإعالم
والعالقات العامة عبر �إداراتها على تقديم التغطيات الإعالمية الالزمة للمنا�سبات الدائمة وغيرها من
الن�شاطات والمنجزات في المملكة وبخا�صة ما يتعلق بجهود الهيئة ومنجزاتها في هذا المجال.
طبيعة منا�سبات الهيئة :
ترتبط التغطية الإعالمية من حيث طبيعتها ( الم�ضامين  ،الو�سائل  ،الحجم ) بطبيعة المنا�سبات وما تثيره
من قيم �إعالمية يمكن من خاللها �إقناع و�سائل الإعالم ب�أهمية ما يتم فيها من ن�شاطات وب�ضرورة مواكبتها
�إعالمي ًا وانطالق ًا من ذلك تق�سم منا�سبات الهيئة �إلى:
 -1المنا�سبات االعتيادية:
ويق�صد بها الن�شاطات المعتادة للهيئة مثل:
	 اجتماعات مجل�س الإدارة. زيارات رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة للأمانة العامة للهيئة. ا�ستقباالت الأمين العام.	 الملتقيات وحفالت اال�ستقبال ال�سنوية. م�شاركات الأمين العام ب�صفته الر�سمية في المنا�سبات الداخلية والخارجية.	  م�شاركات الهيئة في المنا�سبات الداخلية والخارجية (م�ؤتمرات  ،ندوات  ،معار�ض  ،لجان).	 ن�شاطات �إدارات الهيئة (زيارات  ،اجتماعات  ،حلقات نقا�ش  ،توقيع عقود ،درا�سات). -2المنا�سبات غير االعتيادية:
ويق�صد بها الن�شاطات الخا�صة التي تنظمها الهيئة مثل :
	  عقد الندوات والم�ؤتمرات �أو الم�شاركة في تنظيمها.	 تنظيم المعار�ض �أو الم�شاركة في تنظيمها.45

	 تنظيم مهرجانات ت�سويق ال�سياحة الوطنية محلي ًا وخارجي ًا �أو الم�شاركة في تنظيمها.قواعد تغطية المنا�سبات   :
لتغطية المنا�سبات المختلفة التي تنظمها الهيئة يتم االلتزام بالقواعد التالية:
 -1المنا�سبات االعتيادية:
تنق�سم المنا�سبات االعتيادية للهيئة �إلى:
�أو ًال  :الن�شاطات الدورية
ويق�صد بها الن�شاطات التي يجري الإعداد الم�سبق لها مثل :اجتماعات مجال�س الهيئة ،م�شاركات الأمين العام
وم�س�ؤولي الهيئة الداخلية والخارجية  ،حلقات النقا�ش ،ويتم تغطية هذه الن�شاطات من خالل :
	 تعمل الإدارة العامة الإعالم والعالقات العامة على ر�صد المنا�سبات االعتيادية للهيئة كل �أربعة�أ�شهر ويتم عبر طلبها من �إدارات الهيئة وبرامجها من خالل تعبئة النموذج  المعد لهذا الغر�ض.
 تتولى وحدة عالقات و�سائل الإعالم بالإدارة العامة الإعالم والعالقات العامة �إعداد خطة ربع�سنوية لتغطية هذه الن�شاطات كما تعمل على �إعداد جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة  ،على �أن
تت�ضمن الخطة:
	 طبيعة تغطية كل منا�سبة مع اال�ستر�شاد في ذلك بطبيعة المنا�سبات وما تت�ضمنه من فعاليات ،�إ�ضافة �إلى دور الهيئة في تنظيمها ،وال�شخ�صيات   الم�شاركة فيها ،مع اهمية النظر في الجوانب
التي ترى الجهة المنظمة للمنا�سبة �أهمية �إبرازها في التغطية الإعالمية.
	  تحديد المعلومات المطلوب الح�صول عليها من الإدارات والبرامج ذات العالقة لإعداد الموادالإعالمية الالزمة للمنا�سبات التي �سوف تتم تغطيتها.
	   �إيفاد مندوب �إعالمي لإعداد التغطية الالزمة للم�شاركات الخارجية للهيئة وللأمين العام،الم�ؤتمرات والمعار�ض والزيارات� ،إ�ضافة �إلى التن�سيق مع و�سائل الإعالم المختلفة (ال�صحف
والإذاعة والتلفزيون) لإيفاد مندوبين لتغطية هذه المنا�سبات مع تكفل الهيئة بتكاليف �إيفاد
مندوبين على الأقل من هذه الو�سائل �أحدهما �صحفي والآخر م�صور تلفزيوني� ،إ�ضافة �إلى �أهمية
التن�سيق مع �سفارات المملكة في البلدان التي تقام فيها المنا�سبات.
