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 شــكـر كـلـمـة
 

المدني  والمجتمع والغير حكومية، الحكومية المنّظمات تشكر السياحة وزارة إن  
 تطوير المقّومات السياحية في الريف، وكل من تعاون، الذين عملواعلى وكل

 .لبنان في الريفّية السياحة استراتيجية وساعد وساهم في إعداد
 

 السياحة استراتيجية مشروع تبّنت التي نيةالمع الوزارات السياحة وزارة تشكر كما
 المشروع. هذا إلنجاح والتعاون الدعم على الريفّية

   
 استمرار في تلتزم أن المذكورة والهيئات الوزارات كل من السياحة وزارة وتأمل
 السيما المرجّوة، األهداف الى للوصول تطبيقها خالل االستراتيجية هذه دعم

 .مستدام بشكل اإلقتصادي ونمّوه لريفيا السياحي القطاع تطوير
 

 ميشــال فرعــون 
 وزيــر السيــاحة
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توطئة: لا أو    

 
بالتشاور  الريفّيةللسياحة  االستراتيجّية، أعد ت هذه 2014 وتموز/يوليو بين كانون الثاني/يناير

والهدف من برنامج السنوات الخمس لتنمية القطاعات  .في هذه السياحةالناِشطين مع 
تحسين عبر  ةنانيّ اللب الريفّيةفي المناطق  االقتصادّيةية في لبنان هو تعزيز الفرص اإلنتاج

ومجموعة أخرى من القطاعات  الريفّيةدة، تشمل السياحة محدّ  إنتاجية   قطاعات  في  التنافسّية
 ة.والمنتجات الغذائيّ  ،الزراعّية

 
، والذي الريفّيةللسياحة  اإلنتاجلقطاعات أجري من التقييم الذي  االستراتيجّيةهذه وتستفيد 

ياته(. وقد شمل التقييم تحليال  للوضع فه وفرصه وتحد  يشمل تحليل القطاع )مواطن قوته وضع
هاته الرئيسيّ المعنّيين في لبنان. وحد د  الريفّيةالراهن للسياحة  ين في هذا القطاع، وأبرز توجُّ

عداد هذه ه األساسيّ وشرائحَ  ،ةالحيويّ  عمل منسجم مع الحاجة  االستراتيجّيةة والفرعية. وا 
التعاون  من خالل ،على تطوير القطاع وتدعيمه ستراتيجيّ االالمحد دة إلى إضفاء الطابع 

 .المعنيين به والعمل المشتَرك بين
 

  الستراتيجي ةأهداف ثانياا: 
 

ة التي يمكن تنفيذها في واإلجراءات العمليّ  ،الرئيسّيةات التوّجهقة بمتعلّ  ة  إن  هذه الوثيقة خطّ 
ة خطّ  في لبنان. وقد ُأِعد ت أيضا   الريفّيةاحة السي تنافسّيةلتحسين  ،السنوات الخمس المقبلة

 ة. ة أكثر شموليّ ة تسويقيّ استراتيجيّ بانتظار استكمال  ،ة قصيرة األمد بموازاة هذه الوثيقةترويجيّ 
 

 بغية: االستراتيجّيةلقد ُأِعد ت هذه 
  ّتهوقدر  الريفيّ  السياحيّ ة القطاع جاذبيّ  طويرلت ستراتيجيّ االل تحديد مجاالت التدخ.  
  زمة لها على الالّ  الت، والص  ة بهاوالجهات المعنيّ  ،المختلفة الرئيسّيةإبراز اإلجراءات

 .الريفّيةة للسياحة يّ اإلنتاجمستوى جميع القطاعات 
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  والعمل المشتَرك بينهم، وتشجيع الجهات  ا،المعنيين بهتعزيز التعاون بين جميع
مشتَرك لها، وحيازة ُملكيتها وتدعيم  ء فهم  بغية إرسا ،الريفّيةالفاعلة في مجال السياحة 

 .عنهوالدفاع  ،قطاعها
 

 عمل مفّصلة لكلّ  ِخطط ستناد إلىباإل ا  ويمكن تنقيحها تدريجيّ  ،إن  هذه الوثيقة وثيقة حي ة
لى الدروس استراتيجيّ توّجه  األعمال  أثناء مراحل التنفيذ. وهناك العديد من المستفاد منها وا 

نف ذها جهات فاعلة في القطاع، والتي تحتاج إلى االستدامة والتعزيز واألنشطة التي ت
 والتحسين.

 
. والمعنّيين به من خالل المشاورات مع مختلف العاملين في القطاع االستراتيجّيةلقد ُأِعد ت 

وآراء الفريق الذي عمل  هؤالء المعنيينات المعروضة في هذه الوثيقة تجس د أفكار التوّجهو 
  .االستراتيجّيةاد على إعد

 
 هة إلى: وثيقة عامة موج   االستراتيجّيةوهذه 
 صانعي القرار 
 البلدّيات اّتحاداتو  البلدّيات 
 الوزارات 
 ةالسياحيّ  المؤّسساتو  خاّص القطاع ال 
  ةالسياحيّ النقابات 
 المدنيوالمجتمع  الحكومّيةغير  المنظ مات 
 )المستثمرين )أفرادا  وشركات 
 حةت المانِ والوكاال المؤّسسات 
 لّيات السياحةالمدارس وكُ و  الجامعات 
  المهتمالجمهور 
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 ة العملنهجي  م   :ثالثاا 
 

استندت إلى المشاورات مع الجهات الفاعلة في مجال  االستراتيجّيةة إعداد هذه إن  عمليّ 
، بحيث تجس د جميع اإلجراءات المقتَرحة محليين الوطني والعلى الصعيدَ  الريفّيةالسياحة 

 2014وقد بدأت المشاورات في كانون الثاني/يناير . وجهات نظرهاتياجات تلك الجهات و اح
 وشملت:

مباشرا   ستقصاء  ا ة في القطاع. وكان هذاة أساسيّ مع أطراف معنيّ  عشرين مقابلة   .1
 اتفي لبنان، وتحديد األولويّ  الريفّيةة السياحة ة ونوعيّ ر على كميّ لمعرفة ما يؤثّ 

 (.1رقم الُملَحق نظر أُ )ة لتحسين كلتيهما. اإلجراءات العمليّ واالقتراحات بشأن 
ق من حقُّ والتّ  ،اتمناقشة األولويّ بالقطاع، ل معنّيا  حلقة عمل عامة مع تسعة وثالثين  .2

للعمل  آلّيةوتحديد اإلجراءات المرتبطة بها، بما يشمل اقتراحات من أجل  ،تهاصحّ 
  (.2014المشتَرك )آذار/مارس 

. وقد فاعال   عضوا   86المناطق شملت حوالى مجموعات في  زة في ستّ مناقشات مركّ  .3
 -جبيل -ار، البترونعكّ  -بشري -توز عت المجموعات على النحو التالي: إهدن

راشيا،  - البقاع الغربي، البقاع األوسط والشرقي والغربي -ينجزّ  -تنُّورين، الشوف
 ،لللتدخّ  المناطقّيةات لخصوصيّ ا هذه المناقشات وحد دت .وعكار ،مرجعيون -حاصبيا

 .محليولتوصيات العمل المشتَرك ال
معا  على تنفيذ  همعملل آلّيةلمناقشة وتحديد َمعِنّيا ثني عشر احلقة عمل مع   .4

 اإلجراءات وتطوير القطاع.
 

نات السياحة   :ةاليالت الريفّيةوقد مث لت الجهات الفاعلة التي اسُتشيرت مختلف مكو 
 منها المعنّية بالحفاظ على البيئة، بدروب المشي، بأماكن  الحكومّيةر غي المنظ مات(

 .والسياحة الغذائّية والمطبخّية( المحلّيةاإلقامة، بتطوير السياحة 
 وكالء السفر وشركات النقل. 
 الرحالت إلى لبنان منّظمو. 
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 وشركات تنظيم الرحالت في الطبيعة ورحالت المغامرة المتخّصصةالرحالت  منّظمو 
 .واالستكشاف

 الحرجّية المحمّيات. 
 نقابات الفنادق والمطاعم. 
 البلدّيات. اّتحاداتو  البلدّيات 
  ر اإلنترنتبع السياحيّ شركات التسويق. 
 المناسبات والمهرجانات منّظمو. 
 الجامعات ومدارس التدريب في السياحة. 
  نو ن المستقلّ والناشطو  ،ةالسياحيّ خبراء التنمية. 
  ب الغذاءمصانع النبيذ، درو (Food Trails  اكتشاف األطعمة المحلّية الخاّصة أي

 .الزراعّيةوبرامج تنمية السياحة  ،(بمناطق معّينة
 وزارة السياحة. 
 وبيوت الشباب الريفّيةالفنادق وبيوت الضيافة وأماكن اإلقامة في المناطق  مالكو. 
 نو محليّ ال األداّلء. 
 الريفّيةالمطاعم في المناطق  مالكو. 
  ة والحرفّيةاألشغال اليدويّ  فومحتر. 
  ّةالمجموعات النسائي. 

 
ات وخطط عمل سابقة لقطاع السياحة في لبنان. مراجعة استراتجيّ  ة أيضا  وشملت العمليّ 

  (.5رقم الُملحق )
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 اللبنانيالسياحة والقتصاد : رابعاا 
 

 اإلجمالي محليأ. مساهمة السياحة في الناتج ال
 

 في العالم قاطبة حقيقة واقعة. فهي مصدر   المحلّيةتنمية االقتصادات إّن مساهمة السياحة في 
يجاد فرص العمل  رئيسيّ  في الحّد من الفقر في  رئيسّيا  لبلدان، وقد أد ت دورا  في اللدخل وا 

، المت حدةالتابعة لألمم  العالمّيةالسياحة  منظم ة مَؤش رالمهم شة. وبحسب  المحلّيةالمجتمعات 
 2013عام المليون قادم في  1.087ة الدوليّ ا  في مجال السياحة عالميّ الوافدين بلغ عدد 
. ومن العالمّية االقتصادّيةو  لّيةاالم التحديات( على الرغم من 2012عن  مئةبال 5)بزيادة 
 .2014عام المئة في بال 4.5ع أن يرتفع بنسبة المتوقّ 

 
. ويوضح المجلس اللبنانيقتصاد ة في اإلاعة الضيافة مساهمة هام  لسفر والسياحة وصنإّن ل

 المحليأن  المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج  (WTTC) للسفر والسياحة عالميال
وهي سنة اعتُِبرت األكثر  .2003بالمئة سنة  14.4ها قدرُ  بلغت ذروة   اللبنانياإلجمالي 

خيرة. والرقم يأخذ في الحسبان أنشطة ثنتي عشرة األللسياحة في لبنان في السنوات اال ازدهارا  
إلى وكالء  إضافة   التي تتلق ى دخال  من السائحين.ة الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهيّ 

. والمساهمة غير المباشرة في االقتصاد 1وخدمات النقل األخرى ،ةالسفر، والخطوط الجويّ 
 السياحيّ مات أخرى مرتبطة بالنشاط تكون أكبر بكثير طبعا  حين تؤخذ في الحسبان خد الكل يّ 
)أعمال البناء، مور دو  ةالسياحيّ ة التي ُتجريها المشاريع المشتريات والعمليات الشرائيّ  :مثل

 (...المعد ات، إلخ. البقالة، مور دو
 

المساهمات المباشرة وغير المباشرة للسياحة في  تقّلبات" 1التالي "رقم  البيانيسم ر الرّ ُيظه
 .2013و 2000في لبنان بين عاَمي  اإلجمالي المحلي الناتج

  
                                                 

1
اإلجمالي للسياحة،  محليللسفر والسياحة، تعريف الناتج ال عالمي  مجلس الالمصدر:  طرائق الحساب، إصدار ال  . 

