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نحو سياحة للجميع في لبنان
يواجــه األشــخاص المعوقــون فــي لبنــان جملة تحديات 
تتعلــق باالنتقــال مــن السياســة العازلــة لهــم إلــى سياســة 
ترتكــز علــى الحقــوق والدمــج. قــد يعتبــر البعــض أن 
التنقــل والتواصــل متاحــان للجميــع وبديهيــان، لكــن 
والذيــن  المعوقيــن  بالمواطنيــن  يحيــط  الــذي  الواقــع 
)البنــك  الســكان  عــدد  مــن  المئــة  فــي   15 يشــكلون 
 ،)2011 تقريــر  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة  الدولــي 
ــة  ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــق الثقافي ــر وملــيء بالعوائ مغاي
والمعرفيــة، التــي تمنعهــم مــن االســتفادة مــن خدمــات 
التنقــل وزيــارة األماكــن والمشــاركة. تتشــارك هــذه الفئــة 
مــع فئــة أخــرى التحديــات نفســها، وهي فئة األشــخاص 
 65 أعمارهــم  تجــاوزت  الذيــن  الســن،  فــي  الكبــار 
ســنة. هــؤالء أيًضــا يحتاجــون إلــى تســهيالت تتقاطــع 
واحتياجــات األشــخاص المعوقيــن، وقــد تشــكل هــذه 

ــة ثلــث المجتمــع. الفئ

اللبنانــي  »االتحــاد  بــادر  ورؤيتــه،  دوره  مــن  انطالقــا 
ــا« إلــى تصميــم »مشــروع  لألشــخاص المعوقيــن حركًي
الســياحة للجميــع فــي لبنــان«. وهــي مرحلــة تبنــي علــى 
ــا فيهــا مــن أجــل تحقيــق  المرحلــة الســابقة، التــي عملن
الدمــج االقتصــادي االجتماعــي لألشــخاص المعوقيــن. 
لرزمــة  نموذًجــا  نصــوغ  أن  المشــروع  مــن  والغايــة 
الخدمــات الســياحية الدامجــة فــي مناطــق حيويــة مــن 
الناحيــة الســياحية والطبيعيــة، ونختبرهــا عملًيــا. نأمــل 
ــة. ونقصــد بهــذه  ــا سياســات وطني ــه الحًق ــي علي أن نبن
الرزمــة: الضيافــة، التنقــل، التواصــل، الثقافــة، والفــن.. 
وكان األفــراد المعوقــون أنفســهم الســبب األقــوى وراء 
أرســت  ناجحــة  قصًصــا  يمتلكــون  فهــم  المشــروع، 
قواعــد وآفــاق هــذه الفكــرة. وال يخفــى أّن االتحــاد 
التقــى  متابــٌع دولًيــا، ولــه مشــاركاته وشــراكاته، وقــد 
مــع »الشــبكة األوروبيــة للســياحة الدامجــة«، ودعاهــا 
لمشــاركته فــي هــذه التجربــة النموذجيــة، مســتفيًدا مــن 
خبرتهــا وتجربتهــا فــي أوروبــا، التــي اكتشــفت أهميــة 

الســياحة لدامجــة كســوق منتــج، وذهبــت بعيــدا فــي 
ــر  ــة األشــخاص المســنين أكث اســتثمارها، خاصــة أن فئ

الفئــات إنفاًقــا علــى الســياحة. 

علــى الصعيــد المهنــي الســياحي، تتوفــر وظيفــة واحــدة 
في القطاع السياحي من بين كل 11 وظيفة في العالم، 
حســب منظمــة الســياحة العالميــة. ويــدل ذلــك علــى 
أهميــة الصناعــة الســياحية. ويتمّيــز لبنــان بالخدمــات 
والصناعــة الســياحية، وهــي متنوعــة وغنيــة. وقــد ازداد 
ــة مؤخــًرا، بمــا لهــا مــن بعــد  االهتمــام بالســياحة الريفي
إيجابــّي فــي المجتمــع المحلــي، باإلضافــة مــا للبلديــات 
مــن دور محــوري فــي تحفيزهــا وتطبيقهــا. وتتالقــى 
النمــوذج  تحقيــق  فــي  تطلعاتنــا  مــع  المعطيــات  هــذه 
وتغنيــه، حيــث إن تطويــر السياســات واالســتدامة مــن 

ــا. ــة فــي عملن المســائل الجوهري

صمــم المشــروع بطريقــة تعتمــد علــى تشــارك األطــراف 
المعنييــن فــي العمــل، ورســمنا مســاًرا تراكمًيــا ضمــن 
إطــار وطنــي يضــم إلــى األشــخاص المعوقيــن، الهيئــات 
العالقــة، اإلدارات  ذا  االقتصاديــة ومجتمــع األعمــال 
فيمــا  ذلــك  البلديــات،  المعنيــة،  والــوزارات  العامــة 
ــة ويدعمهــا ويســاهم  ــي التجرب يواكــب المجتمــع المدن
سياســات  إلــى  الراهــن  الوضــع  مــن  االنتقــال  فــي 
وأنظمــة وطنيــة. وقــد اعتمدنــا علــى شــبكة العالقــات 
والتعــاون، وعلــى رصيدنــا االجتماعــي. والحظنــا أن 
أساســًيا  محتــوى  يعتبــر  والقــدرات،  األدوات  تطويــر 
فــي المشــروع، خاصــة أننــا بصــدد العمــل علــى تأســيس 
وهــذا  لبنــان.  فــي  الدامجــة  للســياحة  األول  الجيــل 
اإلطــار رافعــة للســياحة الدامجــة، فقد شــكلت تدخالت 
األعضاء كل حســب مركزه إضافات أساســّية إن لناحية 

تطويــر وتطبيــق النمــاذج أو للترويــج واإلقنــاع.



مــن  بالمشــروع،  المســتهدفة  الفئــات  مروحــة  وتنوعــت 
الســكان المحلييــن والجــوار، وعالقــة ومصلحــة الســكان 
بتطويــر الســياحة، إلــى الســياحة الداخليــة، تعزيــز التواصــل، 
انتهــاء بالســّياح مــن الخــارج. والمســتفيدون هــم المواطنــون 
التجــار  أصدقاؤهــم،  وعائالتهــم  المعوقــون  واالشــخاص 

وأصحــاب شــركات الخدمــات.

منافــع الســياحة الدامجــة اقتصاديــة وتنمويــة )أهــداف التنميــة 
المســؤولية  منطــق  ضمــن  ومكاســبها  الـــ17(،  العالميــة 
االجتماعيــة. للســاحة الدامجــة منافــع علــى مســتوى التنميــة 
أكثــر  اآلن  المشــهد  بــات  حيــث  والبلديــات،  المحليــة 
وضوًحــا، فكلفــة تجهيــز األماكــن التــي عالجناهــا شــكلت 
نموذًجــا وباتــت لدينــا فكــرة واضحــة، بعدمــا اختبرنــا طــرق 
معالجــة التســهيالت الهندســية التــي يســتفيد منهــا الكثيــرون 
وســيبنى عليهــا. ويمكننــا تكهــن حجــم التطــور البنيوي الذي 
بــدأت معالمــه تحــدث علــى صعيــد تبنــي المعاييــر الدامجــة، 
المنبثقــة عــن التجربــة نفســها، مــن خــالل برامــج البلديــات 
الشــريكة فــي مدينــة صــور، وبعلبــك وجبيــل، التــي أدخلــت 
الهندســية  المعاييــر  اإلنشــاء  قيــد  القائمــة  مشــاريعها  إلــى 
ومســألة توظيــف األشــخاص المعوقيــن. وكمــا باتــت عمليــة 
ــة مســألة  ــر تلــك البنــى التحتي ــا مــن أجــل تطوي التشــاور معن
ــا للمضــي نحــو سياســة  ــة. وتعطــي هــذه الظاهــرة دفًع بديهي

ــة. ــة الحديث ــر طــرق التنمي دامجــة، وتســاهم فــي تطوي

وقــد بــدأ التكامــل الحاصــل بيــن األنشــطة فــي النمــوذج، 
ينعكــس فــي زيــادة نســبة الزبائــن داخــل األماكــن الســياحية 
فــي المواقــع المســتهدفة وتســبب فــي فتــح فــرص عمــل 
جديــدة. مــن جانــب آخــر عــزز هــذا التكامــل فــرص الســياحة 
الداخليــة، وإن كان علــى نطــاق محــدد وفــق حجــم التجربــة 
كمــا هــي عليــه فــي الوقــت الراهــن. فعلــى ســبيل المثــال، 
يعطينــا توافــد الزائريــن إلــى المواقــع النموذجيــة فكــرة عــن 
اآلفــاق والحاجــة إلــى التســهيالت المســتحدثة فــي آن مًعــا. 
كمــا ســاهم توظيــف األشــخاص المعوقيــن فــي أماكــن عمــل 
األفــكار  تغييــر  فــي  التجربــة،  اســتراتيجية  مختلفــة ضمــن 
أثــًرا  النمطيــة تجــاه األشــخاص المعوقيــن. ويمثــل ذلــك 
بشــكل خــاص  المحلــي  المســتوى  مباشــًرا علــى  ــا  إيجابيًّ

ــم 2(. )راجــع: ملحــق رق

كمــا دحضــت المشــاريع الصغيــرة التــي تأسســت فــي أكثــر 
ــن  مــن مــكان األحــكام المســبقة تجــاه األشــخاص المعوقي
وقدراتهــم، وبّينــت أن العائــق ليــس لــدى الشــخص نفســه 
)راجــع: ملحــق  الحواجــز االجتماعيــة وغيرهــا  فــي  إنمــا 
رقــم 3(. وتــزداد المنافــع مــع اســتمرار التواصــل والتناقــل 
لألخبــار عــن التســهيالت المكانيــة والخدماتيــة، كذلــك بنــاء 
ــر مــن اتجــاه ســيكون  ــي اكث القــدرات الممكــن اســتثماره ف

ــا. لــه أثــًر إيجابًي

لهــذه النمــاذج الصغيــرة أثــر كبيــر، فقــد كســرت الحاجــز 
أوال، ووفــرت األرضيــة واالنطالقــة، حيــث يمكــن لهــذه 
البيئــة  فــي  الكبيــرة  المبــادرات  مــع  تتفاعــل  أن  التجــارب 
عبــر  تحديــدا  الريفيــة،   - البيئيــة  التنميــة  مثــل  المحيطــة 
ــًدا فــي  ــوا بعي ــة أرز الشــوف، الذيــن ذهب شــركائنا فــي محمي
تبنــي الســياحة الدامجــة. لعــل مشــهد احتفاالتهــم الموســمية 
الكبــرى، التــي نظمــت منــذ بــدء المشــروع بطريقــة نموذجيــة 

ودامجــة خيــر مؤشــر علــى ذلــك.

فــي  المنضويــة  العامــة  اإلدارات  بعــض  تأثــرت  كذلــك 
اإلطــار الوطنــي للســياحة الدامجــة، حيــث رأينــا كيــف جّهــز 
شــاطئ بلــدة عمشــيت فــي قضــاء جبيــل، بدعــم وتوجيــه مــن 
مديريــة النقــل العــام؛ كمــا أن لجنــة تجــار نيــو جديــدة طلبــت 
مــن فريــق عمــل المشــروع مســاعدتها فــي تجهيــز شــارع 
نيــو جديــدة. نذكــر هاتيــن المبادرتيــن لإلضــاءة علــى أهميــة 
تعزيــز الوعــي وتغييــر المفاهيــم اللذيــن يتحققــان نســبًيا مــن 

ــة. خــالل مســار التجرب

منافع السياحة الدامجة

تتطلــب الســياحة الدامجــة أن نلحــظ مروحــة واســعة مــن 
تنــوع االحتياجــات البشــرية، التنــوع الثقافــي والدينــي، اللغة، 
النقــل، االهتمامــات والترفيــه، والعــالج  الطعــام، وســائل 
إلــخ... وتتطلــب هــذه األمــور معرفــة وجهوزية واســعة لتلبية 
جميــع الرغبــات والطلبــات عنــد اقتــراح البرامــج الســياحية. 
هــذا  ضمــن  المعوقيــن  األشــخاص  احتياجــات  تنــدرج 
التنــوع، وتنــوع االحتياجــات قــد يبــدأ، مثــاًل، مــن اســتخدام 
المســاعدة  تتطلــب  صعبــة  حــاالت  إلــى  النظــارات... 
بنســبة عاليــة فــي التنقــل والتواصــل، علًمــا أن الدراســات 
األبحــاث  ومراكــز  الجامعــات  تنفذهــا  التــي  واألبحــاث 
تــدل علــى أن هــذه الفئــة ترغــب المشــاركة فــي األنشــطة 
الســياحية، لكنهــا ال تســتطيع. إًذا، كلمــا ســارعت مكاتــب 
الســياحة فــي فهــم تلــك الحاجــات كلمــا ازدهــر هــذا القطــاع 
وحقــق المزيــد مــن األربــاح، خاصــة أن الطلــب مــن قبــل فئــة 
األشــخاص المعوقيــن واألشــخاص الذيــن تجــاوزوا الســتين 
ســنة مــن أعمارهــم تتنامــى بســرعة كبيــر فــي المشــاركة فــي 

األنشــطة الســياحية.

التجهيــز  المطلوبــة:  التســهيالت  فــي  مســتويان  يوجــد 
واألماكــن؛  الخارجيــة  البيئــة  يعالــج  الــذي  الهندســي 
والمعلومــات وإدارتهــا. فالنــاس يحتاجــون أن يعرفــوا أيــن 
يجــدون الخدمــات المطلوبــة وكيــف يصلــون إليهــا. علــى 
ســبيل المثــال، هنــاك مــن يريــد أن يعــرف حجــم عــرض 
البــاب ليتأكــد مــن إمكانيــة مــرور الكرســي المدولــب، أو 
يريــد معرفــة إذا مــا كان الفنــدق مــزّوًدا بجهــاز إنــذار ُمكيــف، 
يســتطيع إيقــاظ النــزالء المكفوفيــن فــي حــاالت الطــوارئ. 
وتســتطيع التكنولوجيــا توفيــر الكثيــر مــن الحلــول لتلــك 
الحاجــات الخاصــة، لكــن علــى مقدمــي الخدمات الســياحية 
فهــم متطلبــات هــذه الفئــة مــن النــاس لكــي يتمكنــوا مــن 
إجــراء التعديــالت واإلضافــات التــي تكــون غالبــا معقولــة.

لمــاذا يجــب التوجــه نحــو الســياحة الدامجــة؟ عندما نتحدث 
لألشــخاص  ليســت  فإنهــا  المطلوبــة،  التكييفــات  عــن 
المعوقيــن الذيــن يشــكلون بمطلــق األحــوال 10 فــي المئــة 
مــن اإلنفــاق الســياحي، فحســب؛ بــل نتحــدث عــن مجمــل 
األشــخاص الذيــن تجــاوزوا الســتين ســنة مــن أعمارهــم، 
احتياجــات  مــع  احتياجاتهــم  وتتقاطــع  تتشــابه  حيــث 
التــي  العائلــة  عــن  نتحــدث  كمــا  المعوقيــن.  األشــخاص 
ــى  ــة، وعــن المــرأة الحامــل، بــل حت ــي عرب ــل ف ــا طف يرافقه

عــن المســافرين الكثيــري الحقائــب. بطبيعــة الحــال، قــد ال 
ــا  ــات، إال أنّن ــكل الفئ ــع االحتياجــات ل ــر جمي نســتطيع توفي
وبالتأكيــد، يمكننــا البــدء بالحــاالت األقــل حاجــة، وتدريجًيــا 
نســتطيع الوصــول لتلبيــة احتياجــات الجميــع. كمــا أّن ألداء 
العائــق األكبــر، لذلــك  العمــل أهميــة كبيــرة وقــد يشــكل 
نحتــاج إلــى بنــاء قــدرات العامليــن فــي القطــاع الســياحي 
مــن أجــل توفيــر خدمــة الضيافــة اآلمنــة والمرّحبــة بالضيــف، 
وبالتالــي توفيــر المعلومــات الدقيقــة لــه. وفــي حــال اســتطعنا 
ســوق  نكســب  بدأنــا  قــد  نكــون  الشــروط،  هــذه  توفيــر 

الســياحة الدامجــة الواســع النطــاق.

المعوقيــن  لألشــخاص  اللبنانــي  »االتحــاد  أطلــق  لذلــك 
ــع بالشــراكة مــع »الشــبكة  ــا« مشــروع الســياحة للجمي حركًي
»برنامــج  ضمــن   ،»ENAT الدامجــة  للســياحة  األوروبّيــة 
أفــكار 3« الممــّول مــن االتّحــاد األوروبّــي بــإدارة مكتــب 
وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريـّـة؛ وعمــل فــي اتجاهات 

متعــّددة لتحضيــر أرضيــة العمــل المالئمــة:

والمناخيــة  الطبيعيــة  الميــزات  مــن  انطالًقــا    • 	
والتاريخيــة الثقافيــة وتنوعهــا، التــي تجعــل مــن لبنــان مقصــًدا 

والعالمــي. اإلقليمــي  المســتوى  علــى  ســياحًيا 
•	•  نظــًرا لــدور قطــاع الســياحة فــي الناتــج الوطني  	
اللبنانــي، وعــدد العامليــن فيــه، والنمــو فــي شــبكة األعمــال 
الســياحية المكملــة وقدرتــه علــى خلــق فــرص عمــل جديــدة 

وتطــور مســتوى الخدمــات الســياحية فيــه.
•	•	•  انســجاًما مــع تطلعــات السياســات العامــة  	
لتطويــر المراكــز الســياحية فــي المناطــق، ال ســيما توصيــات 
الخطــة الشــاملة لترتيــب األراضــي )مرســوم 2009( باختيــار 
ــة منتجــة ال ســيما  ــاء قطاعــات اقتصادي ــا الســياحية لبن المزاي
ــة أزر الشــوف، والــدور  فــي بعلبــك وصــور وجبيــل ومحمي
فــي تعزيــز االقتصــاد المنتــج فــي األطــراف، وموقعــه فــي 

المســتدامة. التنميــة 

وتمثّــل الهــدف فــي تقديــم ســلة ســياحية للجميــع فــي كل 
منطقــة، عبــر: اختيــار األماكــن والمواقــع وطبيعــة الخدمــات، 
ربــط األدوار والخدمــات بشــكل متكامــل، وبنــاء شــبكات 
دعــم علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، وإنشــاء شــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والســلطات المحليــة بشــكل 

اساســي.

ما هي السياحة الدامجة؟



المدنــي  المجتمــع  اهتمــام  تحريــك  المشــروع  اســتطاع 
التالــي:  الشــكل  آليــة عمــل محليــة علــى  والمحلــي عبــر 
مناطــق  مــن  منطقــة  كل  فــي  واحــد  ليــوم  مؤتمــر  تنظيــم 
النمــاذج لطــرح مفهــوم الســياحة الدامجــة ودعــوة األفــراد 
تطبيــق  فــي  المســاهمة  خــالل  مــن  للتعــاون  والجمعيــات 
النمــوذج فــي المنطقــة، وذلــك عبــر تبنــي الفكــرة المســاهمة 
توجيــه  أو  المفهــوم  لنشــر  أنشــطة  تنظيــم  انتشــارها،  فــي 
األشــخاص المعوقيــن للمشــاركة واالســتفادة مــن التدريــب 
والتوظيــف، وتشــجيع القطاعــات للمشــاركة فــي برنامــج 
بنــاء القــدرات للتكييــف والدمــج فــي المؤسســات، إلــخ... 
والدعــوة  الدمــج  نحــو  الوطنــي  العمــل  ومناقشــة خريطــة 

الوطنــي. إلــى اإلطــار  لالنضمــام 

وقــد ضمــت هــذه اللقــاء جمعيــات مدنيــة مــن قطاعــات 
متنوعــة، وأفــراًدا معوقيــن وجمعيــات أشــخاص معوقيــن، 
المســتوى  علــى  العالقــة  ذات  العــام  القطــاع  مؤسســات 
المحلــي، شــركات القطــاع الخــاص ونقابــات المهــن الحــرة 

والجامعــات. والبلديــات، 

أدت هــذه المؤتمــرات إلطــالق شــراكات عمــل ميدانيــة، 
ــال  ــق ودعــم األنشــطة الرئيســية للمشــروع. مث دعمــت تطبي
مؤسســات  لجعــل  الهادفــة  العمــل  ورش  إلــى  االنضمــام 
الســياحية دامجــة )12 مؤسســة: انظــر ملحــق رقــم 4(. كمــا 

أطلقــت ورشــة بنــاء القــدرات فــي كل اتجــاه.

تنــوع شــكل التعــاون الــذي نتــج عــن تحــركات المشــروع، 
مــن دعــم لوجســتي لفريــق العمــل، إلــى توفيــر فــرص لتنظيــم 
أنشــطة واالنضمــام إلــى أنشــطة ثقافيــة اجتماعيــة ومهنيــة. 
تعزيــز  علــى  تركيــًزا  المشــروع  أولــى  أخــرى  جهــة  مــن 
الــدور الحقوقــي لألشــخاص المعوقيــن فــي ســياق العمــل، 
وذلــك انطالقــا مــن عمــل االتحــاد. والغايــة هــي تأســيس 
منطلــق اســتراتيجي لتطويــر السياســات الدامجــة ولعــب دور 
محــوري فــي هــذا االتجــاه. لــذا، تشــكلت نــواة فــي المناطــق 
ســمحت  نســبًيا،  إيجابيــة  انعكاســات  وحققــت  األربــع، 
ــة  ــام. فالتجرب ــي تطــور وتن ــدة، وهــي ف ــم جدي ــورة مفاهي ببل
تؤســس لــدور وشــراكة تضمــن اســتمرارية ديناميكيــة وطنيــة، 
وتأخذنــا نحــو تطبيــق الســياحة الدامجــة وجوانــب عــدة مــن 

ــة. أهــداف التنمي

إن التجــارب الجزئيــة والكليــة التــي خضناهــا خــالل مرحلــة 
المشــروع، بمــا وفرتــه مــن أدوات ومــوارد معرفيــة، وشــبكة 
محليــة ووطنيــة ونمــاذج غنيــة بعناصــر متنوعــة، باإلضافــة 
إلــى خرقهــا الجــدران، حققــت تحــواًل فــي المفاهيــم لــدى 
مرحلــة  إلــى  االنتقــال  باإلمــكان  وبــات  القــرار.  صنــاع 
العمــل الجــدي، الــذي يمكــن أن يبــدأ فيــه إنتــاج السياســات 
الدامجــة والمنظمــة للســياحة الدامجــة، وإلــى قوننة الســياحة 
الدامجــة فــي الــوزارات والنقابــات والبلديــات. وقــد تجّلــى 
وفــي  األربــع  المناطــق  حركــة  فــي  االجتماعــي  رأســمال 
اإلطــار الوطنــي، كونهــا الرصيــد األهــّم والداعــم الرئيــس 

لمتابعــة المســير.

الشراكة مع المجتمع المحلي
نســتطيع قياس تطور نســبة التفاعل االجتماعي - اإلعالمي 
ــر  ــة المتابعــة وحركــة التضامــن، إن كان عب مــن خــالل كثاف
اإلعــالم االجتماعــي أو المباشــر. بــات بعــض المؤسســات 
ــى  ــة المناســبة ويتبن ــة الحقوقي ــد اللغ ــا، يجي ــة حليًف اإلعالمي
يشــن  بــات  أنهــا  لدرجــة  متابعاتــه،  فــي  الدمــج  مفهــوم 
 حمــالت عــن انتهــاك كرامــة وحقــوق األشــخاص المعوقين.

التفاعــل  قــدرة  لديــه  فارتفعــت  االجتماعــي  الحــراك  أمــا 
والتضامــن مــع حركــة اإلعاقــة فــي مســار المطالبــة بحقوقهــا، 
ربًطــا بمــا ذكرنــاه ســابقا فــي األســباب الموجبــة، وانتقــل 

الحــراك اليــوم إلــى مرحلــة أخــذ المبــادرة.

كمــا أن القطــاع الخــاص شــريك قــوي فتــح فــرص التدريــب 
والتوظيــف ومــن خــالل اإلطــار الوطنــي، وهــو يســعى إلــى 
تفعيــل ممارســة سياســات صديقــة وأقــرب للعمــل الدامــج. 

الذيــن  فــي المشــروع،  ومــن خــالل الشــركاء األوروبييــن 
يشــكل موقعهــم اإللكترونــي بوابــة حــول الســياحة الدامجــة، 
الســائح  يتمكــن  الموقــع،  المشــتركة  تبــرز تجربتنــا  حيــث 
مــن الوصــول إلــى المعلومــات ويقــوم بالتواصــل ويطلــب 

معلومــات تتعلــق بالحجــوزات علــى األقــل.

ونرصــد كذلــك منافــع علــى مســتوى الحــوار االجتماعــي 
وصناعــة السياســات، حيــث يشــكل اإلطــار الوطنــي فرصــة 
حقيقيــة للتقــدم، بعدمــا وضــع إعــالن مبــادئ وخريطــة طريــق 
للوصــول إلــى ســياحة دامجــة فــي لبنــان. وميــزة هــذا اإلطــار 
العامــة  واإلدارات  المســتويات  مختلــف  بيــن  جمــع  أنــه 
والخاصــة والمجتمــع المدنــي. هــو نمــوذج ستتســع دائــرة 
عملــه وســتنتج عنــه فــرص لتحــول المبــادرة إلــى سياســة 

ــة معتمــدة. وطني

ســنوًيا،  عاًمــا  اجتماًعــا  الوطنــي  اإلطــار  أعضــاء  يعقــد 
معتمــًدا علــى ســكريتاريا المشــروع. ويتابــع أعضــاؤه تطــور 
العمــل فــي النمــاذج، كل حســب دوره وإمكانياتــه، حيــث 
فــي  المبــادرات  تشــجيع  علــى  مثــال  النقابــات  حرصــت 
المناطــق ضمــن نطــاق المشــروع النموذجــي، والمشــاركة 
األنشــطة  فــي  والمشــاركة  القــدرات،  بنــاء  أنشــطة  فــي 
حيــث  والمحلــي،  الوطنــي  المســتويين  علــى  التوعويــة 
نظمــت لقــاءات للفعاليــات علــى المســتوى المحلــي فــي 
ــي الســنة داخــل  ــن ف ــع مناطــق بمعــدل لقاءي المناطــق األرب
ــر فــرص  كل منطقــة. كمــا عمــل أعضــاء اإلطــار علــى توفي
وفــرص عمــل لألشــخاص  العمــل  أماكــن  فــي  التدريــب 
خــالل  مــن  التشــبيك  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  المعوقيــن، 
دعــوة فريــق عمــل المشــروع للمشــاركة بفاعليــات وانشــطة 
الصلــة  ذات  والقــرارات  التعاميــم  وتطويــر  اســتراتيجية، 
البنــك  تعميــم  مثــال  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  فــي 
المعاييــر  وتطويــر  المعوقيــن،  الزبائــن  وخدمــة  المركــزي 
الدامجــة داخــل المشــاريع العامــة التــي تنفذهــا البلديــات 
العامــة. واإلدارات  المســتهدفة  المناطــق  فــي   الشــريكة 

البحــري  النقــل  وسياســة  للنقــل  العامــة  المديريــة  مثــال 
اقتــراح  فــي  كذلــك  اإلطــار  أعضــاء  وأســهم  والبــري. 
والقيــام  بيــروت  إعــالن  خــالل  مــن  دامجــة،  سياســات 
صحافــي  مؤتمــر  ضمــن  إعالنيــة  بطريقــة  عليــه  بالتوقيــع 
)راجــع: الملحــق رقــم 1(. هــذه األنشــطة وغيرهــا ســاهمت 
بتطويــر المفاهيــم وتحســين األداء فــي المرافــق الســياحية 
وخلــق روح التنافــس. وســيتمكن هــذا اإلطــار مــن القيــام 
سياســات  نحــو  التحــول  تحقيــق  فــي  اســتراتيجي  بــدور 

المنظــور. المــدى  فــي  دامجــة  وطنيــة 

اإلعالم والتغيير االجتماعي

آلية عمل اإلطار الوطني



أربعــة  اســتهداف  علــى  للجميــع  الســياحة  مشــروع  عمــل 
وجبيــل  بعلبــك  مــدن  وهــي  لبنــان  خريطــة  علــى  أماكــن 
فــي  يتحقــق  أن  علــى  الشــوف،  أرز  ومحميــة  وصــور، 
يحدثــا  أن  يمكنهمــا  رائــدان،  نموذجــان  منهــا  منطقــة  كل 
ــة كــون المــدن الثــالث هــي  ــة فــي األقضي العــدوى اإليجابي
مراكــز أقضيــة، باإلضافــة إلــى قضــاء الشــوف. والعناويــن 
المحــّددة للنمــاذج هــي إمــا أن يكــون النمــوذج شــركة مــن 
شــركات القطــاع الخــاص، أو مكاًنــا عاًمــا، أو نشــاًطا دامًجــا 

وغيرهــم.  المعوقيــن  لألشــخاص 

األثريّــة  األماكــن  عــن  الحديــث  مــن  البدايــة  فــي  بــد  وال 
والتاريخّيــة، التــي تجــذب فــي مــدن جبيــل وبعلبــك وصــور 
عــدًدا كبيــًرا مــن الســياح، وقــد ادرجــت تلــك المعالــم ضمــن 
الئحــة التــراث العالمــي مــن قبــل األونيســكو. فهــي مــن 
األماكــن التــي يصعــب اعتمادهــا نمــاذج رائــدة، إذ يفتــرض 
الحصــول علــى موافقــات مســبقة واعتمــاد دفاتــر شــروط 
خاصــة بخصــوص أي عمليــة تدخــل، أكانــت فــي الصيانة أو 
الترميــم. بينمــا عمليــة التكييــف لجعــل تلــك المواقــع مرحبــة 
للجميــع تفتــرض إجــراءات أكثــر تعقيــًدا بســبب خصوصيــة 
أصالــة  علــى  المحافظــة  شــعار  تحــت  المواقــع  تلــك 
المتوفــرة  واالعتمــادات  الموازنــات  بــان  علًمــا  المواقــع. 
القيــام  المواقــع  تلــك  تفــي  ال  المعنيــة،  الســلطات  لــدى 
بأعمــال الصيانــة الدوريــة هــذا وقــد أفضــت المحادثــات 
مــع الســلطات المعنيــة )مديريــة اآلثــار( إلــى تبنــي اعتمــاد 
المواصفــات الدامجــة فــي أعمــال الصيانــة المنــوي القيــام 
بهــا فــي موقعــي بعلبــك )جــرى تنفيــذ جــزء منهــا( وصــور. 
كمــا حصلنــا علــى الموافقــة الفنيــة للتدخــل فــي ســوق جبيــل 

التاريخــي المالصــق لمدخــل القلعــة البريــة.

