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I. مقدمة 

وتم ة. ترعرعت يف الواليات املتحدة األمريكية، بعاعمر السمنذ  كفيفة آنسة لبنانية منقارة سارة
 األمريكية املؤسسات خالل من ة لذوي االحتياجات الخاصةعماالد ماناأل  شبكة احتضانها عن طريق

 لألطفال نحت  ال االمتيازات هذه أن لبنان يف تهاأس  زارت عندماسارة  أدركت .والخاصة الحكومية
 من لتمكاسعت إىل تأسيس مؤسسة "فام كان منها إال أن  .خرىاأل  ناميةال بلدانال يف املكفوف
عىل غرس  يعملكإطار اجتامعي خريي  ،(Empowerment Through Integration) التكامل خالل

وقد وسعت نشاطها إىل نيكاراغوا يف  2002منذ العام  لبنان يف املكفوف األطفال الثقة يف نفوس
بواسطة إقامة املخيامت الصيفية التي تجمعهم مع أقرانهم األطفال املبرصين  ،2002العام 

( من ب Forbesاختريت سارة مؤخرا من قبل مجلة "فوربس" )العرصية.  الحياة مهارات همتعليمل
هي حائزة عىل إجازة و  (Under 30 30أفضل ثالث من رواد األعامل يف العامل تحت سن الثالث )

يف اململكة املتحدة وماجستري يف السياسة العامة من  ويسيلتصاد والرياضيات من جامعة يف االق
 0.جامعة هارفرد

يظهر الضعف املنهجي وهو سلبي، أن أشري إىل أمرين: األول،  املقدمةإمنا أردت من خالل هذه 
صعيد تك ذوي االحتياجات الخاصة  الذي يعاين منه لبنان، ومنطقتنا العربية عموما، عىل

الكامنة يف أجيالنا من ذوي الهائلة واحتضانهم. والثاين، وهو إيجايب، يكشف عن اإلمكانيات 
 االحتضان.وإرادات ما توفرت فرص الدعم االحتياجات الخاصة، إذا 

 عنرص أسا من عنارصبدأ "السياحة الدامجة"، كبعض األفكار املتصلة مبييل، أود أن أعرض فيام 
ومن ثم أيضء عىل رؤية مرصف لبنان يف مجال املسؤولية االجتامعية، ألنهي  التنمية الشاملة.

 .االستنتاجاتببعض 

II.  :رؤىو  أبعاد  السياحة الدامجة 

 دون منن متاحة ومنتجات وخدمات سياحية وجهاتو  بيئات   توفري ضامنالدامجة إىل  السياحةتهدف 
 والسنمع والرؤينة التنقنل ذلن  يف مبنا ،الوصنول يف الذين يعانون من صنعوبات  ألفراد ل 2تييز، أي 
يشنمل . العدالنة مننيف جوٍّ  األشخاص هؤالء واستقاللية كرامة احرتام يضمن امب ،املعرفية بعاداأل و 
االحتياجنات  كنذل و  همأطفنال منع يسنافرون النذين أولئن  ذلن  يف مبنا النناس جميع التعريف هذا

 2.السن وكبار الجسدية الخاصة

السياحة الدامجنة يف الوقنت النذي ت نرط منطقتننا يف وحنول كقد يقول قائل: ما نفع إثارة موضوع  
؟ وملاذا وتكافح آ الشلل تعاين من مظاهر و النزاعات  نركز أولوياتننا  الفات الركود والعجز االقتصادي
ية منن ميناه وكهربناء عامة الناس من الوصول إىل لقمة العيش وتأم متطلبات الحياة األساسلتمك 

منن األبعناد  كفيلنة باسنتخالص جملنة  هنذا التعرينف ثاقبنة تجناه شمولية و إال أن نظرة  وبيئة  سليمة؟
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فاعلنة ومنؤثرة آلينة متكاملنة، و تنموية  اجتامعية  جزءا من منهجية  والرؤى تجعل من السياحة الدامجة 
 اآلتية: للمبادئبعا تبحد ذاتها، 

تنموية: األول هو -عدة أطر  إنسانيةتندرج ضمن  ، داخلية كانت أم خارجية،إن السياحة الدامجةأوال، 
النذي تنن  التنمينة املسنتدامة  بعندالثاين هو  ات املجتمع اقتصاديا واجتامعيا.كافة فئ اشتامل نهج
روحية النزاهة اإلنسانية التي تصون نسيج الثالث هو  .2020أهداف األمم املتحدة بحلول العام  عليه