 (2008: اإلطار المنهجي الموَصى به )الحساب الفرعي للسياحة
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 مساهمة السياحة في خلق فرص العمل ب.
 

خلق فرص  لىعفحسب، بل  المحلي اإلجمالير على الناتج إن  قطاع السفر والسياحة ال يؤثّ 
لت السياحة مساهمة مباشرة قدرها ، سجّ 2003. وفي سنة الذروة عام العمل في البلد أيضا  

ياحة ر بالسغير مباشرة(. ويتأثّ منها  بالمئة 32.5في إيجاد فرص العمل ) بالمئة 13.6
ة، وأنشطة ، وخدمات النقل، والفنادق، والخطوط الجويّ والسفر بشكل عام وكالء السفر

ق بالمشاريع إلى مهن أخرى غير مباشرة تتعلّ  ، إضافة  ةالسياحيّ ة و المطاعم، والخدمات الترفيهيّ 
لوازم تلك المشاريع(. وقد تواصل انخفاض مساهمة السياحة في إيجاد فرص  دو)مور   ةالسياحيّ 

عام الباستثناء  2004عام المنذ  المحلي اإلجماليبمساهمة القطاع في الناتج  العمل أسوة  
2010. 

 
 ،المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسفر والسياحة تقّلبات ،أدناه "2رقم " البيانير الرسم ُيظه

 .2013و 2000ة التشغيل في لبنان بين عاَمي في نسب
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 . القادمون إلى لبنانج

 
ين إلى لبنان. وقد تواصلت تلك الدوليّ أعداد القادمين  تقّلباتأدناه  "3رقم " البيانيُيظِهر الرسم 

، وعمليات حظر السفر إلى الوضع السياسيّ  وكان أكثر العوامل تأثيرا   ة.عدّ  ألسباب   التقّلبات
 ة حول العالم. العامّ  لّيةاالمو  االقتصادّيةن، والحالة لبنا
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التقديرات الدقيقة لعدد السائحين من بين أعداد القادمين المبي نة  لصعب تحديديبقى من ا
الممكن تحديد عدد القادمين للسياحة والسفر من بين مجموع القادمين  من غير ّنهإفأعاله.  

فكثيرون من الزائرين يأتون  توافرة لإلجابة عن هذا السؤال،ت مإلى لبنان. وليست هناك بيانا
 وآخرون يأتون لزيارة عائالتهم في البلد. في رحالت عمل، وأفي الحقيقة للعمل 

 
 السياحة والسياسة تقل بات. د

 
، 2006، 2005في أعداد القادمين في األعوام  ة أعاله انخفاضا  البيانيّ ُتظِهر اللوحات 

في لبنان  السياسّيةة و ون بالحالة األمنيّ الدوليّ ر القادمون الحقيقة، يتأثّ . وفي 2013و 2007
وظل  نموُّها ة، استغرقت سياحة لبنان وقتا  كي تتعافى، والمنطقة. وبعد انتهاء الحرب األهليّ 

، . وفي العقد األخيرالداخلّية السياسّيةة و الظروف األمنيّ  تقّلباتب تأثُّرا  طوال العقدين األخيرين م
عام الاغتيال رئيس الوزراء الحريري في  بعد بالمئة 6انخفضت مساهمة السياحة بنسبة 

)حرب صيف عام  2007و 2006دا  بين عاَمي ، وبعد أن ساد عدم االستقرار مجدّ 2005
 2008عام البين  ا  (. وحين أصبح الوضع أفضل نسبيّ السياسّيةوسلسلة االغتياالت  2006
. وعندما بدأت الحرب في اإليجابياألرقام إلى منحنى النمّو  ، عادت2010عام الوأواخر 

، الدوليوبحسب صندوق النقد . دا  ، انخفضت األعداد مجدّ 2011عام السوريا في مطلع 
أن ة. كما تراجع عدد السائحين الذين يزورون لبنان أكثر من الثلث منذ بداية األزمة السوريّ 

على عدد الزائرين القادمين إلى  ا  ر سلبيّ ة تؤثّ الغربيّ  للسفر من البلدان الدوليات الحظر عمليّ 
 لبنان. 
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 اتهمو.  الزائرون القادمون بحسب جنسي  
 

أعداد القادمين إلى لبنان مصن فين بحسب بلدان المنشأ األكثر  "4رقم " البيانيبي ن الرسم يُ 
 شعبية.

 
   

 
 

ين المقيمين في الخارج، والذين اللبنانيّ مغتربين ات وال تجس د عدد المَؤش ر إن  هذه األرقام مجر د 
ّما للسياحة. والكثيرون من  ين يحملون جوازات سفر اللبنانيّ يأتون لزيارة البلد إّما للعمل وا 

في جمع األرقام  أجنبية، وقد يدخلون البلد مستخدمين تلك الجوازات. وهناك عدم ات ساق أيضا  
، على المت حدةة أخرى. فاألرقام من اإلمارات العربيّ ة من سنة إلى وتسجيلها بحسب الجنسيّ 

ذا وباإلضافة إلى ذلك، ال تذكر أرقام القادمين ما إ .2012سبيل المثال، غير متوافرة لعام 
 بأّنهغياب سوريا من قائمة البلدان، مع العلم  وُيالحظ أيضا  كان الزائر ُيحَسب عدة مرات. 
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ان العديد من السوريين إّما سائحين أو لإلقامة في البلد فترة منذ بداية األزمة السورية، يزور لبن
لون بصفتهم الجئين(.   قصيرة )وال ُيحَسب أولئك المسج 

 
ات التي ع الجنسيّ على تنوّ  دا  جيّ  ا  مَؤش ر وعلى الرغم من عدم الدقة هذه، تبقى هذه األرقام 

ل إليها.  ات التي يجب التوصّ الستنتاجعلى اجاءت إلى لبنان في السنوات األربع األخيرة، و 
هم األوائل واألمريكيون واإليرانيون  رون القائمة، بينما الفرنسيونون يتصدّ ون والعراقيّ فاألردنيّ 

 بين غير العرب.  
 

 المحلي ةز. السياحة 
 

، التي المحلّيةُتعر ف السياحة ( UNWTO) المت حدةالتابعة لألمم  العالمّيةالسياحة  منظم ةإن  
ا السياحة التي "تضّم أنشطة الزائر المقيم داخل البلد بأّنه، الداخلّيةالسياحة  سم ى أيضا  تُ 

ين، أو محليّ ين الاللبنانيّ ليست هناك معلومات متوافرة لمعرفة عدد  أّنهالمعني".  ومن المؤسف 
مكثون في وي ،ةاللبنانيّ برحالت في الربوع  ا  األجانب المقيمين في لبنان، الذين يقومون فعليّ 

. والمعلومات عن األماكن التي يقصدونها ناقصة أو ةسياحيّ ألغراض  الريفّيةالمناطق 
األماكن التراثية في بعلبك وجبيل وجعيتا  مثلفي لبنان  الرئيسّيةوالزيارات إلى المواقع  -مفقودة

لة ولكنّ ..إلخ ات ها غير كافية. وهذه صعوبة كبيرة أخرى حين نحاول فهم ديناميّ . مسج 
لة في المناطق محليّ وتوجُّهات المقيمين ال . الريفّيةين على صعيد زياراتهم وخياراتهم المفض 

السياحة  منظم ةو  (WTTC) للسفر والسياحة عالمية، وبحسب المجلس الولكن بصورة عامّ 
فإّن معظم السفر الداخلي ترفيهي. والسياحة  (،UNWTO) المت حدةالتابعة لألمم  العالمّية

ة. وقد أبرز ذلك الدوليّ وتدابير حظر السفر  السياسّيةفي العادة بالحالة  تأثُّرا  أقّل  حلّيةالم
م وجدوا أّنه، الذين ُيفيدون الريفّيةفي المناطق  ةالسياحيّ السياحة والمشاريع  منّظميالعديد من 

م من عدم ين أكبر بكثير من عدد األجانب، على الرغمحليّ ين الاللبنانيّ أن  عدد الزائرين 
 االستقرار السياسي في السنوات األخيرة. 
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"يجب أن نكون عمليين وأن 
نعّرف السياحة الريفيّة بحسب 

 وضعنا الخاص"

 منّظم رحالت متخّصصة
 

  ؟الريفي ةما هي السياحة : خامساا 
 

 التعريف المشتر ك -أ
 

بالمناطق  إن  الريف بالمعنى "العضوي" يمكن ربطه مباشرة  
أي بكّل ما ليس له عالقة " و"األرياف" و"الزراعة" الريفّية"

ر في الحقيقة غير في لبنان ُيعتبَ  الريفي. والجانب بالمدينة
معايير المناطق  في ضوء العوامل التي ُتحد د عادة   تقليديّ 

، استخدام االجتماعّية-االقتصادّيةة، العوائق ان، الخصائص الديمغرافيّ )كثافة السكّ  الريفّية
عديدة  ريفّية(. ففي لبنان مناطق ..إلخ. المدنياألراضي، ُطرق الوصول، البيئة، التخطيط 

تها، في خلفيّ  الريفّيةها ما برحت تحتفظ بجوانب المناطق ة بالمظهر، لكنّ حَضريّ أصبحت شبه 
" بموجب هذه ريفّيةات المناطق في الحسبان لدى اعتبارها "وال ُبّد من أخذ خصوصيّ 

 .االستراتيجّية
 

 :في إطار الريفّيةُتحد د المناطق  االستراتيجّيةوهذه 
 محليال الريفيوالجانب  محليالسياق ال. 
 عم ا قد يجده عادة في مناطق المدن ائح الذي يبحث عن "تجربة مختلفة" منظور الس

"السياحة  أو ما ُيعَرف عموما  بـ "،سياحيأو في "منتجع  ،واألماكن المزدحمة ،الكبرى
 .ة"ة" و"السياحة الجماهيريّ التقليديّ 

  أن يعرضوا ين الذين يريدون محليّ الخدمات ال مقّدميو  المحلّيةمنظور المجتمعات
 .ة على الزائرين قدر المستطاعومنتجاتهم التقليديّ  محليتراثهم ال