بعــد اســتبعاد إمكانيــة التدخــل فــي المواقــع األثريــة، فــي 
لتلــك  العامــة  األماكــن  فــي  التدخــل  آثرنــا  المــدن،  تلــك 
المــدن، علــى ان تكــون مشــبعة بنبــض المــكان ورمزيتــه. 

العــام. الســياحي  المشــهد  وتضيــف حيويــة علــى 

علــى  بعلبــك  فــي  العيــن  راس  منتزهــات  اختيــرت  فقــد 
محــور المعابــد التاريخيــة وســوق جبيــل التاريخــي قــرب 
محميــة  بجانــب  الرملــي  صــور  وشــاطئ  البريــة  القلعــة 
صــور الطبيعيــة. والهــدف مــن ذلــك ســعي المشــروع الــى 
مــدن متميــزة أساســية علــى  فــي  المواقــع  بعــض  تحويــل 

خريطــة الســياحة فــي لبنــان كجبيــل ومحميــة ارز الشــوف 
ــادق ومطاعــم( إلــى  ــدة )فن وبعلبــك وصــور، وقطاعــات رائ
لبنــان.  فــي  الســياحي  الدمــج  قــدوة علــى ســكة  قاطــرات 
كذلــك الوصــول بالقطــاع الســياحي إلــى محطــات أبعــد مــن 
إتاحــة الوصــول إلــى المواقــع الســياحية وتســهيل الخدمــات 
لألشــخاص المعوقيــن وذوي االحتياجــات الخاصــة إلــى 
الــدورة  ضمــن  مكانهــم  فيهــا  يحجــزون  أرقــى،  مســتوى 

الســياحية. اإلنتاجيــة 

فــال تقتصــر عمليــة تكييــف وتجهيــز األماكــن والخدمــات 
مــن  العريضــة  الفئــة  تلــك  الســتقبال  اســتعدادها  علــى 
زائريــن،  أو  للخدمــات،  ومســتهلكين  كســياح  المجتمــع 
بمــا  اإلنتاجيــة،  الــدورة  تلــك  فــي  منتجيــن  كعامليــن  بــل 
يوســع دائــرة المنفعــة واالنتاجيــة لــدى القطــاع الخــاص، 
ويعــزز الــدور والمســؤولية االجتماعيــة للســلطات المحليــة 
والقطعــات العامــة المعنيــة. ويطمــح المشــروع إلــى إرســاء 
نمــاذج رائــدة فــي كيفيــة تحويــل البيئــة المبنية والمعاشــة، من 
ــة ودامجــة لألشــخاص  ــة مرحب ــة وطــاردة إلــى بيئ ــة عازل بيئ

الخاصــة. االحتياجــات  وذوي  المعوقيــن 

مــن  والمقترحــة  المقدمــة  الحلــول  فــي  النمــاذج  تســتلهم 
وتتبنــى   Universal Design الدامــج  التصميــم  مبــادئ 
المعاييــر الســبعة األساســية التــي تســتند اليهــا فــي مقاربــة 
عمليــة التكييــف وتجهيــز البيئــة المبنيــة، بــأن تكــون الحلــول 

المقترحــة:

     •  عملية وغير معقّدة.
     •  سهلة الوصول والتعرف عليها والتعامل معها، 

ومعززة التواصل والوصول إلى المعلومات.
     •  مبتكرة وخالّقة.

     •  تخّفض المخاطر وترفع مستوى السالمة العامة 
للمستخدمين.

     •  غير باهظة الكلفة.
     •  تخفض مستوى الجهد العضلي المبذول.

     •  تحافظ على كرامة االشخاص وتراعي خصوصيتهم.

معالم النموذج الرائد ومنافعه



والخدمــات  األماكــن  لتكيّيــف  التدخــالت  أنــواع  تتنــوع 
أمامهــم  المجــال  الجميــع وإلتاحــة  وتجهيزهــا الســتقبال 
للقيــام بــاألدوار المطلوبــة. كمــا تشــترك فــي هــذه العمليــة 
مــن  متقاطــع  بشــكل  تعمــل  اختصاصــات  عــدة  المركبــة، 
العــالج االنشــغالي واالخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن 
ــي  ــث يتحــرك التدخــل التكييف ــة حي ــى الهندســة المعماري إل
على مســارين مترابطين: يتعلق المســار األول بالمكان بينما 
الثانــي مرتبــط بطبيعــة الخدمــات واألدوار واألشــخاص.

فالنمــوذج الســياحّي المكّيــف الســتقبال جميــع األشــخاص 
علــى اختــالف احتياجاتهــم، ذو مســاحات وأماكــن خاليــة 
جميــع  المتعــّددة  خدماتــه  مــن  يســتفيد  عوائــق،  أّي  مــن 
األشــخاص، بمــا فيهــم األشــخاص المعّوقــون، ويفتــح آفاقــاً 
ــه يبنــي إطــار عمــل  لتوظيــف األشــخاص المعّوقيــن، كمــا أنّ
تنســيقّي مــع المرافــق والهيئــات الفاعلــة فــي تنميــة الســياحة. 
والفئــات المســتهدفة مــن النمــوذج: األشــخاص المعّوقــون 

ــة والشــركات الســياحة.  وذووهــم، الســلطات المحلي

ولتحقيــق هــذه النتائــج المرجــّوة، وبعــد عمــل المشــروع 
)وزارة  العــام  القطــاع  فــي  السياســة  صنّــاع  مــع  مركزيًّــا 
الســياحة والــوزارات واإلدارات المعنّيــة األخــرى(، وبعــد 
لــدى  للجميــع  الســياحة  مفهــوم  حــول  التوعيــة  تعميــم 
ــاع السياســات فــي المجتمــع المدنــي )نقابــات الســياحة  صنّ
فريــق  أنشــأ  والتجــارة،..(،  الصناعــة  غــرف  والمنظّمــات، 
ــن صــور  ــات مدي ــن بلدي ــه وبي المشــروع أســس التعــاون بين
وجبيــل وبعلبــك، ولجنــة محميــة أرز الشــوف مــن جهــة، 
الســياحية،  الشــركات  وهــي  الخــاص  القطــاع  وشــركات 
والفنــادق، والمطاعــم والمقاهــي، ووكاالت النقــل والســفر 

فــي المناطــق المســتهدفة مــن جهــة أخــرى.

ــة بفكــرة المشــروع،  ــة المحمي ــات ولجن وقــد رّحبــت البلدي
ــة خاصــة لألقســام المتعلقــة  ــات أهمّي وأولــى رؤســاء البلدي
بمدنهــم، إن مــن حيــث التوعيــة أو مــن حيــث المتابعــة. 
وذلــك أن عالقــة التعــاون بيــن البلديــات و"االتحــاد اللبنانــي 
لألشــخاص المعوقيــن حركًيــا" قديمــة العهــد، تعــود إلــى 
هــذه  تخللــت  وقــد  الماضــي،  القــرن  ثمانينــات  منتصــف 
المســيرة محطــات مضيئــة كثيــرة علــى صعيــد دعــم البلديــة 
ــا وخدماتًيــا مــن جهــة، وتعميم  لألشــخاص المعوقيــن حقوقيًّ

ــة تجــاه حقوقهــم مــن جهــة أخــرى.  التوعي

وقــد عمــل فريــق المشــروع علــى شــق طريــق التوعيــة تجــاه 
مفهــوم الســياحة الدامجــة لــدى شــركات القطــاع الخــاص 

ولكونــه  الســياحي،  بالقطــاع  مختلفــة  بأشــكال  المعنيــة 
المشــروع األول مــن نوعــه، ال يخفــى أن تذليــل العقبــات 
وصــواًل إلــى األهــداف المنشــودة قــد يســتهلك القســم األكبر 
مــن جهــد فريــق المشــروع، حيــث كان ال بــد مــن الواصــل 
إلبــراز منافــع الســياحة الدامجــة، مع فرديًّا مديري الشــركات 
المعنيــة أو مــن ينــوب عنهــم، وقيامــه بتنظيــم ورش تدريبّيــة 
أقســام  وموظفــي  لإلدارييــن  متخّصصــة  قــدرات  وبنــاء 
المــوارد البشــريّة، إضافــة إلــى ورشــات تدريبيــة متخصصــة 
لجميــع الموظفيــن فــي عــدد مــن الشــركات المعنيــة بالقطــاع 
الســياحي، وذلــك إلبــراز المنافــع العامــة مــن المشــروع، 
التعريــف بثقافــة الســياحة الدامجــة وإدراجهــا فــي  ومنهــا 
الشــركة الســياحّية، التعريــف بأهمّيــة تنــّوع الســياحة الداخلّيــة 
والخارجّيــة فــي المواقــع الثقافّيــة والترفيهّيــة فــي لبنــان، إبــراز 
منافــع خلــق فــرص عمــل دامجــة لألشــخاص المعّوقيــن فــي 
ــة  القطــاع الســياحي، وتعزيــز التنميــة االجتماعّية-االقتصاديّ

الشــاملة والدمــج فــي منطقــة ســياحّية كمنطقــة صــور. 

ومــن المنافــع العامــة، انتقــل التعريــف إلــى المنافــع المتبادلة، 
التــي يوليهــا القطــاع الخــاص أهمّيــة كبيــرة، فــإن تعزيــز الدور 
المحّلــي لمدينــة صــور يــؤدي إلــى اســتقطابها مــن قبــل عــدد 
أكبــر مــن الســّياح ذوي االحتياجــات المختلفــة، والباحثيــن 
عــن الراحــة. وقــد تطــرق فريــق المشــروع إلــى إظهــار مــردود 
الســياحة الدامجــة الحقوقــّي علــى األشــخاص المعّوقيــن، 
والمــادي علــى القطــاع الســياحي، خاصــة أنــه فــي الظــروف 
األمنّيــة غيــر المســتقّرة، ستســتقطب المناطــق المســتهدفة 
العــدد األكبــر مــن الســّياح )ســياحة داخلّيــة(، وذلــك نظــراً 

ألّن الســّكان المحّلييــن سيســعون دائمــاً للترفيــه.

مباشــرة  منافــع  وجــود  أثبتــت  التجــارب  فــإن  ــا،  عمليًّ
للنمــوذج الســياحّي المكّيــف الســتقبال جميــع األشــخاص 
علــى اختــالف احتياجاتهــم، منهــا زيــادة نســبة األربــاح لــدى 
مــن  أوســع  شــريحة  اســتهداف  بعــد  الســيحّية  الشــركات 
ــا إلــى تنميــة اقتصاديّــة محلّيــة  الزبائــن، مــا يفضــي تدريجيًّ
مــن خــالل زيــادة نســب األربــاح، باإلضافــة إلــى أن اســتثمار 

الطاقــات المتنّوعــة ســيزيد مــن إنتاجّيــة الموظفيــن. 
وقــد توّزعــت النمــاذج الرائــدة علــى المناطــق األربــع بمعــّدل 

نموذجيــن لــكل منطقــة علــى الشــكل التالي: 

صور14 - 33

بعلبك

أرز الشوف

جبيل

55 - 34

69 - 56

85 - 70

1( الخيمة البحرية الصيفّية      2( الممر فوق الرمل نحو الشاطئ.

1( مهرجان كبار صغار في متنزه رأس العين      2( مقام السيدة خولة

1( مهرجان جبلنا السنوي      2( مدخل المحمية لجهة الباروك

1( السوق األثري في المدينة      2( الرحلة البحرية في الميناء



1213    الـــــســـيــاحــة للــجــــمــيـــع فـــي لـــبـــنـــان



قبل نحو نصف قرن بدأت مديريّة اآلثار بحمالت 
تنقيب واسعة في صور ومحيطها، وبنتيجة التنقيبات 

أدرجت منظمة اليونسيكو المواقع األثرية في 
المدينة على الئحة التراث العالمي سنة 1984. 

وقد قّسمت التنقيبات صور األثرية إلى ثالثة 
قطاعات، على الرغم من كون األبنية األثرية تتجاوز 

مساحة هذه القطاعات.

خارج أسوار المواقع األثرية، تفتح المدينة أبوابها 
للزّوار والسّياح، وتتعدد فيها الفنادق والمضافات 

والمطاعم والمنتجعات وأهّمها استراحة مدينة صور، 
وتكثر فيها المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة. 

وأبرز معالمها:

مدينة صور سياحياً
صور القديمة

صور الحديثة
موقع البّص

القطاع الثالث

موقع المدينة

يتألف من شارع رئيس يّتجه من الشرق إلى الغرب، 
تحيط به أروقة ويقطعه قوس النصر، وتجري على جانبه 
الجنوبي قناة معلقة على قناطر كانت تجّر المياه من برك 

رأس العين، وجنوب الشارع يقع ميدان سباق الخيل. 
وأبرز معالم هذا القطاع: الشارع البيزنطي الممتد على 

300 متًرا، المدافن والعمائر الجنائزيّة والنواويس 
الرخامية الموازية للشارع، البرج المدفني، والكنيسة 

ذات المحراب والكنيسة الجنائزية والكنسية الصليبّية، 
المرّمدة ذات الطبقات الثالث، معبد أبولو، الشارع 

الروماني الكائن تحت الشارع البيزنطي، طريق المشاة، 
السبيل المدفني، القناة المعّلقة، ميدان سباق الخيل، 

وصرح الفريق األزرق.

وهو غير متاح أمام الزّوار ويمكن االطالع على آثاره 
من الشارع المجاور. وتقع فيه الكاتدرائّية الصليبّية، 

التي استخدمت في عمارتها في القرن 12 أعمدة 
المنشآت الرومانّية.

وهو جزء من المدينة القديمة يشتمل على مجّمعات 
سكنّية ورياضّية وحمامات عامة وشوارع ذات أروقة 

مرصوفة بالفسيفساء. وأبز معالمه: السراط الكبير 
الممتد على 170 متًرا، الحمامات ذات التدفئة 

البخارية، حلبة المصارعة، األحياء السكنّية، والشارع 
الروماني الممتد تحت الكاتدرائّية الصليبّية، السوق 

القديم، وَحوز صناعة الزجاج.

األسواق القديمة والحارة

األسواق الحديثة

تعود إلى القرن الثامن عشر، وفيها الخان العثماني 
ومنازل آل المملوك باإلضافة إلى المسجد القديم. 

أما الحارة، فهي المدينة القديمة بأزّقتها الضّيقة، والتي 
تعّج بالسّكان وتضّم أحياء صور: الجامع، والحسينّية، 

والمنارة، والكاثوليك، والموارنة، واألرثوذكس، 
والجورة، والمصاروي.

والتحسينات التي طالت أرصفة المدينة ومواقف 
السّيارات، وهي جزء من مشروع اإلرث الثقافي والتنمية 

المدينّية، المنّفذ من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار.1

الـــــســـيــاحــة للــجــــمــيـــع فـــي لـــبـــنـــان14
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الكورنيش الجنوبي

محمية صور الطبيعية

ميناء الصيادين

الممتد من حرم الجامعة اإلسالمية حتى استراحة مدينة 
صور، وتكمن أهمية هذه الواجهة البحرية للمدينة 
بتعدد المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي، 

وبكون الكورنيش يتحّول إلى شارع للمشاة مساء كل 
يوم سبت صيًفا، حيث يستقطب السّياحة الداخلية من 

مختلف المناطق

أعلنت بموجب القانون 708 عام 1998 الذي نّص 
على إنشاء »محمية شاطئ صور الطبيعية« في جفتلك 

رأس العين، تعود ملكيتها للدولة اللبنانية وتحت 
وصاية وزارة البيئة. وتبلغ مساحتها 380 هكتاًرا، وهي 
مقسمة إلى ثالث أقسام: قسم السياحة، قسم الحماية 

وقسم الزراعة واآلثار، ويقع في نطاقها الجغرافي 
مخيم الرشيديّة لالجئين الفلسطينيين.

أما القسم السياحي من المحمية، فهو عبارة عن 
شاطئ رملي للعموم مخصص للسباحة والترفيه ضمن 
القواعد البيئية التي تحافظ على االستمرارية2. ويمتد 
موسم السباحة من شهر أيار/ مايو ولغاية شهر تشرين 

األول/ أكتوبر. وتُنشأ خالل فترة السباحة أكواخ 
خشبية غير ثابتة على طول الشاطئ )49 كوًخا( لتقديم 

الطعام والمرطبات للزائرين، وتغدو الخيم البحرية 
مقصًدا للسياحة الداخلية.

حّل فوق المرفأ الفينيقي الشمالي، الذي كان يُعرف 
بالمرفأ الصيدوني. وفيه تقّدم بعض المراكب خدمة 

الجولة البحريّة السياحية انطالًقا من الميناء.

المدينّيــة  والتنميــة  الثقافــي  اإلرث  مشــروع   .1
التنميــة  وكالــة  الدولــي،  البنــك  مــن  ممــّول 
ــة. ويقــوم  ــة واللبنانّي الفرنســّية، الحكومــة اإليطالّي
تنفيــذه  بمتابعــة  واإلعمــار  اإلنمــاء  مجلــس 
وإدارتــه. يشــمل مشــروع إعــادة تنظيــم وإعمــار 
الحمــرا  وشــارع  البوابــة   – الشــعبي  الســوق 
وتأهيــل منطقــة الجعفريــة. المشــروع يهــدف وفــق 
المخطــط األساســي )ســنة 2011( إلــى المحافظــة 
علــى اإلرث الثقافــي والحضــاري للمدينــة وذلــك 
المواقــع  وإدارة  ترميــم  مقّومــات:  أربــع  عبــر 
األثريّــة بهــدف دعــم النشــاط الســياحي، تأهيــل 
العامــة  والســاحات  التاريخّيــة  المبانــي  وترميــم 
تنمويــاً  وظيقيــاً  دوراً  وإعطائهــا  المدينــة  فــي 
للســكان  والمعيشــي  الثقافــي  المســتوى  لرفــع 
المحلييــن وخلــق فــرص العمــل، تأهيــل وتحســين 
ــي المناطــق  ــة ف ــة والمنشــآت الحيويّ ــى التحتّي البن
بغيــة  للمشــروع  المحاذيــة  والتجاريّــة  الســكنّية 
الســّياح،  وجــذب  القاطنيــن  ظــروف  تحســين 
دعــم المؤسســات واإلدارات العامــة المختّصــة 
والمســؤولة عــن إدارة وحمايــة المواقــع األثريــة 
موقــع  انظــر:  المدينــة.  فــي  التراثّيــة  والمبانــي 
الرابــط:  علــى  واإلعمــار«،  اإلنمــاء  »مجلــس 

http://www.cdr.gov.lb/chud/Feb%202%20
2012/Tyre%20arabic%20final-2%20

Feb%202012.pdf

إلــى  الطبيعيــة  2. تســعى محميــة شــاطئ صــور 
تحقيــق الحمايــة والتنميــة المســتدامة عبــر الســماح 
باالســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة بطريقــة بيئيــة 
بكونهــا  وطنًيــا،  أهميتهــا  وتكمــن  ومســتدامة. 
تضــّم آخــر الكثبــان الرمليــة المتبقيــة والوحيــدة 
المحميــة فــي لبنــان. وعلــى نطــاق دولــي تمثــل 
البحريــة  الســالحف  مــن  ألنــواع  طبيعيــة  بيئــة  
المناطــق  مــن  وهــي  باالنقــراض،  المهــددة 
الرطبــة ذات األهميــة الدوليــة المحــددة كموقــع 
مآلــف  بوصفهــا   1999  /  980 رقــم  رامســار 
عيــون  المحميــة  وتتضمــن  المائيــة.  للطيــور 
التاريخيــة  والمســتنقعات  والينابيــع  الميــاه 
التــي ال تبعــد إال بضعــة أمتــار عــن البحــر، مــا 
 يخلــق حــداً مــن الميــاه قليــل الملوحــة. راجــع:

http://tyremunicipality.com/beachreserve
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ميناء الصيادين
االستمتاع برحلة بحرية

الخيم البحرية
االستمتاع بالنشاطات 

المائية والخدمات

الممر نحو الماء
 الوصول من الموقف

الى البحر

الفندق
االقامة

الكورنيش الجنوبي
االستمتاع بالمشي 

والتسّوق

السوق الجديد
التسّوق

السلة السياحية التي تم عرضها على البلدية لجعلها دامجة

بناء على ما تقّدم، تم استبعاد:
الحارة القديمة نظراً لقّلة مؤسسات القطاع 

الخاص في محيطها )التي تقدم الخدمات 
السياحية: المطاعم، مراكز الترفيه(.

السوق القديم نظًرا لكون مدة المشروع 
المحدودة التي ال تكفي لتحويله إلى نموذج، 

ذلك إلى جانب العوائق المرتبطة بالبيئة الحسية 
وإمكانية الوصول إلى المعلومات. إال أن الفريق 

توافق على استهداف السوق الجديد )الذي تم 
رصده خالل أول زيارة للمكان(، وذلك ألهميته 
على صعيد السياحة المحلية، إذ يرتاده عدد كبير 
من قاطني المناطق المحيطة بالمدينة، باإلضافة 

إلى سّكانها والسّياح. باإلضافة إلى إمكانية إنشاء 
مشاريع صغيرة لألشخاص المعوقين المستهدفين 

من خالل استثمار محال في داخله.

المواقع األثرية: القطاع األول – موقع البّص 
والقطاع الثاني – موقع المدينة، نظًرا لصعوبة 

التدخل في األماكن األثرية.

وبذلك استهدف االختيار األولي:
الكورنيش الجنوبي لكونه مقصًدا سياحًيا 

لعدد كبير من زوار المدينة والسّياح، ويتمّيز بوفرة 
المؤسسات السياحية الخاصة، والنماذج المقترحة 
تتعلق بالوصول إلى الشركات السياحية وارتيادها 

وتكييف الخدمات فيها.

ميناء الصّيادين وذلك لتوفر النشاط السياحي 
األساسي في المنطقة من خالله، وأحد النماذج 

المقترحة تمثّل بالرحالت البحرية، حيث يقوم عدد 
من مالكي المراكب بتخصيصها الستقبال الزبائن 

الراغبين بالقيام بجولة بحرية تنطلق من الميناء نحو 
»الزيرة« )جزيرة صغيرة قبالة صور( وتمتد فوق 

آثار الميناء المصري المغمور بالمياه، وتصل إلى 
الشاطئ الجنوبي )الصلّيب(، حيث القسم السياحي 

التابع لمحمّية صور البحرية.

القسم السياحي من محمية صور الطبيعّية 
- الخيم البحرية، تكمن أهمّيتها الموسمّية 

بتوافد عدد كبير من السّياح إليها سنوًيا، في الفترة 
الممتدة من حزيران/ يونيو حتى أواخر أيلول/ 

سبتمبر، وتتوفر من خاللها امكانية السباحة 
واالستجمام، وتناول األطعمة والمشروبات 

المختلفة التي تقّدمها األكشاك الموسمّية، باإلضافة 
إلى ممارسة عدد كبير من الهوايات واأللعاب 

الرياضّية على الشاطئ الرملي، وقضاء يوم سياحي 
كامل. ويمكن تنفيذ نموذجين رائدين فيها، وهما 
تجهيز المكان وجعله متاًحا لألشخاص المعوقين 

من موقف السيارات إلى البحر، والثاني جعل 
الخيمة السياحية الصيفية متاحة لألشخاص 

المعوقين، وتدريب طاقمها وتكييف الخدمات فيها. 

نموذجان رائدان
أجرى الفريق التقني في »مشروع السياحة للجميع« مجموعة زيارات لمدينة صور 

ومنطقتها، ولألماكن السياحية البارزة فيها، كي يتم اختيار السلة السياحية التي 
ستمثل النموذج الرائد في المنطقة. وقام الفريق بزيارة الحارة القديمة، السوق 

القديم، المواقع األثرية: القطاع األول – موقع البّص والقطاع الثاني – موقع المدينة، 
الكورنيش الجنوبي، الميناء، والمحمية الطبيعية – القسم السياحي )الخيم البحرية(.

على ضوء هذه الزيارات المتخصصة، وبعدما عقد الفريق عدد من االجتماعات 
التحليلية لواقع منطقة صور وبعد دراسة األماكن التي استهدفتها الزيارات الميدانية، 

تم التوافق على اختيار األماكن التي ستستهدف بناًء على المعايير التالية:
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صورة جوية لموقع الخيم البحرية مع تقييم العوائق أمام األشخاص املعوقني للوصول اىل املاء

 الشاطئ
 الرملي

الجنوبي
يعتبر هذا الموقع األساسي في السلة السياحية 

في مدينة صور، وذلك ألّن الوجهة األهم 
للسياحة الداخلية في المدينة هي الشاطئ 

الرملي المعروف بـ »شاطئ الخَيم البحرية«، 
وهو القسم السياحي من محمية صور 

الطبيعّية. إذ تتوزع على هذا الشاطئ صيًفا تسع 
م فيها المأكوالت  وأربعون خيمة خشبية، تقدَّ

والمشروبات. ويتوافد إلى الشاطئ )سواء إلى 
الخيم أو خارجها حيث يُسمح التخييم( آالف 
السّياح من لبنان وخارجه أسبوعياً، للسباحة أو 
لالستمتاع بأشعة الشمس وممارسة رياضة ما. 
وتوّفر بلدية صور خدمات معّينة، منها، خدمة 

اإلنقاذ البحري، حيث يعمل خالل كل يوم 
18 منقذاً بحرًيا يتوزعون على عدد من نقاط 
وأبراج المراقبة، وهم يوفرون باإلضافة إلى 

إنقاذ الغرقى إرشادات بشأن إمكانية السباحة 
واألماكن التي قد تكون فيها تيارات مائية. كما 

يتواجد بشكل دائم على الشاطئ حراٌس من 
البلدية وعناصر شرطة مهمتهم حفظ األمن 
والنظام العام، وتتعاون البلدية مع الصليب 

األحمر اللبناني والدفاع المدني، حيث 

يتواجد عناصر منهم في نقاط إنعاش، وتتوفر 
لديهم آليات لنقل من يحتاج إلى اإلنعاش 
في المستشفيات القريبة إن لزم األمر. وقد 

غدا الشاطئ خالل السنوات القليلة الماضية 
مقصًدا للبنانيين من شتى المناطق، وذلك 
لتوفر مساحات رملية كبيرة فيه، ولكونه ال 

يزال بعيًدا عن التلوث البحري إلى حد كبير.
 

وال يخفى أنّه مع انتهاء موسم الصيف، وبدء 
موسم المدارس مطلع تشرين األول/ أكتوبر 
من كل سنة تكون الخيم البحرية الموسمية 

قد اختفت كليًّا، وال يبقى من معالم الصيف 
سوى بعض أبراج المراقبة المعدنيَّة. وكذلك 

تختفي معالم موقف السّيارات الكبير شتاًء، ما 
يجعل مهّمة إعادة إحياء الشاطئ الصيفي على 
كاهل البلدية التي تؤّمن أعمال الجرف الالزمة 

للرمال، باإلضافة إلى حراسة المواقف ذات 
المدخلين وتحديدها.
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EFG

مياه البحر
- تدريب عمال االنقاذ
- تجهيز الرمل بممر

       - تدريب العاملين في المكان
       - تجهيز الئحة طعام بالبرايل و اخرى سهلة القراءة والفهم

       - وضع يافطات تدل على موقع الخيمة والحمام المجهز
       - تجهيز حمام مخصص

احضار عدد من الكراسي المخصصة للسباحة

الشاطئ الرملي الخيمة

3. متابعة التنفيذ 

4. في النتائج

5. في االستمرارية

مّرت عملية متابعة التنفيذ من قبل فريق 
المشروع بعدد من المراحل، أبرزها:

•  تنظيم اجتماعات بين الفريق التقني 
في المشروع والفريق التقني في البلدية 

)مهندس ولجان تنفيذ( لمناقشة خيارات 
المواد المستخدمة للممر المنوي تجهيزه من 

موقف السيارات إلى البحر )خشب، فينيل، 
حجر...(. وقد تقرر ختاماً استخدام الفينيل 

كونه يلبي عدد من المعايير أبرزها:
—  ال يشكل خطًرا على األطفال في حال 

وقعوا على الشاطئ،
—  يسهل تركيبه في بداية الموسم وإزالته 

في نهايته.
•  متابعة ميدانية لعملية إزالة الرمال في 

الموقف،
•  متابعة ميدانية لعملية تمليس الرمال في 

موقع مد الفينيل للممر،
•  متابعة ميدانية وتقييم للفينيل كمرر في 

بادئ األمر ثم متابعة مده على الرمل،
•  تنظيم ورشة تدريبية مدتها 4 ساعات 

للمنقذين البحريين وعمال الموقف، بوجود 
عدد من األشخاص المعوقين،

•  تحضير مقترح شراء كراس مستوردة 
مخصصة للمياه، وتم عرضه على جهات 

ممولة على أن يتم تأمينها للموسم الصيفي.

•  االنعكاسات اإليجابية على األفراد والدورة 
االقتصادية المحلّية: 

—  تم تجهيز موقفين عند مدخل الخيمة، 
وحدد موقعهما عبر الفتة تحمل الشعار 

العالمي لإلعاقة. 
—  تم تجهيز المكان بممر سهل االستخدام 

من الموقف حتى مدخل الخيمة، وعبرها، 
حيث يستكمل الشخص المعوق طريقه نحو 

الشاطئ ثم المياه على ممر من الفينيل.

•  فيما يتعلق ببناء القدرات:
—  في الورش التدريبّية، لفت المشاركون 

إلى أهمية مفهوم السياحة للجميع، الذي 
اعتبروه جديًدا عليهم بعد تعّودهم على تبني 

المفهوم الخيري والرعائي، وأشاروا إلى 

حرصت بلدية صور على توضيب األدوات 
المستخدمة بشكل يحافظ عليها الستخدامها 
الموسم الصيفي التالي، كما أبدت استعدادها 
لتوسيع إطار إمكانية األشخاص المعوقين في 
الوصول إلى الشاطئ خالل السنوات المقبلة. 

ويعتبر توقيع البلدية على إعالن بيروت 
للسياحة الدامجة 2017، خطوة ترّسخ 

التزامها بالتعاون المستمر نحو مجتمع دامج 
يحترم جميع أبنائه.

أهمية تعلم كيفية تقديم الدعم لألشخاص 
المعوقين ومعرفة تعدد احتياجات الناس 

والتعامل معها.
—  وبعد مراقبة كيفية تعامل عمال الموقف 

والمنقذين البحريين والحراس البلديين 
ومتطوعي الصليب األحمر اللبناني على 

الشاطئ، مع األشخاص ذوي االحتياجات 
المختلفة، ظهر استخدامهم التقنيات 

الصحيحة عند تقديم الدعم واستخدام 
المصطلحات الدامجة مع الجميع.