 تتولى وحدة عالقات و�سائل الإعالم �إجازة هذه الخطة من مدير عام الإعالم والعالقات العامةثم تبا�شر تنفيذها عبر االت�صال بالإدارات والبرامج المعنية للح�صول على المعلومات الالزمة.
ثاني ًا  :الن�شاطات الوقتية:
وت�شمل المنا�سبات الوقتية التي يتم الإعداد لها قبل وقت ق�صير من �إقامتها مثل اال�ستقباالت ،الزيارات ،ويتم
تغطية هذه المنا�سبات من خالل:
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 تتولى �إدارات وبرامج الهيئة االت�صال بالإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة لإحاطتها بما�ستنظمه �أو ت�شارك فيه من منا�سبات وقتية قبل �5أيام على الأقل من تاريخ هذه المنا�سبات.
 تعمل وحدة عالقات و�سائل الإعالم بالإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة على �إعداد ت�صورلطبيعة التغطية المنا�سبة و�أ�شكالها.
	 تتولى الوحدة �إجازة الت�صور الخا�ص بالتغطية من مدير عام الإعالم والعالقات العامة ثم تبا�شرتنفيذه عبر االت�صال بالإدارات والبرامج المعنية للح�صول على المعلومات الالزمة.
	 تعمل الإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة وفقا لأهمية المنا�سبات على دعوة من تر�شحهوحدة عالقات و�سائل الإعالم من الإعالميين وو�سائلهم للم�شاركة في تغطية هذه المنا�سبات.
	 لتحقيق االت�صال الداخلي الفعال بين �إدارات وبرامج الهيئة والإدارة العامة للعالقات العامةوالإعالم تكلف الإدارات والبرامج �أحد من�سوبيها ليعمل من�سق ًا �إعالمي ًا للإدارة �أو البرنامج لمدة
عام بناء على طلب الإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة ،ويتولى المن�سق االت�صال بالإدارة
العامة للعالقات العامة والإعالم وتوفير المعلومات الالزمة للتغطية الإعالمية لهذه المنا�سبات،
وتتولى الإدارة العامة للإعالم والعالقات العامة متابعة تجديد تكليف المن�سقين خالل موعد
محدد من كل عام.
 -2المنا�سبات غير االعتيادية:
ويق�صد بالمنا�سبات غير االعتيادية الن�شاطات الخا�صة التي تنظمها الهيئة �أو ت�شارك فيها وتحتوي على قيم
�إعالمية يمكن ا�ستثمارها في دعم �صورة الهيئة ،وتبع ًا لتفاوت المنا�سبات غير االعتيادية التي تنظمها الهيئة
�أو ت�شارك فيها من حيث طبيعتها و�أحجامها وما ت�ستدعيه تغطيتها من توفير الإمكانات الب�شرية والمادية
والتقنية ف�إنه يتعذر و�ضع قواعد موحدة للتغطيات الإعالمية لهذه المنا�سبات� ،إال �أن الخطوة الأ�سا�س لتحقيق
التغطيات الإعالمية الالزمة لهذه المنا�سبات تتمثل في ت�شكيل لجنة �إعالمية �ضمن اللجان الم�شكلة لتنظيم
كل منا�سبة ،على �أن تتولى هذه اللجنة و�ضع خطة لحملة التغطية الإعالمية للمنا�سبة واعتمادها من اللجنة
العليا المنظمة على �أن ت�شتمل الخطة على ما يلي:
	 الدرا�سة ال�سابقة للحملة.	 �أهداف الحملة.	 الجمهور الم�ستهدف. برامج الحملة.	 �أنماط وو�سائل االت�صال الم�ستخدمة.	 الم�ضامين والأ�شكال الإعالمية لر�سائل الحملة. البرنامج الزمني للحملة.	 الإمكانات الب�شرية والمالية والتقنية المطلوبة لتنفيذ برامج الحملة. توثيق مواد الحملة.	 تقويم الحملة.47

وتبع ًا لتفاوت طبيعة كل منا�سبة من المنا�سبات غير االعتيادية للهيئة ف�إن من المهم �أن يتنا�سب حجم اللجان
الإعالمية الم�شكلة لتغطيتها وما يوفر لها من �إمكانات مالية وتقنية مع ماتفر�ضه هذه المنا�سبات ومع ذلك
ف�إن من المهم اال يقل الحد الأدنى من الإمكانات المطلوبة للتغطية الإعالمية لهذه المنا�سبات عن:
 تكون اللجنة الإعالمية من � 6إلى � 8أع�ضاء رئي�سيين �إ�ضافة �إلى عدد من الأع�ضاء المتعاونينومندوبي و�سائل الإعالم.