 
ذات التأثير  ةالسياحيّ ر مجموعة من األنشطة عب هي "التعرُّف إلى البلد" الريفّيةوالسياحة 
 الريفّيةإن  السياحة ف ومن هنا. المحلّيةوالثقافة  محلي، والمجتمع الالمحلّيةعلى البيئة  اإليجابي

 ي السياحة التي: ه
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  وخارج مراكز المدن الكبرى في لبنان الريفّيةفي المناطق تجري. 
  ة المختلفة عن مناطق المدن الحقيقيّ  الريفّيةيتعر ف خاللها الزائرون إلى أسلوب الحياة

 .موجودة فيهاالوغير 
  على ملموس التكون فيها المناظر والطبيعة والزراعة واألطعمة والتراث )الملموس وغير

 .سواء( جوهر األنشطةحدٍّ 
 (أبنية واستثمارات عموما  ومرافقها على نطاق صغير ) تكون فيها مشاريع السياحة. 
  ّين )العنصر البشري أساسي(محليّ ان التتيح التفاعل والتواصل مع السك. 
  دارة أنشطتهم محليّ السكان الفيها يشارك خدمة لمصالحهم  ةالسياحيّ ون في تنمية وا 

 .الثقافّيةو  االقتصادّيةو  ةاالجتماعيّ 
  وتعمل على  المحلّيةوالموارد  محليقيمة اإلرث ال المحلّيةُتدرك فيها المجتمعات

 .حفظها
 

 : قيمة مضافةالريفي ةمفهوم السياحة  -أ
 

 ،"ثقافة"بمثابة:  االستراتيجّيةة لوضع هذه ة االستشاريّ من خالل العمليّ  الريفّيةاعتُبرت السياحة 
طريقة وجود ُتشرك " ،"أسلوب حياة" ،"اجتماعّيةة قضيّ " ،"اجتماعّيةة مسؤوليّ " ،"جبوا" ،"فلسفة"

ها على البقاء في بلدات منشئها والحفاظ على أراضيها وطبيعتها عُ وتشجّ  المحلّيةالمجتمعات 
 ."محليوتراثها ال

 
من خالل  عنها. وسيلة لتعزيز الهوّية الوطنّية الخاّصة بلبنان والترويج لها والدفاع" هي أيضا  

تسليط الضوء على خصوصّيات المناطق، تظهر السياحة الريفّية تشابه المجتمعات المحلّية 
السياحة التي تسمح ّديات االجتماعّية واالقتصادّية. فيما يتعلق بالضيافة، والثقافة، والتح

ام واألغذية بالتواصل مع المزارعين المحلّيين، والعاملين في األرض، والّرعاة، ومنتجي الطع
أكانت الزراعة هي  سواءـ  ة لسّكان الريفالمحلّية، والتي هي بطريقة ما جزء من الحياة اليوميّ 

تمّكن الزائر من تجربة أسلوب  ـ-المصدر األساسي لرزقهم أو هي مجرد نشاط لزرع بساتينهم
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ن في دعيش هؤالء الناس وعالقتهم باألرض. هذه الهوّية ال يمكن اختبارها في معظم الم
  ، فإن االختالفات في المدن بارزة أكثر منها في الريف."لبنان. بل على العكس من ذلك

 
 "قيمة مضافة"، ويمكن تمييزها عن األنواع األخرى من السياحة بـِ : الريفّيةوُتعتَبر السياحة 

 بيئة وادعة وهادئة: سحر القرى والبلدات المطمئنة. 
  ،المغامرة واالستكشافو الجميلة، المناظر و الطبيعة: الهواء الطلق. 
 النبيذ،و ، المحلّيةو  الزراعّيةة الطازج والتقليدي: الخبرات الغذائيّ محلي الطعام ال 

 .الطعام العضويو ة والمطبخّية، دروب الغذائيّ الاستكشاف و 
  :والديني التاريخيو  الثقافيالتراث استكشاف التراث وحفظه. 
  ّة التجاربواقعي. 
  ين والمساهمة في تحسين دخلهم وبيئتهممحليّ الالتواصل مع السكان. 

 
 وأنشطتها الريفي ةأنواع السياحة  -ب

 
عة ويمكن ، متنوّ ةالسياحيّ في لبنان، حيث تجري هذه األنشطة  الريفّيةإن  الموجودات والموارد 

، ارهناألو ، الطبيعّيةة و البحيرات االصطناعيّ و ين، الريفي  الشاطئ والساحل و أن تشمل الجبال، 
محتَرفات و المتاحف، و بيوت الَمزارع، و ، الزراعّيةالبساتين والحقول و ، الريفّيةالبلدات و القرى، و 

دروب و ، والِحمى المحمّيةالمناطق و ، الحرجّية المحمّياتو ة، ة واألشغال اليدويّ عمال الفنيّ األ
، الريفّيةأماكن اإلقامة بيوت الضيافة و و ة، والتراثيّ  التاريخّيةالمواقع واألماكن و التنزُّه والمشي، 

  ة.والمواقع األثريّ  البيئّيةة الشقق الفندقيّ و 
 

ومنتجاتها وخبراتها ما يلي: التنّزه؛ المشي الطويل والرحالت؛  الريفّيةوقد تشمل السياحة 
ة ؛ السياحة المشهديّ البيئّيةالرحالت في أحضان الطبيعة؛ رحالت الحفاظ على البيئة والسياحة 

أعمال الزراعة والحصاد، وسياحة النبيذ وزيارة مصانعه، : الزراعّيةالسياحة  وزيارة القرى؛
والدروب الغذائّية الطعام والمطبخ الخاّص بالمناطق، السياحة الغذائّية: التعّرف على و 
اجات ساحال  وجبال ؛ ؛ المغامرة والرياضة؛ ركوب الدرّ مطبخّية المحلية، وصناعة األطعمةوال
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والتجديف؛ التخييم، ركوب الخيل؛ صيد األسماك؛ مراقبة الطيور؛ األشغال ة السياحة المائيّ 
ة؛ زيارة المواقع ؛ الموسيقى والرقص؛ االستكشافات واآلثار األدبيّ المحلّيةالمهرجانات ة؛ اليدويّ 

ث ؛ المتاحف؛ المكو الدينّيةوزيارة المواقع واآلثار  الدينّيةة؛ السياحة ة والتراثيّ واألثريّ  التاريخّية
 وبيوت الضيافة.  البيئّية، والمنازل الريفّيةفي أماكن اإلقامة 

 
أخرى تحترم التعريف السابق والقيمة المضافة ومنتوجات ويمكن توسيع القائمة لتشمل أنشطة 

 .الريفّيةالمذكورين أعاله للسياحة 
 

 الريفي ةمزايا السياحة  :سادساا 
 

ات استراتيجيّ المستدامة من أرجاء العالم، و  ةالسياحيّ ارب ين والتجالدوليّ ين إن  الباحثين األكاديميّ 
ُيحد دون السياحة  (UNWTO) المت حدةالتابعة لألمم  العالمّيةالسياحة  منظم ةوتوصيات 

لمناطق ا، وال سيما المحلّيةة ووسيلة هامة لتحقيق الرفاه للمجتمعات بصفتها تنمية اقتصاديّ 
المتوق ع للسياحة في  لبنان ال تختلف عن ذلك. وفي ضوء النموّ في  الريفّية. والسياحة الريفّية

، هناك فرصة سانحة أمام السياحة اإلجمالي محليالعالم، ومساهمة السياحة في الناتج ال
ة للسياحة في لبنان. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام تشير إلى المساهمة الحقيقيّ  الريفّية
 .مهّمة المحلّيةان، فإن  فوائدها للمجتمعات في السياحة العامة في لبن الريفّية

 
ببطء من  الريفّيةة، خلت المناطق وبعد انتهاء الحرب األهليّ  ،ففي السنوات الثالثين األخيرة

 وراءخرى سعيا  أ رئيسّيةة واصلوا هجرتهم إلى بيروت ومدن يّ اإلنتاجقاطنيها. فالشباب والقوى 
ة "مع قراهم" باقية. ة القويّ ة والعاطفيّ العائليّ  فرص عمل أفضل ودخل أكبر. لكّن الروابط

فكثيرون يعودون لزيارة عائالتهم في عطالت نهاية األسبوع ويقضون الصيف مع أقاربهم. 
نفاقهم يبقى في  الرئيسّية االقتصادّيةلكّن أنشطتهم بمنزل في القرية.  ويحتفظ كثيرون أيضا   وا 

  لشج عت الناس على البقاء في قراهم. ،االقتصادّيةالمدينة. ولو ُوِجدت الحوافز 
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ضيفين بارعين يفرحون باستقبال لكونهم مُ  ،بةون بجدارة سمعة طيّ محليّ ون الاللبنانيّ لقد اكتسب 
ون بما يقد مونه لهم.الضيوف عة من م مجموعة متنوّ في لبنان تقدّ  الريفّيةوالسياحة  ، ويعتزُّ
اذة والفريدة، والزراعة، والغابات، ، والمناظر األخّ حلّيةالم. فالثقافات واألديان ةالسياحيّ الخبرات 

ها موجودات عظيمة، إذا ُحِفظت واسُتثمرت كلُّ  واألثريّ  التاريخيواألودية، والجبال، والتراث 
وفي  .عموما   الريفّيةكبرى للمستثمرين أنفسهم وللمجتمعات  بشكل مالئم، يمكن أن تكون فرصا  

 في لبنان أن توف ر:  ّيةالريفالحقيقة، يمكن للسياحة 
 

  الريفّية ةاللبنانيّ للمجتمعات  االقتصادّيةفرص العمل والمكاسب 
  وبيوت الضيافة، ومواقع التخييم الريفّيةإيجاد فرص العمل في أماكن اإلقامة ،

ين، والحرفّيين، ومنتجي األغذية محليّ ال العمل لألداّلء توفيروالمطاعم الصغيرة. و 
حيث فرص العمل  الريفّية، وللكثيرين من المقيمين في المناطق ةالزراعيّ و  المحلّية

 األخرى محدودة. 
 ين الفرصة لزيادة دخلهم وتنويع مصادره، ومن األمثلة على ذلك، محليّ منح السكان ال

 .المحلّيةإلى بيع منتجاته  يمكن لُمزارع أن ُيدير بيت ضيافة إضافة  
 ذا كانت عموما   المحلّيةة غيرة والجزئيّ تحسين االقتصاد الكّلي ودعم المشاريع الص . وا 

في منطقة ما، فإّن المزايا تتضاعف لتصل إلى  اإلنتاجالعالقات وثيقة ضمن قطاعات 
ة إلى ي األشغال اليدويّ : من ِحرفيّ الريفّيةان في القرية والمناطق الكثيرين من السكّ 

البقالة  دّكانين، و محليّ ال ءاألدالّ ة، إلى المطاعم أو بيوت الضيافة ذات اإلدارة العائليّ 
 أو الملحمة في الساحة العامة. 

 
  اجتماعّيةفرص 
  فهذه االجتماعيوُتحس ن التكامل  المحلّيةُتمك ن المجتمعات  الريفّيةإن  السياحة .