ABCD

- وضع ممر مجهز على الرمال
- وضع يافطة تدل على موقع 

الممر المجهز

نقل عام مجهز البلدية

القطاع الخاص

يونيفيل

وضع خريطة 
للمكان

- تدريب موظفي الموقف
- تخصيص مواقف مجهزة
- ادارة المكان بشكل دامج

- وضع يافطات للمواقف المجهزة

الممر المدخل الطريق العام الموقفالموقع \ الشركاء

1. تقييم الموقع

 2. التخطيط لتحويل المكان
إلى دامج

•  تقييم المكان:
تم تقييم المكان من قبل المعالج االنشغالي 

والمهندس في المشروع، وتبين خالل الزيارة 
غياب مواقف سيارات مجهزة لألشخاص 

المعوقين، غياب إمكانية الوصول من 
الموقف الى مداخل الخيم )بسبب وجود 

أدراج خشبّية(. باإلضافة إلى عدم وجود ممر 
مالئم للشخص الذي يستخدم كرسًيا متحرًكا 

يتيح له الوصول من الموقف إلى الشاطئ 
)حوالي 200 متًرا( بهدف السباحة، وعدم 
وجود كراس خاصة باألشخاص المعوقين 

حركًيا تخّولهم السباحة في البحر قرب 
الشاطئ.

 •  تقييم الخدمة:
تم تقييم الخدمة من قبل المعالج االنشغالي، 

وتبين خالل عملية التقييم غياب المعرفة لدى 
العاملين في الموقف، والمنقذين البحريين 
حول كيفية التعامل مع الشخص المعوق.

بناًء عليه، تم رصد االحتياجات لتحويل هذا 
الموقع إلى موقع دامج مرّحب باألشخاص 

المعوقين، وضّمت هذه االحتياجات: تجهيز 
المكان، تأمين الوصول إلى المعلومات، 

تكييف الخدمة، وبناء قدرات فريق العمل 
على أصول التعامل مع األشخاص المعوقين.

تم عرض خطة عمل متكاملة على بلدية مدينة 
صور، وقد ضم جزء منها الموقع النموذج. 

وقد جاءت الخطة على الشكل التالي:

•  على صعيد التدخل الهندسي: 
—  تخصيص موقفين اثنين لألشخاص 

المعوقين، 
—  تجهيز األرصفة في محيط الخيم/ 

الكورنيش، 
—  رفع الفتات في جميع األماكن المجهزة 

إلتاحة الوصول للمعلومات للجميع.

 •  على صعيد تأمين األدوات المساعدة
والدعم التقني:

—  عرض المعلومات على موقع بلدية صور 

الرسمي، والمواقع اإللكترونية في المنطقة 
حول تجهيز البيئة المحيطة.

—  على الشاطئ: تجهيز الممر من موقف 
السيارات إلى البحر، أو تأمين وسيلة نقل 
صغيرة بحال عدم تجهيز أحد الممرات، 

—  تأمين كراس مخصصة للسباحة.

 •  على صعيد بناء القدرات ورفع الوعي
حول اإلعاقة:

—  تحضير ورشة عمل بعنوان »الخدمات 
السياحية الدامجة« مدتها 4 ساعات، 

تستهدف الموظفين من قبل البلدية في موقف 
السيارات والمنقذين البحريين، باإلضافة 

إلى مقدمي الخدمة في األماكن السياحية، 
ومستثمري الخيم المجهزة.

—  تنظيم يوم سياحي لألشخاص المعوقين 
في موقع الشاطئ الرملي الجنوبي، لرفع 
الوعي لدى موظفي الموقف والمنقذين 

البحريين، ومقدمي الخدمة، والمجتمع ككل.
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ممر مجهز حتى الخيمة مدخل الخيمة المجهزة
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صورة جوية لموقع الخيم البحرية بعد اقتراح التكييفات المالئمة

1/2

1

2

3

4

الخيمة
البحرية

تتوزع على الشاطئ الرملي الجنوبي لمدينة 
م  صور صيًفا تسع وأربعون خيمة خشبية، تقدَّ
فيها المأكوالت والمشروبات. تؤّمن البلدية 
التمديدات الكهربائيَّة والصحيَّة لها، وتتزود 
بالمياه عبر ملء خزانات خاصة بكل منها. 
وقد شهدت السنوات األخيرة تأمين خدمة 

االنترنت مجاًنا من قبل بعض الشركات. 
أما مستثمرو الخيم فهم من األشخاص 

المتمرسين في العمل السياحي الموسمي، 
ومعظمهم ممن يدأب على إعادة االستثمار 

بموجب عقد سنوي مع البلدية منذ تسعينيات 
القرن الماضي، وقد اختار المستثمرون لجنة 
منهم ترعى شؤونهم، وتمثلهم تجاه البلدية.

1

1/2

2

3

4
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4. في النتائج:

5. في االستمرارية

3. متابعة التنفيذ
•  االنعكاسات اإليجابية على األفراد والدورة 

االقتصادية المحلّية: 
—  تم تجهيز موقفين عند مدخل الخيمة رقم 

19، وحدد موقعهما عبر الفتة تحمل الشعار 
العالمي لإلعاقة. 

—  تم تجهيز المكان بممر سهل االستخدام 
من الموقف حتى مدخل الخيمة، ومن ثم إلى 

الطاوالت.
—  في الشق المرتبط بالوصول إلى 

المعلومات: تم تجهيز المكان بالفتات تدل 
على موقع الخيمة المجهزة، وفي داخل 
الخيمة وضعت الفتات تدل على موقع 

المرحاض/ الحمام المجهز.
—  تم اعتماد الئحة الطعام المكيفة، حيث 

استفاد األطفال واألشخاص المعوقون فكرياً 
من الالئحة المبسطة سهلة القراءة وسهلة 

الفهم، كما استفاد منها األشخاص المعوقون 
بصرًيا ممن يستطيعون القراءة بطريقة برايل. 

أما بالنسبة لمن ال يستطيع قراءة البرايل منهم، 
فقد استطاع االستفادة من وجود الالئحة 

بشكل ديجيتال، مع إمكانية إرساله إلى هاتفه 
المتضّمن للقارئ الذكي، عبر خدمة واتساب.

•  فيما يتعلق ببناء القدرات:
—  في الورش التدريبّية، لفت المشاركون 

إلى أهمية مفهوم السياحة للجميع، الذي 
اعتبروه جديًدا عليهم بعد تعّودهم على تبني 

المفهوم الخيري والرعائي، وأشاروا إلى أهمية 
تعلم كيفية تقديم الدعم لألشخاص المعوقين 
ومعرفة تعدد احتياجات الناس والتعامل معها.

—  وبعد مراقبة كيفية تعامل مقدمي 
الخدمات مع الزبائن المتعددي االحتياجات، 
ظهر واضًحا استخدامهم التقنيات الصحيحة 

عند تقديم الدعم واستخدام المصطلحات 
الدامجة مع الجميع.

أشار مستثمر الخيمة الرقم 19 السيد إبراهيم 
شرف الدين، مع انتهاء الموسم الصيفي سنة 

2017، إلى المنفعة االقتصادية المباشرة التي 
انعكست عليه، ولفت إلى أهمية تطوير هذا 
النموذج خالل األعوام المقبلة. لذلك قام 

المستثمر بتحضير خطة تسويق للعام 2018، 
كي يستقطب عدًدا أكبر من الزوار إلى جانب 

العمل على ديكور المكان. وبالفعل عملت 
الخيمة البحرية المجّهزة في العام 2018، 

وتلقى فريق المشروع طلًبا من مستثمر الخيمة 
33 السيد داني الخوري، يهدف إلى جعل 

خيمته دامجة، فقام الفريق بزيارة ميدانّية 
لوضع الئحة بالتجهيزات المطلوبة وعرضها 
على السيد خوري، للشروع في تنفيذها بدًءا 

من الموسم المقبل.

الخدمة، ورفع الوعي لدى المجتمع ككل، 
وتقديم الدعم لموظف الموقف، المنقذ 

البحري، وموظفي الخيم المجهزة.

مّرت عملية متابعة التنفيذ من قبل فريق 
المشروع بعدد من المراحل، أبرزها:

—  جولة اتصاالت ولقاءات الختيار الخيمة 
النموذج، شملت المستثمرين والمجتمع 

المحلي.
—  متابعة التخطيط الدقيق لشكل الموقفين 

المجهزين قرب الخيمة، والمرحاض/ الحمام 
المجهز والمغاسل.

—  متابعة ميدانية لعملية تركيب الخيمة 
الرقم 19 وتوسيع مساحة المرحاض/ 

الحمام، وتركيب اإلكسسوارات فيه.
—  متابعة ميدانية لعملية إزالة الرمال في 

الموقف،
—  تصميم لوائح الطعام المجهزة وطباعتها 

وإرسالها إلى المستثمر للبدء باعتمادها.
—  تنظيم تدريب لموظفي الخيمة الرقم 

19، بوجود عدد من األشخاص المعوقين.

1. تقييم الموقع

 2. التخطيط لتحويل المكان
إلى دامج

•  تقييم المكان:
تم تقييم المكان من قبل المعالج االنشغالي 

والمهندس في المشروع، وتبين خالل الزيارة: 
—  غياب إمكانية الوصول من الموقف إلى 

مداخل الخيم )بسبب وجود أدراج خشبّية، 
ويتبع هذا التفصيل النموذج الرائد األول(، 

—  غياب مرحاض/حمام مجهز، غياب 
ممرات آمنة ومجهزة كي يستطيع الشخص 

المعوق الوصول إلى الطاوالت داخل الخيمة 
وخارجها. كما تغيب الالفتات التعريفّية 
عن المواقع )كالفتة تشير إلى المرحاض 

أو الحمام مثاًل(. وذلك أّن بناء الخيم يتبع 
خريطة موّحدة تغيب عنها هذه التجهيزات، 
وأكد ذلك المسح السريع لجميع للخيم الـ 

49، بغض النظر عن عرضها إذا يتفاوت بين 
8 و12 متًرا.

 •  تقييم الخدمة:
تم تقييم الخدمة من قبل المعالج االنشغالي، 

وتبين خالل عملية التقييم: 
—  غياب المعرفة لدى الموظفين في الخيم 

حول كيفية التعامل مع الشخص المعوق. 
—  غياب المعرفة بتكييف الخدمة، حيث ال 
تتوفر الئحة الطعام إال بشكلها المطبوع مثال.

بناًء عليه، ُرصدت االحتياجات لتحويل 

هذا الموقع الى موقع دامج مرّحب 
باألشخاص المعوقين كزبائن، وضّمت هذه 
االحتياجات: تجهيز المكان، تأمين الوصول 

إلى المعلومات، تكييف الخدمة، وبناء 
قدرات فريق العمل على أصول التعامل مع 

األشخاص المعوقين.

أجرى فريق المشروع جولة واسعة من 
االتصاالت واللقاءات الختيار الخيمة التي 
سيعمل عليها لتقديم النموذج الرائد. أثناء 

الجولة، بادر مستثمر الخيمة الرقم 19 السيد 
إبراهيم شرف الدين إلى إبداء رغبته بجعل 

خيمته دامجة. وبالتوازي، عرضت خطة عمل 
متكاملة على بلدية مدينة صور، وضمت في 
جزء منها موقع الخيمة الرقم 19، كنموذج. 

وقد جاءت الخطة على الشكل التالي:

•  على صعيد التدخل الهندسي: 
—  تخصيص موقفين اثنين لألشخاص 

المعوقين أمام ممر الخيمة، 
—  تجهيز األرصفة في محيط الخيم/ 

الكورنيش، 
—  تجهيز الخيمة البحرية: الوحدة الصحية، 

المرحاض والمغاسل، 

—  إضافة الفتات في جميع األماكن 
المجهزة إلتاحة الوصول للمعلومات للجميع.

 •  على صعيد تأمين األدوات المساعدة
والدعم التقني:

—  عرض المعلومات على موقع بلدية صور 
الرسمي، والمواقع اإللكترونية في المنطقة 

حول تجهيز البيئة المحيطة، 
 —  تأمين لوائح طعام بالبرايل،

 easy to read/ easy to understand بتقنية
ونسخة ديجيتال منها لتلبية احتياجات الجميع.

 •  على صعيد بناء القدرات ورفع الوعي
حول اإلعاقة:

—  تحضير ورشة عمل بعنوان »أماكن 
العمل السياحية الدامجة«، برعاية البلدية في 
مقر البلدية، وضّمت الفئة المستهدفة إداريي 

 الفنادق والمطاعم في المنطقة.
مدتها 6 ساعات.

—  تحضير ورشة عمل بعنوان »الخدمات 
السياحية الدامجة« مدتها 4 ساعات، تستهدف 

الموظفين مقدمي الخدمة في المطاعم 
والفنادق )مقدم الطعام، موظف االستقبال...(، 

ومستثمري الخيم البحرية عامة، والخيمة 
المستهدفة بشكل خاص.

—  تنظيم يوم سياحي لألشخاص المعوقين 
في الخيم البحرية، لرفع الوعي لدى مقدمي 
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 الئحة طعام مجهزة بلغة البرايل
كي يستطيع االشخاص المكفوفين قراءتها باللمس تجهيز المكان بيافطات بألوان متضاربة
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الملعب الرياضي

مهرجانات بعلبك الدولية

حديقة رأس العين
وهو من المشاريع المهّمة التي طال انتظار تنفيذها منذ 

العام 2003، وقد افتتح نهاية العام 2017، ويفترض 
أن يستقبل مئات المشاركين اللبنانيين والعرب في 

نشاطات مختلفة، بعد إعالن الملتقى العربي الرابع 
للسياحة الشبابية والثقافية بعلبك عاصمة للسياحة 

الثقافية والشبابّية للعام 2018 – 2019.

حدث سنوي عالمي هام افتتحه للمرة األولى 
الرئيس الراحل كميل شمعون سنة 1956، تستضيف 

فيه المدينة صيًفا حفالت أبرز المغنين والمؤلفين 
الموسيقيين والعازفين المحلّيين والعالمّيين والفرق 

الفنّية والفلكلورية العربّية والدولّية، وآالف المشاهدين، 
تقام خشبة مسرحه داخل معبد باخوس.

هي مرجة خضراء ذات أشجار فيها عين ماء جارية 
كانت تسقي المدينة، تستقطب عدًدا كبيًرا من الزوار 

بهدف الراحة واالستجمام. وتقوم إلى جانب الحديقة 
العامة متنّزهات ومقاه واستراحات.

تقع مدينة بعلبك على بعد 85 كيلومتًرا من بيروت، 
فوق أعلى مرتفعات سهل البقاع. بعد وصول 
الرومان إلى المنطقة، أّسس القيصر أغسطس 

مشروًعا معمارًيا عظيًما ألهمية موقعها على طريق 
التجارة والحج، استمر العمل في البناء ثالثة قرون، 
وتعاقب عليه كبار القياصرة. وهكذا ارتفعت معابد 
بعلبك العمالقة، التي أخفتها السنوات إلى أن عاد 

االهتمام بها على أيدي البعثات األلمانية والفرنسّية 
مطلع القرن العشرين. ويتألف مجمع بعلبك الديني 

من ثالثة صروح رئيسة:
يظهر أّن الكثير من األبنية األثرية تقوم خارج أسوار 

القلعة، وأهل المدينة يرحبون بالزّوار والسّياح، 
وتتعّدد فيها الفنادق والمضافات والمطاعم، وتكثر 

فيها المقاهي واالستراحات. وأبرز مرافقها السياحّية:

مدينة بعلبك سياحياً
بعلبك القديمة

بعلبك الحديثة

معبد جوبيتر أو المعبد الكبير

هيكل الزهرة المستدير

معبد باخوس أو الهيكل الصغير

يتألف من شارع رئيس يّتجه من الشرق إلى الغرب، 
تحيط به أروقة ويقطعه قوس النصر، وتجري على جانبه 
الجنوبي قناة معلقة على قناطر كانت تجّر المياه من برك 

رأس العين، وجنوب الشارع يقع ميدان سباق الخيل. 
وأبرز معالم هذا القطاع: الشارع البيزنطي الممتد على 

300 متًرا، المدافن والعمائر الجنائزيّة والنواويس 
الرخامية الموازية للشارع، البرج المدفني، والكنيسة 

ذات المحراب والكنيسة الجنائزية والكنسية الصليبّية، 
المرّمدة ذات الطبقات الثالث، معبد أبولو، الشارع 

الروماني الكائن تحت الشارع البيزنطي، طريق المشاة، 
السبيل المدفني، القناة المعّلقة، ميدان سباق الخيل، 

وصرح الفريق األزرق.

يقع إلى الجنوب من القلعة خارجها، بني في القرن 
الثالث، وقد حّول في العصر البيزنطي إلى كنيسة حملت 

اسم شفيعة المدينة القديسة بربارة. 
وتتعدد المعالم السياحّية األثرية خارج أسوار القلعة، 

ومنها الجامع األموي الكبير، ورأس الخان، ومزار 
روماني في رأس العين، والمقالع الرومانية في ضواحي 

المدينة، وقبة األمجد على تّلة الشيخ عبداهلل، والبوابة 
الرومانية قرب ثكنة الجيش، وقّبة السعادين المملوكّية، 

وقبة دورس األيوبّية، وغيرها.

يعود بناؤه على القرن الثاني بعد الميالد، ويمتاز بكونه أفضل 
الهياكل الرومانّية حفًظا وأبدعها نقًشا وزخرفة. يرتفع على 

دّكة صخرية ارتفاعها 5 أمتار، ويُصعد إليه بدرج ضخم، تقام 
على مصطبته مهرجانات بعلبك الدولية.

مقام السيدة خولة
هو مقام ضخم للسياحة الدينّية حديث البناء، يقع على 

مدخل المدينة ويعد من أكثر األماكن السياحّية استقطاباً 
للزوار في المدينة، يقصده الزائرون من داخل لبنان 

وخارجه على مدار السنة، وتزداد أعدادهم بشكل كبير 
في بعض المناسبات الدينّية.

األسواق القديمة
تبدأ من جانب السور األثري وتتشّعب في المدينة 

وصواًل إلى أسواقها الحديثة، وهي ما تزال تلّبي 
حاجات المستهلكين المحلين والوافدين من أرجاء 

القضاء. يؤّمها يومًيا آالف الباعة والزبائن.

3435 الـــــســـيــاحــة للــجــــمــيـــع فـــي لـــبـــنـــان



3637    الـــــســـيــاحــة للــجــــمــيـــع فـــي لـــبـــنـــان

مقام السيدة خولة
ممارسة الطقوس الدينية

مرجة رأس العين
االستمتاع بالنشاطات 

والخدمات

الفندق
االقامة

المقاهي والمطاعم
االستمتاع بالنشاطات

السلة السياحية التي تم عرضها على البلدية لجعلها دامجة

بناء على ما تقّدم، تم استبعاد:
قلعة بعلبك، فالمواقع األثرية الثالث )اثنان ضمن 

أسوار القلعة: معبدا جوبتير وباخوس؛ والثالث 
خارجها وهو معبد الزهرة( تفتقر إلى التجهيز 

الهندسي، وتجهيزها عملية معقدة ال بد من تضافر 
جهود عدد من اإلدارات فيه، وهو عالي الكلفة.

الملعب الرياضي، نظرا لكونه على أطراف 
المدينة ونشاطاته لم تكن مفعلة قبل العام 2018، 

وهو يستقطب فئة محددة من الناس.

األسواق القديمة، لعدم إمكانية تالؤم مدة 
تجهيزها مع مدة المشروع وتعّدد أصحاب المحال 

التجارية فيها، وصعوبات تتعلق بتجهيز األرصفة.

وبذلك رسي االختيار على:
حديقة رأس العين الستهدافها بنشاط دامج، 
وهي حديقة عامة مخّصصة للتنّزه، تقع في وسط 
المدينة وتعتبر المنطقة المحيطة بها األكثر نشاطاً، 

إن على المستوى السياحي أو االقتصادي في 
المدينة، بحيث تكثر فيها المطاعم والمقاهي. تحيط 

بالحديقة خمسة أرصفة غير مجهزة، كما وأن لها 
سبعة مداخل، أحدها مجهز بمنحدر يحتاج إلى 

بعض التعديالت. كما تتوفر فيها حمامات عامة، 
لكنها تقع على الطبقة األولى من دون إمكانية 

وصول الجميع إليها.

مقام السيدة خولة الديني الستهدافه كمكان 
عام دامج يستخدم للسياحة الدينّية، وذلك للتعاون 
الكبير الذي أبدته إدارة المقام والتعاون الدائم مع 

فريق عمل المشروع.

باإلضافة إلى هذين النموذجين من األماكن العامة، 
سيستكمل الفريق السلة السياحية الدامجة ليصبح 

النموذج متكامالً من حيث تنوع األماكن التي يمكن 
أن يزورها السائح ذو اإلعاقة أو المسن، والعمل 

على تنوع الخدمات التي يمكن أن تلّبى، وذلك من 
خالل استهداف أحد أكبر الفنادق في المدينة، وهو 

فندق "كنعان" الذي يقع قرب حديقة رأس العين، 
باإلضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الموجودة 

في محيط الحديقة، لتصبح دامجة. حّدد الفريق 
خريطة التدخل في المدينة عبر ربط األماكن التي 

سيتّم استهدافها لتشّكل السلة المتكاملة، استناداً إلى 
طبيعة األماكن والخدمات.

نموذجان رائدان
قام فريق المشروع بعدد من الزيارات الميدانية لمدينة بعلبك وجوارها، ولألماكن 
السياحّية فيها، مستعيًنا بمكتب االتحاد في المدينة، وذلك كي يختار سلة سياحية 

متكاملة، يمكن تقديمها كنموذج رائد في بعلبك وقضائها. وقد جال الفريق التقني 
في المواقع األثرية، ومقام السيدة خولة، وحديقة رأس العين، والسوق العتيق 
واألسواق الحديثة في المدينة، باإلضافة إلى المدينة الرياضية المدّشنة حديًثا.

وإثر الزيارات من قبل المهندسين والمعالجين االنشغاليين، عقد فريق المشروع 
سلسلة اجتماعات تقيمّية لألماكن التي استهدفتها الزيارات، خلص بنتيجتها إلى على 

اختيار األماكن وفق المعايير األربعة:
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مقام
السيدة
خولة

بات مقام السيدة خولة بعد ترميمه من أهم 
االماكن السياحية الدينية في المنطقة، واكثرها 
استقطابا للزوار السيما من األشخاص ذوي 

اإلعاقة والمسنين. وهو مكان متاح لجميع 
فئات الزوار بشكل مجاني وهناك حاجة كبيرة 
لتجهيزه. كما أنه مرتبط ارتباطا شديًدا بالسلة 

السياحية التي سعى المشروع إلى جعلها 
دامجة، حيث إنه في األعوام األخيرة، وفي 

ظل تراجع القطاع السياحي بسبب األوضاع 
األمنية كان ملحوظا تطور السياحة الدينية 

في المدينة لتصبح أحد الشرايين األساسية 
لالقتصاد المحلي. كما أن استهداف هذا 

المكان يضيف نوعا مختلفا من النماذج إلى 
مجموعة النماذج السياحية التي يستهدفها 

المشروع عامة في لبنان وبذلك يتمكن 
المشروع من تغطية أكبر عدد ممكن من أنواع 

األماكن السياحية المختلفة.
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وتبريد، توجد سالل نفايات موزعة داخله 
وارتفاعها مناسب.

•  الشجرة المباركة:
توجد داخل المقام شجرة لها أهمّية 

دينّية خاصة، يعتقد الزائرون أنّها مباركة، 
ويتوافدون لرؤيتها، لكن هناك عوائق تمنع 

األشخاص المعوقين من الوصول إليها. 
كذلك أعلمنا المسؤول أن اإلدارة في صدد 

إنشاء متحف تعرض فيه جميع األغراض 
المتعلقة المقام القديم.

•  المكتبة العامة:
في قسم النساء، يوجد مدخل إلى المكتبة 

العامة لكن أمامه درج مؤلف من 4 درجات 
ويحتاج للتجهيز.

•  الطبقة الثانية )قاعة صالة(:
—  يتضمن الطابق الثاني قاعة كبيرة لصالة 
الجمعة، مع منبر. ويمكن الوصول إليها إما 
عبر الدرج الداخلي للمقام أو عبر المدخل 

الخارجي للمقام )وهو مختلف عن المدخل 
الذي وصفناه سابقا وغير مجهز(. وهذا 

المدخل يضم 3 أدراج: الدرج األول في 
الخارج من الباب الخارجي للمقام إلى 

الرصيف الخارجي ارتفاعه 170 سم وعرضه 
620 سم، أما الرصيف فارتفاعه 13 سم.

—  الدرج الثاني يقع بعد الباب الخارجي 
من جهة الداخل وارتفاعه 68 سم وعرضه 

535 سم، وبعد انتهائه صعوًدا توجد مساحة 
مسطحة مساحتها X 620 535 سم.

—  الدرج الثالث يصل إلى باب المصلى 
وارتفاعه 52 سم.

—  كما يوجد مدخل للمصلى خاص 
بالنساء بابه ألمينيوم وأمامه درج مؤلف من 

4 درجات، وارتفاعه 53 سم. توجد حواجز 
كثيرة تحول دون الوصول الى المصلى 

وتحتاج الى تجهيز او تكييف.

•  الباحة الخارجية:
تقع بعد الباحة الصغيرة التي تصل المدخل 

بقسم الرجال والنساء )التابع للحضرة(. وهي 

باحة كبيرة مكشوفة مخصصة للنشاطات، 
تستخدم في فصلي الصيف والربيع، ومحاطة 
بممرات من كل الجهات ترتفع هذه الممرات 

من جهة الخارج 5 سم عن األرض ومن 
جهة الداخل 9 سم، وتحتاج إلى تجهيز 

إلزالة هذه العوائق ليستطيع جميع األشخاص 
الوصول اليها. كما أن البالط المستخدم زلق. 

توجد في الباحة كذلك لوحات وخرائط 
تتضمن معلومات عن المقام وعن مسيرة 

السبايا، وهذه غير متوفرة بالبرايل لذا تقتضي 
التكييف. كما يلحظ غياب الفتات إرشادية 

بألوان مختلفة.

•  أكواخ بيع التذكاريات:
موجودة إلى جانب الباحة، تباع فيها 

التذكاريات الدينية، وبعض المرطبات 
والمأكوالت السريعة. وهي غير تابعة للمقام 

)ملكية خاصة( كوخان منها غير متاحين 
)يوجد عتبات على مدخليهما(. يجب 

التواصل مع أصحابها لتجهيزها.

•  حمامات الرجال:
—  تقع حمامات الرجال تحت األرض، 

وللوصول إليها يتم استخدام الدرج وارتفاعه 
285 سم، أو المنحدر الذي الى جانبه مع 

درابزين )عرضه 134 سم، وطوله 17 متر(. 
لكن نسبة انحدار المنحدر غير مالئمة أبًدا، 
ويشكل استخدامه خطًرا على األشخاص. 
يجب العمل على تعديله أو إيجاد حلول 

بديلة وتوفير ممر للمكفوفين ووضع الفتات.
—  داخل الحمام، توجد مغاسل خارجية 

وباب داخلي حديد أمامه درجة نصف 
دائرية ارتفاعها 20 سم، يفتح إلى الداخل 
ويؤدي إلى باحة فيها مغاسل داخلية غير 

مجهزة ومغاسل للوضوء غير مجهزة، و8 
حمامات غير مجهزة معظمها عربي، وال 

يمكن للألشخاص المعوقين الوصول إليها 
واستخدامها. 

—  من الجهة األخرى لباحة حمامات 
الرجال في الخارج يتم بناء 4 حمامات 

جديدة ومغاسل خارجها مفرغة، يمكن العمل 
على تجهيز أحد هذه الحمامات والمغاسل، 

وفقا للمعايير المالئمة وإزالة العوائق 
الموجودة وتوفير التجهيزات المالئمة لجميع 
الفئات بمن فيهم قصار القامة. كذلك يوجد 

لوحات كبيرة تتضمن أدعية خاصة بالوضوء، 
يجب تكييفها لتصبح مالئمة للمكفوفين.

•  حمامات النساء:
—  تقع حمامات النساء تحت األرض، على 

مدخلها يوجد الفتة غير مجهزة لألشخاص 
المكفوفين. للوصول إليها يستخدم درج 
ارتفاعه 285 سم، أو المنحدر الذي إلى 

جانبه مع درابزين )عرضه 134 سم وطوله 
17 متر(. لكن نسبة انحداره غير مالئمةـ أبدا 

ويشكل استخدامه خطًرا على األشخاص. 
لذا يجب العمل على تعديله أو ايجاد حلول 

بديلة وتوفير ممر للمكفوفين.
—  الوصف العام مشابه لحمامات الرجال 

مع فارق بقياس الدرجة النصف دائرية 
الموجودة أمام الباب الحديدي التي يبلغ 

ارتفاعها 13 سم، وهناك مساحة كافية أمامها 
وإلى جانبها إلنشاء منحدر.

—  كذلك تتضمن حمامات النساء 
باكادوش، لكن غير مجهز يجب العمل على 
تجهيزه وتجهيز الحمام االفرنجي، نظرا لعدم 

وجود حمامات قيد اإلنشاء في قسم النساء 
كما هي الحال في قسم الرجال. يجب العمل 

على تجهيز الحمامات الموجودة.
—  المغاسل ومغاسل الوضوء غير مجهزة، 
يجب العمل على تجهيز المغاسل في الجهة 

األخرى لحمام النساء التي يمكن تفريغها.
—  يوجد في الحمامات أنواع مختلفة من 

صنابير المياه )الحنفيات( المستخدمة ولكنها 
غير مالئمة ويجب استبدال الصنبور الموجود 

على المغسلة المنوي تجهيزها بآخر أكثر 
مالءمة. كذلك توفير موزع صابون أصغر 
حجًما يسهل استخدامه، وإضافة لوحات 

توجيه مكاني وارشادية في الحمامات.

1. في التقييم
المدخل، الجامع الكبير، الحضرة )محيط 

ضريح السيدة خولة قسمان أحدهما للرجال 
وآخر للنساء، الطابق الثاني مخصص 

للصالة، المكتبة العامة، الشجرة المباركة، 
باحة خارجية كبيرة، أكواخ لبيع التذكاريات، 

حمامات للرجال، حمامات للنساء. 
وفيما يلي وصف تفصيلي للمقام مع العوائق 

وفق نتائج التقييم الميداني، فبشكل عام 
هناك الكثير من العوائق التي سيتم العمل إلى 

تعديلها في المقام كما تجدر االشارة الى 
عدم توفر خريطة تشمل جميع اقسام على 

المدخل لمساعدة الزوار في التوجه كما ال 
توجد الفتات إرشادية تدل على األماكن.