قراطية -رؤية حقوقية  وفه . أما اإلطار الرابعاملجتمعات وتحفظ التنوع كز عىل قدسية ترتحضارية -د
 وعالقتها بالعدالة. الكرامة اإلنسانية

التني و  وحنس املواطننة، تعزز السياحة الدامجة مبادئ التنمية البرشية واملسؤولية االجتامعينةثانيا، 
 خصائ ال لصهر االجتامعي الرضوري الرأسامل والبرشي  صلب تكوين الرأسامليف جميعها تصب 

ضمن بوتقة  منن التننوع الخنالط، يف سنبيل بنناء إمكانياته،  وصقل األهيل لمجتمعل والقيم املشرتكة
 مجتمع  إنتاجي ومعريف.

، لوجدنا أن عدد ذوي االحتياجات الخاصة يف العامل يصنل إىل ملينار اإلحصاءاتدققنا يف ثالثا، إذا 
كلفنة اإلقصناء االجتامعني لنذوي االحتياجنات كنام أن  4،باملئة منن عندد سنكان العنامل 01نسمة، أي 
واقنع التحنول هذا باإلضافة إىل  1يقدر بنحو ترليوين دوالر سنويا من مجموع الناتج العاملي.الخاصة 

فرصنة تشنكل السنياحة الدامجنة وبالتنا،، الد رايف نحو املجتمعات الهرمة يف الدول املتقدمة. 
 إذا أحسن است اللها. ،اقتصادية واجتامعية جمةمنافع استثامرية للدول تدر 

والتكامل ما ب القطاع العام والقطناع والرشاكة للتعاون رابعا، تشكل السياحة الدامجة مجاال حيويا 
املدين واألهيل واملنظامت الدولية املعنية. وهنذا يكسنب هنذه التجربنة غنن   الخاص واملجتمع

 املامرسات الفضىل.اقتباس والتنظيم والقوننة وتبادل الخربات و ل وفاعلية يف مجاالت التموي

للبحنث و  (smart growthملنا يسنم  النمنو النذ  )تعتنرب السنياحة الدامجنة حقنال خصنبا  خامسا،
، وإزالتهننا الوصننول إمكانيننة أمنام العقبنات تحديد، و التأهيل وإعادة التأهيل والتطوير يف مجاالت

، ، والقيام بالدراسات اإلحصائية، والتخص  والتندريباملعايري وضع لدى العام التصميم وتعزينز
 واإلبداعات التقنية واالخرتاعات.

، عنن طرينق تطنوير املرافنق تحديث عنارص الحياة املدينينةتشكل السياحة الدامجة دافعا لسادسا، 
العامة والبنية التحتية والخدمات العامة، وصوال إىل إنشاء املدن واملجتمعنات الذكينة التني تحنا  

 التجدد الحضاري.الحداثة العرصية و 
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III. مرصف لبنان واملسؤولية االجتامعية 

نشطة االقتصادية ينظر مرصف لبنان إىل املسؤولية االجتامعية بصفتها عامال مكمال أساسيا لأل 
، خاصة بعد موجة األزمات املالية واالقتصادية وارتداداتها التي اجتاحت واألنظمة املالية واملرصفية

فمن خالل هذه املسؤولية يحقق االقتصاد أهدافه االسرتاتيجية . االقتصادات العاملية وما تزال
 توزيع يف العدالة تحقيق، و األجيال ب الحيادية العدالة تحقيقالعليا، من تنمية  مستدامة، إىل 

 التحفيزية واألنظمة امللكية حقوط استحداث، وصوال إىل املداخيل فجوات وتقلي  الرثوة
 .ومصالحهم املواطن واحتياجات السوط آليات منافع ب للمواءمة