بسهولة في الحياة ويشاركوا الفرص تُتاح للشباب والنساء الذين يمكن أن يندمجوا 
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. إذ يمكن للنساء توفير الطعام، وتنفيذ محليلمجتمعهم ال االقتصادّيةو  االجتماعّية
، ويمكن للشباب ، واستضافة الزائرين في منازلهنّ المحلّية، وبيع منتجاتهّن حرفّيةأشغال 

ين ويوس عوا معارفهم في استضافة الناس. ومثل هذه األنشطة ال محليّ أن يكونوا أدال ء 
 االستثمار.يم أو من التعل ةاليتستلزم بالضرورة مستويات ع

  يجعل الناس يعرفون "اآلخرين" أكثر. وهذا  المحلّيةإن  تعزيز الثقافة والتراث والتقاليد
ز االنفتاح واالحترام والتسامح والتفاهم بين أبناء المجتمع.  بحد  ذاته يعز 

 
 ثراء المناظر محليّ حفظ التراث والبيئة ال  الطبيعّيةين وا 
  راث )الملموس وغير الملموس( هما جوهر منتجات السياحة ة والتجمال الطبيعبما أّن

ين فخورين بهما ويعملون على حمايتهما محليّ ان ال، فقد أصبحا حافزا  يجعل السكّ الريفّية
 وُيشركون الزائرين في القيام بذلك.

  ّسكان المدن الذين يبحثون عن قيمة مضافة  خاّصةة ومختلفة للزائرين، وبتجارب حقيقي
 راتهم.أكبر في سف

ن السياحة  عالوة   ة وصغيرة ال تستدعي استثمارات من مشاريع جزئيّ  الريفّيةعلى ذلك، تتكو 
ع حتى الفئات المهم شة على االستثمار فيها وتحسين  واسعة النطاق، وهذا عامل يشج 

 أوضاعهم المادّية.
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 في لبنان الريفي ةللسياحة  الرئيسي ةالقوى الدافعة : سابعاا 
 

، والتي ُحد دت في عملية الريفّيةموعة من القوى الدافعة التي تشّجع تنمية السياحة هناك مج
 :االستراتيجّيةإعداد هذه 

 
  أسلوب الحياة إّن  .2من السكان في لبنان يعيشون في المدن بالمئة 87إن  قرابة

زحمة )واألجانب( يهربون من ين اللبنانيّ جعل  ،واإلجهاد اليومي الناجم عنه ،ةالمدنيّ 
إلى المناطق  في بيروت والمدن والضجيج والعيش الملو ث وغير الصحيّ السير 
ثا   أكثر هدوءا  للعيش في بيئة أمامهم تيح الفرصة فهي ت. الريفّية لتواصل مع ا، و وأقّل تلوُّ

  .ةصحيّ ة و طازجالطبيعة وتناول أطعمة 
 

  ّت التزلُّج والمسابح( أد ت ة وسياحة المنتجعات )منتجعاة والتقليديّ والسياحة الجماهيري
 تكلفة. مختلفة وأقلّ بديلة حتقان، وبدأ الناس يبحثون عن تجارب االإلى 

  ّالوصول إلى  يسّهلا . وهذا لبنان بلد صغير والمسافات بين المدن والقرى قصيرة نسبي
 .الريفّيةالمناطق 

 
  الت، تجعلهم عليهم في بعض الحا لّيةاالمالحياة الصاخبة لسك ان المدن، والقيود

 لهم. مناسبهي خيار  الريفّيةوالمناطق ستراحات قصيرة معقولة التكاليف. ون بايهتمّ 
 

  البيئّيةة معرفة واهتمام متزايدان بالحماية فين واألجيال الشابّ ين المثقّ اللبنانيّ لدى ،
 ة.ة الحقيقيّ لق والسياحة التراثيّ ، والمغامرة في الهواء الطَ الطبيعّيةوالسياحة 

 
 ين المهاجرين والمغتربين المقيمين في الخارج حنين إلى إعادة التواصل مع اللبنانيّ ى لد

، إلحياء ارتباطهم بجذورهم األصلّية اهمتاريخ البلد، وأقربائهم وأصدقائهم في قر 

                                                 

.
2
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 تأثُّرا   م أقلّ ّنهإ. محليوتقاليدهم، والمساهمة، في الوقت نفسه، في دعم االقتصاد ال
 البلد، وسيواصلون زيارة عائالتهم وأقاربهم. ة فيبالحالة األمنيّ 

 
  ّا  حافز ُيشّكُل والخضراء  الطبيعّيةالمعتدل الجميل في لبنان، وتنوُّع المناظر  إن  الجو 

لبنان هربا  من الحر  الشديد في يلجؤون إلى فكثيرون  .إلى زيارته لشعوب المنطقة
 م.هنابلد

 
 لبنان تلبية هذه ، وباستطاعة الشكل التجريبيجه السياحة نحو ، تت  وعلى الصعيد الدولي

السهل، والوادي(، و الجبل، و ، بسبب تنّوع مناظره الطبيعّية )الساحل، الحاجة إيجابّيا  
 ومجتمعاته الريفية، باإلضافة إلى الضيافة اللبنانّية المشهود لها.
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 في لبنان الريفي ةأسواق المصدر للسياحة : ثامناا 
 

الحالّية ة عن األسواق تقديم فكرة عامّ  ، من المهمّ جتهالي ستتم معاقبل عرض المسائل الت
ة ات أجنبيّ كما يظهر في لوحة الزائرين أعاله، يجتذب لبنان جنسيّ ف. الريفّيةوالمحتَملة للسياحة 

في  الريفّيةة للسياحة ومحتَملة هامّ  لّيةابصفتها شرائح ح ةاليعديدة. وقد ُحد دت الفئات الت
 لبنان.

 
، وهي الحالة في لبنان ا  تدرك نسبيّ  المحلّيةإن  السوق  :ون المقيمون في لبناننانيّ اللب -1

في البلد. فهم يعيشون في لبنان ويريدون أن يكتشفوا  الوضع األمنيّ  تقّلباتب تأثُّرا   أقلّ 
 .فرص ترفيه وعطالت بديلة

الوعي  لشابة وزيادةة لألجيال االبحث عن فرص تعليميّ  المدارس والجامعات:أ. 
 .والتاريخ والبيئة حول الجغرافيا

عن تجارب ، ويبحثون مون عموما  متعلّ وهم ان المدن: سكّ الشباب ب. 
 .التكلفة بالضرورة ليةاة ليست عومغامرات عصريّ 

وتكون  ،ا  العائالت القاطنة في المدن: تبحث عن خدمات غير مكلفة ماديّ ج. 
ن أماكن إقامة وأنشطة ُتعنى ع تفّتش. كما ة ومالئمة لألسرة واألطفالصحيّ 

 .بالتثقيف والترفيه
ة التي تمتلك القوّ  المؤّسساتمثل الشركات و  :الخاّصةمجموعات االهتمامات د. 

التي  الجمعّياتواألندية و  بحث عن فرص ألنشطة بناء المجموعة،ة وتالشرائيّ 
 .تنف ذ أنشطة في الهواء الطلق وأخرى تثقيفية، وتنظ م مخيمات صيفية

 الدينّيةة و . الُمِسنُّون: معظمهم يسعون إلى إعادة التواصل مع المواقع التراثيّ هـ
 .في البلد التاريخّيةو 
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ي أن يؤد   المغتربينيمكن لسوق  ـ-والمغتربونون المقيمون والعاملون في الخارج اللبنانيّ  -2
بحسب و  3مقصودة جديدة. ةسياحيّ وهاما  في فتح األسواق أمام مواقع  زا  دورا  متميّ 

يرج ح للسائحين من أسواق الشتات أن يمكثوا في  (،IOM) ة للهجرةالدوليّ  منظم ةال
، ويتسوقوا في متاجر بإدارة محلّية، ويأكلوا في مطاعم محلّيةأماكن إقامة ذات إدارة 

إن هم يهتّمون بالسياحة التراثّية، التي تبرز ين. الدوليّ أكثر من بقية السائحين  محلّية
وهم  غة،يتّميزون بتكّلم اللّ  والدين، واألصول، والهوّية، والتاريخ. إّنهم أيضا   الثقافة،

 هجات المحلّية.معتادون على اللّ 

عاملون في بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان أخرى: لديهم المقيمون و الأ. 
ة. ة والنوعيّ والخدمات العصريّ د واألنشطة ويبحثون عن الجّو الجيّ ة، القوة الشرائيّ 

. فيها ترعرعواالتي بلدات القرى و الإلى إعادة التواصل مع  وهم يسعون أيضا  
الوضع  تقّلباتب تأثُّرا   قلّ أيعرفون الحالة في البلد، ويمكن أن يكونوا  وهم عموما  
 األمني فيه.

، لّيةاأمريكا الشمو ة، ، وبالتحديد في أمريكا الجنوبيّ االغتراب ولبنانيّ ب. 
ة، ويسعون إلى إعادة التواصل مع ا وأوروبا: لديهم القوة الشرائيّ أفريقيو أستراليا، و 

ين، دَ . وهم يبحثون عن الجّو والطعام الجيّ المحلّيةجذورهم ويدعمون المجتمعات 
 ر األجانب بها. ة في لبنان، ولكن ليس بمقدار تأثُّ رون بالحالة األمنيّ وقد يتأث  

 
ة ويسعون عموما  إلى م القوة الشرائيّ في لبنان: لديهوالعاملون األجانب المقيمون  -3

 أنشطة الرياضة والمغامرة، والثقافةو الطبيعة، و لبنان، ل المحلّيةات اكتشاف الخصوصيّ 
ألصدقائهم وعائالتهم  . وهؤالء المقيمون والعاملون في لبنان هم حافز أيضا  المحلّية

 لزيارة البلد.
 
 

                                                 
3
ة الدولية للهجرة، خريطة الطريق إل.     2012شراك الشتات في التنمية، المصدر: معهد سياسات الهجرة، المنظمَّ
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 سوق الشرق األوسط -4
ة ان مجلس التعاون الخليجي: لديهم القوة الشرائيّ ون في بلدالغربيّ المقيمون أ. 

ويتوقون إلى إلى استراحات قصيرة خارج الخليج. فون، ويسعون وهم مثقّ 
أنشطة الرياضة إلى للبنان، من الطبيعة  المحلّيةات اكتشاف الخصوصيّ 
 ة والثقافة.والمغامرة والحياة الليليّ 

لخليجي(: لديهم القوة العرب )األردن، سوريا، مصر، مجلس التعاون اب. 
ة والجّو د، والحياة الليليّ ة، ومعظمهم يسعون إلى الرفاهية، والطعام الجيّ الشرائيّ 

 الجميل. وهم يميلون إلى تفهُّم الحالة في البلد أكثر من األجانب اآلخرين.
 