•  المدخل:
—  ال توجد مواقف مخصصة لألشخاص 

المعوقين. 
—  توجد بوابة أمنية على المدخل بجانبها 

مكتب صغير لرجال األمن. 
—  يسمح لألشخاص المعوقين بالدخول 
بسياراتهم إلى الداخل على أن يكون معهم 

مرافق ليخرج السيارة إلى الموقف. 
—  بعد المرور بالبوابة األمنية نتجه يساًرا 

إلى المدخل الذي يتقدمه منحدر صغير 
يحتاج إلى التعديل من حيث نسبة انحداره. 
—  ال يوجد اي لوحات ارشادية كذلك ال 

توجد ممرات لألشخاص المكفوفين. 
—  المدخل االساسي أمامه درج ارتفاعه 
225 سم، وبعد الدرج توجد غرفة تفتيش، 

لكن االشخاص المعوقين والمسنين ال 
يمرون بها، إذ يتم تفتيشهم خارجها عند 
المنحدر، وإلى جانبه مدخل ثان له بوابة 

حديد كبيرة تفتح فقط عند وصول شخص 
لديه إعاقة أو مسن )اي عندما يبلغ أفراد 

األمن الموظفين بذلك فيأتون للمساعدة(. 
—  هذا المدخل مجهز بمنحدر طويل 

عرضه 312 سم، لكن نسبة انحداره غير 
مالئمة أي ال يستطيع الشخص التنقل بمفرده 

باستقاللية، كما أن المنحدر غير مسقوف 
ليحمي الزوار من األمطار وغير مزود 

بدرابزين. البالط المستخدم مانع لالنزالق 
ولكن هناك فواصل بين البالط، يمكن ان 

تكون مزعجة. يجب تعديل المنحدر..

 •  الباحة الصغيرة )تصل ما بين المدخل
وأماكن الزيارة(:

تفضي إلى أبواب المقام الداخلية، ال يوجد 
فيها عوائق، لكن البالط المستخدم قابل 

لالنزالق، وهو غير آمن للمسنين واألشخاص 
الذين لديهم مشاكل بالتوازن، كذلك ال 

تتضمن ممرات استداللية للمكفوفين، وال 
يوجد فيها الفتات إرشادية للتوجه المكاني. 

وهي غير مسقوفة. تحتاج إلى تعديالت.

•  الحضرة )محيط ضريح السيدة خولة 
االماكن المخصصة للزيارة في قسمي الرجال 

والنساء(:
—  المداخل الداخلية المؤدية الى الحضرة 

)يوجد مدخالن للرجال ومدخل للنساء(، 
مدخل الرجال توجد أمامه حافة من الرخام 

األسود، ارتفاعها 19 سم، وهو مجهز 
بمنحدرين صغيرين على طرفيه، مجهزين 
بمانع لالنزالق، لكن نسبة انحدارهما غير 
مالئمة ويجب تعديلهما. أمام المنحدرين 
يوجد باب خشب كبير يفتح إلى الداخل 

عرضه 220 سم، وعرض الدرفة الواحدة 90 
سم، من دون اي عتبات. مدخل النساء أمامه 
عتبة، لكنه غير مجهز بمنحدر، وعرض الباب 

الخشبي 90 سم، وهو يفتح إلى الداخل.
—  داخل القسم المخصص للنساء توجد 
غرفة لخلع األحذية وارتداء العباءات قبل 

دخول المقام، مساحتها جيدة، لكن المنصة 
التي يتم تسليم األحذية عليها مرتفعة )121 

سم(. يجب تعديلها.
—  داخل قسم الرجال توجد غرفة واسعة 

لخلع األحذية وتسليمها، لتوضع ضمن 
خزانة ولكن المنصة مرتفعة )121 سم(. 

يجب تعديلها. كما يوجد باب خشبي يدخل 
منه الشخص إلى الحضرة عرضه مشابه 

للباب األول، وال يوجد أي عوائق تذكر فيما 
عدا غياب التجهيزات الخاصة بالمكفوفين 

)تجهيزات سمعية ولمسية برايل، والممرات 

االستداللية( وغياب الالفتات اإلرشادية. 
—  داخل المقام من الجهتين، قسم الرجال 

وقسم النساء، هناك مساحات واسعة جدا 
للصالة والزيارة والبالط مغطى بالسجاد 

بشكل كامل مما يمكن أن يعيق تنقل 
األشخاص مستخدمي الكراسي المتحركة، 

واالشخاص المسنين مستخدمي الوكر. 
—  يحيط بالحضرة )الضريح( من كل 

الجهات درج مؤلف من درجتين ارتفاعه 
30 سم وعمق كل درجة 39 سم، ومن ثم 
يوجد مساحة خالية من العوائق بين الدرج 

والحضرة 720 سم. وهذا الدرج يشكل 
عائقا لألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين. 

يجب تعديل الدرج واستحداث ممر خال من 
السجاد مغطى بطبقة مانعة لالنزالق، نظرا 

لكون البالط الموجود قابل لالنزالق.
—  في قسم الرجال يوجد مسرح يتم 
استخدامه خالل المناسبات واألنشطة 

والمسرحيات )احياء مراسم عاشوراء، المولد 
النبوي الشريف، والمحاضرات والندوات(. 

هذا المسرح غير مجهز.
—  داخل المقام )في قسمي الرجال والنساء 

توجد مكتبات صغيرة للمصاحف وكتب 
األدعية بإمكان الزوار استخدامها للعبادة، 
ارتفاعها مناسب، ولكن ال يوجد أي كتب 

ناطقة أو بأحرف البرايل، فهذه الوسائل 
غير متوفرة لألشخاص المكفوفين. كذلك 
الالفتاتت االرشادية الموجودة ألوانها غير 
مالئمة ويجب تعديلها وتوفيرها بالبريال 

أيضا.
—  العلبة المخصصة ألقراص السجود 

المستخدمة في الصالة تقع على ارتفاع 100 
سم، وهي مالئمة.

—  يوجد داخل المقام العديد من الطاوالت 
التي يستخدمها المسنون للصالة وقراءة 

القرآن الكريم بارتفاعات مختلفة تتراوح بين 
69 و81 سم. ولكن يصعب على األشخاص 

ذوي االعاقة استخدامها، وال توجد طاولة 
معدلة لألشخاص ذوي االعاقة مستخدمي 

الكرسي المتحرك. يجب توفير هذا النوع من 
الطاوالت.

—  المقام مجهز بإضاءة جيدة وتدفئة 
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التقييمالنتائجمعايير خطة العمل

ون
طوع

لمت
ن وا

ملو
لعا

تدريب العاملين الموجودين عند ا
المدخل على كيفية دعم شخص لديه 

إعاقة، وتدريب عملي عند وصول عدد 
من األشخاص لديهم إعاقة حركية.

لم يتم بعد بانتظار استكمال العمل 
بالبيئة المكانية في المقام

الحقًا

تدريب العاملين والمتطوعين على دعم 
ومرافقة االشخاص المعوقين

سيتم عمليًا عند زيارة عدد من 
األشخاص المعوقين الى المكان.

الحقًا

ات
دم

الخ

توفير الفتة تدل على موقع الموقف 
المخصص وخريطة للمكان.

بات موقع الموقف واضًحا، لكن لم 
تتوفر بعد خارطة للمكان.

تم 
الحقًا

توفير الفتة تدل على موقع 
المنحدرات.

توفير جداريات بألوان متضاربة وخط 
كبير.

بات موقع المنحدرات الخارجية 
واضحا وال يحتاج إلى الفتة، كما 

أنه أزيلت العقبات في الداخل 
من دون الحاجة الستحداث 

منحدرات.
لم تتوفر بعد المعلومات في 

الداخل بشكل دامج.

تم 

الحقًا

توفير أكياس لتغليف الحذاء، غطاء 
كاوتشوك لدواليب الكرسي، وكرسي 

بجانب مكان تسليم االحذية.

تم توفير كراس متحركة لمن 
يحتاجها.

يمكن للشخص الدخول مستخدمًا 
كرسيه.

تتوفر أكياس لألحذية لمن 
يحتاجها

تم

توفير مصحف ناطق أو جهاز إلكتروني 
عليه األدعية والزيارات، كي يستطيع 
شخص لديه إعاقة بصرية االستفادة 

منه

الحقًالم يتوفر

 2. التخطيط لتحويل المكان
الى دامج:

3. متابعة التنفيذ واالنتاج:

عقد فريق عمل المشروع عدًدا من 
االجتماعات، واستمع بشكل فّصل إلى 

المقترحات التي خرج بها المهندس، 
وصاغ خطة عمل تقتضي االنتهاء 

السريع من تنفيذ عدد من الخطوات 
التي من شأنها أن تجعل المكان 

دامًجا بالتعاون مع إدارته، وذلك على 
ثالثة صعد: البيئة المكانية، العاملون 

والمتطوعون، والخدمات.

التقييمالنتائجمعايير خطة العمل

نية
مكا

ة ال
لبيئ

ا

اتاحة المرور من الموقف الخلفي إلى 
الباحة الخارجية عبر إزالة العقبات.

كل درجة متوفرة يجب تأمين منحدر 
عليها بعرض 90 سم وطول متر واحد، 
لكل 20 سم ارتفاع )نسبة انحدار %5(

تم استحداث مدخل جديد لجميع 
الزوار من الجهة الخلفية، حيث 

أصبح الوضع كالتالي:
توفر موقف في مقابل المدخل

توفر منحدر لجهة النساء وآخر 
لجهة الرجال بعرض وطول 

مناسبين.
توفر كراسي متحركة عند باب 

المقام.

تم

إتاحة الوصول للباحة الخارجية عبر 
تجهيز األدراج بمنحدرات:

بعرض 90 سم و طول متر لكل 20 
سم ارتفاع )نسبة انحدار %5(

ازيلت جميع األدراج الخارجية 
وباتت األرض مسطحة بالكامل.

تم

اتاحة الدخول إلى المقام عبر تعديل 
المنحدر من جهة الرجال واستحداث 
اخر من جهة النساء بعرض 90 سم 

وطول متر لكل 20 سم ارتفاع )نسبة 
انحدار %5(

لم يتم تعديل المنحدر الموجود 
بعد، أشار الشخص الذي رافقنا 

بالجولة إلى ان الورشة ستصل إلى 
الباب الحقًا ولم يتم استحداث 

منحدر من جهة النساء.

الحقًا

تخفيض طاولة تسليم األحذية كي 
ال يتجاوز ارتفاعها 120 سم للحافة 

العلوية.

الحقًالم يتم بعد

استحداث منحدر على الدرج بجانب 
الحضرة في القسمين: خشبي او 

حديدي

تم استحداث منحدر خشبي، إال 
أن معاييره غير دقيقة ويجب 

استبداله بآخر أطول.

تم بشكل 
غير صحيح 
ويعمل على 

تعديله.

تعديل الحمامات في القسمين: 
تزويد الدرج من الجهتين بمنحدر او 

مصعد هيدروليكي.
حجرة الحمام 200*220 سم.

كرسي الحمام في وسط الحائط وعلى 
جانبيها مساحات فارغة بعرض 90 

سم.
المغسلة بال عوائق والمرأة تبدأ من 

ارتفاع 90 سم.
حنفية المغسلة خالط

الباب يفتح للخارج بعرض 90 سم.
توفير جرس انذار في الداخل

تأمين كرسي للوضوء.

تم تجهيز األدراج بمنحدرات اال 
ان معاييرها غير صحيحة.

تم استحداث مجموعة حمامات 
"افرنجي" اال ان اي منها ال يلبي 

المعايير المذكورة في الخطة.
-تتوفر كرسي بالستك حايًا في 

موقع الوضوء.

تم وسيتم 
تعديله على 
ان يناقش 
ذلك مع 

المهندس 
المعني
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خريطة تقييم العوائق الموجودة في منتزه رأس العين )ملحق رقم 5(

مهرجان
كبار صغار

"كبار صغار"، مهرجان ترفيهي سنوي يجمع 
األشخاص المعوقين وغير المعوقين في مكان 

يمكنهم أن يمارسوا فيه عدًدا من األنشطة 
الترفيهية، أختار فريق عمل المشروع تنفيذه 

في حديقة رأس العين في مدينة بعلبك، وهي 
حديقة عامة يقصدنا أهل المدينة والوافدون 

غليها لقضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة. 
وكأي نشاط دامج، يمّر بفترة التحضير، وانتقاء 

فريق العمل، ثم التنفيذ والتقييم.

يهدف المهرجان إلى تحقيق األهداف التالية:
—  رفع الوعي لدى جميع رواد المرجة 

حول اإلعاقة والتنوع.
—  صناعة مشهد حضاري يضم كل الناس 

)اطفال معوقون/ غير معوقين، أشخاص 
متعددو الجنسيات...( يلعبون ويمرحون 

سوياً.
—  التسويق للسلة السياحية الدامجة في 
منطقة بعلبك، ومنافعها المحلية والوطنية.

1/1

1/2

4

3/2

3/1
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2. مسار التحضير:
•  التواصل مع البلدية ألخذ الموافقة:

—  تحضير تصور موجز عن المهرجان وأهدافه، 
توقيته وتاريخه.

—  حصر التواريخ بخيارين كي تختار البلدية بينها.

•  ابتكار النشاطات والئحة اللوجستيات:
الحرص على اختيار نشاطات يستطيع الجميع اللعب 

بها )المرونة في تنفيذها بعدة طرق ووجود بدائل 
للتواصل وغيره(. وهذا ما تم القيام به عند ابتكار 

االنشطة المتوفرة في الجدول التالي:

المسؤوليناللوجستياتوصف النشاطاسم النشاط

عبة
ة ول

طاب

الطابة االيجابية

يمكن ان يلعب هذه اللعبة شخصان او اكثر:
 يتبادل األشخاص الطابة باليدين أو الرأس

او بالركل.

يقول أو يكتب كل العب شيئا ايجابيا على الطابة وهو 
يرسلها للشخص اآلخر. )حلو، بتقدر، رائع، ناجح، مميز، 

واثق...(

لماذا؟ يختتم اللعب مع الالعبين بمعلومة من المسؤول 
يقول فيها إن ما نقوله لبعضنا البعض يصنع كل الفرق 

ويوزع صورة تضم مصطلحات التنوع.

تحتاج لشخص واحد: طابة واحدة متوسطة الحجم.
ميسر نشيط وصوته 

مرتفع.

الطابات النشيطة

وجود 3 طابات بعدة مقاسات.
يلعب هذه اللعبة على االقل 6 اشخاص.

ترمى الطابات الثالث سويًا وعلى الالعبين اال يسمحوا 
ألي منها بالسقوط أرضًا.

لماذا؟ يختتم المسؤول النشاط بأن يصب التركيز على ما 
يريده الالعبون وأن التعاون مع اآلخرين يسهل عملية 

الوصول.
األشخاص المعوقون يحتاجون للوصول الى جميع 

حقوقهم، لذلك فلنتعاون للوصول.

شخص مسؤول3 طابات متعددة االحجام

الطابة العمالقة

طابة gymball يمكن للطفل/ الشخص أن يلعب بها 
وحده بحضور شخص مسؤول.

* النشاط الثاني: يحملها شخصان بين ظهرهما ويجب 
الوصول بها إلى نقطة معينة من دون ان تقع ارضًا.

لماذا؟ التعاون بين أبناء المجتمع يسمح للجميع بالعيش 
بكرامة واستقاللية )جملة مكتوبة في رسالة عند نقطة 

الوصول مع بونبون هدية(.

gymball شخص مسؤولطابة

 1. في التخطيط لمهرجان
ترفيهي دامج:

وضــع فريــق عمــل المشــروع تصــوًرا عاًما، يقتضي بأن 
يقوم مشــروع الســياحة للجميع في لبنان بتنفيذ نشــاط 

ترفيهــي توعــوي فــي مرجــة رأس العين. يدخل فيه 
عدد من األنشــطة: األلعاب الترفيهية التي تســتهدف 

الجنســين، وجميع الفئات العمرية. يســعى من خالل 
تنظيــم هــذا المهرجــان إلــى صناعــة النموذج األولي في 
موضــوع تحضيــر أي مهرجــان والــذي يجب ان يتمتع 

بالمعاييــر التالية:

الموقع الحالي للمهرجانالمعايير

المكان متاح للجميع: يمكن للجميع 
الدخول اليه واستخدامه.

محقق:
−  المكان مجهز بمنحدر يسمح 

لألشخاص المعوقين حركيًا بالدخول.
−  نوعية األرض مناسبة )بحسب معايير 

الحد األدنى( للتنقل في المكان.
في ما يتعلق باألشخاص المعوقين بصريًا 

وسمعيًا:

غير محقق:
−  سيعمل فريق االتحاد على وضع الفتات 

في المكان لمساعدة الناس على التنقل 
بشكل مستقل.

−  سيعمل فريق االتحاد لوجستيًا على 
تدريب متطوعين يمكنهم مساعدة 

االشخاص المعوقين بصريًا على الوصول 
والتنقل في المكان.

النشاطات تستهدف الجميع من حيث 
نوعيتها:

−		سمعي / بصري/ لمسي.
−		وجود عدة خيارات للعب 

سيعمل فريق االتحاد على اختيار هذه 
األنشطة.

مقدمو الخدمة مؤهلون ويتبنون مفهوم 
االختالف والتنوع

سيعمل فريق االتحاد على تدريب 
المتطوعين لتقديم الخدمة بالشكل الصحيح.
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المسؤوليناللوجستياتوصف النشاطاسم النشاط

مع
س

المسرح الصامت

يلعب اللعبة مجموعة
حيث توجد مجموعة كلمات يجب أن يتم تحزيرها من 

شخص واحد لآلخرين.

لماذا؟ لغة الجسد هي اللغة األكثر انتشاًرا بين الناس وهي 
األهم لألشخاص المعوقين سمعيًا.

فهم ال يستطيعون استخدام الكلمات لكنهم يستطيعون 
التواصل بوسائل اخرى.

الئحة بالكلمات/ الجمل للتحزير.
سلة لوضع الكلمات داخلها

جدارية تحوي بعض المعلومات 
عن لغة االشارة

شخص

هجي شفافي

لعبة من شخصين.
يتلفظ األول بمجموعة أحرف منفردة من دون صوت.

على اآلخر رصد األحرف وإعطاء كلمة مفيدة منها.
االشخاص المعوقون سمعيا يتقنون مهارة قراءة الشفاه لمن 

تدرب عليها.

اوراق مطبوعة عليها أحرف غير 
مرتبة لكلمات.

سلة - علبة لوضع األوراق في 
داخلها.

شخص

ات
نوع

م

منصة سباق
ركض

سباق على الكراسي.
سباق باستخدام العكاز...

كرسي متحرك عدد 2
عكازات عدد 6

حبل
كيس خيش عدد 2

شخصان

منصة رقص
تقليد رقصات من فيديو

الرقص العشوائي
الدبكة

شاشة 
بروجيكتور

شخص

شخصدائرة وسهامالسهام نحو محور الدائرةالى الهدف

شخصمنصة رسم لألطفال يمكنهم تلوين صور محددة مسبقًارسم وتلوين

كتاب 
الذكريات/ 

عبالك تقلنا شي؟

شخصيدون الحضور رأيهم بالنشاط وما استفادوا منه

بذلك فإن الفريق المباشر الذي سيطبق النشاط سيتألف من:
—  منسق عام: يدرك جميع األنشطة ولديه مهارة عالية في حل النزاعات.

—  18 شخًصا متطوعاً، مسؤولين عن زوايا وأنشطة المهرجان.
—  5 أشخاص يتنقلون بين الناس ويوجهونهم.

—  شخصان عند الباب المجهز، يوجهان الناس نحو المهرجان للمشاركة فيه.

المسؤوليناللوجستياتوصف النشاطاسم النشاط

س
لم

بحر طحين

تتم تخبئة أغراض ومجموعة صور في وعاء كبير )جاط( 
مع الطحين.=

يطلب من الالعب إخراج صورة شيء ما بدون النظر 
)لن يستطيع - نقول له بأننا نفعل ذلك عندما نطلب من 

شخص ما أن يقوم بشيء ما ال يالئم احتياجاته( 

ثم نلعب اللعبة بشكلها الصحيح ونطلب من الشخص 
إلخراج غرض ما )إما نقول له أو نريه صورته(

طحين او رمل
وعاء )جاط( كبير

صور أغراض من الحياة اليومية 
)نسختان عن كل صورة(

أغراض من الحياة اليومية: شوكة، 
ملعقة، مكعب خشبي، غطاء قنينة 

ماء، قلم، وردة بالستيك، مثلث 
خشبي، مفك، لعبة صغيرة.

شخص مسؤول

مش شايف

ُتعصب عينا المشترك بعصابة
عليه أن يتلمس الشكل أو الصورة النافرة ويحزر ما هي.

لماذا؟ هكذا يرى الشخص الكفيف، يستخدم اللمس 
الستكشاف المكان.

عصابة عدد 2.
اشكال هندسية.

صور نافرة )بالستيك(
كلمات نافرة.

شخص واحد

بمشي على 
كالمك

ُتعصب عينا المشترك بعصابة
نقوم بلفه في أرضه.

عليه ان يتبع إرشادات لفظية من المسؤول كي يصل الى 
هدفه )صندوق الدنيا(

لماذا؟ هكذا نساعد شخص ال يرى على التوجه في المكان.

عصابة عدد 2.
صندوق كارتون.

العاب وبونبون وشوكوال.

شخص

صر
ب

مش كل شي 
بشوفوا حقيقي

صور متداخلة
يلعب شخصان ضد بعضهما البعض، وعلى كل منهم أن 

يجيب على السؤال بشكل أسرع من األخر )كم دائرة 
يوجد(

لماذا؟ هناك أفكار يتداولها المجتمع عن الشخص المعوق 
غير صحيحة. فليس كل ما نراه او نسمعه حقيقة.

تجربتك اليوم ستريك العكس.

 مجموعة صور متداخلة
)كل صورة نسختان( مجلدة.

شخصان

ارسم وحزرني

يلعب شخصان ضد شخصين
يجلس كل منهم ظهره لألخر

على أخدهم أن يرسم رسمة ويصفها لآلخر كي يرسم 
مثلها.

يمكن أن يسميها وردة منزل...
أو يصف تفاصيلها.

الفريق الرابح هو من رسم نفس الصورة
لماذا؟ تختلف نظرة كل منا لإلعاقة بحسب تجارب وما 
تلقيناه من الخارج إال ان الحقيقة اننا جميعا مختلفين كما 

اختلفت الرسمات.

ورق أبيض.

اقالم تلوين.
اقالم رصاص.

شخصان
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خريطة ومناظير اقتراحات التكييف لمنتزه رأس العين

3. في المتابعة والتنفيذ:

في مرحلة ما قبل التنفيذ تم تدريب فريق 
من المتطوعين )20 شخص( حول أهداف 

النشاط، كيفية تنفيذه، ماهية السياحة الدامجة 
وأهمية توفر العناصر الثالث )تجهيز البيئة 
المكانية، توفير االدوات المساعدة وتوفر 

الثقافة الدامجة( لتحقيق أهداف ذلك. فيما 
يتعلق باختيار التاريخ: فقد تم ايجاز النشاط 
الى يوم واحد نظراً لفعالية ذلك وتم اختيار 

يوم الجمعة، 10 آب/ أغسطس 2018، كونه 
يوم عطلة في منطقة بعلبك، وتتوافد الناس 

فيه الى المرجة. وفيما يتعلق بالحضور: فقد 
تم ارسال دعوات لكل الجمعيات التي تعنى 
باإلعاقة في المنطقة كما تم دعوة كل اعضاء 

ومتطوعي االتحاد.

•  التحضير الصباحي:
وصل الفريق الى المرجة عند الساعة الثامنة 

والنصف صباحاً حيث تم توزيع الالفتات 
المجهزة، توزيع أماكن النشاطات وتوزيع 

الفريق كل على نشاط كما تحضير عدد جديد 
من المتطوعين )10 اشخاص( للمشاركة في 

النشاطات.
•  البدء باألنشطة:

توافد الحضور في المرجة الى األلعاب منذ 
البدائية عند الساعة العاشرة صباحاً حيث 
استمتعوا بما قدمه الفريق والمتطوعون، 

ولعب األطفال مع أهلهم باأللعاب نفسها، 
كما توفرت بدائل لكل األنشطة.

•  ظهر في الحضور أشخاص لديهم اعاقات 
سمعية، بصرية، حركية وفكرية )توحد، 
متالزمة داون، تأخر في النمو الفكري(.

•  كما شارك في النشاط أشخاص من 
مختلف الجنسيات واألعمار مما عكس 

مشهد حضاري مميز عن احترام االختالف 
والتنوع وبادر الجميع للتواصل بشكل ايجابي 
ودامج مع األشخاص المعوقين ممن يديرون 

األلعاب )متطوعي االتحاد( واخرين من 
الحضور.

•  تم تنفيذ جميع النشاطات المذكورة في 
الخطة بشكل صحيح وفعال مع وجود مرنة 
عالية لدى الجميع لتكييف هذه االنشطة بما 

يسمح للجميع بالمشاركة.



مهرجان جبلنا

مدخل الباروك
الدرب
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نموذجان رائدان
تقوم إدارة المحمية برسم السياسات وتنفيذ البرامج والمشاريع وبناء قدرات 

المستفيدين، من مزارعين وعاملين في القطاع السياحي، لتطوير الخدمات المقّدمة 
بما ينسجم مع توّجهات التنمية المستدامة. وقد أثمر التشبيك بين "االتحاد اللبناني 

لألشخاص المعوقين حركًيا" وإدارة المحمية في بناء شراكة وطيدة، قائمة على إدراج 
قضية الدمج في صلب مفهوم االستدامة، يظهر ذلك في عدد من المبادرات التي قامت 

بها اللجنة، على مستوى تجهيز وتكييف بيوت الضيافة ودرب من دروب المحمية.

واستمر التواصل مع اللجنة بهدف تنظيم الزيارات 
المستمّرة لفريق المشروع، وركزت الزيارات 
التي قامت بها المعالجة االنشغالية المسؤولة 
والمهندس، على اختيار سّلة خدمات سياحية 
دامجة في المنطقة، مع لحظ إمكانية وصول 

األشخاص المعوقين إلى داخل المحمّية بشكل 
مستقل. كما رصد الفريق كذلك الموارد السياحية 

في المحمية ومحيطها، من الفنادق وبيوت الضيافة، 
والمطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والخدمات 

السياحية األخرى مثل مسير درب الجبل، وغيرها. 
ورصد الفريق المعالم واألبنية األثرية مثل قلعة 

نيحا، ساحة دير القمر، قصور بيت الدين، ونسيج 
البلدات التراثي، االحتفاالت والمهرجانات 

والمعارض والمتاحف، ومهرجان الطيور، وأجرى 
دراسة عن األنشطة الرياضية المتنوعة. 

 وخلص فريق عمل المشروع الى تقديم
سلة سياحّية:

المحمية
االستمتاع بالنشاطات 

الطبيعية

جبلنا
مهرجان موسمي دامج

المطاعم
االستمتاع بالنشاطات 

والخدمات
بيوت الضيافة

االقامة

السلة السياحية التي تم عرضها على البلدية لجعلها دامجة

أنشئت محمّية أرز الشوف الطبيعّية بتاريخ 29 تموز/ 
يوليو 1996، بموجب القانون 1996/532، وتديرها لجنة 

خاصة بالتعاون مع جمعية أرز الشوف وتحت إشراف 
وزارة البيئة. وهي تعد كبرى المحميات الطبيعية في لبنان، 

تمتّد من ضهر البيدر شمااًل إلى جبل نيحا جنوًبا. تغطي 
هذه المحمّية غابات السنديان لجهة منحدراتها الشمالية 

الشرقّية والجنوبية الشرقّية، وأكثر ما تشتهر به غابات 
األرز الثالث: غابة معاصر الشوف، غابة الباروك، وغابة 

عين زحلتا – بمهرية والتي تقدر بربع مساحة ما تبقى 
من غابات األرز في لبنان. يقدر عمر بعض األشجار في 

المحمية بألفي سنة، وتشكل المحمية نظًرا لمساحتها 
موقًعا مالئًما للحفاظ على أصناف من الحيوانات 

والطيور؛ باإلضافة إلى كونها مقصًدا للسياح بهدف التسلق 
الصعب والرياضة ومشاهدة الطيور وركوب الدراجات 

والمشي على الثلج.

أما بلدة معاصر الشوف، حيث ينظم المهرجان السنوي، 
فهي ملتحقة بسفح جبل المعاصر، الذي تكسوه غابة من 
األرز، وهي امتداد ألرز الباروك ضمن المحمية الطبيعية. 

ومن أعلى قمم نيحا – الباروك المشرفة على القرية، 
التي ترتفع 1940 متًرا عن سطح البحر، يمكن للمتنزه 
أن يتمتع بالمناظر الطبيعّية من سهل البقاع إلى مجرى 

الليطاني وبحيرة القرعون. 

لعب األرز، رمز لبنان الوطني، دوًرا مهّما في ثقافات 
الشرق القديمة، وفي التجارة والطقوس الدينية، حيث ورد 
ذكره في األسفار القديمة، وبدأ استثماره في األلف الثالث 

قبل الميالد، عندما باتت مدن الساحل الكنعاني تصّدره 
إلى مصر. وقد صنع الفينيقّيون منه السفن، وبنى بخشبه 

ملك صور حيرام هيكل قصر الملك سليمان.

لكّن لبنان لم يعد يحتفظ إال بعدد قليل من أجمات األرز، 
المبعثرة في أرجائه على ارتفاعات تتراوح بين 1500 

و2000 متر فوق سطح البحر. وأكبر تلك المناطق مساحة 
"محمية أرز الشوف"، حيث تذخر بأجمة "أرز الباروك"، 

وهي أحسن حااًل وأفضل حماية من أجمات األرز اللبنانّية 
كلها، يضاف إليها أجمتا عين زحلتا، ومعاصر الشوف في 

المنطقة عينها.

أرز الشوف
أرز الشوف حديثاًأرز الشوف قديماً
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خريطة وصور المعوقات عند مدخل المحمية في الباروك

محمّية
أرز الشوف

تسعى المحمية بجهود جبارة وأفكار مبدعة 
الى تعزيز عالقة االنسان بمحيطه الطبيعي. 