-االجتامعية التحديات مواجهة يف الحلول ابتداع يف فعاليتها لبنان مرصف مبادراتأثبتت 
 الخاص القطاع تويل لتأم للمصارف التحفيزية املبادرات إطالط خالل من البيئية،-االقتصادية
 والسكنية اإلنتاجية القطاعات يف االستثامر هدفب ،مقبولة بفوائد واملتوسطة الص رية واملؤسسات
 مزيد   بالتا، توفريو  ،تشمل مكونات املجتمع األساسية دون تييزالتي  والفنية والتعليمية والبيئية
 إطالقها منذ التحفيزية الرزم قيم مجموع بلغ وقد. الوسط  الطبقة تكوين وإعادة العمل، فرص من
 عواماأل  خالل املحقق النمو من باملئة 10بن مساهمة  دوالر، مليارات ةستال يوازي ما ،2002 العام
 العام، لهذا النمو عىل السلبية وانعكاساتها االقتصادية الصعوبات الستمرار ونظرا . املاضية العديدة
 أهمية  املرصف يو،كام . دوالر مليار تبلغ 200 للعام جديدة تحفيزات رزمة إطالط لبنان مرصف قرر

 اإلدارة مبادئ تطبيقو  وحامية املستهل  املالية والثقافة املا، الشمول تعزيز آلليات اسرتاتيجية
 .ومجد   فعال   بشكل   لهم املالية الخدمات أفضل وتوفري والعمالء املستثمرين حامية ب ية ،الرشيدة

 األساسية القطاعات من نعتربه قطاع لتشجيع مبادرات   لبنان مرصف ططال إ هذا باإلضافة إىل
تأم التمويل الرأسام، وليس اإلقرايض، يف ، عن طريق املعرفة اقتصاد قطاع هو لبنان، ملستقبل
 ثقافة املساهمة.إطار تعزيز 

IV. خالصة 

منهجية، كام  وطنية  نهج  شمو، يطلق خطة  إن تثبيت مسرية السياحة الدامجة يف لبنان يحتاج إىل
االقتصادية يف وطننا. ومن البديهي أن تتكامل هذه الخطة -هو الحال مع كثري  من الشؤون االجتامعية

من الخطط املتوخاة، لتندرج يف رؤية  مستقبلية  شاملة  للبنان  ناهض. انطالقا من هنا، مع غريها 
 كن استخالص النقاط التالية:

ترتبط أهمية السياحة الدامجة يف لبنان بأهمية القطاع السياحي اللبناين عموما، والذي يشكل أوال، 
 ميزة تفاضلية تاريخية يجب البناء عليها وتطويرها.
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 الخاص والقطاع العام القطاع ب ما والتكامل والرشاكة لتعاونثانيا، من الرضوري إطالط آليات  من ا
يف  يف سبيل بناء قطاع  سياحي  دامج  فاعل  ومتميز الدولية واملنظامت واألهيل املدين واملجتمع
 ، مستفيدا من أفضل التجارب العاملية.لبنان

املرصيف واملا، إىل ابتكار منتجات  مالية  مجدية تعن  بتمويل السياحة ندعو القطاع ثالثا، 
 الدامجة، من ضمن سياساتها الهادفة إىل تبني املسؤولية االجتامعية.

ألطر الترشيعية املعنية بحقوط ذوي املستمرين لتحديث التطوير و الرابعا، نلفت إىل أهمية 
والحرص عىل سيادة القانون يف تطبيقاتها. ، الدوليةعايري مبا يتناسب مع امل االحتياجات الخاصة،

 األشخاص حقوطاملتعلق بها حول  ربوتوكولالو األمم املتحدة  اتفاقية عىل وقع قدعلام أن لبنان 
 .بعد عليها دطاصي مل ولكنه (،200االحتياجات الخاصة )الصادرة العام  ذوي

والطاقات اللبنانية، يف الداخل والخارج، يف التطوير خامسا، ال بد من االستفادة من القدرات 
 .، والسياحة الدامجة بشكل  خاصاملعريف واإلبداع يف مضامر السياحة بشكل  عام

 من جزء هو العجز أن السياحة الدامجة تعني كل واحد  منا بشخصه. ذل  أن ينب ي أال ننختاما، 
سيحتاج إىل كل ويسع  للتمتع بخريف العمر، فكل من سيبلغ سن الشيخوخة . يةاإلنسان الطبيعة

 سيدرك حينئذ  القيمة الحقيقية للسياحة الدامجة.وسائل الراحة واالستجامم، و 

 .وشكرا 
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 املراجعقامئة 
                                                           

0 minkara/-http://www.etivision.org/sarah 
2 -https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86

-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

-A9%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7 
2 

 
4  

1  

  
 

 200اتفاقية حقوط األشخاص ذوي اإلعاقة، األمم املتحدة،  

  
 

http://www.etivision.org/sarah-minkara/
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/9/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_087707.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/2016/Map/DESA-Enable_4496R6_May16.jpg