ون، اإليطاليّ و ون، ة أخرى، بينهم بالتحديد الفرنسيّ من جنسيات أجنبية وأوروبيّ  خاصأش -5

ه إلى لبنان باعتبار ون: ُينَظر في أوروبا ون واألستراليّ األمريكيّ و ون، البريطانيّ و سبان، اإلو 
في الشرق األوسط، وُيعتَبر مجتمعا  تندمج فيه الثقافات الغربّية  ثقافة وجغرافيا فريدَتين

وهذه الفئة باإلجمال  والعربّية، مع تركيبة متعّددة األديان وبخاّصة المسيحّية واإلسالم.
ة واهتمامات مختلفة. ة ذات قوة شرائيّ فة. ويمكن تقسيمها إلى شرائح فرعيّ مة ومثق  متعلّ 

 ات البلد وأنشطة الهواء الطلق والمغامرة.وهم عموما  يبحثون عن الثقافة وخصوصيّ 
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 ص ر  يات والف  التحد   ـ-في لبنان الريفي ةالسياحة : تاسعاا 
 

في الكثيرة عديدة في االستفادة من الموجودات  ةسياحيّ طوال أكثر من عقدين، نجحت مشاريع 
ن الضيافة ، وُحسفي المشاريع يناللبنانيّ وتحويلها إلى مبادرات ناجحة. وريادة  ،الريفّيةالمناطق 

بداعهم وخبرتهم أسهمت في تطوير مشاريع عظيمة للسياحة  المشهود لهم بها، ودرايتهم، وا 
 جعلت لبنان مقصدا .و  الريفّية

 
، ودروب المشي، الدينّية، وسياحة النبيذ، والسياحة البيئّية، والسياحة الطبيعّية ّياتالمحمإن  

ين، محليّ ال اّلءاألدة وأسواقها، و ، ومواقع التخييم، والمنتجات الغذائيّ الريفّيةوبيوت الضيافة 
ة أخرى وأنشط ،، وأندية الرياضة والمغامرةالثقافّية، وأنشطة السياحة الزراعّيةوأنشطة السياحة 

ة. الدوليّ ة و واإلقليميّ  المحلّيةعلى المستويات  واهتماما   ة  واكتسبت شعبيّ  ،كثيرة قد تطو رت بنجاح
وتوسيع االجتماعية واالقتصادّية ويمكن زيادة المزايا  .مقصودة ناجحة ريفّيةوهناك مواقع 

لة مدة إقامة في إطاون والمهتمُّ  المحلّيةنطاقها إلى مناطق أخرى، إذا نجحت المجتمعات 
 الزائرين واالحتفاظ بهم لفترات أطول.

 
 رئيسّيا  ة أد ى دورا  الدوليّ ان المدن واألسواق ين الشباب من سكّ اللبنانيّ إن  اهتمام الجيل الجديد و 
لة وبرامج و المانحين، و اهتمام المستثمرين، فضال  عن في زيادة هذا النجاح.  الوكاالت الممو 

ين اللبنانيّ بما يشمل المغتربين  تمويل مثل هذه المبادرات.ة في التعاونيّ  ةاالجتماعيّ ة المسؤوليّ 
 والذين يتوقون إلى رد  الجميل للبلد. ،المقيمين في الخارج

 
ة ، لكّن جميع الجهود المختلفة تبقى فرديّ الريفّيةة للسياحة هامّ  هذه مواطن قوة وفرص  

ت معر ضة للخطر. وهناك مخاطر عديدة تواصل العديد من المبادرا مراريةومجتزأة، وتبقى است
الثغرات المزمنة في البنى التحتية في جميع القطاعات و ، السياسّيةالتأثير على القطاع: الحالة 

وطني، وِعلل أخرى في عدة قطاعات الصعيد الوالرؤيا على  جّيةتياالسترافقدان و في البلد، 
 .عموما   الريفّيةر على تنمية المناطق تؤثّ 
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يجب على السياحة الريفيّة أن "

 تكون بمتناول اللبنانيين في لبنان."

 رئيس جمعية محافظة على البيئة
  

ل أيضا  فرصا  تؤخذ التي تشكّ  الرئيسّية، بل نظرة عامة إلى المسائل ن  هذا القسم ليس تقييما  إ
في لبنان. وقد جرى التركيز على هذه المسائل  الريفّيةالسياحة  تنافسّية طويرفي الحسبان لت

 .  جّيةتياالستراة إلعداد هذه ة التشاوريّ طوال العمليّ 
 

 والتواصل ،الترويجو  التسويق،و وعي المستهلك،  -أ
 

  إلى تسويق شامل  الريفّيةتفتقر منتجات السياحة
ومتكامل. إذ يبقى التسويق والترويج مجتزأين وبدون 

ِخذت في ة واضحة ومت سقة. وقد اتُّ استراتيجيّ 
ة لترويج السنوات القليلة الماضية عدة مبادرات هامّ 

 لكنها لم تستمرّ  ،بأسلوب تعاونيّ  الريفّيةالسياحة 
 بعد انتهاء فترة التمويل. صحيح بشكل 

 
  ت استشارتهم على أن  هناك الكثير من العروضات الذين تمّ ون بالسياحة المعنيّ يت فق

 منّظمو)الخدمات  مقّدميو للمستهلكين ظاهرة ها غير ، لكنّ الريفّيةفي المناطق 
ق ى إلى حتّ  ا تفتقر غالبا  ّنهن( ألو الرحالت، وكالء السفر، المسو 

وعالقات  ،و قنوات التواصل الصحيحةأ ،ةهّم المواد الترويجيّ أ
ة، يبقى الكثير منها العمل الجّيدة. وحتى حين ُتَعدُّ المواد الترويجيّ 

 ين.في األدراج وال يصل إلى السائحين أو المشترين المهتمّ 
 

  كما ينبغي  التواصلم ُتستكَشف بشكل كامل، ولم يتّم ل ةاللبنانيّ  المحلّيةإن  قدرة السوق
، هناك حاجة إلى التسويق الذكي الذي ُيطب ق تجزئة لذلكمع سكان المدن في البلد. 

ة. يصا  الحتياجات األسواق المختلفة والشرائح الفرعيّ خصّ  ا  أفضل مصم م ا  وتنويع
الشتات و ين، اللبنانيّ ان المدن سكّ و ، ةاللبنانيّ  المحلّيةالسوق  الرئيسّيةوتشمل الشرائح 

ين المقيمين في الخارج، والعائالت واألوالد، والشباب، والمدارس اللبنانيّ ربين والمغت
 ...والجامعات، إلخ

"لدينا الكثير لنتكّلم عنه ونعرضه. 
لنبدأ بتسويق وترويج ما لدينا قبل 

البدء بخلق منتوجات سياحيّة 
 ديدة".ج

 صاحب شركة سياحّية متخّصصة
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  ويعود ذلك إلى  .معظم وكاالت السفر في لبنان اهتمام أكبر بالسفر إلى الخارجلدى

 اأّنهمع  ،ةا غير مهتمّ أّنه، أو الريفّيةى اآلن بعروضات السياحة كونها إم ا لم تعلم حتّ 
 .الريفّيةة وداعمة للسياحة يمكن أن تكون قناة هامّ 

 
 ستخدام تكنولوجيا وا .ر اإلنترنت في جميع أرجاء العالمبع انإن  السفر والسياحة يجري

وبحسب  في التزايد. آخذ   ،من مواقع البحث والمعلومات والحجز اإلنترنت للسفر
ة ُتحَجز الرحالت الترفيهيّ من السفر و  بالمئة 50ات اإلنترنت، فإّن أكثر من إحصائيّ 

أكثر فأكثر على التكنولوجيا،  يعتمدون ر اإلنترنت. والمستهلكون والسائحون عموما  عب
لكترونية المحمولة. وينبغي ما يستلزم توافر المعلومات عبر اإلنترنت واألجهزة اإل

 نت.وُتحس ن حضورها عبر اإلنتر  التوّجهبع هذا ن تت  أفي لبنان  الريفّيةللسياحة 
 

   ةة اإللكترونيّ ة والمنشورات الدوريّ العديد من نوافذ اإلنترنت والمواقع الشبكيّ  يوجد فعال. 
د على إظهار صورة "لبنان ( الذي يؤكّ Lebanon Travelerومنها "ليبانون ترافيلر" )

 في لبنان. الريفّيةفرصة سانحة لترويج منتجات ومواقع السياحة  هواآلخر"، و 
 

 ة ومراكز الدوليّ  التجارّيةد في المعارض حاضرة بشكل جيّ  ةاللبنانيّ احة إن  وزارة السي
ة. الدوليّ د مع السوق ين على تواصل جيّ محليّ . كما أن  وكالء السفر الالدوليالتسويق 

 ة.الدوليّ ة ة والترويجيّ ليها في الجهود التسويقيّ وممثّ  الريفّيةوهذه فرصة إلدراج السياحة 
 

 فريدةو والبديلة تتيح مجاالت بيع عظيمة  الريفّيةلقة بالسياحة إن  المواضيع المتع، 
، وسياحة المغامرة، الزراعّية، والسياحة البيئّيةزة. فمواضيع مثل السياحة متميّ  وفرصا  

ين ة على المستويَ هي وجهات هام   الدينّيةوالسياحة وسياحة الطعام، وسياحة النبيذ، 
قيمة إلى السياحة في لبنان إذا جرى تسويقها  الوطني واإلقليمي، ويمكنها أن تضيف

 بشكل جيد.
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  ّفبعد كل ر على السياحة فيه. إن  صورة لبنان الدائمة بصفته موقعا  غير آمن تؤث
 منّظميلدى  ةالسياحيّ حادث أمني في البلد، ُيشطب لبنان من قائمة الوجهات 

لذي قام فيه انتحاري بتفجير ا ،والحادث األخير .البلدان عموما   ولدىين الدوليّ الرحالت 
هو ناقوس خطر ، للمنطقةثناء مداهمة الشرطة أكورنيش الروشة  فيغرفته في الفندق 

، باألمن. فعليهم عموما   يجب أن يكونوا أكثر اهتماما   المعنّيين بالسياحةمفاده أن  
إعداد  ، أن يفك روا جّديا  فية والمسؤولين خصوصا  وعلى الحكومة والوسائل اإلعالميّ 

 ة.ة لمكافحة آثار مثل هذه الحوادث السلبيّ استراتيجيّ ة إلدارة األزمة، تشمل خطّ 
 

  مكاني محلّيةهناك مواقع في  الريفّيةكبيرة للسياحة  اتفيها موجودات وموارد عظيمة وا 
، أو ألّن سياسّيةة أو ها منسي ة نوعا  ما، أو يجري إغفالها ألسباب نفسيّ لبنان، لكنّ 

البقاع و عّكار، بعض القرى في مناطق مثل هذا هو وضع  ."غير آمنة"و صورتها تبد
ين وجهود المستثمر  محليات المجتمع اليّ ويمكن الستراتيج في الجنوب. قرىالوبعض 

 عالم أن "تكافح" ذلك.والمانحين والحكومة ووسائل اإل
 
 . معلومات السوق وبياناتهاب
 

  ة ت مراجعتها، وطوال العمليّ التي تمّ السابقة ات ستراتيجيّ االفي معظم الوثائق و
فهناك حاجة إلى معلومات ملّحة. ة، كانت الحاجة إلى البيانات واإلحصاءات التشاوريّ 