تحولت ومنذ تاريخ انشائها منذ 22 عاماً إلى 
مقصد يتزايد سنوًيا عدد زواره. بادرت إدارة 

المحمية إلى تبني مفهوم السياحة الدامجة 
للجميع من خالل تكييف بيتين من بيوت 

الضيافة المنتشرة في القرى الجبلية الستقبال 
األشخاص المعوقين والعمل على تكييف 

بعض الدروب الوعرة داخل المحمية.

وقد وفرت الزيارات المتخصصة للمواقع 
المختارة، المعلومات الضرورية للبدء في 

اختيار طبيعة التدخل من قبل المشروع، وفق 
المالحظات التالية:

• يوجد حالياً أربعة مداخل للمحمية، جميعها 
من الجهة الغربية لجبل الباروك، وهي: بمهريه 

- عين زحلتا والباروك والمعاصر ونيحا، 
وقد استحدث حالياً مدخل من بلدة مرستي، 

ويجري العمل على استحداث مدخل من 
المقلب الشرقي لجبل الباروك في بلدة بمهريه.

• تتنوع األنشطة داخل المحمّية وخارجها. 
في الداخل تتوزع األنشطة السياحّية البيئّية 

من المشي في الدروب الوعرة حتى في أيام 
الشتاء، تصوير المناظر والطيور والحيوانات.

• التنقل داخل المحمية: طبيعة المحمية وعرة، 
لذلك نسعى إلى تجهيز بعض الممّرات التي 

تسمح للجميع بالتنقل في الداخل والتمتع 
بالطبيعة. يتوفر حالياً ممر واحد مجهز بطول 

300 متر لجهة مدخل الباروك.

• بيت الضيافة في الخريبة: هو وحدة إقامة 
مستقلة مع منتفعاتها، مجّهز بشكل مسبق من 

قبل "االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين 
حركًيا"، ولكنه بحاجة الستكمال بعض 

التجهيزات الداخلية.

• وجود مطعم على السفح الشرقي من جبل 
الباروك في بلدة عّميق، يمتاز بأنه مبنى صديق 

للبيئة، وهو موقع غير مجهز.
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خريطة وصور اقتراحات التكييف عند مدخل المحمية في الباروك

1. مدخل المحمية من جهة الباروك

2. العوائق الهندسية القائمة 

3. االقتراحات الهندسية والحلول

يتم الدخول الى حرم المحمية من خالل 
خمسة مداخل وهي: بمهريه – عين زحلتا، 

الباروك، معاصر الشوف، مرستي، نيحا. 
ولوحظ أن مدخل الباروك هو األكثر نشاًطا 

للزوار، فاختير إلجراء التدخل التكييفي.

نتيجة الكشف والمسح للموقع، لجهة تحديد 
العوائق الهندسية المعيقة لوصول االشخاص 

المعوقين الى مدخل المحمية.

تلخص تلك العوائق بغياب:
—  المواقف المخصصة لألشخاص 

المعوقين.
 —  المنحدرات المالئمة لدخول اكشاك

بيع المنتوجات المحلية.
 —  الممر المجهز للوصول من الموقف

الى االكشاش.
—  اللوحات االرشادية.

—  دورة المياه.

—  تخصيص مواقف لسيارات االشخاص 
المعوقين.

—  تجهيز ممر مالئم مع مساند جديد للمشاة 
من الموقف الى االكواخ.

—  تركيب منحدرات خشبية عند مداخل 
االكواخ.

—  تجهيز دورة مياه.
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مهرجان
جبلنا

تشارك لجنة المحمّية بلدية معاصر الشوف 
بتنظيم "مهرجان جبلنا" السنوي منذ العام 

2007. وقد استهدف مشروع السياحة للجميع 
المهرجان السنوي، لضّمه إلى الئحة المشاريع 
النموذجّية الدامجة كنشاط دامج أثناء التحضير 
لمهرجان جبلنا – 2017، وشارك فيه كنموذج 

عن اإلعداد لنشاط دامج بالتعاون مع اللجنة 
المنظمة، حيث كان الهدف تأمين وصول 

األشخاص المعوقين المشاركين، ومواقف 
قريبة من المدخل لسياراتهم، وتوسعة 

الممرات بين الطاوالت ومراكز بيع التذاكر، 
وتأمين مرحاض مجّهز، وتدريب فريق 

المنظمين لتقديم الدعم للمشاركين المعوقين، 
وإتاحة الفرصة أمام فرقة مؤلفة من األشخاص 

المعوقين للمشاركة في مباراة الدبكة، 
لمنافسة الفرق المشاركة األخرى... على 

يتابع المشروع مشاركته في المهرجان سنوًيا 
ويرصد تطّور المهرجان إيجابًيا للوصول إلى 

نموذج رائد دامج.
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مالحظاتالمعايير الدامجةالمعلومات

الوصول عبر 
النقل للموقع

تأمين نقل مجهز.
توفير الفتات من مداخل البلدة توجه سائقي السيارات الى موقع 

المهرجان.
اعتماد االلوان المتضاربة للالفتات )خلفية ملونة وخط اسود غليظ( 

بحيث يسمح ذلك بلفت نظر السائق أسرع للالفتات إلتباعها.

النقل مؤمن من السوديكو والدامور الى 
المعاصر.

تواصلنا مع الشركة المعتمدة للنقل، 
وتبين أنه ال تتوفر لديها وسيلة نقل 

مجهزة.

خريطة مكان 

توفير خريطة تدل على التالي:
*مواقع المواقف المخصصة
*مواقع الحمامات المجهزة.

*الطريق االنسب للمرور )التي تغيب فيها العوائق(
*مواقع االنشطة

توفر يافطة تدل على موقعه بوضوحموقع الحمام
توفير عدة الفتات في مختلف ارجاء المكان تدل على موقعه.

معلومات عن 
النشاطات في 

موقعها

توفر الفتات بألوان متضاربة تدل على طبيعة النشاط )سوق المونة، 
سوق األكل، سوق الصناعات اليدوية...(

توفر معلومات عن ما هو معروض: النوع والسعر.
تدريب مقدمي الخدمة على كيفية ايصال المعلومات للشخص 

المعوق بصريًا، سمعيًا او فكريًا

تدريبهم على كيفية تقديم الدعم للشخص المعوق كما على كيفية المساعدين
مساعدته على التوجه في المكان بحسب الخريطة السابقة.

المرافق 
الخدماتية

مالحظاتالمعايير الدامجة

قسم األلعاب 
لألطفال

توفير ألعاب يمكن أن يستخدمها جميع األطفال.
توفر امكانية الوصول للمكان والمعلومات في هذا الموقع.

قسم المونة 
والمأكوالت

توفير أكياس متينة تحمي المونة حيث يمكن أن يمسكها الشخص 
و هو يستخدم العكاز أو يمكن أن يعلقها على متكأ الكرسي.

توفير صحون بالستيك سميكة وذلك كي يستطيع األطفال وكذلك 
كبار السن واألشخاص المعوقين حركيًا )ممن يواجهون صعوبة على 

صعيد دقة الحركة( استخدامها بشكل مستقل.
وضع المونة بشكل واضح ومرئي لألشخاص مهما كان طولهم.
وضع المونة على طاوالت بال عوائق من الجهة السفلية )ارجل 
الكرسي فقط( وذلك كي يتمكن شخص يستخدم الكرسي من 

االقتراب قدر المستطاع من الطاولة لرؤية او تذوق البضائع.

قسم منافسة 
الدبكة

حجز عدد من المقاعد األمامية لألشخاص المعوقين.
تأمين ممرات بالمعايير المذكورة سابقًا.

1. إدخال المعايير الدامجة
حّدد تاريخ إقامة المهرجان للعام 2017 
في 3 أيلول/ سبتمبر، وهو مهرجان ليوم 

واحد يضم: سوق المونة واألكل، منافسة 
غير احترافية في الدبكة، بيع االشغال اليدوية 

والحرفية، وزاوية ألعاب األطفال )زاوية 
بيئية(. وإثر لقاءات مع رئيسة الجمعية المنظمة 

– جمعية جبلنا يوال نجيم، وعدد من فريق 
الجمعية التنظيمي، ال حظ فريق المشروع 

أّن إدخال مفهوم المهرجان الدامج يقتضي 
إمكانية وصول واستفادة الجميع من الخدمات 
المقدمة. ولتحقيق ذلك، على إدارة المهرجان 

أن تنظر في ثالثة عناصر أساسية هي:

المكان:
هل المكان متاح للجميع؟ هل جميع المرافق 
متاحة؟ )الموقف، الحمامات، األرض، التنقل 

بين طاوالت العرض، التنقل بين مواقع 
النشاطات...(

المعلومات:
هل يستطيع الشخص معرفة معلومات 

عن المهرجان قبل الوصول؟ هل يستطيع 
الوصول إلى موقعه بسهولة معتمداً الالفتات؟ 

هل يستطيع التنقل في الداخل والوصول 
الى المعلومات بشكل مستقل؟ هل يوجد 
مساعدين مدربين على ايصال المعلومات 
لجميع الناس؟ هل مقدمي الخدمة مدربين 

على كيفية التواصل مع جميع الناس؟

الخدمات:
هل يستطيع جميع االطفال اللعب باأللعاب 

المتوفرة؟ هل يستطيع جميع الناس االستفادة 
من خدمة التسوق )االطعمة، المونة، 

االكسسوار(؟ هل يستطيع جميع الناس 
المشاركة في منافسة الدبكة؟

مالحظاتالمعايير الدامجةالمكان

الموقف

1. توفر عدد من المواقف المخصصة في 
المكان األقرب للنشاط.

2. عرض الموقف 330 متر وذل للسماح 
للشخص بالنزول من السيارة بأمان وسهولة.

3. ارض الموقف مستوية.
4. وجود يافطة واضحة تدل على موقع 

الموقف.
5. شغور الموقف من سيارات األشخاص 

الغير معوقين.
6. الممر من الموقف الى موقع النشاط خالي 
من العوائق )درج، حافة، رصيف غير مجهز، 
أرض غير مستوية، حفر، نوعية أرض غير 

مستوية )بحص، تراب لزج(

في حال عدم توفر مواقف 
مخصصة في المكان، تأمين شغور 
موقع يسمح لألشخاص بالوصول 

الى أقرب نقطة من النشاط ثم 
يقوم أحد ما بنقل وسيلة النقل 

الى المواقف المتوفرة.
كذلك نرجو ايجاد الفتات 

واضحة تدل على هذا الموقع كي 
يستطيع الشخص المعوق ا من 
يرافقه االستدالل عليه بسهولة.

األرض

1. مستوية: اي سطح األرض خالي من 
عوائق: حفر، مطبات، بحص.

2. بنفس االرتفاع: خالية من المنحدرات 
القوية.

3. نوعيتها مناسبة لتنقل الجميع: وفت او 
باطون او تراب جاف وليس بحًصا او ترابا 

مبلال او غيرها من الحجار المزخرفة.

يمكن تجنب اي عوائق مرتبطة 
بطبيعة المكان عبر اختيار الموقع 

األنسب للموقف.

الحمامات

توفر حمامات مجهزة بالمعايير التالية:
مالصق لألرض ومساحته 220*200 سم

كرسي الحمام على ارتفاع 45 سم من االرض 
وبجانبها من الجهتين 80 سم فراغ.

2 توفر متكأ متحرك بجانب الكرسي.
المغسلة بال عائق تحتها.

الباب يفتح للخارج، سهل الفتح، مسكته 
والقفل مناسبين )حجم كبير و بإرتفاع 

منخفض(

تقوم إحدى الشركات بتأمين 
حمامات مجهزة و يمكنهم 
تصنيعها بحسب المعايير 

المطلوبة.
تواصل فريق االتحاد مع الشركة 

وسيجتمع بهم خالل هذا 
االسبوع.

الممرات في 
المعرض

1. بعرض ال يقل عن 120 سم.
2. خال من العوائق: مستوعبات زهور او 

نفايات ضمن حدود الممر.
3. االرض بنفس المعايير المذكورة سابقًا.

شاشة 
بروجيكتور

الممرات بين 
مواقع األنشطة

1. بعرض ال يقل عن 120 سم.
2. خالية من العوائق: مستوعبات زهور او 

نفايات ضمن حدود الممر.
3. االرض بنفس المعايير المذكورة سابقًا.

دائرة وسهام
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2. تقييم مهرجان جبلنا )2017(
بعد تقديم مقترحات لجعل المهرجان دامج 

خالل العام 2017، حضر الفريق التقني 
المهرجان وأجرى تقييماً لما تم اعتماده من 

معايير وما تم تطبيقه من المقترحات، لمراقبة 
مدى تيسير الوصول واالستخدام لألشخاص 

المعوقين المشاركين في المهرجان. وذلك 
بهدف استكمال

وقد تبين من خالل التقييم التالي:

• على صعيد النقل العام:
توفرت خالل العام 2017 النقليات عبر شركة 
خاصة من بيروت إلى المهرجان، لكّن أيا من 
وسائل النقل المستخدمة لم يكن مجهز لنقل 

األشخاص المعوقين.

• على صعيد المواقف المخصصة:
خصصت باحة خارجية قريبة من المهرجان 

كي يستطيع األشخاص المعوقون ركن 
سياراتهم فيها وقد قدمت فرق التنظيم الدعم 

الالزم لتنظيم ذلك ومساعدة األشخاص 
المعوقين من لحظة وصولهم الى المكان.

• على صعيد الكادر البشري:
أظهر فريق الدعم والتنظيم في المهرجان 
معرفة عالية في تطبيق اتيكيت التعامل مع 

األشخاص المعوقين، حيث ظهر ذلك 
في تقديمهم للدعم ومراعاة احتياجات 

األشخاص المعوقين في النواحي التالية:

—  الجلوس لمشاهدة العروض: تم تأمين 
مساحة فارغة قريبة من المسرح وإحضار 

كراس لألشخاص المعوقين بسرعة )مراعاًة 
لمن يستخدم عكازات ويمكن أن يتعب 

بسرعة( كي يجلسوا. 
—  توجيه األشخاص المعوقين نحو موقع 

الحمام المخصص: امتلكت فرق التنظيم 
المعرفة حول المرافق المجهزة الموجودة في 

الموقع ومن ضمنها الحمام المجهز حيث 
كانت تقوم الفرق بتوجيه األشخاص عند 

سؤالهم للموقع الصحيح.

—  توجيههم نحو تفاصيل النشاط: تمتعت 
فرق التنظيم بروح داعمة ومساعدة حيث 

تجاوبوا مع أي تساؤل طرح عليهم وبادروا 
لتقديم الدعم والتوجيه لألشخاص المعوقين 

بشكل الئق.

• على صعيد المكان:
المسرح:

− يوجد مسرح خشبي مرتفع يمكن الوصول 
إليه من خالل درج.

− لم يتم استحداث أي منحدر او تعديل على 
الدرج كي يستطيع الجميع الوصول للمسرح.

− شكل ذلك عائقاً امام فرقة الدبكة التي 
شاركت من االتحاد، حيث إن أحد اعضاء 
الفرقة يستخدم والكرسي المدولب وأخر 

قصير القامة يصعب عليه صعود الدرج 
بسرعة.

الحمام المجهز:
خالل العام 2017 تم توفير الحمام 

المخصص لألشخاص المعوقين حركًيا، 
مع وجود بعض التحديات التي يمكن أن 

تواجههم، حيث ال يستطيعون المرور على 
الرمل بشكل مستقل، كما ال يستطيعون 

االنتقال إلى كرسي الحمام بشكل مستقل 
وذلك ألن العدد األكبر من االشخاص 

المعوقين سيستخدم تقنية االنتقال الجانبي
 

باحة اللعب المخصصة لألطفال:
خالل العام 2017 خصصت مساحة يمكن 

الوصول إليها من خالل درج كباحة لعب 
لألطفال، وتضمنت مجموعة من األلعاب 
الحركية والهوائية )خيم هوائية يمكن القفز 
في داخلها( كما تواجد عدد من األشخاص 

الذين يرسمون لألطفال. وبالتالي فإن األطفال 
المعوقين حركياً لن يستطيعوا االستفادة ال من 
إمكانية الوصول إلى الباحة وال من استخدام 

األلعاب المتوفرة.

 • على صعيد امكانية الوصول للمعلومات
في المكان:

لوحظ توفر عدد من الالفتات، يدل على 
ما يتم عرضه على الطاوالت إال أنه اقتصر 

على كتابة غليظة على خلفية بيضاء أو كتابة 
على ألواح خشبية، فيما غابت أي يافطة 

تشرح طبيعة النشاطات المتوفرة أو تدل على 
المواقع )الحمام، باحة اللعب، خريطة للمكان 

ككل...(. من ناحية أخرى لم يستطع رواد 
المكان االطالع بشكل مسبق على تقسيم 

المكان وتفاصيله الكترونياً.

في الخالصة، نّفذ مهرجان جبلنا للعام 2017 
عدًدا من المقترحات لجعل التجربة دامجة 

ومن ضمن ذلك:

—  تأمين مواقف قريبة من المدخل
—  توسيع الممرات بين الطاوالت ومراكز 

المبيع للمرور
—  تأمين حمام مجهز في المكان

—  تدريب فرق التنظيم لتقديم الدعم 
لألشخاص المعوقين.

—  اتاحة مشاركة األشخاص المعوقين في 
مباراة الدبكة كفرقة منافسة لألخرين

إال أن عدد أخر من المعايير لم يتم تنفيذها 
ويجب العمل عليها، وهي:

—  إمكانية الوصول للمسرح
—  إمكانية الوصول واستخدام باحة لعب 

األطفال
—  آلية عرض المعلومات على طاوالت 

البيع وفي المكان عامًة
—  تعديل الحمام المجهز.





تقع جبيل على بعد 37 كيلومتًرا شمال بيروت، 
وهي من أقد المدن في العالم، ومن المواقع القليلة 

التي استمر عمرها منذ إنشائها إلى اليوم، حيث 
أظهرت الحفريات أنّها أنشئت في األلف السادس 

قبل الميالد. أنشأت في البداية كمستقر ومرسى 
للصيادين، ثم شهدت نهضتها مع األلف الثالث قبل 
الميالد بفضل تجارة البحر، التي انحسرت مع غزو 
األموريين نهاية تلك األلفّية، وكان ازدهارها بين مّد 

وجزر منذ تأغرقت مع احتالت االسكندر الكبير، 
حيث تعاقب عليها الرومان، والبيزنطيون والعرب 

والصليبيون والمماليك والعثمانيون، وتركوا آثارهم 
المختلفة في المدينة وقضائها. 

يتضّمن موقع جبيل األثري: بقايا البوابة القديمة، 
بقايا السور القديم، أساسات المعبد الكبير، الدرب 
الروماني، معبد األنصاب، موقع عين الملك، بقايا 
القصر الكبير والبيوت، مستوطنة العصر الحجري، 

مقالع األموريين، بقايا معبد بعلة جبل والرواق 
المفضي إليه، المسرح الروماني، المدافن الملكّية، 

سبيل الماء الروماني، القلعة الصليبّية والحصن 
الفاطمي عليها، والقلعة الفارسية.  ومن أبرز معالمها 

كذلك: المرفأ وأبراجه، كنيسة القديس يوحنا 
المعمدان، مسجد السلطان عبد الحميد، كنيسة سيدة 

النجاة، متحف األسماك المتّجرة، وغيرها...

جبيل مدينة حديثة بقلب قديم، يعتبر القطاع التجاري 
والسياحي العمود الفقري القتصادها، عموماً، 

وبسبب تنوع آثارها وتاريخها، إنتشرت فيها المقاهي 
والمطاعم الحديثة بكثافة، خاصة في المدينة القديمة، 
إلى جانب المطاعم التقليدية والمالهي. وتضم جبيل 

الكثير من المنتجعات البحرية. 

تحولت اسواق جبيل في السنوات المنصرمة إلى قبلة 
سنوًيا يزداد استقطاب السواح الى المدينة وتحديًدا 

الى اسواقها التاريخية، مع مبادرات البلدية بإحياء 
احتفاالت وانشطة بمناسبات متنوعة، كإضاءة شجرة 

الميالد العمالقة عند المدخل الشرقي لألسواق 
القديمة، واحياء مهرجانات جبيل الدولية في صيف 

كل عام في محيط الميناء بجانب القلعة البحرية، 
وتستضيف هذه المهرجانات كبار الفنانين المحلّيين 

والعالمين، مما ساهم في تطور وتنوع الخدمات 
السياحية المقدمة في األسواق، كالتسوق والمطاعم 

والمقاهي والفنادق والرحالت البحرية وركوب 
الدراجات الهوائية إضافة الى تعدد المراكز الثقافية 

والمتاحف وتنوع برامجها. كما يقصدها آالف 
السياح والمصطافين والباحثين العرب واألجانب 
الذين يستهويهم االطالع على تاريخها العريق، أو 

يرغبون باالستجمام وتناول أطعمة المطبخ اللبناني 
وخصوصا األسماك البحرية.

مدينة جبيل
جبيل الحديثة سياحياًجبيل القديمة سياحياً
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أجرى فريق عمل المشروع مسًحا ميدانًيا للمرافق 
السياحية والمواقع األثرية في مدينة جبيل، حيث الحظ 

أّن السوق القديمة من المواقع التي تتميز بها المدينة، 
 وهي مساحة للمشاة تضم عدداً من المحال والمطاعم.
كما أّن هذه الممرات تصل العديد من المواقع في ما 

بينها. والممرات جميعها غير مجهزة. 

كما رصد الفريق غياب التجهيزات المالئمة 
لألشخاص المعوقين في الساحة المركزية، التي 

تكمن أهميتها في النشاطات التي تضمها، حيث ينظم 
المهرجان الميالدي السنوي والنشاطات أخرى. كما 

رصد الفريق عدم تمكن األشخاص المعوقين من 
االستمتاع بالرحالت البحرية في ميناء جبيل، الذي 
تتوفر فيه مواقف للعموم، وهي غير مجهزة كذلك. 

ثم وضع فريق المشروع الئحة بالموارد السياحية في 
المدينة، التي تضّم سبعة فنادق، و53 مطعًما ومتنزًها، 

باإلضافة على أن السوق القديم يضم 26 محل ارتيزانا 
و3 محال بيع اكسسوارات و6 محالت بيع مالبس، 

و5 محالت لبيع مشروبات. أما القطاع العام في 
المدينة فيعنى بالمرافق األثرية، ومنها الميناء القديم، 

القلعة البحرية، القلعة البرية، والسوق القديم. 

بعد إجراء الدراسات المطلوبة، وإثر اجتماعات مع 
البلدية ومتخصصين، قّرر فريق المشروع العمل على 
سّلة سياحّية دامجة، تمّكن الزائر أن يتنقل في السوق 
القديم، واالستفادة من إمكانية الوصول إلى المحال 
والمطاعم والمعارض، كما إلى الساحات التي تنظّم 

فيها عادًة المهرجانات واألنشطة على مدار العام 
وعليه، فقد اقترح الفريق إطاًرا مكانًيا محدداً للتدخل، 
وهذا الخيار مختلف عن المواقع األخرى المختارة، 
يقتضي التدخل على مستوى تكييف وتجهيز الطرق 

الخاصة بالمشاة في المنطقة القديمة، على أن تستكمل 
بتدخل على مستوى مواقف السيارات المحيطة بمنطقة 
المشاة في السوق، كذلك بتنظيم وسائل النقل لتسهيل 

الوصول إليها.

نموذجان رائدان
الميناء

االستمتاع برحلة بحرية

الفندق
اإلقامة

السوق القديم
االستمتاع بالتسوق 
والمطاعم والمتاحف 

والحفالت

السلة السياحية التي تم عرضها على البلدية لجعلها دامجة

بلدية جبيل والسياحة الدامجة
يعود تاريخ التعاون بين "االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركًيا" وبلدية جبيل 

إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد أثمر هذا التعاون في مجاالت عديدة تتعلق 
بالبنية المكانية المجهزة وفتح آفاق فرص العمل لألشخاص المعوقين، عبر مشاريع 

االتحاد وبرامجه. وقد أبدت البلدية استعدادها التام للتعاون مع "مشروع السياحة 
للجميع" منذ اللقاء األول، حيث تقاطعت رؤية المشروع مع رؤية البلدية التي تسعى 

لتعزيز السياحة وحركة التجارة في جبيل.

من هذا المنطلق، تم إجراء كشف ميداني عام ثّم متخّصص للمناطق المختارة 
ووضع فريق المشروع المجلس البلدي في صورة ما يسعى لجعله دامًجا، وأبدت 
البلدية استعدادها للدعم ولتنفيذ قدر اإلمكان، لجعل المواقع المختارة في السلة 

السياحّية الدامجة متاحة للجميع.
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تتوسط االسواق التاريخية القلعة البحرية جنوًبا، 
طريق السوق المعبدة شرًقا، السور التاريخي 
شماالً والميناء والقلعة البحرية غرًبا بمساحة 

تقريبية ha 92 وهو نسيج تاريخي مبني ومعاش 
مفعم بحيوية وتنوع غني.

تقع منطقة التدخل المقترحة، في الجزء الشرقي 
لألسواق والمخصصة للمشاة فقط، حيث تمتد 
االزقة التاريخية ضمن النسيج القديم والمحاطة 

بالمحالت والمطاعم والمتاحف، على طول 
يقارب 900 مترا، من الممرات ذات التكسية 

المتنوعة من الحجر الصخري.

السوق
األثري
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1. العوائق الهندسية
نتيجة الكشف والمسح للمنطقة لجهة تحديد 

العوائق الهندسية امام وصول االشخاص المعوقين 
وذوي االحتياجات الخاصة الى االسواق 

واالستفادة من الخدمات العامة الموجودة بشكل 
سهل ومريح.

تتلخص تلك المعوقات بغياب:
—  مواقف السيارات المخصصة لألشخاص 

المعوقين.
—  االرصفة المجهزة.

—  االشارات االرشادية في السوق 
—  المنحدرات المالئمة لألشخاص المعوقين.

—  الممرات المناسبة في السوق.
—  دورات المياه المجهزة.

2. االقتراحات
تستند المقترحات، على تفاهم وتبني من قبل 
البلدية، على التدخل في الخيز العام المحدد 

باالزقة والساحات والمواقف في السوق الجبيلي 
ومحيطه المباشر، لجهة تحديد اربعة مداخل 

مختلفة في محيط االسواق، تجهز فيها لوحات 
ارشادية تعين السواح واالشخاص المعوقين على 

تحديد مواقعهم ومعرفة المسارات المجهزة كذلك 
موقع الخدمات المالئمة واعادة تكسية بعض 

المسارات غير المالئمة واستحداث منحدر خشبي 
والعمل بالتوازي على تأمين وسيلة نقل مجهزة 
 Navette )الرحالت السياحية الدائرية القائمة(
(  )  تعمل ضمن المسارات الحالية، اضافة الى 

منطقة الميناء وتتوقف عن المداخل االربعة.

كذلك اقترح تكييف في دورات المياه العمومية 
الموجودة في الموقع المحاذي للسوق مع تأمين 
حمام مجهز في منطقة المهرجانات عند الميناء 

وبجانب دورات المياه الموجودة.
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خرائط تكييف المنحدر ودورة المياه العامة في سوق جبيل
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خرائط وصور العوائق في ميناء جبيل

الرحلة
البحرية

بناء على الزيارات الميدانية المتكررة للميناء، 
وضع فريق المشروع تصّوره لجعل الرحلة 
البحريّة دامجة، بحيث ينمكن األشخاص 

المعوقون حركًيا من الصعود على ظهر أحد 
المراكب المستخدمة للتنزه في الميناء، وذلك 
بالحد األقصى من االستقاللية المتاحة. وقد 

اختير مركب السيد هنري قرداحي لجعل 
الرحلة البحرية عليه دامجة، حيث أجرى 

الفريق تجربتين، وقّدم بعض الحلول الناجعة 
الجتياز العقبات.
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خرائط وصور اقتراحات التكييف في ميناء جبيل

التعديالت الالزمةالوضع الحالي

الموقف: 
—  يمكن لزوار الميناء إيقاف سياراتهم على مقربة من 

السفن والتوجه إلى مقصدهم.
—  أرض الميناء مناسبة، ويمكن التنقل عليها من الجميع 

بسهولة حيث تغيب العوائق.

 ال حاجة ألي تعديالت

اختيار السفينة:
—  تم اختيار السفينة "مود" لتمتعها بالمعايير التالية:

     -  سطحها مستو وال توجد عليه عتبة أو حافة مرتفعة.
     -  مدخلها واسع.

     -  المقاعد متحركة )غير ثابتة( يمكن إزالتها إلتاحة 
الفرصة لعدد أكبر من مستخدمي الكرسي المتحرك من 

الوصول.
     -  الممر بين عجلة القيادة وحافة السفينة 90 سم 

وبالتالي ال يعيق مرور كرسي متحرك.
—  تجربة دخول شخص يستخدم كرسي متحرك على 

السفينة:
—  بما أن التجربة هي أهم موجه لكيفية التجهيز فقد قمنا 

بتجربة عملية نقل شخص من البر الى السفينة.
—  في التجربة األولى، جسر عبور )ألمنيوم لديه دواليب(: 
إال أن هذه التجربة لم تكن األفضل حيث إن سطح الجسر 
مرتفع عن األرض وال يمكن أن يلتصق به لوجود خطر او 
ينكسر كما وأنه برأي مالك السفينة السيد هنري قرداحي 
فإن وجود الجسر سيعرقل مرور األشخاص بحسب حركة 

المياه )مد وجزر(.
—  في التجربة الثانية بعد أن تم تدريب السيد هنري على 

كيفية تقديم الدعم لمستخدم كرسي متحرك فقام بتقديم 
المساعدة له وقد كان تجربة جيدة حيث ان سطح السفينة 
قريب من سطح الميناء وبقي فراغ بسيط بين السطحين ال 

يتعدى 5 سم.

 بعد االختيار تم تقييم السفينة بشكل مفصل. يتم إذا 
االكتفاء بأن يقدم المسؤولون عن السفينة المساندة كي 
يستطيع الشخص االنتقال من الميناء إلى داخل السفينة.

ويعود هذا القرار للتالي:
     -  تبدو جلية صعوبة تجهيز السفينة بمنحدر نظراً ألن 

حركة المياه غير ثابتة.
     -  بحسب مسؤولي السفن فإن اغلب رواد المكان 
يحتاجون لمساعدة للدخول الى السفينة ألنها كيان غير 
ثابت، فالموضوع ليس حكراً على االشخاص المعوقين.

داخل السفينة:
—  يوجد فرق في االرتفاع )4 سم( بين الخشب.

—  يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك الوصول إلى أول 
السفينة والتمركز هناك. 

—  إال أنه وفي حال زاد العدد الرواد المعوقين، 
فسيحتاجون إلى إزالة المقاعد والمرور إلى داخل السفينة.