 تبا�شر اللجنة الإعالمية عملها قبل ما ال يقل عن �أربعة �أ�شهر من موعد المنا�سبة.	 توفر االعتماد المالية الالزمة لمكاف�أة العاملين في اللجنة خالل مدة الإعداد للحملة وتنفيذهاوفق ًا للنظام المالي للهيئة.
ثاني ًا�  :ضوابط  الر�سائل الإعالمية للهيئة:
نظر ًا لأهمية تقنين الر�سائل الإعالمية التي ت�صدر عن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار وم�س�ؤوليها ،وحر�صاً
على تقديم �صورة متميزة عن الهيئة فيما يتعلق بدقة المعلومات التي يتم تقديمها لو�سائل الإعالم؛ بحيث
تراعي في ذلك طبيعة اخت�صا�صات القطاعات والإدارات وم�س�ؤوليها ،لذا ف�إن تزويد المواد الإعالمية يكون
وفق ًا لل�ضوابط التالية:
· الم�ؤتمرات ال�صحفية :ال  يتم تنظيم م�ؤتمر �صحفي �إال  من قبل مكتب الأمين العام للهيئة،
وللأمين العام تفوي�ض من يراه لح�ضور الم�ؤتمر نيابة عنه ،وينطبق هذا الإجراء على اللقاءات
بالإعالميين في المنا�سبات العامة.
· الت�صريحات والمقابالت ال�صحفية المبا�شرة :تنح�صر مهمة الت�صريح المبا�شر لو�سائل الإعالم
في �أمين عام الهيئة ،ويمكن لنواب الأمين العام وم�سئولي البرامج والإدارات العامة الت�صريح
عن الن�شاطات الخا�صة بقطاعاتهم و�إداراتهم بالتن�سيق مع �إدارة االت�صال والإعالم ،على �أن ال 
يت�ضمن ذلك الحديث عن ال�سيا�سات العامة للهيئة التي تعد من �صالحيات �أمينها العام.
· الت�صريحات والمقابالت ال�صحفية غير المبا�شرة :تتولى �إدارة الإعالم والعالقات العامة
ا�ستقبال الطلبات التي تقدم من قبل ال�صحفيين للح�صول على ت�صريحات �أو مقابالت �صحفية
مع الأمين العام �أو نوابه �أو مديري الإدارات ،وتتولى �إدارة الإعالم والعالقات العامة تجهيز
م�سودة الإجابة عنها بالتعاون مع الإدارات ذات العالقة بم�ضمون الأ�سئلة.
· الت�صريحات والمقابالت التلفزيونية والإذاعية :تقت�صر الت�صريحات والمقابالت التلفزيونية
لم�س�ؤولي الهيئة على الن�شاطات الخا�صة بقطاعاتهم �أو �إداراتهم ،وتتولى �إدارة الإعالم واالت�صال
مهمة التن�سيق مع القنوات التلفزيونية ،والمحطات الإذاعية لإجراء المقابالت المطلوبة.
·	 الأخبار ال�صحفية :تنح�صر مهمة �إعداد الأخبار والمواد الإعالمية في �إدارة الإعالم واالت�صال،
وتلتزم قطاعات الهيئة ،و�إداراتها ب�إ�شعار الإدارة ب�شكل ر�سمي عن كافة الن�شاطات التي تقوم
بها ،وتزويدها بكافة المعلومات حول الن�شاط �أو المنا�سبة       .
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ثالث ًا :الردود والتعقيبات على ما يطرح في و�سائل الإعالم من ق�ضايا ذات عالقة بالهيئة:
تعد الردود والتعقيبات على ما يرد في و�سائل الإعالم من ق�ضايا ذات عالقة بعمل الهيئة ومهامها و�سيلة جيدة
للتوا�صل مع و�سائل الإعالم ،وتو�ضيح ر�ؤية الهيئة حيال الق�ضايا المثارة ،و�إبراز جهود الهيئة في حلها� ،إ�ضافة
�إلى بناء عالقات �إيجابية مع كتاب الأعمدة والزوايا في ال�صحف ،و�إ�شعارهم �أن الهيئة ت�أخذ مالحظاتهم
على محمل الجد.