ات التسويق وصناعة السياسات العامة. استراتيجيّ أفضل لتحسين التخطيط للسياحة، و 
دام نقص البيانات وتناقضها. وفيما يمكن استخمن وقد عانى القطاع طوال سنوات 

ة، تبقى هناك حاجة إلى اإلحصاءات ة بمثابة عالمات معياريّ الدوليّ اإلحصاءات 
ة( على صعيد السياحة في لبنان، وعلى مستوى والبيانات المت سقة )العامة والقطاعيّ 

، الريفّيةبالتحديد. وهذا يشمل معد الت اإلشغال في أماكن اإلقامة  الريفّيةالمناطق 
 ...، واألموال التي تُنفق، إلخريفّيةالوعدد زائري المواقع 
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  ة، هناك نقص الدوليّ  الريفّيةوعلى الرغم من تحديد توجُّهات وحوافز طالبي السياحة
ين اللبنانيّ ين، والشتات و محليّ كبير في المعلومات المتعلقة باحتياجات وسمات الزبائن ال

حين تسود في البلد  ة  خاصّ وب .بديلة واق  سأك مهّمة   فرصة  لون يشكّ المغتربين الذين 
 ة ُمحِبطة.وأمنيّ  سياسّيةظروف 

 
 والخدمات األخرى أن تستفيد أكثر إذا استثمرت في جمع  ةالسياحيّ  مؤّسساتويمكن لل

، جرى توزيع دراسة ناطقّيةالممجموعات المرّكزة في المناقشات الالبيانات. وأثناء 
تكوين منها ان الغرض ة قصيرة على المشاركين من قطاعات مختلفة. وكاستقصائيّ 

نسبة زبائنهم مصن فين عن فكرة عن نسبة السائحين في منطقتهم في كل فصل، و 
من الحاالت، لم  بالمئة 90وفي نحو  ...ة والفئة ومنطقة المنشأ إلخبحسب الجنسيّ 

ن ـ-رقام دقيقة لإلجابة عن األسئلةإعطاء أون المعنيّ يستطع  قت البيانات تعلّ  حتى وا 
 .ةاصّ الخبأعمالهم 

 
 منتجاتها وخدماتها  ـ  ةالسياحي  . عروض الوجهات ج
 

 أماكن اإلقامة: توافرها وقدرة استيعابها
 

  خاّصةة الكبرى، وبحول المدن والمناطق الساحليّ  رئيسيّ تتجم ع أماكن اإلقامة بشكل 
 الريفّيةوالمسافات إلى المناطق (. ولبنان بلد صغير بالمئة 47بيروت )أكثر من 

، يميل الزائرون الريفّيةفي المناطق  القليل ماكن اإلقامةبسبب عدد أ. و سبيا  قصيرة ن
ة والعودة للنوم وتناول الطعام في المدن الكبرى وبيروت. وهذا إلى القيام بزيارات نهاريّ 

ر فترة المكوث في المناطق  مكاسب المجتمعات من ل بالتالي ، ويقلّ الريفّيةيقص 
 تبقى محدودة. ،إن ُوِجدت ،ة ألماكن اإلقامةاالستيعابيّ  . كما أن  القدرةالمحلّية
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سّواح نحو  جذببعندما نبدأ "
جات المناطق، تتطّور المنت
"السياحية تلقائيًا.  
 صاحب شركة

 

 

 تها وتسعيرتهاأماكن اإلقامة: نوعيّ 
 

  عملها إذا ُطب قت وُرِصدت معايير من أماكن اإلقامة أن توس ع نطاق يمكن للعديد
مثل  ريفّيةوعالمات الجودة. فكثيرون من وكالء السفر يمتنعون عن بيع خدمات 

ال يمكن ضمان الحد األدنى من معايير  ّنهطاعم في عروضاتهم، ألأماكن اإلقامة والم
 الجودة.

  .والعائالت  ةاللبنانيّ اجتذاب السوق فمن أجل والتسعيرة تحدٍّ آخر ال ُبد  من مجابهته
ويرى الكثيرون من  دة.بالتحديد، ينبغي أن تكون األسعار معقولة مع معايير جودة جيّ 

 ة خمس نجوم بسعر ثالث نجوم.يدون الحصول على نوعيّ ين ير اللبنانيّ  أنّ  المعنّيين
 

 الكفاءة المهنية للقوى العاملة في السياحة
 

  ّينبغي لذا  ية، وتسوء أكثر في أوقات األزمة.ة الخدمات تسوء ألسباب اقتصادإن  نوعي
ال ُبّد من تحسين  أّنهالذين استشيروا ون المعنيُّ أن يؤخذ هذا العامل في الحسبان. ويرى 

، بما يشمل الريفّيةة للعاملين في مشاريع السياحة والكفاءة المهنيّ ة الخدمة وعيّ ن
 داّلءاألالمطاعم والفنادق وأماكن اإلقامة والمرشدين و 

 ين في المناطق.محليّ ال
 

  ،هناك حاجة إلى بناء القدرات لتحسين نوعية من جهة
تسويق الخدمات  ، يتعي نومن جهة أخرى .الخدمات
 في التدريب وبناء القدرات. باالستثمار ةالسياحيّ ثارة اهتمام مالكي المشاريع القائمة إل
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 تنويع منتجات السياحة
 

  ة القائمة، والمنتجات الَمزارع العضويّ ف. الريفّيةالزراعة ركن أساسي في معظم المناطق
ت مجاالتفتح  الزراعّيةواألعمال  ،ة، ومهرجانات األغذية، والدروب الغذائيّ المحلّية

. وهذه الريفّيةعة للسياحة ين ليستثمروا ويطو روا منتجات متنوّ محليّ ان الواسعة أمام السكّ 
 ة.فرصة لم ُتستنفذ كل طاقتها وينبغي التفكير في ذلك بمزيد من الجديّ 

 
   التاريخ الشفوي غير من و  ،المحلّيةة مروحة واسعة من األشغال اليدويّ  ويوجد أيضا

 الكاملة. ماطاقته حتى بلوغهما ماوتعزيزه ماليهالملموس، يمكن اإلضاءة ع
  ا يتيح م ،عظيمة ةسياحيّ موجودات وموارد  ةاللبنانيّ  الريفّيةلدى المواقع والمناطق

المجتمعات أن تعرف  هوي التحدّ ولكّن  تعزيز أهمّيتها واالستفادة منهافرصة أمامها 
 قيمة هذه الموجودات.  المحلّية

 
 عرض ( المحلّيةن على الوجهات )المجتمعات ائهم، يتعيّ الجتذاب الزائرين واستبق

مناسبات، و برامج، و بها،  يمكنه القيامأنشطة و مجموعة من نقاط الجذب للسائح، 
يا  للكثير من تلك المحب بة إلى العائالت. ويبقى هذا تحدّ  خاّصةخدمات ومنتجات، وبو 

ات استراتيجيّ ولكن ليست لديها ، ريفّيةالوجهات التي لديها قدرة كبيرة على تنمية سياحة 
وبرامج  حكومّيةغير  ماتمنظّ ة التنمية والتمويل الصحيحة للقيام بذلك. وهناك عدّ 

اإلرادة لتنمية سياحتها  المحلّيةتنمية ومستشارون للدعم، إذا أظهرت المجتمعات 
 .المحلّية

 
 ( في المناطقclusteringبناء التجّمعات )

 
 ةسياحيّ ة مواقعها كوجهة لدات أن تزيد مكاسبها وُتحس ن قابليّ يمكن للعديد من القرى والب 

طالة  إذا عملت متضافرة معا   في مجموعة. ويمكنها بذلك إثراء تجارب الزائرين، وا 
 والعودة بالفائدة على أكثر من قرية. ،فترات إقاماتهم
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"الحفاظ على اإلرث بكل أنواعه 
الدافعة للسياحة هو القّوة 

 الريفيّة."
حاضر في السياحة  مُ   

 ة في المناطقالُبنى التحتيّ 
 

  اهتماما   المحلّية البلدّياتيجب أن تولي  ابة ومنافسة،جذّ  الريفّيةلكي تكون المناطق 
دارة ة األساسيّ ة بالُبنى التحتيّ أكثر جديّ  ة. وهذه تشمل صيانة الطرقات، والالفتات، وا 

عادة تأهيل المواقع األثرّية وغيرها. وهذا ال  النفايات والقمامة، ومنع حرائق الغابات، وا 
الزائرين للذهاب إلى المناطق  اسمن حما يحدُّ العديد من المناطق، مفي  يزال ضعيفا  

 .الريفّية
 
 

 الريفّيةالوصول إلى المعلومات في المناطق 
 

  مكانّيات ال تزال المعلومات و  ةالسياحيّ على مستوى الوجهات  ةالحصول عليها ضعيفا 
ا  في معظم المناطق غير موجودة عمليّ  ةالسياحيّ مراكز اإلرشاد والمعلومات ف .الريفّية
اتُِّخذت سابقا  مبادرات إلنشاء مراكز إرشاد، ولكن لم يبَق منها سوى القليل . وقد الريفّية

ذا كانت هناك إرادة إلنشاء مراكز إرشاد ومعلومات، يمكن ا . جد  من خبرات االستفادةوا 
 .الناجحة المراكز

 
 الطبيعي ة. البيئة والتراث والمناظر د
 

ومناطق  هادنّية بمعظمعديدة قد أصبحت مُ  ريفّيةإن  مناطق 
 ا  دنّية، والقليل جدا  منها ُترك نسبيّ أخرى أصبحت نصف مُ 

قبل فوات األوان.  حمايته سريعا   يجب، و تخريبدون من 
 ع األشجار، وحرائق الغابات، وشقّ والقمامة والنفايات وقط

، والصيد العشوائيو  م الطرقات وتشييد األبنية غير المنظّ 
 ة، كلها تؤثر تأثيرا  سلبيا  نيّ غير المرخ ص، والمقالع غير القانو 

للخطر  معر ض   التاريخّيةة و من المواقع والمباني التراثيّ  عددا  كبيرا  . كما أن  الريفّيةعلى البيئة 
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"... لدينا قوانين جيّدة. يمكننا تعديل 
بعضها واقتراح مراسيم جديدة سهلة 
 التنفيذ وعمليّة على المدى المتوّسط

 ."والبعيد
 أخصائي في السياحة

 

وبالتالي على السياحة  الريفّيةة المواقع ة وجاذبيّ ر على نوعيّ يؤثّ كلُّه إلى الحماية. وهذا  وبحاجة  
نفاذ القوانين والمراسيم  ،المحلّيةلتحسين وعي المجتمعات  أمامنا. وها هي الفرصة الريفّية وا 