—  في هذا الممر توجد حافة بارتفاع 12 سم.

—  يجب وضع خشبة بنفس االرتفاع في مكان الفراغ 
لتسهيل عملية مرور الكرسي في هذا الموقع.

—  يجب تزويد طرف الخشبة النهائي بمثلث خشبي كي 
ال يشعر مستخدم الكرسي المتحرك بالفوارق في االرتفاع.

—  يجب تجهيزها بمنحدر بعرض 90 سم )نفس عرض 
الممر( وطول 90 سم )نسبة انحدار مقبولة نظراً للمساحة 

العامة للسفينة(.
—  يجب تأمين اربطة لتثبيت الكراسي المتحركة بطرف 

السفينة للمزيد من الثبات واألمان.



2- تطبيــق مبــادئ التصميــم العالمــي الســبعة 
لبنــان  فــي  الســياحّية  والمرافــق  المواقــع  فــي 
ــة  ــق العام ــك قطــاع النقــل والمراف ــي ذل )بمــا ف

والخدمــات(.

3- توفيــر خدمــة نقــل عــام لألماكــن الســياحّية 
وهــذا  المعّوقــون،  األشــخاص  منهــا  يســتفيد 
مــن  النقــل  لقطــاع  حقيقيــة  معالجــة  يتطّلــب 
ومتكامــل  منتظــم  نقــل  نظــام  وجــود  خــالل 
يوّفــر خدمــة  اللبنانّيــة  األراضــي  كامــل  علــى 

عــاٍل وبكلفــة معقولــة. نقــل ذات مســتوى 

ــروت  ــة بي ــي مدين ــش ف 4- تحســين طــرق العي
جميــع  احتياجــات  االعتبــار  فــي  واألخــذ 
المرافــق  تطويــر  خــالل:  مــن  األشــخاص، 
لتتــالءم  العالمّيــة  المعاييــر  وفــق  الســياحية 
تأميــن  جانــب  إلــى  الجميــع،  واحتياجــات 
علــى  عوائــق  دون  مــن  وطــرق  مســارات 
طريقــة التنقــل الســلس ليســتطيع األشــخاص 

باســتقاللّية. التنّقــل  المعوقــون 

5- بنــاء قــدرات أصحــاب العمــل والموظّفيــن 
جــودة  لتحســين  المعوقّيــن  واألشــخاص 
خــالل: مــن  الســياحّية،  والخدمــات  المنتجــات 

—  دعــم الجهــود المبذولــة لرفــع الوعــي 
وتثقيــف أصحــاب األعمــال والمديريــن 
مرافــق  توفيــر  مزايــا  علــى  الموظفيــن 
وخدمــات يســهل الوصــول إليهــا، فضــالً 
لتدريــب  برامــج  إدخــال  تشــجيع  عــن 

الموظفيــن؛
موظّفــي  تدريــب  علــى  التشــجيع    —
الســتقبال  والســياحة  الســفر  قطاعــات 

المعّوقيــن؛ األشــخاص  وخدمــة 
—  متابعــة العمــل مــع فعالّيــات المؤتمــر 
لرصــد  الســياحّيين  األداّلء  لتدريــب 
الخدمــات المتوّفــرة والوصــول الــى عــدد 

أكبــر مــن الــزّوار. 

األشــخاص  ومؤسســات  جمعيــات  تعــاون   -6
الثغــر  تحديــد  بهــدف  بينهــا،  مــا  فــي  المعوقيــن 
فــي توفيــر الخدمــات وتحســين جــودة المنتجــات 

الســياحّية. والخدمــات 

7- الشــراكة مــع نقابــة المهندســين لتبنّــي معاييــر 
أمــام  الفرصــة  وذلــك إلتاحــة  العالمّيــة،  الهندســة 
األشــخاص المعّوقيــن للتنّقــل بســهولة واســتخدام 

العامــة. المرافــق 

السلطات المحلّية:
8- إطــالق آليــات مــن التعــاون والشــراكة والتكامــل 
والمجتَمعيــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
المعنّيــة،  الدولّيــة  والمنظّمــات  واألهلــي  المدنــي 
فــي ســبيل بنــاء قطــاع ســياحّي دامــج وفاعــل ومتمّيــز 
ــدة تكــون  ــق نمــاذج رائ ــان، فضــالً عــن تطبي فــي لبن
مقّدمــة لوضــع سياســات وطنّيــة فــي هــذا اإلطــار. 

ــي األماكــن  ــق ف ــر مســارات مــن دون عوائ 9- توفي
العامــة والســياحّية يســتفيد منهــا جميــع األشــخاص.

األعمــال  لمجتمــع  الالزمــة  المــوارد  توفيــر   -10
الســياحة  حــول  المعرفــة  ونشــر  تطويــر  بهــدف 
ــة بشــأنهما.  الدامجــة والحــّق فــي الوصــول والتوعي

إلــى  والمصرفــي  المالــي  القطاعيــن  دعــوة   -11
بتمويــل  تُعنــى  مجديــة  مالّيــة  منتجــات  ابتــكار 

الدامجــة. الســياحة 

12- االســتفادة مــن خبــرة المنظمــات الدولّيــة العاملة 
فــي لبنــان لدعــم كافــة الجهــود الوطنّيــة مــن أجــل 

اختــزال العقبــات والوصــول إلــى ســياحة دامجــة.

الحكومات:
13- وضع رؤية استراتيجّية تجعل لبنان بلداً صديقاً 
الســياحة  تبنّيــه  خــالل  مــن  المعّوقيــن  لألشــخاص 
اســتقطاب  يتبعــه  مــا  وتطبيقــاً(،  )مفهومــاً  الدامجــة 

شــريحة كبيــرة مــن الــزوار مــن أنحــاء العالــم.

متاحــة  الســياحة  تجعــل  سياســات  وضــع   -14
خالصــات  إلــى  والوصــول  األشــخاص  لجميــع 
أساســّية تشــّكل بدايــة فعلّيــة لترجمــة مفهــوم الدمــج 

الــذي يعطــي الحــّق للجميــع فــي الوصــول.

15- إعــادة النظــر فــي السياســات العامــة واســتدراك 
التفاوت التشــريعي. 

لألطــر  المســتمّرين  والتحديــث  التطويــر   -16
التشــريعّية المعنّيــة بحقــوق األشــخاص المعّوقيــن 

الدولّيــة. المعاييــر  مــع  يتناســب  بمــا 

توظيــف  كوتــا  تطبيــق  العــام  القطــاع  إلــزام   -17
األشــخاص المعّوقيــن )3%(، بعيــداً عــن دولة الرعاية.

18- تفعيــل مجلــس أمــن قومــي، تكــون أحــد أبــرز 
اهتماماتــه توظيــف األشــخاص المعّوقيــن.

19- التــزام صنـّـاع القــرار فــي قطــاع الســياحة بتوفيــر 
متطّلبــات الســياحة الدامجة.

األشــخاص  ومؤسســات  جمعيــات  اعتمــاد   -20
"جــودة"  علــى  والمصادقــة  للتقييــم  المعّوقيــن 
اعتمادهــا  ومــدى  والثقافّيــة،  الســياحية  المرافــق 

الدمــج. معاييــر 

مالحق
 1.  إعالن بيروت 2017

»نحو سياحة دامجة في لبنان«
بعــد لقائنــا فــي إطار المؤتمر الوطني األّول للســياحة 
الدامجــة فــي لبنــان في بيروت يوَمــي 26 و27 كانون 
الثانــي/ ينايــر 2017، وزراء ومــدراء عاّميــن وممثّلــي 
وزرات معنّيــة، وممثّلــي غــرف الصناعــة والتجــارة 
ــي القطــاع الخــاص وقطــاع رجــال  والزراعــة، وممثّل
األعمــال، وممثّلــي اتّحــادات النقابــات والنقابــات 
المعنّيــة وذات الصلــة، ورؤســاء بلديّــات وممثّلــي 
المدنــي  المجتمــع  منظّمــات  وممثّلــي  بلديّــات، 
وجمعّيــات  المعّوقيــن  األشــخاص  ومنظّمــات 
المجتمــع األهلــي، واألفــراد الناشــطين والخبــراء، 
نتعّهــد بمتابعــة النقــاط أدنــاه والعمــل علــى تنفيذهــا، 

انطالقــاً مــن المبــادرات والمرجعّيــات التاليــة:

 2000/220 والقانــون  اللبنانــي،  الدســتور    •
ــان  الخــاص بحقــوق األشــخاص المعّوقيــن فــي لبن

الصلــة  ذات  التطبيقّيــة  والمراســيم   )2000(
العالمــي لحقــوق اإلنســان )1948(،  •  اإلعــالن 
واإلعــالن بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
بشــأن  الموّحــدة  المعياريّــة  والقواعــد   ،)1975(
المعّوقيــن  لألشــخاص  الفــرص  تكافــؤ  تحقيــق 

)1993(
ــم العالمــي الصــادرة عــن "مركــز  ــادئ التصمي •  مب

التصميــم العالمــي" )1997( 
•  االتّفاقيــة الدولّيــة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقة )2006(
•  معيــار تشــييد المبانــي ISO 21542 حــول ســهولة 

الوصــول وســهولة االســتخدام للبيئــة المبنيــة
•  توفيــر مرجعيــة عالمّيــة لتصميــم المبانــي بمــا فــي 

ذلــك البنيــة التحتّيــة للســياحة )2011(
•  التقريــر العالمــي الصــادر، أخيــراً، عــن منظمــة 
بـــ 15 فــي المئــة  الصحــة العالميــة والــذي يحــّدد 
نســبة األشــخاص المعّوقيــن حــول العالــم )مليــار 

نســمة( 
ــة )أعلنــت  •  الســياحة المســتدامة فــي ســبيل التنمي
الجمعّيــة العامــة لألمــم المتحــدة، فــي دورتهــا الـــ 
70، العــام 2017، ســنًة دولّيــة للســياحة المســتدامة 
فــي ســبيل التنميــة(، علــى أن تعــّزز دور الســياحة فــي 

المجــاالت الرئيســّية الخمســة التاليــة:

1- النمو االقتصادي الدامج والمستدام
2- الدمــج االجتماعــي، التوظيــف والحــّد مــن 

الفقــر
3- اســتخدام المــوارد بفعالّيــة، حمايــة البيئــة 

والتغّيــر المناخــي
4- القيم الثقافية، التنّوع والتراث

5- التفاهم المتبادل، السالم واألمن
•  »هابيتــات Habitat III »3، مؤتمــر األمــم المتحــدة 
الحضريّــة  والتنميــة  باإلســكان  المعنــي  الثالــث 

)2016( المســتدامة 

يأتــي هــذا اإلعــالن علــى خلفّيــة المؤتمــر الــذي ُعقد 
فــي فنــدق "كــراون بــالزا" بيــروت بعنــوان "نحــو 
ســياحة دامجــة"، بالشــراكة بيــن "اتّحــاد المقعديــن 
للســياحة  األوروبيــة  "الشــبكة  و  اللبنانّييــن" 
الدامجــة"، فــي إطــار مشــروع "الســياحة للجميــع 
فــي لبنــان"، ضمــن برنامــج "أفــكار 3" الممــّول مــن 
االتّحــاد األوروبّــّي، وبــإدارة مكتــب وزيــر الدولــة 
الُســُبل  بحــث  بهــدف  اإلداريّــة،  التنميــة  لشــؤون 
اآليلــة إلــى نشــر مفهــوم الســياحة الدامجــة، وتفعيــل 

اإلطــار الوطنــي للســياحة الدامجــة فــي لبنــان.

وبنــاًء علــى معرفتنــا بــأّن "الســياحة الدامجــة" هــي 
التــي  المؤاتيــة،  المؤّهلــة،  البيئــة  تكويــن  عملّيــة 
ينبغــي أن تّلبــي احتياجــات جميــع األشــخاص علــى 
الّســواء، أيـّـاً كانــت قدراتهــم، أكانــوا معّوقيــن أو غيــر 
معّوقيــن، أو كانــت لديهــم إعاقــة مؤقتــة أو غيرهــا 
)حركّيــة، ســمعّية، بصريـّـة أو فكريـّـة(، وكذلــك تلّبــي 
احتياجــات األســر التــي تتنّقــل برفقــة أطفالهــا، أو 
تزايــد  ظــّل  فــي  المســنّين، خصوصــاً  األشــخاص 
شــيخوخة الســكان حــول العالــم )فــي العــام 2050 
 60 عمرهــم  يتجــاوز  الذيــن  المســنّون،  سيشــّكل 
عامــاً، 22 فــي المئــة مــن نســبة الســكان حــول العالــم 
– أي حوالــي ربــع ســكان العالــم(. وفــي مرحلــة مــا، 
سيســتجّد لــدى معظــم النــاس شــكٌل مــن أشــكال 
النــاس  لــدى  ســتصير  آجــالً  أم  عاجــالً  اإلعاقــة، 
الســياحة  لســوق  وســتكون  إضافّيــة.  احتياجــات 
الــزوار،  الدامجــة فرصــة ذهبّيــة الســتقبال هــؤالء 

نظــًرا إلــى أّن هــؤالء األشــخاص غالبــاً مــا يكونــون 
برفقــة مجموعــات، وينفقــون أكثــر مــن المتوســط 

فــي رحالتهــم.

تحتــوي  مؤّهلــة  ســياحّية  بيئــة  خلــق  فــإنَّ  لذلــك، 
األشــخاص  ذلــك  فــي  بمــا  أفرادهــا،  جميــع 
المعّوقيــن، ليــس فقــط واجًبــا إنســانًيا، لكنّــه أيضــاً 
فرصــة اســتثنائّية تســاهم فــي تحســين نوعّيــة الُمنَتــج 
فــي  التنافســّية  القــدرة  زيــادة  وبالتالــي  الســياحي، 
العالــم،  حــول  ويوجــد  الســياحّية.  الوجهــات 
العديــد مــن المناطــق والوجهــات الســياحّية التــي 
طــّورت سياســات ســياحّية وإجــراءات عملّيــة تأخــذ 
حيــث،  مــن  األفــراد،  لــدى  التنــّوع  االعتبــار  فــي 
العمــل، الحركــة، اإلعاقــة الحســّية أو الفكريّــة، أو 
يجمــع  دقيــق  نهــج  اتّبــاع  ومــع  الصحّيــة.  الحالــة 
وتقنّيــات  الدامجــة،  االجتماعّيــة  السياســات  بيــن 
التكنولوجيــات  واســتخدام  العالمــي،  التصميــم 
أصحــاب  يســتطيع  والمعلومــات،  الحديثــة 

الدامجــة. الســياحة  متطّلبــات  تلبيــة  المصلحــة 
وتنــدرج الســياحة الدامجــة ضمــن عــّدة أطــر إنســانّية 

- تنمويـّـة:

•  نهــج اشــتمال كاّفــة فئــات المجتمــع اجتماعيــاً 
واقتصاديــاً 

•  بُعــد التنميــة المســتدامة الــذي تنــص عليــه أهــداف 
األمــم المتحــدة بحلــول العام 2030

التــي تصــون نســيج  النزاهــة اإلنســانّية  •  روحّيــة 
التنــّوع  وتحفــظ  المجتمعــات 

ترتكــز  حقوقّية-ديموقراطّية-حضاريّــة  رؤيــة    •
علــى قدســّية الكرامــة اإلنســانّية وعالقتهــا بالعدالــة.

لهذه الغاية، نحن نوصي بتدعيم التدابير التالية:
متطّلبات سياحّية:

1- توســيع قاعــدة الســوق مــن خــالل تطويــر 
التحتيــة  والبنيــة  والخدمــات  المنتجــات 
بمــا  الــزّوار،  منهــا جميــع  ليســتفيد  الســياحّية 
فــي ذلــك األشــخاص المعّوقيــن، والكبــار فــي 
أطفالهــا. برفقــة  تتنّقــل  التــي  واألســر  الســن، 



•  تحضير مخطط عمل
علــى  الخدمــات  لتقســيم  التالــي  النمــوذج  يعتمــد 
وأولويــات  جــدول  مــع  تتماشــى  زمنيــة  أجنــدة 

الشــركة.

2. صعيد البيئة المكانية
•  تقييم: 

يجــري التقييم معالج انشــغالي متخصــص إلى جانب 
مهنــدس متخصــص ويخضع للتقييــم ما يلي:

—  المســاحات المبنيــة عامــًة )الغــرف، الدرج، 
الممــرات، األبوابـــ الوحدات الصحية...(

—  األثاث المتحرك ووضعيته في المكان.
المتاحــة )اشــارات الفتــات  —  المعلومــات 

الداللــة(
—  المعينات اللمسية إذا وجدت.

أن  وتخيــل  مواكبــة  مبــدئ  علــى  التقييــم  يقــوم 
المــكان  لهــذا  ســيدخل  اعاقــة  لديــه  شــخص  اي 
ويســتطيع بشــكل مســتقل اســتخدامه والوصــول الــى 

كافــة.  مرافقــه 
خضــع لتقييــم البيئــة المكانيــة خــالل هــذا المشــروع 
 8 جانبهــا  الــى  و  المذكــورة   12 ال  الشــركات 
بعلبــك،  دراج  مطعــم  هــي:  أخــرى  شــركات 
شــركة نســلته/ اإلدارة العامــة، مطعــم الســائح فــي 
الشــوف، مطعــم بيتنــا فــي الشــوف، مطعــم الخريبــي 
فنــدق  الشــوف،  فــي  الضيافــة  بيــت  الشــوف،  فــي 
مونوبــرج فــي جبيــل ومطعــم الجــواد فــي صــور.

فيمــا يتعلــق بالشــركات اإلضافــة فقــد أجــري التقييــم 
نظــراً لرغبتهــم المبدئيــة بالتعاون وســنقوم تالياً بتفنيد 

مــا حــدث مــع كل مــن هــذه الشــركات.

•  تقديم اإلقتراحات الالزمة
إن عمليــة تقديــم اإلقتراحــات هــي عمليــة تخطيــط 
للبــدء بتجهيــز البيئــة المكانيــة وهــذا التخطيــط يضــم 
كافــة المعاييــر التــي ذكــرت فــي التقييــم و قــد قــّدم 
 12 ال  للشــركات  للتجهيــز  تخطيــط  المشــروع 
األخــرى  شــركات   8 ال  جانــب  الــى  النموذجيــة 

ســلفاً. المذكــورة 

بعــد أن تــم تقديــم اإلقتراحــات تفاوتــت قــرارات 
الشــركات، لذلــك ســنقوم بتفنيــد مــا ألــت إليــه االمور 

فــي الجــدول التالــي:

النتيجةإسم الشركة النموذجية
المكان هندسيًا يسمح بالوصول واالستخدام لألشخاص المعوقين حركيًا إال أن الشخص المعوق بصريًا فندق موفنبيك ‐ بيروت

والشخص المعوق سمعيًا يمكن أن يواجه تحدي.
قررت الشركة تدريب الكادر البشري لتقديم الدعم لألشخاص المعوقين حسيًا )بصري، سمعي( دون 

الدخول في عملية تجهيز بأدوات مساعدة في المكان وهو حل معتمد عالميًا ويصلح في كثل هذه 
الحاالت.

المكان هندسيًا يسمح بالوصول واالستخدام وقد تم تعديل في مرحلة سابقة بمواكبة االتحاد الوحدة فندق فوربوينتز ‐ بيروت 
الصحية.

 شركة الو تاكسي
/ بيروت والمناطق

تحتاج السيارات المجهزة لنقل األشخاص المعوقين لتعديالت على النظام.
قررت الشركة استجالب عرض أسعار كي تقرر مدى قدرتها على تعديل السيارات.

المكان مجهز هندسيًا إال أن الحمام يحتاج لبعض التعديالت.مزيان ‐ بيروت
قررت الشركة إجراء التعديالت فور اجراءها لورشة صيانة للحمام. 

المبنى الملحق للفندق هو الذي تمت متابعته وهو قيد اإلنشاء وقد قررت الشركة تحويلة الى مبنى فندق كنعان ‐ بعلبك
مجهز من حيث المدخل وكذلك من خالل تخصيص غرفة مجهزة.

قرر المالك تطبيق التعديالت بدعم من إحدى الجمعيات المحلية )أّمن اإلتحاد التواصل مع هذه مطعم بيت الجبل ‐ بعلبك
الجمعية ويسر الحصول على الدعم(

قرر المالك تطبيق التعديالت بشكل جزئئي و اذا امكن تقديم دعم من احدى الجمعيات المحلية.منتزه هياكل ‐ بعلبك

2.  الشركات السياحية الدامجة:
من اللقاء األول الى اإلنجاز

شــركات القطــاع الخــاص الســياحية ركــن أساســي 
مــن أركان عجلــة االقتصــاد اللبنانــي، تلعــب الــدور 
األبــرز فــي تقديــم الخدمــات مــن ناحيــة كمــا فــي 
األشــخاص  مــن  كبيــر  عــدد  وتشــغيل  توظيــف 
فــي ســن العمــل. أتــت مقاربــة مشــروع الســياحة 
التعــاون مــع شــركات  لبنــان لتبلــور  للجميــع فــي 
القطــاع الخــاص لناحيــة تطبيــق الدمــج االقتصــادي 
واالجتماعــي آن فــي تقديــم الخدمــة كموظــف أو 
ــة االســتفادة مــن  ــة كمــا لناحي ــه إعاق رب عمــل لدي

هــذه الخدمــات مــن قبــل الزبائــن المعوقيــن.
متداخلــة  أصعــدة  عــدة  تضــم  المقاربــة  هــذه 

. ملــة متكا و

فــي  الســياحة للجميــع  مــن مشــروع  اســتفاد  وقــد 
ــررت  ــي ق ــان عــدد مــن الشــركات الســياحية، الت لبن
التحــول إلــى شــركات نموذجيــة دامجــة إلــى جانــب 
شــركات أخــرى اســتفادت مــن خدمــات متعــددة.

أما الشركات النموذجية فهي:
•  فندق موفنبيك – بيروت 

•  فندق فوربوينتز – بيروت 
•  شركة الو تاكسي / بيروت والمناطق

•  مزيان - بيروت
•  فندق كنعان - بعلبك

•  مطعم بيت الجبل - بعلبك
•  مطعم هياكل - بعلبك

•  OPEN SKIES - صور
•  فندق بالتينيوم - صور

•  خيمة رقم 19 – خيمة شرف الدين- صور
•  مراكب الجزيرة – صور 

•  فندق فيكتوري بيبلوس – جبيل
•  سفينة مود – جبيل 

1. صعيد العالقات العامة
فــي إطــار العالقــات العامــة تعــددت المســتويات 
أكبــر  الــى  الوصــول  وهــو  واحــداً  الهــدف  وكان 
القطــاع  شــركات  فــي  التأييــد  مــن  ممكــن  عــدد 
الخــاص والتحفيــز للوصــول الــى الدمــج وتأميــن 
ــاس  فــرص توظيــف كمــا تقديــم خدمــات لــكل الن
بمــن فيهــم األشــخاص المعوقيــن مهمــا كان نــوع 

المــكان. فــي  واحتياجهــم  اعاقتهــم 

مــع  السياســي  الصعيــد  علــى  العمــل  تــم  لذلــك 
فــي  المؤثــرة  والشــخصيات  المعنيــة  الــوزارات 
ــد االقتصــادي مــع الجهــات  ــان كمــا علــى الصعي لبن
والشــخصيات المؤثــرة وعلــى الصعيــد االجتماعــي 
باألشــخاص  تعنــى  التــي  الجمعيــات  مــع  المدنــي 
المعوقيــن وقــد تكاملــت وتداعمــت هــذه العالقــات 
لتصــب فــي مصلحــة الدمــج فــي القطــاع الســياحي.

ســنقوم بتفنيــد حيثيــات بنــاء العالقــات مــع الجهــات 
االقتصاديــة ومــع الشــركات المعنيــة كمــا منهجيــة 
التوعيــة والتحضيــر للتحــول الــى الدمــج فــي كافــة 

أركان هــذه المؤسســات.

•  بناء عالقات متينة مع الجهات 
االقتصادية المؤثرة:

اســتثمر المشــروع العالقــات القائمــة فــي الســابق بيــن 
االتحــاد وبرنامــج الدمــج االقتصــادي وبلــور هــذا 
التعــاون ليصــب ويتعمــق فــي القطاع الســياحي حيث 
ــا  ــة ومنه ــات الســياحية المعني ــع النقاب ــم التنســيق م ت
اتحــاد النقابــات الســياحية فــي لبنــان، نقابــة أصحــاب 
الســفر  تذاكــر  مكاتــب  أصحــاب  نقابــة  الفنــادق، 
والســياحة، نقابــة أدالء الســياحة حيــث وقــع بعضهــا 

ــروت. ــات تعــاون وتبنــي إلعــالن بي اتفاقي

مــن ناحيــة أخــرى تــم التنســيق مــع غرفــة التجــارة 
وتعزيــز  تحفيــز  بهــدف  بيــروت  فــي  والصناعــة 

الســياحي. الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة 

•  بناء عالقة متينة مع الشركة:
إن اللقــاء األول دائمــاً مــا يحمــل الصــدى األكبــر 
والتأثيــر فــي مســار العالقــات مــع شــركات القطــاع 
الخــاص فإمــا يحمــل معــه بصيــص الرغبــة واإلرادة 
بالتحــول الــى الدمــج وإمــا يغلــق البــاب علــى أي 

تعــاون فــي المســتقبل.
علــى  باالعتمــاد  نقــوم  ممنهــج  وبشــكل  لذلــك 

التاليــة: المعاييــر 

1. جمــع معلومــات عــن الشــركة مــن خــالل البحــث 
اإللكترونــي ومــن خــالل الجهــات المعنيــة بذلــك 

ــة ...( ــات، الغرف )النقاب

مــع  التحــدث  وطلــب  األول  االتصــال  اجــراء   .2
البشــرية. المــوارد  مســؤول  أو  المالــك  المديــر/ 

وارســال  االلكترونــي  البريــد  علــى  الحصــول   .3
المشــروع عــن  ملخــص 

4. طلــب تحديــد لقــاء لشــرح المشــروع ومنافعــه 
الخــاص. القطــاع  شــركات  علــى  االقتصاديــة 

5. اجــراء اللقــاء األول: يعــرض خاللــه المشــروع 
واهدافــه كمــا بروتوكــول التعــاون وأهميتــه بالنســبة 
ــي يقدمهــا  ــة الت للشــركة مــن حيــث الخدمــات التقني

المشــروع لهــم بشــكل مجانــي.

االدارة  رغبــة  مــن  للتأكــد  الشــركة  مــع  متابعــة   .6
البروتوكــول علــى  بالتوقيــع 

الشــركة  اولويــات  تراعــي  عمــل  خطــة  وضــع   .7
خطــة  سياســة/  تعديــل  مــكان،  تجهيــز  )تدريــب، 
تســويقية( بالترافــق مــع رصــد اي فــرص تدريــب او 

لديهــم. متاحــة  توظيــف 

8. البدء بتطبيق خطة العمل: 
—  علــى صعيــد البيئــة المكانيــة: تقييــم، وضــع 

خطــة عمــل، متابعــة التنفيــذ.
—  على صعيد التدريب: تحديد االحتياجات 
اداري  تدريــب  موعــد  تحديــد  التدريبيــة، 
متخصــص، تدريــب توعــوي لكافــة الموظفيــن، 

تدريبــات متخصصــة لمقدمــي الخدمــات.
—  علــى الصعيــد السياســة: الحصــول علــى 
سياســة الشــركة، تقييمهــا، اقتــراح تعديــالت/ 

متابعــة م الشــركة.
وســائل  تقييــم  التســويق:  صعيــد  علــى    —
االعــالن والتســويق، وضــع خطــة عمــل، متابعــة 

التنفيــذ.

•  اجتماعات توعوية تثقيفية:
اللقــاءات  تتحــول  الحــاالت  مــن  كبيــر  عــدد  فــي 
الدوريــة مــن لقــاءات تعــارف الــى لقــاءات توعويــة 
ــل الشــركة التعــاون لكــن  ــا تقب ــك عندم ويحــدث ذل
تطلــب التــروي او تشــاركنا مخــاوف عــدة تــدور فــي 

بالهــا حــول موضــوع الدمــج.
الحديــث  يــدور  التوعويــة  اللقــاءات  هــذه  خــالل 
تحديــداً حــول مــا تريــد ادارة الشــركة معرفتــه أكثــر   
التــي  بنظرهــم  العوائــق  أو  المخــاوف  هــي  ومــا 

دامجــة. شــركات  الــى  التحــول  مــن  تمنعهــم 



•  تعديل عند الحاجة
يحــدث أن يختلــف التطبيــق للتجهيــز عــن مــا تــم 
التلزيــم  عمليــات  بســبب  إمــا  الخطــة  فــي  إدراجــه 
لمتعهديــن أو غيــره لذلــك وبعــد اعــادة التقييــم يمكــن 

أن تحتــاج بعــض األماكــن للتعديــل مــرة أخــرى.

مــن أبــرز التجــارب التــي احتاجــت تعديــالت هــي 
تجربــة "ســفينة كابتــن ماجــد" ويعــود ذلــك لمجموعة 

أســباب هــي:
—  التجربــة حديثــة فــي لبنــان ولــم يســبق أن قــام 
أحــد مــا بتجهيــز مركــب وجعلــه دامــج لذلــك كان 
ــد مــن اعتمــاد قاعــدة "المحــاوالت واألخطــاء". الب

قبــل  مــن  وتجريبــه  نظــام  اول  انشــاء  تــم    —
األشــخاص المعوقيــن وخــالل هــذه التجربة اكتشــفنا 
وجــود عامــل المــد والجــزر الــذي يؤثــر علــى ارتفــاع 

المركــب عــن حافــة المينــاء.
—  تــم تركيــب جهــاز جديــد متحــرك اال انــه بــدى 
غير آمن عند التجربة لشــخص يعبره بشــكل مســتقل.

—  والزالت التجربة قيد التعديل.

وفــي مثــال أخــر، ظهــرت حاجــة لتعديــل فــي فنــدق 
بالتينــوم فــي المنحــدرات المتحركــة التــي جهزوهــا 

لــدى نجــار محلــي.
وكذلــك احتــاج الحمــام فــي الغــرف المجهــزة فــي 

فنــدق كنعــان- بعلبــك لتعديــل.