لكن تنوع الق�ضايا المثارة حول ال�سياحة والآثار في المملكة  ،واختالفها من حيث الأهمية وم�ستوى الطرح،
يجعل من المهم وجود �سيا�سة وا�ضحة لدى الهيئة حول التعامل مع هذه المو�ضوعات ،وهذه ال�سيا�سة تنبع من
جملة من المعايير التي يختلف طبيعة التعامل باختالفها؛ وهذه المعايير هي   :
�أو ًال :مو�ضوع المادة الإعالمية
ويندرج تحت هذا المعيار عدد من المعايير الفرعية هي  :
· �أهمية المو�ضوع :تختلف �أهمية المو�ضوعات التي تتناول �صناعة ال�سياحة والآثار في ال�صحف
وو�سائل الإعالم المحلية ،فهناك مو�ضوعات محورية يجدر عدم تجاهلها مثل التخطيط
ال�سياحي ،واال�ستثمار ،وتطوير المنتج ال�سياحي ،وتوفير المعلومات ال�سياحية ،والموارد الب�شرية
ال�سياحية ونحوها ،وهناك مو�ضوعات هام�شية �أو حاالت فردية مثل الحديث عن مخالفة منتجع
�سياحي� ،أو فندق ،لبع�ض الأنظمة� ،أو عدم نظافة بع�ض الحدائق والمتنزهات في الطائف �أو �أبها
�أو نحو ذلك وفي هذه الحالة يجدر بالهيئة عدم التعقيب حتى لو وجه الكاتب الت�سا�ؤل �إلى الهيئة،
حيث ال ينبغي �أن تغرق الهيئة نف�سها في التفا�صيل.
· ح�سا�سية المو�ضوع :بع�ض المو�ضوعات ذات ح�سا�سية خا�صة في عالقتها بال�سياحة والآثار مثل
ما قد يراه البع�ض من ت�أثير �سلبي لتنمية ال�سياحة والآثار على �أخالقيات المجتمع� ،أو مخالفة
بع�ض الأن�شطة ال�سياحية للإ�سالم �أو نحو ذلك ،وفي هذه الحالة ف�إن من المهم التعقيب على هذه
المو�ضوعات لتو�ضيح ر�ؤية الهيئة العامة لل�سياحة والآثار حيال ذلك والتزامها بتنمية �سياحية
قيمة ال تتعار�ض مع مبادئ المجتمع وقيمه ومعتقداته.
· طبيعة عالقة المو�ضوع بالهيئة� :إذا كان المو�ضوع المطروح ذا عالقة مبا�شرة بعمل الهيئة
ومهامها مثل م�شروع تنمية ال�سياحة الوطنية� ،أو منجزات الهيئة� ،أو التخطيط ال�سياحي في
المناطق� ،أو الآثار� ،أو برامج الهيئة وم�شروعاتها ،و�سواء كان الطرح �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا ف�إن الأف�ضل
عدم تجاهل المو�ضوع ـ مع الأخذ في االعتبار المعايير الأخرى ـ� ،أما �إذا كان المو�ضوع ذا عالقة
غير مبا�شرة بالهيئة ف�إن اتخاذ قرار بالرد �أو عدم الرد �سيتوقف على مدى وجود فائدة وا�ضحة
للهيئة من الرد كما يت�ضح من الفقرة التالية.
· الفائدة من الرد :بع�ض المو�ضوعات ال تتطلب بال�ضرورة تعقيب الهيئة �إما لعدم عالقة المو�ضوع
بالهيئة ب�شكل مبا�شر �أو لعدم ورود ذكر للهيئة في المو�ضوع المكتوب لكن الهيئة قد ترى �أن الرد
على المو�ضوع يمكن �أن يكون فر�صة لطرح ر�سائل معينة� ،أو �إبراز ق�ضايا تود �إبرازها ،وفي هذه
الحالة ف�إن التعقيب �سيكون و�سيلة لإي�صال  الر�سالة التي تريدها الهيئة.
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ثاني ًا :كاتب المو�ضوع
يحظى بع�ض الكتاب ب�شهرة وا�سعة ،ولهم جمهور عري�ض من القراء ،وه�ؤالء ينبغي الحر�ص على التفاعل مع
ما يكتبونه والتعقيب على ما يرد في مقاالتهم عن الهيئة� ،أما في حالة كون كاتب المو�ضوع من قراء ال�صحيفة
�أو من الكتاب غير المعروفين على نطاق وا�سع ف�إن التعقيب �أو عدم التعقيب يتوقف على االعتبارات الأخرى
مثل �أهمية المو�ضوع ،وح�سا�سيته  ..الخ.