 القائمة.العديدة 
 

 ة للسياحة وتنظيم القطاعر القانوني  ط  . ال  ه
 

  ر طُ وأُ  ،ال يزال بحاجة إلى تنظيم الريفّيةأن  قطاع السياحة المعنّيون بالسياحة يرى
 الريفّيةإن  جميع مواضيع السياحة  ،ال  ة جديدة لتحسين األداء ونوعية المساءلة. أوّ قانونيّ 

(، بيئّيةأنشطة سياحة ك بجملتهاال يمكن تصنيفها  ، األنشطة في الطبيعةمتداخلة )مثال  
ة التي وهناك اختالفات بين مواضيع المنتجات والخدمات المرّوجة واألنشطة الفعليّ 

. وهناك ةالسياحيّ الخدمات  مقّدمييوف رها بعض 
 مقّدميمشتَرك بين حاجة إلى إرساء فهم 

الخدمات والمستهلك، وتصنيف أنواع األنشطة 
 على ذلك. بناء  

 
 نونيا : في إطار مفهوم السياحة المستدامةين قامحليّ والمرشدين ال األداّلءل عمل جع 

يجاد فرص العمل، شج عت برامج تنمية السياحة  توظيف وتدريب أنواع  الريفّيةوا 
. وقد أتاحت هذه المبادرات الريفّيةين في المناطق محليّ الوالمرشدين  األداّلءمختلفة من 

ين والمقيمين اآلخرين، وزادت الدخل للعائالت محليّ برامج لبناء قدرات الشباب ال
ين بحاجة إلى تدريب محليّ ين الالريفيّ والمرشدين  األداّلء. لكن  الكثيرين من المحلّية

 ،والتصنيفات ،ةفالمعايير الرسميّ  ة.إضافي لبلوغ معايير السالمة والمهارة التقنيّ 
غير موجودة. والنوع الوحيد من  ،ينمحليّ ال األداّلءرصد عمل  آلّيةو  ،ةومقاييس األهليّ 

هم نقابة( دي)ل الوطنّيةالرحالت  لدى وزارة السياحة هو أداّلء ا  المعتَرف به رسميّ  األداّلء
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ة ر تركيزها على المواقع التراثيّ التي يقتصو المدر بون والمعتمدون لدى مدرسة الوزارة، 
 ة في البلد.الرسميّ 

 
   رئيسيمحر ك هم ( مثال   البيئّيةالرحالت  منّظمي) المتخّصصةالرحالت  منّظميإن 

لكن  وزارة السياحة لم تعترف بهم  ا .في البلد وهم منظ مون ذاتيّ  الريفّيةلتنمية السياحة 
افة إلى ذلك، ليست هناك تعريفات مالئمة وباإلض .ةسياحيّ  مؤّسساتبصفتهم  ا  رسميّ 
اختالف " ألنواع األنشطة التي ينف ذها هؤالء المنظ مون، بل هناك حيرة بينهم حولوبنى  

ة وينبغي للوزارة أن ُتحد د معايير للكفاءة المهنيّ  ."عملهم عن عمل وكالء السفر
ة التي ة غير المرخ صوآليات رصد لتنظيم أنشطتهم وأنشطة األندية العديدوالتصنيف، 

 تطو رت على مر  السنين.

 
 إن  المرسوم الريفّيةوبيوت الضيافة  ،إنفاذ المرسوم الذي ُيشر ع وضع أماكن اإلقامة :

وفي غضون ذلك، ال يزال العديد  .لم يوضع موضع التنفيذ  2011الذي صدر عام 
. كما أن  المرسوم ة غير فّعالةوماليّ ة ة وتشغيليّ بأنماط قانونيّ  من بيوت الضيافة مقي دا  

وال  .أخرى )غير بيوت الضيافة( ريفّيةأثار بعض االلتباس في تصنيف أماكن إقامة 
 ه.ُبد  من تعديل مواد قليلة في

 
 الريفي ة. الوصول الى المناطق و
 

  ة بمركبات خصوصيّ  ومعظم الرحالت تتمّ  يا .تحدّ  الريفّيةيبقى الوصول إلى المناطق
رشاداتها إلى المناطق ألّن الب شارات الطرق وا  دائل )وسائل النقل العام( غير موجودة. وا 
 على مستوى المناطق. محلّية. يمكن إيجاد حلول ا  محدودة جدّ  الريفّية
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حتى اآلن نبقى ضعفاء في ضمان استدامة  "...

مناصرة..."المبادرات... وفي كسب التأييد وال  

  
هناك كثير من الجهود غير المنّسقة. توحيد "

الجهود بين كل األفرقاء والعاملين في القطاع هو 
 أمر أساسي."

  
صاحب مؤّسسة تعمل في السياحة

 
 ة. الموسمي  ز
 

  ّيجعل من الصعب لمالكي مشاريعها إيجاد  الريفّيةلسياحة على اة الطلب إن  موسمي
تقديم عروضات طوال السنة للتعويض عن المواسم مصدر دخل على مدار السنة. و 

 الضعيفة تحدٍّ جدير بالدراسة.

 
 
 ستدامةاإل. ح
 

  لدى الجهات  الرئيسيالشاغل كان
الفاعلة التي اسُتشيرت هو استدامة أي 
 ،إجراء بعد انتهاء التمويل عبر المنح

ة ى المبادرة الفرديّ وبشكل واسع يتخطّ 
بقة المحدودة. فقد فشلت مبادرات سا

عديدة في أن تكون مستدامة. والمسائل المتعلقة بمتابعة القرارات، والتنسيق بين 
جهود، والدعوة إلى سياسات عامة السياحة بغية التكامل وعدم ازداوجية الالمعنيين ب

كانت وال  ،ة، والعمل على ترويج منس ق بشكل مالئم واإلجراءات المستدامةُطر قانونيّ وأُ 
ينبغي تطبيقها. والجهات الفاعلة تطالب بتحسين التعاون بين  تزال قضايا أساسية

من الضروري  أّنه. كما المدنيوالمجتمع  ،خاصجميع األطراف في القطاعين العام وال
 والتعاون المفيد للجميع. اإليجابيإيجاد التوازن السليم بين التنافس 
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"يجب إعطاء السياحة الريفيّة 

طابعًا مؤسسيًّا... ويجب على 

البلديّات ووزارة الداخليّة أن 

ات تؤدي دورًا رسميًّا. فالجمعيّ 

ليست دائمًا متوافرة للعمل على 

 ذلك..."

 

 غير حكومّيةجمعّية رئيس 
 

  المحلّيةالمجتمعات  أبدتذا إ أن تكون أكثر استدامة   المحلّية ةالسياحيّ يمكن للمواقع 
مزيد من االهتمام ( الالبلدّيات)بما فيها السلطات و 
، وحمتها واستثمرت فيها. المحلّيةالفاعل بالموجودات 

 الحكومّيةغير  ماتالمنظّ من عدد كبير ويقوم 
، ا  وماليّ  ا  تقنيّ  المحلّيةدعم المجتمعات ب المؤّسساتو 

ى ن تتولّ أ ةالمحليّ السلطات  على ه يتوّجبغير أنّ 
 إدامة هذه الجهود.

 

 ةستراتيجي  لال التوجيهي ةالمبادئ : عاشراا 

 
 أ. السياحة المستدامة

 
واإلجراءات المقتَرحة بجميع مبادئ السياحة المستدامة، وحفظ التراث  االستراتيجّيةتسترشد هذه 

 .محليوتنمية المجتمع ال
 
ا: بأّنهُتعر ف السياحة المستدامة ( UNWTO) دةالمت حالتابعة لألمم  العالمّيةالسياحة  منظم ةو 
السياحة التي تراعي على الوجه األكمل آثارها االقتصادّية واالجتماعّية والبيئّية، الراهنة "

والمستقبلّية، بالعمل على تلبية احتياجات الزّوار ومكّونات القطاع والبيئة والمجتمعات المحلّية 
 توضيح كامل. "4رقم " الُملَحقفي . "الُمضيفة

 
. وفي ضوء االستراتيجّيةفي إعداد  رئيسّيا  عنصرا  المعنّيين ة مع ة التشاوريّ لقد كانت العمليّ 

تستلزم تنمية السياحة المستدامة " ،المت حدةالتابعة لألمم  العالمّيةالسياحة  منظم ةمفهوم 



Page 38 of 97  

ة القويّ  السياسّيةدة ين، فضال  عن القياالمشاركة المستنيرة لجميع أصحاب المصلحة المعنيّ 
 "4لضمان المشاركة الواسعة وبناء توافق اآلراء.

 
إعطاء وأصحاب المصلحة في  المحلّيةالت التي ُتشرك المجتمعات التدخُّ  االستراتيجّيةوتقترح 

نفاذ السياسات العامة واألنظمة إلدارة محليعلى المستوى الطابعا  مؤسسّيا  السياحة  ، وا 
ويجب على  التاريخي.و  الثقافيو  الطبيعيي الحفاظ على تراثهم وف ةالسياحيّ األنشطة 

وتحميها وتستثمر فيها، وبخالف ذلك  المحلّيةأن تتولى ُملكية موجوداتها  المحلّيةالمجتمعات 
 مستدامة. الريفّيةلن تكون مواقع السياحة 

 
تجارب أفضل ة، تشك ل بإعداد خدمات ومنتجات مبتَكرة ونوعيّ  أيضا   االستراتيجّيةوتوصي 

َرةع على فترات إقامة للزائرين وتشجّ  ا زيادة الدخل هانومثل هذه اإلجراءات بإمك طول.أَو  متكر 
، الثقافيو  االجتماعيرث ، وال على اإلل عبئا  على البيئةعلى نحو ال يشكّ  المحلّيةللمجتمعات 

 .المحلّيةوالهوية وبنى المجتمعات 
 

 ب. مبادئ التنفيذ
 

 حول: الريفّيةللسياحة  االستراتيجّيةلهذه  توجيهّيةالتدور المبادئ 
  المحلّيةالمجتمعات وهي:  الريفّيةالتعاون بين جميع الجهات الفاعلة في السياحة ،

مقد مو الخدمات، وأصحاب و صانعو القرارات، و المانحون، و ، المدنيّ المجتمع و 
مية السياحة المصلحة اآلخرون في قطاع السياحة وقطاعات أخرى يمكنها دعم تن

 مثل البيئة واالستثمارات والتمويل والنقل وسواها. ،الريفّية
   ات ساق وتكامل المشاريع والمبادرات، واالستفادة من المشاريع والبرامج القائمة أصال، 

 نشأة.ومن الُبنى المُ 

                                                 
4

ة السياحة العالمي ة التابعة لألمم المتَّحدة.   الموقع الشبكي: -التنمية المستدامة للسياحة -المصدر: منظمَّ
 5-us-http://sdt.unwto.org/content/about 

  

http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
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  الِحمىو  المحمّيةالحفاظ عليها واالستفادة من المناطق و  الطبيعّيةتعزيز حماية المواقع 
 .national parks))الوطنّية ومبادرات الحدائق 

  شراك المجتمعات شامل  في المواقع، والسعي إلى نموّ  المحلّيةترسيخ النهج التشاركي وا 
د من أن  االستثمارات تُفيد في النهاية ة بالقطاع، مع التأكّ لجميع المشاريع المعنيّ 