إسم الشركة 
النموذجية

النتيجة

اقترحنا عليهم الية تجهيز الشاطئ واالدوات الالزمة لسباحة فندق موفنبيك ‐ بيروت
االشخاص المعوقين كما التدريبات المتخصصة للفريق اال 
اننا لم نتلقى جواب منهم بعد نظراً للظروف التي مر ويمر 

بها الفندق )سياسية(

تم تدريب فريق الموارد البشرية ضمن تدريب مشترك مع فندق فوربوينتز ‐ بيروت 
فنادق اخرى وتولى القسم نقل المعرفة لكافة الموظفين مع 
اجراء اجتماعات متابعة لتحديد خصوصية مواقع الموظفين 

مقدمي الخدمات )تختلف الحاجة للمعرفة بين موظفي 
الموقف وموظفي االستقبال فاألول يمكن ان يقدم المساعدة 

مباشرة للشخص المعوق في حين ان األخر يقتصر دوره 
على التواصل مع الزبون وتأمين غرفة مجهزة له.

 شركة الو تاكسي
/ بيروت والمناطق

تم تدريب السائق المسؤول عن احدى السيارات المجهزة 
خالل التقييم اال ان تدريب متخصص لألخرين الزال قيد 

التحضير وقد تأثر توقيته بانشغال الشركة.

تم تدريب كافة الموظفين والشركة لديها الئحة طعام مزيان ‐ بيروت
برايل.

تم تدريب مالك ومدير المكان على ان ينقل المعرفة لكافة فندق كنعان ‐ بعلبك
الموظفين ونتابع معهم فور انتهاء االعمال في الفندق.

مطعم بيت الجبل ‐ 
بعلبك

تم تدريب المالك والمدير على ان ينقل المعرفة لمقدمي 
الخدمة وتم تقديم اقتراح إلعداد الئحة طعام برايل.

تم تدريب المالك والمدير وتقديم استشارة حول الئحة منتزه هياكل ‐ بعلبك
الطعام البرايل.

تم تدريب المالك من خالل مجموعة لقاءات متكررةOPEN SKIES ‐ صور

تم تدريب المدير وكذلك عدد من الحضور خالل زيارات فندق بالتينيوم ‐ صور
التقييم واعادة التقييم

خيمة رقم 19 ‐ خيمة 
شرف الدين- صور

تم تطبيق الئحة طعام برايل، الئحة طعام مطبوعة وترسل 
بالواتس آب للزبائن المكفوفين لطلب ما يريدون، تم 

تدريب مقدمي الخدمة والمدير والمالك.

تم اقتراح االدوات المساعدة وتدريب مالك المركب وابنه.مراكب الجزيرة ‐ صور

تم تدريب مدير الفندق.فندق فيكتوري بيبلوس

تم تدريب مالك السفينة وإبنه كما تم اقتراح االدوات سفينة مود
المساعدة الالزمة لتقديم الخدمة بأفضل وجه.

3. صعيد تقديم الخدمات
•  تقييم وتحليل الخدمة

النتيجةإسم الشركة النموذجية
اشار المالك الى عدم قدرته لتجهيز المكان حاليًا واشار الى أنه من ناحية يبيع منتجاته عبر اإلنترنت OPEN SKIES ‐ صور

ومن ناحية أخرى وفي حالة التوظيف يمكن اإلستعانة بشخص ال يستخدم كرسي متحرك.

وافق على اجراء التعديالت وبدء بذلك على نفقته الخاصة.فندق بالتينيوم ‐ صور

وافق على اجراء التعديالت ونفذها على نفقته الخاصةخيمة رقم 19 ‐ خيمة شرف الدين- صور

وافق على اجراء التعديالت ونفّذت على نفقة بلدية صور.مراكب الجزيرة ‐ صور

قرر التجهيز عندما تتحسن عجلة العمل لديه لتأمين المبلغ الالزم.فندق فيكتوري بيبلوس

ان السفينة تحتاج لبعض التجهيزات الطفيفة وقرر المالك القيام بها.سفينة مود

وافق بدايًة على التجهيز مع تقديم مساعدة من جمعية محلية إال أنه عاد ورفض ذلك دون تبيان أي مطعم دراج بعلبك
أسباب ولم يعد يجيب على الهاتف.

تم تنفيذ المقترح على نفقتهم الخاصةشركة نسلته/ اإلدارة العامة

لم يصلنا رد منهممطعم السائح ‐ الشوف

لم يصلنا رد منهممطعم بيتنا ‐ الشوف

لم يصلنا رد منهممطعم الخريبي ‐ الشوف

لم يصلنا رد منهمبيت الضيافة ‐ الشوف

لم يصلنا رد منهمفندق مونوبرج ‐ جبيل

لقد كان المبنى قيد اإلنشاء عندما تم الكشف عليه وتبين حاجته لتكسير الحمام لتأمين حمام مجهز مطعم الجواد ‐ صور
لذلك قرر المالك االكتفاء بتجهيز المدخل والممرات في الطابق األرضي وعدم تكسير الحمام لما في 

ذلك من كلفة عالية عليه.

•  اعادة التقييم
استفاد من هذه الخدمة من أجرى التجهيز واستكمله:

النتيجةإسم الشركة النموذجية
بعد اعادة التقييم تم تقديم تقرير أخر للشركة يبين ما يجب تعديلهفندق بالتينوم

خضعت الخيمة للتقييم المستمر وتعديالت عدة في موسمها األول كما تم ذلك في الموسم الجديد.خيمة رقم 19

خضعت السفينة للتقييم المستمر وتعديالت عدة للوصول الى النظام األئمن و األكثر فعاليةسفينة كابتن ماجد

مواكبة األعمال قيد التنفيذشركة نسلته / االدارة العامة

مواكبة األعمال قيد التنفيذمطعم الجواد ‐ صور

تم تقييمها عدة مرات وتقييم عملية استفادة االشخاص من الخدمة عليها.سفينة مود -جبيل



النتيجةإسم الشركة النموذجية
تم تأمين7  فرص تدريب في اقسام متعددة.فندق موفنبيك ‐ بيروت 

تم تأمين فرصة توظيف في االدارة

تم تأمين فرصتي كوتشينغ.فندق فوربوينتز ‐ بيروت 

تم تأمين فرصة توظيف في مركز االتصاالت التابع للشركة.شركة الو تاكسي / بيروت والمناطق

تم تأمين فرصة تدريب و فرصة توظيف في قسم الOPEN SKIESticketing - صور

تم تأمين فرصتي تدريب في قسم المحاسبةفندق بالتينيوم - صور

 خيمة رقم 19
)خيمة شرف الدين - صور(

يدير المكان شخص لديه اعاقة حركية.
تم تأمين فرصة توظيف لشخص يخبز على الصاج

تم تأمين فرصة عمل لتاجر قهوة/ تعاقد معه المستثمر

تأمين فرصة تدريب في المطبخ.فندق فيكتوري بيبلوس

تأمين فرصة تدريب في قسم المحاسبةمطعم دراج بعلبك

تأمين فرصة تدريب في قسم المحاسبةمؤسسة بشير العرب - بعلبك

تأمين فرصة تدريب في قسم االدارةمكتب االفاق - بعلبك

تأمين فرصة تدريب في قسم شؤون الطالبجامعة الحكمة - بقاع

تأمين فرصتي تدريب في قسم المحاسبة واالدارةمستشفى دار االمل- بعلبك

تأمين فرصة توظيف في المطبخ.مطعم الجواد في صور

تأمين فرصة توظيف في قسم المحاسبة.سوبر ماركت الرمال - جنوب

تأمين فرصة توظيف في المطبخ.مطعم شواطينا - صور

تأمين 7 فرص تدريب في اقسام الزجاج والفخار.قرية صور الترائية
تأمين فرصتي توظيفي في قسم الزجاج.

تأمين فرصة تدريب في قسم المحاسبةشركة الجبيلي - غازية

تأمين فرصتي توظيف في قسم المبيعات.شركة ماجيك كارد - صور

تأمين فرصتي توظيف في قسم المبيعات.Dunkin donuts - صور

تأمين فرصة توظيف على االستعالمات.استراحة صور
تأمين فرصتي تدريب على االستعالمات وفي المطبخ.

تأمين 5 فرص تدريب في اقسام متعددة.فندق بيبلوس سور مير - جبيل

تأمين فرصة توظيف في قسم التنظيفات.دار المسنين - جبيل

تأمين فرصة توظيف في المحاماة.16. مكتب محامي- بعلبك

الــى جانــب هــذه الشــركات اســتفاد مــن التدريــب 29 
شــركة اخــرى ابــدت رغبــة فــي التعــاون والمعرفــة:

فنــدق بيبلــوس ســير مــار، مالكــو غــروب، ديمارجيان 
غلوبــال، بنــك بيمــو، نقليــات ســعد، فنــدق روتانــا 
جيفينــور، فنــدق لــي غــراي، ملتقــى التأثيــر المدنــي، 
معهــد افــاق، اســتراحة صــور، حــالوي للصيرفــة، 
كيــا، ميمــوزا، كــراون بــالزا، بنــك ميــد، فرنســا بنــك، 
فنــدق مونوبــرج، فنــدق احيــرام، جامعــة LAU، مطعم 
كســار، مطعــم دراج بعلبــك، شــركة ســيكومو، ســلوم 
للصناعــات الورقيــة، مطعم الشــمس، مطعــم عالبال، 
معمــل قســاطلي، شــركة تــوب بــاك، فنــدق الجمــال، 

مطعــم ســندباد.

4. على صعيد التوظيف
•  تقييم سياسة الشركة:

الكبــرى بكتابــة سياســاتها والتــي  تقــوم الشــركات 
تحــوي الرؤيــة، الرســالة والقيــم الخاصــة بهــا.

مــع  التعاطــي  طريقــة  السياســة  هــذه  تحكــم  عــادًة 
واســتقبالهم. الموظفيــن 

مــن ضمــن الشــركات النموذجيــة يوجــد 3 شــركات 
كبــرى هــي الموفمبيــك، فوربوينتــز و الوتاكســي.

وقــد أدى التقييــم الــى اكتشــاف أن الشــركات الثالثــة 
تحرتــم ضمــن قيمهــا وسياســتها التنــوع وتســتقبل 

األشــخاص المعوقيــن كموظفيــن دون تــردد.

أمــا عــن تفاصيــل التقييــم فهــو قائــم علــى المنهجيــة 
التاليــة:

—  رصــد المصطلحــات، التعابيــر اللغوية واألفعال 
الدامجــة فــي طريقــة الصياغة.

—  وجــود بنــود وتفاصيــل تشــير الــى أن االعاقــة 
هــي جــزء مــن التنــوع واالختــالف.

—  وجــود بنــود فــي سياســة قســم المــوارد البشــرية 
خاصــة للمحافظــة علــى الموظــف فــي حــال حــدوث 

حــادث عمــل او غيــره...

 •  تقديم اقتراحات لتعديل السياسة
كي تصبح دامجة:

بنــاء علــى منهجيــة الرصــد المعتمــدة فــي التقييــم يتــم 
تقديــم مقترحــات لتعديــل السياســة ومناقشــتها مــع 

الشــركة.

•  وضع خطة عمل لتحويل ادارة 
الموارد البشرية الى دامجة

الفريــق  يقــوم  الشــركة  تقييــم سياســة  يتــم  أن  بعــد 
التاليــة: الخدمــات  بتقديــم 

البشــرية  المــوارد  1.  تدريبــات متخصصــة إلدارة 
التوظيــف: ومســؤولي 

ان هذه التدريبات تتراوح مدتها بين 5 و 8 ساعات 
بحسب حاجات الشركات المستهدفة.

كافــة  تدريــب  تــم  فقــد  المشــروع  هــذا  اطــار  فــي 
الشــركات النموذجيــة الــى جانــب شــركات اخــرى 

المتخصــص. التدريــب  هــذا  اطــار  فــي 
اما عناوين التدريب فهي: 

—  اإلدارة الدامجة: تعريفها، منافعها، شكلها.
—  أليــات ادارة التنــوع فــي أقســام المــوارد البشــرية 

والتوظيف:
- سياسة االقسام الدامجة

والتكييفــات  التوظيــف  طلبــات  تحليــل   -
عاليــة. انتاجيــة  لتحقيــق  الالزمــة 

- إتيكيت اجراء مقابلة توظيف دامجة
فــي  والمتابعــة  الموظــف  قبــول  اجــراءات   -

العمــل يوميــات 
- المرونة لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة

—  أليــات إدارة التنــوع ونشــر مفهــوم االختــالف في 
كافة اقســام الشــركة ولدى كافة الموظفين:

- لماذا وكيف؟
ــة اســتثماره فــي مجــاالت  - منافــع ذلــك وكيفي

ــة. المســؤولية المجتمعي

واهداف هذا التدريب هي التالية:
—  تمكين الشركات من ادارة الدمج.

اعــداد وتعديــل سياســة الشــركة كــي تصبــح    —
دامجــة.

ــم الالزمــة فــي سياســة ادارة المــوارد  ــي القي —  تبن
البشــرية.

—  االعــالن عــن الوظيفــة بشــكل دامــج يســمح 
بالتقديــم المعوقيــن  بالوصــول  لألشــخاص 
—  الية تقديم طلب التوظيف قابلة للتكييف

—  اجــراء مقابلــة عمــل مــع شــخص لديــه اعاقــة 
احتياجاتــه. محترمــاً 

—  تأميــن االدوات الالزمــة كــي يســتطيع الشــخص 
اتمــام المهــام المطلوبــة منــه بإســتقاللية.

2.  تدريبات توعوية لجميع الموظفين:
ــة ال تقتصــر  ــى بيئ إن الشــخص المعــوق ســيدخل ال
فقــط علــى اإلدارة لذلــك البــد لــكل الزمــالء مــن 
فهــم االعاقــة وتبنــي مفهــوم الدمــج وطريقــة التفكيــر 
القائمــة علــى النمــوذج االجتماعــي والقائــم علــى 

حقــوق اإلنســان.

معنــى  الموظفيــن علــى  كافــة  تدريــب  يتــم  لذلــك 
االعاقــة، انواعهــا وكيفيــة تقديــم الدعــم للشــخص 
المعــوق او التعاطــي معــه وذلــك ضمــن حصــص 

مدتهــا مــن ســاعتين الــى 4 ســاعات.

وقــد تــم تدريــب الفــرق في كافة الشــركات النموذجة 
إن بشــكل مباشــر مــن خــالل فريــق المشــروع او مــن 
خــالل االدارييــن الذيــن شــاركوا فــي تدريــب المــوارد 

البشرية.

3.  سياســات االســتمرارية فــي التوعيــة والتدريــب 
ــن الجــدد: للموظفي

يتــم التركيــز علــى هــذه السياســة مــن خــالل تدريــب 
االدارييــن وذلــك لضمــان اســتمرارية نقــل المعلومــة 
فــي حــال اســتبدال الموظفيــن او التحــاق جــدد فــي 

مــكان العمــل.

•  فرص تدريب وتوظيف:
الهــدف  هــي  التدريــب والتوظيــف  فــرص  أن  بمــا 
االســاس لتحقيــق الدمــج االقتصــادي واالجتماعــي 
وهــي ثمــرة التدخــل المذكــور مــع الشــركات لذلــك 
فــرص  أّمــن  النموذجيــة  الشــركات  مــن  فــإن عــدد 

توظيــف وتدريــب وهــي علــى الشــكل التالــي:



خالصة
إن مشــروع الســياحة للجميــع فــي لبنــان كان الخطــوة 

األولــى فــي مشــوار األلــف ميــل.
أظهــر القطــاع الخــاص تجــاوب كبيــر خاصــًة بعــد 
الــى  التحــول  ومنافــع  االقتصــادي  العائــد  معرفــة 

دامجــة. شــركة 
كمــا أن إدراك ادارات الشــركات ان المخــاوف التــي 
تحملهــا حــول الكلفــة والمســؤولية فــي هــذا المجــال 
الشــخص  عــن  المســبقة  االفــكار  ان  كمــا  واهيــة، 
المعــوق وعــد قدرتــه علــى اتمــام عمــل مــا واهية أدى 

بطبيعــة الحــال للوصــول الــى مــا تــم تفنيــده أعــاله.
فــي المرحلــة القادمــة البــد مــن النظــر فــي كيفيــة 
دعــم الشــركات إلجــراء التجهيــز الــالزم مــن حيــث 
االســتقرار  لغيــاب  نظــراً  وذلــك  المكانــي،ة  البيئــة 

االقتصــادي فــي لبنــان.
عمــر  فــي  الشــركات  حققتــه  عمــا  ملخــص  فــي 

)4 رقــم  ملحــق  )انظــر  المشــروع 

ــم شــامل للشــركات  فيمــا يلــي تجــدون جــدول تقيي
النموذجيــة علــى كافــة األصعــدة.

على أن يتم تحليله كالتالي:

—  الشــركة التــي حققــت 12 نقطــة هــي شــركة 
نموذجيــة بامتياز.

—  الشــركة التــي حققــت بيــن 7 و11 نقطــة 
هــي شــركة فــي طــور الوصــول الــى النموذجيــة 

ــد / مســتوى جي
—  الشــركة التــي حققــت 6 نقــاط هــي شــركة 

فــي المســتوى الوســطي للنموذجيــة.
—  الشــركة التــي حققــت دون 6 نقــاط هــي 

شــركة غيــر دامجــة حتــى الســاعة.

النتيجةإسم الشركة النموذجية
تأمين فرصة توظيف في قسم المخاسبة.كافيه شميس - الشوف

تأمين فرصة توظيف في السكريتاريابلدية عين وزين

 مؤسسات تابعة لجمعية
الصناعيين - الشوف

تأمين فرصتي تدريب

تأمين فرصة توظيف كأمين صندوقكافيه vcc – بعقلين الشوف

تأمين فرصة توظيف في المطبخفندق pine land  - الشوف

تأمين فرصة توظيف كمقدم طعاممطعم بعقلين - الشوف

تأمين فرصة توظيف في قسم المحاسبة.محطة شميس - الشوف

تأمين فرصة توظيف كأمين مستودعشركة الكترونيات - الشوف

تأمين 10 فرص توظيف في عدة اقسام.تعاونيات لبنان

تأمين فرصة توظيف في قسم المحاسبة.مؤسسة الموسوي للسيراميك

تأمين فرصة توظيفمؤسسة سعد للنقليات

تأمين 4 فرص تدريب.شركة حالوي للصيرفة

تأمين فرصة تدريبمستشفى الرسول األعظم

تأمين فرصة توظيفمطعمجي

تأمين 3 فرص توظيفسبينس

Blom bankتأمين فرصتي عمل

تأمين فرصة توظيفشركة شمص

تأمين فرصتي توظيفالفا لالتصاالت

ــة  ــداد اإلجمالي ــون األع ــي تك بالتال
للتوظيــف والتدريــب:

• تأمين 49 فرصة عمل.
• • تأمين 34 فرصة تدريب.

• • • توظيف 34 شخص. 

3.  المشاريع الصغيرة لألشخاص ذوي االعاقة
1. تعريف المشاريع الصغيرة 

وماهيتها
الصغيــرة  المشــاريع  ومفهــوم  تعريــف  يختلــف 
مــن دولــة إلــى أخــرى وفقــا الختــالف إمكانياتهــا 
طبيعــة  مثــل  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  وظروفهــا 
الصناعــات  ونوعيــة  اإلنتــاج،  وعوامــل  مكونــات 
الحرفيــة التقليديــة القائمــة قبــل الصناعــة الحديثــة، 
العاملــة  القــوى  توفــر  ومــدى  الســكانية،  والكثافــة 
ودرجــة تأهيلها، والمســتوى العــام لألجور والدخل، 
وغيرهــا مــن الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعية التي 
فيهــا.  القائمــة  الصناعــات  وطبيعــة  مالمــح  تحــدد 
كمــا ويختلــف التعريــف وفقــا للهــدف منــه، وهــل 
هــو لألغــراض اإلحصائيــة أم لألغــراض التمويليــة 
أو أليــة أغــراض أخــرى. وترجــع أهميــة مســاهمة 
ــة  ــة التنمي ــرة والمتوســطة فــي عملي المشــاريع الصغي

التاليــة: لألســباب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

—  تعتمــد المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة علــى 
العمالــة المكثفــة، وتميــل إلــى توزيــع الدخــل بصــورة 
أكثــر عدالــة مقارنــة بالمؤسســات الكبيــرة، فهــي تلعــب 
دورا مهما في خلق فرص االستخدام بما يخفف من 
حــدة الفقــر إذ إنهــا كثيــرا مــا توفــر فــرص عمــل مقابــل 
أجــور معقولــة للعمــال مــن األســر الفقيــرة والنســاء 

اللواتــي يفتقــرن إلــى المصــادر البديلــة للدخــل.

كفــاءة  رفــع  فــي  الصغيــرة  المشــاريع  تســهم    —
ــل  ــة، فهــي تمي ــدول النامي ــي ال تخصيــص المــوارد ف
إلــى تبنــي األســاليب اإلنتاجيــة كثيفــة العمالــة بمــا 
يعكــس وضــع تلــك الــدول مــن حيــث وفــرة قــوة 
العمــل ونــدرة رأس المــال. وكلمــا توســع نشــاط 
تلك المشــاريع في األســواق غير الرســمية أصبحت 
أســعار عوامــل اإلنتــاج والمنتجــات التــي تتعامــل بهــا 
البديلــة  الفــرص  تكاليــف  أفضــل  بصــورة  تعكــس 
مقارنــة باألســعار التــي تتعامل بها المشــاريع الكبيرة.

بنــاء  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  تدعــم    —
علــى  تســاعد  فهــي  الشــاملة،  اإلنتاجيــة  القــدرات 
اســتيعاب المــوارد اإلنتاجيــة علــى جميــع مســتويات 
اقتصاديــة  أنظمــة  إرســاء  فــي  وتســهم  االقتصــاد، 
تتســم بالديناميكيــة والمرونــة تترابــط فيهــا الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، وهــي تنتشــر فــي حيز جغرافي 
أوســع مــن المشــاريع الكبيــرة، وتدعــم تطــور ونمــو 
تقليــص  علــى  وتســاعد  ومهاراتهــا  المبــادرة  روح 

الفجــوات التنمويــة بيــن الحواضــر واألريــاف.

2. فوائد المشاريع الصغيرة
هناك عدة فوائد عندما تصبح صاحب عمل: 

المرونــة – توجــد طــرق مختلفــة  مــن  —  مزيــد 
يمكــن أن يكــون العمــل الذاتــي أكثــر مرونــة فيهــا مــن 
ــب ســاعات  ــك: ترتي ــي ذل ــف المباشــر بمــا ف التوظي
العمــل لتتناســب مــع نمــط حياتــك، وجــود فواصــل 
عنــد الحاجــة، العمــل علــى وتيــرة الخاصــة بــك، 
مقــدار  واختيــار  الخاصــة  توقعاتــك  علــى  العمــل 

العمــل الــذي تريــد القيــام بــه.

عّبــر  فقــد  الــذات،  عــن  بالرضــا  الشــعور    —
ــد افتتحــوا مشــاريع  ــن ق ــون الذي األشــخاص المعوق
خاصــة عــن أنهــم فخــورون بذواتهــم وتعــززت ثقتهم 
بأنفســهم، وأنهــم ســعداء بتحقيــق ذواتهــم وإحــداث 

تغييــر ايجابــي فــي حياتهــم وحيــاة اآلخريــن.

ــف  ــن التوظي ــا م ــر امان ــي أكث ــف الذات —  ان التوظي
المباشــر ألنــه ال يمكــن طــرد الشــخص وقــد يســمح 
دقيــق  بشــكل  الماليــة  المــوارد  بــإدارة  للشــخص 

ومتــزن. 

—  تحقيــق االســتقالل المــادي للشــخص المعــوق 
والقــدرة لالعتمــاد علــى ذاتــه واتخــاذ القــرار. 

ان  الهتماماتــه،  المعــوق  الشــخص  اتبــاع    —
ــح للشــخص تأســيس مشــروع  ــي يتي ــف الذات التوظي

بــه ويهمــه. يســتمتع 
 

عــام  بشــكل  العمــل  او  المشــروع  يســاعد    —
الشــخص المعــوق علــى تركيــز علــى امــور اخــرى 
غيــر االعاقــة وان يصبــح شــخص منتــج ولــه دور 

المجتمــع. فــي  فعــال 

—  فرصــة لنمــو والتقديــر الذاتــي مــن خــالل تفاعــل 
كأفــراد  تقديرهــم  وبالتالــي  المجتمــع  افــراد  مــع 

منتجيــن وفعاليــن فــي المجتمــع. 

3. تحديات المشاريع الصغيرة        
—  عدم وجود األمان المالي، خاصة إذا كان النشاط 
التجاري موســمي أو قائًما على العمل التعاقدي مثال 
فــي األماكــن النائيــة نســبة الســكان فــي الصيــف عالــي 

جــدا ويخــف تدريجيــا مــع حلــول الخريف.

ــه، قــد  ــوع العمــل الــذي تقــوم ب —  اعتمــاًدا علــى ن
يعنــي العمــل الحــر أن تعمــل لســاعات طويلــة. هــذا 
يمكــن أن يكــون مشــكلة لألشــخاص الذيــن يعانــون 

مــن التعــب بســهولة أو لديهــم مســؤوليات أخــرى

—  القلــق بشــأن المــال او تصريــف االنتــاج ممكــن 
ان يؤثــر ســلبا علــى شــخص أو اســتكمال العمــل فــي 

الوقــت المحــدد لتســليمه للزبــون. 

4. آلية تحديد واختيار 
المشروع المناسب للشخص 

—  مــا هــي المعاييــر او الصفــات الشــخصية التــي 
يجــب اخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد الشــخص المعــوق 

ليكــون مــالءم لتوظيــف الذاتــي؟ 
الــذي  االشــخاص  االعتبــار  بعيــن  االخــذ  يجــب 
فــي  مهــارات  لديهــم  قويــة،  بشــخصية  يتمتعــون 
ادارة  فــي  معرفــة  لديهــم  والتواصــل،  االتصــال 
القــرار واالعتمــاد  اتخــاذ  القــدرة علــى  المشــروع، 

الــذات.  علــى 
قد تسأل نفسك هذه األسئلة: 

- ما مقدار األمان الذي أحتاجه من العمل؟
- هــل ســأكون قــادًرا علــى التعامــل مــع القلق او 

الضغوطات النفســية التي ســامر بها؟
- هل لدي المال إلعداد المشروع؟

- هل أصدقائي وعائلتي يدعمون مشروعي؟

—  الوعي الذاتي لقدرات الشخص المعوق: 
إن وجــود وعــي بكيفيــة تأثيــر إعاقتــه عليــه وعلــى 
إنتاجيتــه علــى أســاس يومــي أمــر مهــم. هــذا يعنــي 
البدنيــة  قدراتــه  لديــه،  الطاقــة  مســتويات  معرفــة 

العامــة. الصحيــة  واحتياجاتــه  والعقليــة 

—  الدافع من أجل أن تصبح صاحب مشروع 
خاص.

آخــر شــيء يجــب التفكيــر فيــه هــو ســبب رغبــة فــي 
احتياجاتــه  فهــم  المفيــد  مــن  تجــاري.  عمــل  بــدء 
تلــك  ســتلبي  الجديــدة  مؤسســته  كانــت  إذا  ومــا 

االحتياجــات.



5. آلية تحديد نوع المشروع 
الذي سيتم انشاءه

تــم تحديــد االشــخاص ذوي االعاقــة المالئميــن 
لبنــاء مشــاريع صغيــرة اســتنادا لتحليــل المجموعات 
الــذي تــم خــالل دورة تهيئــة للعمــل مــن جهــة، ومــن 
جهــة ثانيــة قــام فريــق االتحــاد بزيــارات الميدانيــة 
لعــدد مــن خبــراء االقتصــاد والهيئــات االقتصاديــة 
بهــدف تحديــد المشــاريع التــي يمكــن ان تنجــح فــي 
القطــاع الســياحي فــي مناطــق تنفيــذ المشــروع. وتــم 
تســليط الضــوء مــن الخبــراء علــى المشــاريع التاليــة: 
اللبنانيــة،  االكالت  تحضيــر  بيتيــة،  مونــة  مشــاريع 

محــل اكسســوار تلفــون او اكســبرس... 

—  يجب على الشخص المعوق أن يقوم بتأسيس 
مشــروعه الخــاص اســتنادا الهتماماتــه، مــع األخــذ 
ــار دراســة ســوق العمــل ألن المشــروع  ــن االعتب بعي
الذاتــي هــو عمــل شــاق، فمــن المهــم أن نقــوم بعمــل 

نســتمتع بــه ويوفــر لنــا الدافــع لالســتمرار. 

—  يجــب ان يســتند المشــروع الــذي ســيتم تأسيســه 
الــى المهــارات الشــخصية ومــن المهم القيام بدراســة 

شــاملة قبــل افتتاح المشــروع.

—  اختبــار الســوق، يحتــاج أي شــخص إلــى فهــم 
جيــد للســوق لمنتجــه أو خدمتــه. وهــذا يعنــي معرفــة 
مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لــم يتــم تلبيتهــا. وإذا كان 
هنــاك طلــب علــى مــا تقدمــه. هــذا يتطلــب البحــث 
بيــع  فــي  ترغــب  الذيــن  أولئــك  احتياجــات  عــن 
المنتــج أو الخدمــة الخاصــة بــه.  قــد تكــون قــادًرا 
علــى تقديــم منتــج أفضــل، أو خدمــة بســعر أرخــص 
أو جــودة خدمــة أعلــى مــن منافســيك. قــد يكــون 
مــن األفضــل أن تبــدأ صغيــرة بتكاليــف منخفضــة 

ثــم تخطــط لنمــوك بعنايــة.

6. مرحلة بناء مشروع والقيام 
بدراسة جدوى للمشروع

ــار  ــن االعتب ــاك عــدة ارشــادات يجــب اخذهــا بعي هن
قبــل تنفيــذ المشــروع، يجــب التأكــد من وجــود أموال 
كافيــة لبــدء المشــروع حســب المــدة التــي يمكنــه 
خاللهــا التحكــم بــدون أي دخــل والدخــل الــذي 
المنتــج  أو  الخدمــة  يحتاجــه لدفــع فواتيــره. ســعر 

الخــاص بــه مــن أجــل تحقيــق الربــح. 

—  طلــب الدعــم مــن اآلخريــن، فــإن بــدء العمــل 
التجــاري وتشــغيله هــو عمــل شــاق ويــؤدي إلــى 
المهــم  مــن  أكثــر صعوبــة.  األمــر  كان  إذا  إعاقــة 
والتأكــد  إليهــا  ســيحتاج  التــي  المســاعدة  تحديــد 
مــن توفرهــا. ان بعــض مصــادر الدعــم المحتملــة 
هــي العائلــة واألصدقــاء والبعــض اآلخــر فــي نفــس 
مجــال العمــل، أو غيرهــم مــن أصحــاب المشــاريع 
ــوكاالت  ــة، أو شــركاء األعمــال، أو ال ذوي اإلعاق
يعرفهــم  الذيــن  األشــخاص  ربمــا  أو  الحكوميــة، 

فــي مجتمعــه.