ثالث ًا :ال�صحيفة
تختلف ال�صحف ب�شكل كبير من حيث الأهمية ودرجة المقروئية ،فهناك �صحف ذات �أهمية عالية ومقروئية
وا�سعة مثل ال�شرق الأو�سط والحياة والريا�ض  والوطن وعكاظ واالقت�صادية ،و�صحف �أخرى ذات �أهمية
ومقروئية متو�سطة مثل الجزيرة ،والمدينة ،واليوم ،و�أخرى �أقل �أهمية مثل الندوة والبالد ،ومن المتوقع �أن
يختلف رد فعل الهيئة تجاه ما يكتب باختالف �أهمية ال�صحيفة حيث ينبغي عدم تجاهل ما يكتب في �صحف
الفئة الأولى �إال في �أ�ضيق نطاق ،بينما يخ�ضع تقييم الرد �أو عدمه في الفئة الثالثة للمعايير الأخرى.
رابع ًا :التكرار
هناك بع�ض المو�ضوعات التي تطرح في و�سائل الإعالم ب�شكل متكرر وبخا�صة في موا�سم الإجازات ،ومن �أمثلة هذه
المو�ضوعات ارتفاع �أ�سعار الخدمات ال�سياحية ،وتدني م�ستوى بع�ضها ،وق�ضايا الرقابة و�ضمان الجودة ونحوها،
وفي هذه الحالة ف�إن تعقيب الهيئة على كل ما يطرح يوقعها في التكرار ،ولذلك ينبغي �أن يكون هناك فا�صل زمني
بين الردود التي تتطرق لمو�ضوع واحد ال يقل عن �شهر� ،أما �إذا كان المو�ضوع قد تم تكراره من  كاتب معروف له
قرا�ؤه فيمكن �إر�سال ر�سالة �شخ�صية له تو�ضح موقف الهيئة و�أنها �سبق �أن طرحت المو�ضوع قبل فترة وجيزة.
خام�س ًا� :أ�ساليب للرد
تقوم الهيئة باتخاذ �أ�ساليب تعامل للكتاب الذين يتطرقون بانتقادات ل�صناعة ال�سياحة والآثار ،ب�أن يتم تحديد
موعد للكاتب لزيارة الهيئة لالطالع على الإنجازات التي عملتها الهيئة و�سير العمل بها ،ومقابلة الم�س�ؤولين
بها لمناق�شتهم في الق�ضايا ولتو�ضيح الغمو�ض الخا�ص بالم�سائل المطروحة بكل حيادية ومو�ضوعية و�شفافية،
ويلقى هذا التفاعل الإيجابي �صدى طي ًبا مع الكتاب ،بهدف ت�صحيح المعلومات الموجودة لديهم عن هذه
ال�صناعة ،وقد قامت الهيئة بانتهاج العمل في ذلك مع العديد من الكتاب وعمل لقاءات �إعالمية للأمين العام
مع الكتاب وال�صحفيين بين فترة و�أخرى.
رابع ًا :المواد التي ينبغي تجنبها في الن�شرات الإعالمية:
تحر�ص الهيئة العامة لل�سياحة والآثار على االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية والأخالقية واللغوية ،و�أخالقيات
الن�شر الإعالمي في كل ما ي�صدر عنها من مواد �إعالمية مطبوعة �أو م�سموعة �أو مرئية �أو �إلكترونية ،ورغم
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�أنه من ال�صعب و�ضع قائمة ح�صرية بهذه ال�ضوابط� ،إال �أنه يمكن الإ�شارة �إلى مجموعة من الإر�شادات العامة
التي ينبغي االلتزام بها في كل ما ين�شر با�سم الهيئة ..وت�شمل:
�أو ًال :فيما يتعلق بال�صور:
 .1يجب �أال  تم�س  ال�صور المن�شورة العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة �أو التقاليد العربية الأ�صيلة �أو
العادات االجتماعية الحميدة ،كما يحظر ن�شر �أي �صور فا�ضحة �أو م�سيئة للأدب �سواء كانت �صور
لرجال �أو لن�ساء.
 .2يحظر ن�شر ال�صور التي ت�شير �إلى ممار�سات �أخالقية �أو اجتماعية خاطئة �إال لأهداف �إر�شادية �أو
توعوية.
 .3الت�أكد من حقوق ن�شر ال�صور التي يراد طباعتها وتوزيعها ر�سميا ،مراعاة التفاقية حقوق الم�ؤلفين
في هذا ال�ش�أن.
 .4التحقق من عدم وجود �أ�شخا�ص �أو �أمالك ال يرغب �أ�صحابها في ا�ستخدام �صورهم للت�سويق �أو العر�ض.
 .5عدم �إبراز مبان �أو ممتلكات �أو مدن ترفيه �أو منتزهات ..تملكها �شركات خا�صة بما يمثل دعاية �أو
�إعالن ًا لها � ..أو تحيزا لجهة دون �أخرى في القطاع الخا�ص.
ثان ًيا :فيما يتعلق بالمفاهيم والألفاظ:
هناك العديد من المفاهيم والألفاظ ذات الح�سا�سية الدينية والثقافية وال�سيا�سية التي ينبغي مراعاتها،
ومنها:
 -1ال�سياحة الدينية �أو �سياحة العمرة �أو �سياحة العمرة الممتدة :ال ي�صح التعبير بذلك؛ فالحج
والعمرة عبادات و�شعائر دينية محترمة ال ينبغي التعامل معهما ك�أن�شطة �سياحية ،ومن المهم
تحري الدقة عند الحديث عن هاتين العبادتين من زاوية اقت�صادية �أو �سياحية ،ويمكن بناء
على ذلك ا�ستعمال م�صطلح «�سياحة ما بعد العمرة»� ،أو ال�سياحة المرتبطة بالعمرة.
 -2المزارات  :ينبغي االبتعاد عن هذه الم�صطلحات ،والإ�شارة �إليها �إما با�سم المواقع التاريخية
�أو ب�أ�سمائها المحددة مثل مقبرة «بقيع الغرقد» �أو «�شهداء �أحد» ،كما ينبغي تجنب الإ�شارة �إلى
بع�ض القبور التي لم تثبت ن�سبتها �إلى �أ�صحابها مثل قبر �أم الم�ؤمنين خديجة بنت خويلد.
 -3مواقع ال�سيرة النبوية والآثار الإ�سالمية :يجب بذل العناية في الت�أكد من دقة المعلومات
الواردة حول هذه المواقع التاريخية ،وعدم الإ�شارة �إليها �إال بما يتفق مع توجهات الهيئة حيالها
بالتن�سيق مع الجهة الم�س�ؤولة.
خام�س ًا :قامو�س الم�صطلحات ال�سياحية:
تعد المعجمات المتخ�ص�صة �إحدى الأوعية العلمية الحديثة التي تدعو الحاجة �إليها في هذا الع�صر ,ومن
هذا المنطلق و�إيمانا من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ب�أهمية �أن ت�ستعمل الم�صطلحات العربية في ال�صناعة
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متخ�ص�صا لإعداد هذا المعجم ,وذلك عام 1424هـ ،وا�ستمر العمل على
ال�سياحية ,ك َّونت منذ �إن�شائها فري ًقا
ً
�إعداد هذا المعجم قرابة �سنة .وفي مطلع عام 1425هـ تمت مراجعة المعجم من مديري الإدارات في الهيئة
و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها .وبعد الأخذ بملحوظاتهم وتعديلها ،تم �إر�سال المعجم �إلى عدد من المتخ�ص�صين في
اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملك �سعود ومعهد البحوث والخدمات اال�ست�شارية التابع لجامعة الإمام
محمد بن �سعود الإ�سالمية ،وبع�ض المحكمين من داخل المملكة وخارجها .وقد تم تعديل المعجم بناء على
ملحوظاتهم ،وفي ربيع الأول من عام 1426هـ وجه الأمين العام للهيئة بمراجعة القامو�س من الخبير اللغوي
في المعاجم في العالم العربي الدكتور /روحي البعلبكي ,وقد وافق على ذلك ،وتم تلقي ملحوظاته بعد م�ضي
�أربعة �أ�شهر من ت�سلمه ن�سخة المعجم ،بعد ذلك �أجرى فريق العمل في المعجم التعديالت الواردة منه ،وتم
تعميم القامو�س على الوزارات المعنية ب�صناعة ال�سياحة والآثار وخ�صو�صا وزارة التجارة وال�صناعة العتماده
مرج ًعا �أ�سا�س ًّيا في الم�صطلحات الم�ستخدمة في هذا القطاع ،وتم �إدراجه �ضمن موقع الهيئة على االنترنت.
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