الشــخص  تناســب  ماديــة  بيئــة  توفــر  يجــب    —
المعــوق، قــد يعنــي العمــل مــن منزلــه إذا كان مــن 
أهــم  ومــن  آخــر.  مــكان  إلــى  االنتقــال  الصعــب 
فوائــد العمــل مــن المنــزل هــي أنــه يقضــي علــى 
الوقــت الــالزم للوصــول إلــى العمــل، فأنــه قــادر 
بشــكل أفضــل علــى الراحــة إذا لــزم األمــر، وهنــاك 

أقــل.  تكاليــف 

—  يجــب إضفــاء الحيويــة علــى نشــاطاته اليوميــة، 
قــد يكــون وضــع اســتراتيجية هامــة لضمــان عمــل 
مــا عليــك القيــام بــه مــع ضمــان بقــاء مســتويات 
يحتــاج  ســوف  عاليــة.  الذهنــي  والتركيــز  الطاقــة 
إلــى معرفــة القيــود البدنيــة والعقليــة الخاصــة بــه، 
وليــس دفعهــا، وتحديــد ســاعات العمــل المناســبة 

وأخــذ الفواصــل الالزمــة.

نظــًرا  جيــد،  موقــف  علــى  الحفــاظ  يجــب    —
لوجــود العديــد مــن العقبــات فمــن الســهل أن يصــاب 
باإلحبــاط وخيبــة األمــل، لــذا فــإن الحفــاظ علــى 
ــد أمــر مهــم جــًدا. ثــالث طــرق مقترحــة  موقــف جي
للحفــاظ علــى موقــف جيــد هــي: أال يخــاف مــن 

المجازفــة، ويبقــى متحمســا ومرنــا فــي تفكيــره. 

—  يجــب تحســين مهــارات العمــل مــن خــالل تعلم 
مهــارات جديــدة وســوف يقابــل اآلخريــن علــى طــول 

رحلتــه ومنهــم ســيتعلم أكثر. 
—  يجــب تنظيــم عملــه، فســوف يواجــه العديــد مــن 
يتــم تنظيــم اســتراتيجية واحــدة  التحديــات ولكــن 
جيــدة إلدارة عملــه. اثنيــن مــن أهــم المجــاالت التــي 
يتعيــن القيــام بهــا فــي هيكلــة المهــام وتنظيــم الشــؤون 
الماليــة. التــدرب علــى إعــداد قوائــم المهــام ذات 
األولويــة، وتحديــد المواعيــد النهائيــة لــكل مهمــة، 
تأهــب  حالــة  فــي  يكــون  عندمــا  بالعمــل  والقيــام 
قصــوى، وإعــداد األعمــال الروتينيــة، وتعلــم مهارات 

تقديــر وقــت جيــد والتخطيــط للمســتقبل. يُنظــر إلــى 
االحتفــاظ بالســجالت اليوميــة علــى أنها وســيلة قيمة 

لمنــع الوقــوع فــي مســك الدفاتــر.

7. آلية نجاح المشروع وضمان 
استمراريته

ان نســبة نجــاح المشــاريع الذاتيــة تعتمــد علــى دراســة 
المشــروع التــي قــام بها الشــخص المعــوق واالهتمام 
بجميــع التفاصيــل. فالتوظيــف الذاتــي أحــد طــرق 
المجتمــع.  فــي  وإيجابــي  نشــط  كمســاهم  البقــاء 
ويعظــم اإلحســاس بالمكافــأة عندما يكون الشــخص 
المعوق شــغوًفا بنشــاطه التجاري. يحفزه ذلك على 
ــي  ــات الت ــاح ومواجهــة التحدي ــي الصب االســتيقاظ ف

تواجــه إدارة عملــه الخــاص.

8. عملية التقييم والتعديل 
المطلوبة للمشروع 

تقييــم  عمليــة  علــى  مشــروع  كل  نجــاح  يســتند 
مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  فــي  للمشــروع  دوريــة 
بنــاء المشــروع لذلــك يجــب فــي البــدء فــي دراســة 
جــدوى للمشــروع، دراســة الســوق، وضــع أهــداف 
ذاتــي  تحّضــر  االحتياجــات،  تحديــد  واضحــة، 
ألســوأ الحــاالت، التركيــز علــى التســويق والزبائــن 
واخــذ الوقــت الكافــي إلدارة المشــروع. وفــي حــال 
إجــراء بعــض التعديــالت لضمــان نجــاح واســتمرارية 
المشــروع، يمكــن ذلــك مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

المذكــورة.  المراحــل  جميــع 

مشاريع األفراد المعّوقين

1. فتــاة لديهــا قصــر فــي القامــة، تعيــش مــع عائلتهــا، 
بحاجــة إلثبــات قدراتهــا ومهاراتهــا، هواياتهــا حياكــة 
الكروشــيه. خــالل ورش العمل، حــّددت الخطوات 
العمليــة الفتتــاح مشــروع صغيــر مــن خــالل دراســة 
جــدوى، وشــاركت فــي تدريــب حــول كيفية تأســيس 
مشــروع صغيــر لهــا. يتــم العمــل حاليــا علــى توفيــر 
قــرض مــن مؤسســة قــروض صغيرة الفتتاح مشــروع 

بيــع حــرف قامــت بحياكتهــا. قيــد المتابعــة. 

2. فتــاة لديهــا قصــر فــي القامــة، تعيــش مــع عائلتهــا، 
ــزل. بعــد التدخــل،  ــي المن تمضــي معظــم أوقاتهــا ف
افتتــاح  وهــي  لهــا  االفضــل  المهنــة  تحديــد  تــم 
مشــروع صغيــر مونــة بيتيــة تســتطيع من خالله تـــأمين 
ــد  ــزال الطــرح قي مدخــول يغطــي احتياجاتهــا، وال ي

المتابعــة.

عائلتهــا،  تعيــش  القامــة  فــي  لديهــا قصــر  فتــاة   .3
لديهــا صعوبــة فــي التنقــل. بعــد التدخــل تــم تحديــد 
مشــروعها، وهــو صناعــة المونــة البيتيــة فــي محــل 
الالزمــة  بالمعــدات  تجهيــزه  المطلــوب  تمتلكــه، 
ليصبــح جاهــز لالفتتــاح. قــّدم المشــروع إلــى بلديــة 

المنطقــة. المشــروع قيــد المتابعــة. 

4. شــاب يعيــش مــع عائلتــه، لديــه شــلل أطفــال 
يســتخدم walker، شــارك فــي عــدة دورات تدريــب 
مهنــي، بعــد المشــاركة اســتطاع أن يحــدد توجهــه 
المهنــي، وعــزز مهاراتــه فــي التواصــل مــع اآلخريــن. 
تــم افتتــاح محــل اكســبرس صغيــر لــه. بــات فخــوًرا 
بذاتــه وســعيًدا بالمشــروع الــذي افتتحــه، يقــول: "أنــا 
منتــج اآلن، هــذا يغيــر نظــرة اآلخريــن إلــي، أصبحــت 

العائلــة تعتمــد علــي".

5. شــاب يعيــش مــع عائلتــه، لديــه إعاقــة حركيــة. 
تخصــص فــي المحاســبة فــي مهنيــة بعلبــك. شــارك 
لــه  توفيــر  وتــم  مهنــي،  تدريــب  عــدة دورات  فــي 
عــدة فــرص ســتاج لــه. بعــد التدخــل االجتماعــي 
حياتــه  مشــروع  حــّدد  الــدورات،  فــي  ومشــاركته 
تــم  تنفيذهــا.  يجــب  التــي  العمليــة  والخطــوات 
افتتــاح محــل تشــريج تلفونــات واكسســوار خليــوي 
مــن  عليــه  حصــل  قــرض  خــالل  مــن  وكمبيوتــر 

الدمــج. قــرض  مــن  واســتفاد  "المجموعــة"، 

يعيــش األشــخاص المعوقــون، الذيــن يمثلــون نحــو 15 فــي المئــة مــن الســكان 
فــي لبنــان، أي مــا يقــارب 400 ألــف مواطــن، حــاالً مــن التهميــش واإلقصــاء 
الفقــر  خــط  علــى  يعيــش  ومعظمهــم  األساســية؛  حقوقهــم  مــن  محروميــن 
أو أدنــى منــه، ذلــك النعــدام التعليــم العــام والمهنــي الدامجيــن، فيمــا تنعــدم 
البيئــة الهندســية الدامجــة لــوال وجــود بعــض المشــاريع والمبــادرات المدنيــة 
ــادرات  ــة بيــن الحيــن واآلخــر بمب ــة. ذلــك فيمــا تتقــدم الــوزارات المعنّي والفردي
محــدودة األثــر محــّددة المــدة ذات تمويــل معّيــن، وهــي مبــادرات موضعّيــة 
ــة لدمــج  ــى إســتراتيجية وطنّي ــل، وال تتحــول إل ــاء التموي ــع انته يختفــي أثرهــا م
األشــخاص ذوي اإلعاقــات فــي مجتمعاتهــم المحلّيــة، خاصــة علــى صعــد حــق 
الوصــول إلــى األماكــن والمعلومــات، الحــق فــي التربيــة والتعليــم الدامجيــن، 
والحــق بالعمــل الالئــق واإلنتــاج. وينــص القانــون 2000/220 الخــاص بحقــوق 
األشــخاص المعوقيــن علــى إلزاميــة توظيفهــم بنســبة مقتطعــة – كوتــا 3 فــي المئــة 
فــي الوظائــف الرســمية والخاصــة، ويرافــق هــذه النســبة حوافــز ألربــاب العمــل 
كاإلعفــاءات الضريبيــة، كمــا يغــّرم مــن ال يلتــزم. إال أن القطــاع العــام لــم يلتــزم 
بالتوظيــف، أمــا القطــاع الخــاص فالتــزم بنســب ضئيلــة عبــر مبــادرات مدنيــة، 
ــة. ويعــود ذلــك فــي  ــة األشــخاص المعوقيــن 83 فــي المئ فيمــا تبلــغ نســبة بطال

ــد إلــى: التحدي

—  انعــدام التجهيــز الهندســي الدامــج، مــا يحــرم معظــم األشــخاص المعوقيــن 
مــن الخــروج مــن منازلهــم باســتقاللية، ويكلــف مــن يرغــب بالعمــل أعبــاء ماليــة 

إضافيــة.
—  انعــدام توفــر وســائل نقــل عامــة مجهــزة رغــم تأكيــد القانــون 2000/220 
علــى تجهيــز 15 فــي المئــة منهــا؛ ونتيجتــه حرمــان معظــم القادريــن علــى العمــل 
مــن األشــخاص المعوقيــن مــن الوصــول إلــى أماكــن العمــل، وتحميــل مــن يعمــل 

منهــم أكالفــاً ماديــة كبيــرة.
ــة،  ــز الهندســي والتكييــف المنهجــي فــي المؤسســات التعليمي —  نــدرة التجهي
ــي المؤسســات  ــن ف ــن لألشــخاص المعوقي ــب المهنيي ــل والتدري ــك التأهي وكذل

مــا يحــرم معظــم األشــخاص  المهنيــة والتقنيــة لإلعاقــات األربــع،  التعليميــة 
المعوقيــن مــن التعليــم األساســي، والجامعــي، وبالتالــي مــن فرصــة فعليــة لعمــل 

ــي مســتقل. ــق؛ أو عمــل مهن الئ
المعنيــة  للمؤسســات  البشــري  الجهــاز  وتدريــب  وتأهيــل  تمكيــن  عــدم    —
بتأميــن وظائــف لألشــخاص المعوقيــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مــا أدى 
إلــى إخفــاق هــذه المؤسســات فــي تأميــن هــذه الوظائــف ومالءمتهــا مــع قــدرات 

واحتياجــات األشــخاص المعوقيــن.
—  صعوبــات كبيــرة تعتــرض الشــخص المعــوق فــي الحصــول علــى التأميــن، 
واضطــراره مــع رّب عملــه إلــى إخفــاء اإلعاقــة والتحايــل للحصــول علــى التأميــن 

فــي حــاالت نــادرة.
التعليميــة والتدريبيــة  —  غيــاب أي خطــة اســتراتيجية لتجهيــز المؤسســات 
وأماكــن العمــل الخاصــة أو العامــة، مــا يؤســس لجيــل آخــر مــن األشــخاص 

المعوقيــن العاطليــن مــن العمــل.
—  غيــاب اإلحصــاءات والمســوحات والدراســات الرســمية الجديــة حــول 
عمــل األشــخاص المعوقيــن، التكييــف الوظيفــي، منافــع توظيــف األشــخاص 
فــي  اإلعاقــة  معاييــر  إدراج  وغيــاب  العمــل؛  مــكان  فــي  والتنــوع  المعوقيــن، 
دراســات الســوق والبطالــة؛ أمــا الدراســات المتوفــرة فأنتجــت معظمهــا جمعيــات 

األشــخاص المعوقيــن.

ــا" علــى عــدد  مــن جهتــه، عمــل "االتحــاد اللبنانــي لألشــخاص المعوقيــن حركًي
مــن الصعــد، وضمــن برامــج محــّددة، كــي يؤّهــل األفــراد المعوقيــن، خاصــة 
الفئــة الشــبابّية منهــم، للوصــول إلــى ســوق العمــل واإلنتــاج، وذلــك عبــر دورات 
مكثّفــة فــي التدريــب والتأهيــل المهنّييــن، باإلضافــة إلــى دورات فــي افتتــاح 
المشــاريع الصغيــرة والبحــث عــن التمويــل الــالزم إلطالقهــا، ونســرد فــي مــا يلــي 
عينــة مــن إحــدى وثالثيــن حالــة تابعهــا فريــق عمــل "مشــروع الســياحة للجميــع 

فــي لبنــان" خــالل الســنتين الماضيتيــن:



تربيــة  تعلمــت  القامــة،  فــي  قصــر  لديهــا  فتــاة   .6
حضانيــة فــي معهــد مهنــي رســمي. بعــد التدخــل 
اســتطاعت  دورات،  فــي  ومشــاركتها  االجتماعــي 
ــع  ــة، ومشــروعها وهــو بي أن تحــدد أولوياتهــا المهني
كــروت تشــريج خليــوي وطباعــة أبحــاث مــن منزلها، 
وهــي ســعيدة جــًدا وفخــورة بذاتهــا انهــا اســتطاعت 

ان تثبــت للمجتمــع أنهــا شــخص منتــج وفعــال.

7. فتــاة لديهــا إعاقــة حركيــة. شــاركت فــي دورة 
مشــروع  تفتــح  ان  واســتطاعت  شــوكوال  تزييــن 
تزييــن فــي منزلهــا. اســتمر المشــروع لفتــرة ســنة، 
إلــى  اضطــرت  العائليــة  الظــروف  بســبب  لكــن 

المتابعــة.  قيــد  إقفالــه. 

يفتــح  أن  اســتطاع  ســفلي.  شــلل  لديــه  شــاب   .8
مشــروع بيــع المرطبــات فــي منطقتــه. عمل موســمي. 

ــد المتابعــة. قي

9. فتــاة ذات إعاقــة حركيــة، لديهــا عــدة مســؤوليات 
الصحيــة  الظــروف  بســبب  وأعبــاء  المنــزل  فــي 

المتابعــة.  قيــد  لمشــروعها.  تحّضــر  للعائلــة. 

10. فتــاة لديهــا إعاقــة نطقيــة، تجيــد القــراءة والكتابة. 
تطمــح لفتــح مشــروع تزييــن شــوكوال واســتطاعت 
مــن خــالل تدخــل ودعــم االتحاد أن تفتح مشــروعها 

فــي منزلهــا. المشــروع منتــج. قيــد المتابعــة.

11. شــاب معــوق حركًيــا. مســؤول عــن عائلتــه، 
شــجاع، يعتمــد علــى ذاتــه. بعــد مشــاركته فــي عــدة 
ــوي  ــة خلي ــح مشــروع صيان دورات، اســتطاع أن يفت
مــن خــالل دعــم االتحــاد وحصولــه علــى قــرض 

الدمــج مــن "المجموعــة". 

الكرســي  يســتخدم  حركًيــا  معــوق  شــاب   .12
المتحــرك. بعــد تدخــل االتحــاد ومشــاركته فــي عــدة 
دورات أصبــح شــخًصا يعبــر عــن ذاتــه. حلمــه أن 
يفتتــح محــال لصيانــة الكمبيوتــر. مــا زال يبحــث عــن 

تمويــل. قيــد المتابعــة. 

13. فتــاة لديهــا إعاقــة حركيــة، تعيــش مــع عائلتهــا. 
تتابــع  مهنــي.  تدريــب  عــدة دورات  فــي  شــاركت 
االجتماعــي  تدخــل  بعــد  الثانــوي.  تعليمهــا 
أولوياتهــا  حــددت  الــدورات  فــي  ومشــاركتها 
والخطــوات العمليــة لمشــروع حياتهــا. قيــد المتابعة.
14. شــاب لديــه إعاقــة نطقيــة وشــلل دماغــي يعيــش 

مــع عائلتــه. شــارك فــي عــدة دورات تدريــب مهنــي. 
والخطــوات  مشــروعه  فحــدد  بنفســه  ثقتــه  زادت 
العمليــة لتحقيقــه.  مشــروعه الخــاص هــو ايصــال 

الحاجيــات إلــى المنــازل. مشــروع منتــج.

مــع  يعيــش  تعلميــة.  صعوبــات  لديــه  شــاب   .15
عائلتــه. كان يعمــل فــي التكييــف والتبريــد مــع أحــد 
أقربائــه، ليــس لديــه مدخــول ثابــت. بعــد التدخــل 
اســتطاع أن يحــدد أولوياتــه وتوجهاتــه. تــم افتتــاح 
ــة مكيفــات بمســاعدة شــقيقه، أصبــح  مشــروع صيان

منتًجــا، فعــااًل، إيجابًيــا، فخــوًرا بذاتــه. 

16. شــاب معــوق حركًيــا. بعــد التدخــل والدعــم 
النفســي االجتماعــي الــذي تــم توفيــره لــه، بــات يؤمن 
ــى  ــدرب ليحصــل عل ــه ويتنقــل باســتقاللية. ت بقدرات
رخصــة ســوق. بعــد التدخــل حــدد مشــروعه وهــو 
افتتــاح محــل مخلــالت لحاجــة المنطقــة لــه. بدعــم 
ــات يخطــط لمســتقبله  ــذ مشــروعه. ب ــة نف ــن العائل م
بطريقــة أفضــل، اكتســب أصدقاء جدًدا. يســعى حاليا 
ألخــذ قــرض بهــدف تطويــر مهنتــه. قيــد المتابعــة. 

حــادث.  نتيجــة  ســفلي  شــلل  لديــه  شــاب   .17
يعيــش مــع عائلتــه. اســتطاع والــده أن يجهــز المنــزل 
بمصعــد الكتروميكانيكــي لكــي يخــرج ويتنقــل فــي 
القريــة. اســتطاع مــن خــالل مشــاركته فــي دورات 
التهيئــة للعمــل أن يعــزز ثقتــه بنفســه، ومــن خــالل 
التدخــل المهنــي اســتطاع أن يحــدد مشــروعه وينفــذه 
بدعــم مــن بلديــة المنطقــة. تــم تأميــن كيوســك لــه 
لبيــع القهــوة أمــام الحديقــة العامــة فــي البلــدة. بــات 
شــخًصا مختلًفــا: منتًجــا وفعااًل في المجتمــع. زادت 
ــا، فخــور بمــا حققــه.  ــه مادي ــه يســاعد عائلت ثقــة بذات

18. فتــاة لديهــا ضمــور عضلــي، تعيــش مــع عائلتهــا، 
تخصصــت فــي المحاســبة فــي معهــد رســمي. بعــد 
لديهــا  أصبحــت  بذاتهــا،  ثقتهــا  عــززت  التدخــل، 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرار. باتــت مســتقلة واكتســبت 
أصدقــاء جــدًدا. حــددت أولوياتهــا وهدفهــا وهــو 
كمبيوتــر  يتضمــن  المنــزل  فــي  مشــروعها  افتتــاح 
وطابعــة وانترنــت. تــم تأميــن مســاعدة ماديــة مــن 
علــى  المنــزل  مــن  حالًيــا  تعمــل  األقــارب.  أحــد 
لمؤسســة  الكمبيوتــر  علــى  المعلومــات  إدخــال 
خيريــة قريبــة منهــا، وهــي تبحــث عــن مؤسســات 
أخــرى لالتفــاق معهــا ولديهــا التزامــات مــع عــدد من 
الطــالب الجامعيــن لطباعــة االبحــاث. باتــت تســاعد 

اهلهــا ماديــا، وتســعى لتطويــر ذاتهــا.

19. شــاب معــوق حركًيــا، يعيــش مــع عائلتــه. تعلــم 
المحاســبة فــي معهــد رســمي. بعــد التدخــل بــات 
يعبــر عــن ذاتــه مــن دون توتــر. يشــارك فــي عمــل 
ثقتــه  عــزز  المطلوبــة،  ونشــاطات  المجموعــات 
بذاتــه. تــم تحديــد مشــروعه وهــو توفيــر عمــل خاص 
بــه فــي تدقيــق حســابات الشــركات وتوفيــر فرصــة 
عمــل فــي مهنــة المحاســبة. تــم توفيــر فرصــة ســتاج 

فــي محليــن تجارييــن.

ــاة لديهــا إعاقــة ســمعية تقــرأ الشــفاه. تعيــش  20. فت
مــع عائلتهــا. بعــد مشــاركتها فــي الــدورات تعــززت 
صناعــة  وهــو  حياتهــا  مشــروع  وحــددت  قدراتهــا 
افتتحــت مشــروعها لصناعــة  اإلكسســوار وبيعهــا. 
األســاور وعقــود الزينــة بدعــم مــن والدها وأصبحت 
ــد المتابعــة. ــة. قي إنســانة مختلفــة، منتجــة واجتماعي

 
21. فتــاة لديهــا كــف بصــر كلــي، تعيــش مــع عائلتها. 
بعــد التدخــل تغيــرت نظرتهــا للحيــاة ســعت جاهــدة 
الفتتــاح مشــغل لصناعــة الحــرف. تــم االتفــاق علــى 
البحــث عــن مــوارد. تلقــت دعًمــا جزئًيــا مــن العائلــة. 
ــزل فــي صناعــة اإلكسســوار،  ــا مــن المن تعمــل حالي
يســوقها أقاربهــا فــي منطقتهــا. تقــول بفخــر: "حققــت 

ذاتــي. أســتطيع العيــش باســتقاللية". 

22. شــاب جامعــي مكفــوف، متأهــل ولديــه طفلــة، 
تســاعده زوجتــه فــي التنقــل. تــم التواصــل لتأميــن 
مبلــغ لــه الفتتــاح مشــروع صغيــر يســتطيع مــن خاللــه 
تلبيــة احتياجــات عائلتــه. فتــم دعمــه مــن قبــل أحــد 
االقــارب وفتــح محــل ســمانة داخــل منزلــه. وهــو 
فخــور بمــا حققــه خاصــة أنــه أصبــح مســتقال ماديــا، 

ومنتًجــا.

23. شــاب لديه تالســيميا. بعد الدورات ونشــاطات 
بــات يعبــر عــن ذاتــه  الدعــم النفســي االجتماعــي 
والنشــاطات  المجموعــات  عمــل  فــي  ويشــارك 
ليفتتــح  ســعى  بنفســه.  ثقتــه  وتعــززت  المطلوبــة، 
مشــروعه الخــاص، وهــو بيــع المحــارم والورقيــات. 
منتًجــا  بــات  شــقيقه.  بمســاعدة  المشــروع  افتتــح 

مســتقاًل فخــوًرا بذاتــه.

24. شــاب لديــه صعوبــات تعلميــة، شــارك فــي عــدة 
دورات تدريــب مهنــي فــي معهــد رســمي، وتعلــم 
تزييــن المزهريــات وصناعــة حرفيــات مــن القــش. 
بعــد تدخــل تــم تحديــد المــوارد المتاحــة التــي يمكــن 
أن تســاعده فــي مشــغل لبيــع الحرفيــات وتســويقها. 
حصــل علــى الدعــم مــن العائلــة. افتتــح مشــروعا 
صغيــرا يعمــل فيــه علــى تلويــن المزهريــات وصناعــة 
تســويق  فــي  شــقيقه  ســاعده  وقــد  القــش.  ســالل 
الحــرف وتــم االتفــاق مــع عــدة محــالت تجاريــة. 

هــو ســعيد بمــا حّققــه، بــات شــخًصا منتًجــا.

ــة، لديهــا طفــل  ــة حركي 25. ســيدة شــابة لديهــا إعاق
)3 ســنوات(. شــاركت فــي دورات صناعــة المونــة 
ــة المنطقــة لدراســته  ــة. قدمــت طلبهــا إلــى بلدي البيتي
بعــد  حياتهــا  تغيــرت  المشــروع.  لفتــح  ودعمهــا 
التدخــل حيــث تــم اســتثمار المــوارد المتاحــة لتوفيــر 
الخدمــات التــي تلبــي احتياجــات ابنها. قيــد المتابعة. 

26. شــاب لديــه إعاقــة حركيــة. شــارك فــي عــدة 
تهيئــة  دورة  فــي  وشــارك  مهنــي  تدريــب  دورات 
للعمــل. حــدد أولوياتــه ومشــروعه الخــاص تأميــن 
حاجيــات القريــة - ديليفــري. تــم التنســيق مــع عائلتــه 
ــة  ــن دراجــة ناري ــام بدراســة الجــدوى لتأمي بعــد القي
وتلفــون الخليــوي ليســتطيع التواصــل مــع زبائنــه. 
انطلــق المشــروع، وأصبــح شــخًصا اجتماعًيــا فخــوًرا 

بنفســه وســعيًدا بالتغييــر.

27. شــاب لديــه إعاقــة بصريــة. بعــد التدخــل تــم 
التدريــب  مركــز  الــى  وإحالتــه  مشــروعه،  تحديــد 
علــى الحــرف والقــش لتعلــم حرفــة معينــة. شــخص 

طمــوح، مثابــر، يحــب الحيــاة. قيــد المتابعــة. 

ــة. شــارك فــي  ــة ســمعية وحركي ــه إعاق 28. شــاب لدي
عدة تدريبات وتم تحديد مشــروعه وهو بيع قرطاســية 
وقصــص األطفــال.  تــم دعمــه ماديــا مــن قبــل األهــل 
وافتتح المشروع في منزله. يتكاثر زبائنه. متفائل ينظر 

إلــى الحيــاة بإيجابيــة، يحــاول تطويــر مهنته. 

29. شــاب لديــه شــلل دماغــي، يعيــش مــع عائلتــه، 
ال يخــرج مــن منزلــه وحــده. بعــد مشــاركته فــي دورة 
تهيئــة للعمــل شــارك فــي عــدة دورات تدريــب مهنــي. 
تمــت متابعتــه لفتــرة 6 اشــهر. أصبح شــخًصا مختلًفا، 
مســتقاًل صاحب قرار. خضع لتدريب لفترة 3 أشــهر 
علــى توضيــب وترتيــب ســتاندات، وتــم فتــح مشــروع 

ســمانة صغيــر فــي بلدتــه. بــات منتًجــا. 

30. شــاب لديــه ضمــور عضلــي، يعيــش مــع عائلتــه، 
تخصــص فــي المحاســبة فــي معهــد رســمي.  شــارك 
فــي عــدة دورات. تــم تحديــد مشــروعه، وهــو افتتــاح 
مــن  عــدد  حســابات  تدقيــق  فــي  خــاص  مكتــب 
ــا  ــم دعمــه مادي ــرة المحيطــة. وت المؤسســات الصغي
ــدأ العمــل مــع مؤسســتين فــي  لتأميــن المــواد وقــد ب
نطــاق بلدتــه. يقــول: "أصبــح لــدي وجــود، اســتثمر 
التســويق  إلــى  وأســعى  أفضــل،  بشــكل  وقتــي 

لمكتبــي، وأطمــح لألفضــل فــي حياتــي".

مــع  تعيــش  القامــة  فــي  قصــر  لديهــا  شــابه    .31
للعمــل  التهيئــة  دورة  فــي  شــاركت  عائلتهــا. 
باتــت  التدخــل  بعــد  الصغيــرة.  المشــاريع  ودورة 
زادت  قــرار،  صاحبــة  مســتقلة،  مختلًفــا،  شــخًصا 
ثقتهــا بنفســها. تــم تحديــد مشــروعها وهــو إدخــال 
عــدة  مــع  تعاقــدت  الكمبيوتــر.  علــى  المعلومــات 
مؤسســات. ســاعدتها البلديــة علــى افتتــاح المشــروع 
ــد معهــا إلدخــال المعلومــات  ــم تعاق ــي منزلهــا وت ف
وتســليمها. باتــت اجتماعيــة تطالــب بحقهــا، تســاعد 
أهلهــا ماديــا، اكتســبت أصدقــاء جــدًدا مــن خــالل 

عليهــم. االعتمــاد  تســتطيع  مهنتهــا 



4.  تقييم الشركات االثنتي عشرة
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شكر وتقدير
يتقــدم "مشــروع الســياحة للجميــع فــي لبنــان" بشــكره وتقديــره مــن الــوزارات واإلدارات العامــة والســلطات 
 المحليــة والنقابــات والجامعــات والمنظمــات المدنيــة واألهليــة والجمعيــات، وشــركات القطــاع الخــاص

التي واكبت عمله وإنجازاته، ويهّمه أن يخّص بالذكر: 

 وزير السياحة أواديس كيدانيان، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي،
 رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية مدينة صور حسن دبوق وأعضاء المجلس البلدي،

 رئيس بلدية مدينة جبيل وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي،
 رئيس بلدية مدينة بعلبك حسين اللقيس وأعضاء المجلس البلدي،

 مدير محمية أرز الشوف نزار الهاني وأعضاء لجنة المحمّية،
 رئيس اتحاد نقابات السياحة في لبنان رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار األشقر،

 رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عّبود،
 رئيس نقابة أدالء السياحة هيثم فواز،

 الصديق الدكتور يوسف الخليل،
 مدير فرع صور في الجامعة اإلسالمية في لبنان أنور ترحيني،

رئيسة مهرجانات جبلنا يوال نجيم.   

 مع امتنان فريق المشروع وأسرة االتحاد اللبناني لألشخاص المعوقين حركًيا إلى كل من ساهم
من شركات القطاع الخاص في تدريب وتوظيف األفراد المعوقين.