 بأكملها.  المحلّيةالمجتمعات 
 المعنيين بالسياحة لة وفرص التمويل السليم والمنِصف بينتدعيم المكاسب المتباد. 
 هة نحو السياق ال بلبنان، والتي تحترم فرادة  خاّص تعديل وتطوير اإلجراءات الموج 

 والمناطق والمجموعات. المحلّيةالمجتمعات 
 
 

  طط الت واإلجراءات والختوصيات للتدخ   :حادي عشر
  

 أ. الرؤيا
 

ه تطوُّر السياحة س التاليةإن  الرؤيا   في لبنان في السنوات الخمس المقبلة. الريفّيةتوج 
 

هي  ،الرئيسّيةوسواها من المناطق خارج مدينة بيروت العاصمة والمدن  ،الريفّيةالمناطق إّن 
ة، الغذائيّ و ، الدينّيةو ، التاريخّيةو ، الثقافّيةتُقَصد ألجل السياحة و مواقع أكثر نجاحا  واستدامة، 

 ة. واالستكشافيّ  الزراعّيةو ة، الرياضيّ و ، ّيةالطبيعو 
 

 ب. الهدف
 

وتقديمها  ،ستقبالها المزيد من الزائرينمن خالل ادخلها  المحلّية الريفّيةُتوس ع المجتمعات 
، مع الحفاظ التنافسّيةذات القدرة  ةالسياحيّ للسائحين المزيد من المنتجات والخدمات والتجارب 

 .الثقافيو  يئيبوال الطبيعيعلى تراثها 
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 والنتائج المتوق عة على المدى الطويل هي:

  مع حضور  .ومنتجاتها وخدماتها في لبنان الريفّيةالوعي المتزايد بشأن مواقع السياحة
 ين وأسواق الشتات.اللبنانيّ ف للقطاع بين ثابت ومحترِ 

  ات على مستوى المجتمع الثقافيو  التاريخيو  الطبيعيعلى التراث الحفاظ الفاعل
جراءات تشج  المحلّية  .ع ممارسات السياحة المستدامة، وقيام سياسات وا 

  جراءات تُ َسّن وتحف ز مشاريعها  الريفّيةالسياحة  مقّدميز أعمال عزّ قوانين وتشريعات وا 
 .واستثماراتها

  ّاللبنانّية الريفّيةة تجارب الزائرين في المناطق ن نوعيّ تحس. 
 نفاق فردي أكبرعب الريفّيةاطق في المن السياحينفاق زيادة اإل  .ر إقامات أطول وا 
  ّعموما   المحلّية، وتوافر أكبر لفرص العمل في المجتمعات قتصادّيةاإلع التنمية توس. 
  ّالخدمات مقّدمين النوعية والكفاءة المهنية لدى تحس. 
  الريفّيةالسياحة المعن يين بتحّسن العمل المشتَرك والتعاون بين. 
 
 

هال :ثاني عشر  الستراتيجي ةات توج 
 

مواقع يمكن أن تقد م مجموعة  خصوصا   الريفّيةو  عموما   ةاللبنانيّ كما تبي ن أعاله، إن  المناطق 
ه ليس البلد الوحيد زة. لكنّ عة، وبإمكان لبنان تقديم سياحة متميّ جذب ألسواق متنوّ المن نقاط 

ستكون  ،المتوّسطالبحر األبيض وحوض  ،الذي يستطيع القيام بذلك. فبلدان الشرق األوسط
 العالمّيةالسياحة  منظم ةعات من البلدان المستفيدة في السنوات العشر المقبلة بحسب توقُّ 

 سة  منافِ  ،وستكون في المستقبل حالّيا ، هي. فهناك العديد من البلدان التي المت حدةالتابعة لألمم 
ه أكثر  ةاللبنانيّ ة. وعلى السياحة الدوليّ للبنان في السوق  ة  قويّ  ل إلى توجُّ  .تنافسّيةأن تتحو 

ذا أراد لبنان تمييز نفسه، فعليه أن يستفيد من األصول المختلفة التي يمكن للبلد أن يقّدمها.  وا 
ولكي يرو ج ما هو مختلف، ال ُبد  لهذه األصول أن تصبح قيمة مضافة وُيصار بالتالي إلى 

 حمايتها وتثمينها.
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ر على تحدٍّ ما انفك  يؤث   ّنهإللسياحة في البلد.  الرئيسيبة تبقى التهديد المتقلّ  ّيةالسياسوالحالة 

المتواصل، سيصبح اجتذاب السائحين  االضطراب اإلقليميّ  سياحة لبنان لفترة طويلة، ومعَ 
 الطبيعّيةين أكثر صعوبة. وفي الحقيقة، إن  انعدام األمن قد أصبح جزءا  من الحالة الدوليّ 

 لد، وهو تحدٍّ يستدعي التعاون على جميع المستويات.للب
 
وأسواق  المحلّيةا ترك ز على األسواق ّنهإح استمرار انعدام األمن، فالخطة ترجّ  لكون هذهو 

 ات والتوصيات بناء  على ذلك.ستراتيجيّ اال ة أكبر، وُتِعدّ الشتات بجديّ 
 

ة ة، جرى تحديد عدّ لمناقشات التشاوريّ ر االجتماعات واعب االستراتيجّيةوفي عملية إعداد هذه 
ذ تأخذ هذه الوثيقة  الريفّيةالسياحة  تنافسّيةإجراءات وأنشطة وتوصيات لتطوير  في لبنان. وا 

ات التي قد يكون التوّجها تأخذ بعين االعتبار ّنهفإيات والفرص، في الحسبان السياق والتحدّ 
 لها التأثير األكبر.

 
ة. وُيقتَرح أن يكون التنفيذ غير مدَرجة في القائمة بحسب األولويّ  ةاالستراتيجيّ ات التوّجهإن  

جراء  استراتيجيه وكل توجّ  ة.اقتراح المراحل والجداول الزمنيّ  ا ، وحيث أمكن تمّ منهجيّ   رئيسيوا 
لة  .يستلزم خطط عمل مفص 

 
اإلجراءات  ة معاستراتيجيّ هات ثمانية توجّ  ،وفي جداول األنشطة أدناه في القسم الخامس عشر

 منها. لكلّ  الرئيسّية
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تطوير وتحسين التسويق والترويج لزيادة وعي المستهلك  ـ-1رقم  ستراتيجيال التوج ه
براز وجهات السياحة   اا دولي  و  اا محلي  ومنتجاتها وخدماتها  الريفي ةوا 

 
القائمة ولمنتجاتها وخدماتها والتسويق  الريفّيةلمواقع السياحة زم حُ إعداد . 1.1

 .الترويج لهاو 
 

، تشمل خطة تواصل وترويج الريفّيةة تسويق شاملة للسياحة استراتيجيّ إعداد  .2.1
 .اللبنانيوالشتات  المحلّيةعلى السوق  ترك ز

 
 .ةالدوليّ ة للبنان في السوق . العمل على تغيير الصورة السلبيّ 3.1

 
 

على مستوى مؤسسي اا طابعاا  الريفي ةالسياحة ـ إعطاء -2ستراتيجي رقم ال التوج ه
 المحلي ةالمجتمعات 

  
فهمها  طويروالمحافظات( لت البلدّيات) المحلّية. العمل مع المجتمعات والسلطات 1.2 

 .المحلّيةلموجوداتها ومواردها  االجتماعّيةو  االقتصادّيةو  البيئّيةتقديرها للقيمة و 
 

، ةسياحيّ ات استراتيجيّ د في إعدا البلدّياتو  المحلّية.  تشجيع ودعم المجتمعات 2.2 
 .(clusteringة تصنيف المناطق وتجميعها )تشمل االستثمار والُبنى التحتية وفقا  لمنهجيّ 

 
 .الريفّيةللمناطق  االقتصادّيةو  االجتماعّيةفي التنمية  الدينّية المؤّسسات.  إشراك 3.2 
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 التاريخيو  الثقافيو  بيئيتحسين وتطبيق الحماية لإلرث ال ـ 3ستراتيجي رقم ال التوج ه
  الريفي ةوالزراعي للمناطق 

 
ْنف المحلّية. تعزيز حماية الموجودات والموارد 1.3   .ةاذ القوانين المرعيّ وا 

 
 . ترسيخ وتوسيع الحماية والحفاظ على اإلرث بناء  على نماذج الحماية القائمة في2.3 

 .المحلّيةالمجتمعات 
 

وتحديد المناطق التي يجب وحمايتها  طنّيةالو االعتراف الرسمي بالدروب . 3.3 
 .حمايتها

 
 

ه تنويع وتحديث وتعزيز وجهات ومنتجات وخدمات السياحة  ـ-4رقم  ستراتيجيال التوج 
 الريفي ة

 
نشاء وجهات جديدة ذات قدرة  الريفّية. تطوير وجهات السياحة 1.4   تنافسّيةالقائمة وا 

 .اتهاوهويّ  المحلّيةات المجتمعات مع خصوصيّ وبما يتالءم  للتوجُّهات المعاصرة وفقا   –
 

وتطوير معايير وثقافة شهادة  ةالسياحيّ . تحسين نوعية العروضات والمنتجات 2.4 
 .اإلنتاجوعالمات الجودة لجميع قطاعات  ةاألهليّ 

 
 .وخدماتها الريفّية. تحسين آليات التمويل واالستثمار لدعم تنمية منتجات السياحة 3.4 
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ه وتشريعات الريفي ةتحسين السياسات العامة لقطاع السياحة  ـ-5رقم  ستراتيجيلا التوج ه
 يةاإلنتاجقوانينه في جميع المجالت تطبيق و  وأنظمته

 
 .الريفّية. تحسين اإلطار التنظيمي ألماكن اإلقامة وبيوت الضيافة 1.5 

 
 .. تنفيذ آليات حماية المستهلك والشكاوى في جميع المجاالت2.5 

 
 .المحلّيةومرشدي الرحالت  أداّلء. تنظيم عمل 3.5 

 
الرحالت  منّظمي. تنظيم عمل أندية األنشطة في الهواء الطلق غير المرخ صة و 4.5 
 .المتخّصصة ةالسياحيّ 

 
 

دارتها لدعم التخطيط تحسين جم ـ-6رقم  ستراتيجيال التوج ه ع المعلومات والبيانات وا 
 السليم

 
دارة المعلومات لجم الريفّية)ومرصد الحقا ( للسياحة ة إنشاء شبكة بحثيّ  .1.6 ع وا 
عداد  ةالسياحيّ والبيانات  والمعارف  .اتستراتيجيّ االللتخطيط وا 

 
 

 لدى الجيال الشابَّة الريفي ةتطوير ثقافة السياحة  ـ-7رقم  ستراتيجيال التوج ه
 

 .ورفع مستوى الوعي في المدارس والجامعات الريفّية. تعزيز ثقافة السياحة 1.7 
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اا )هدف شامل دولي  اا و محلي  تحسين عالقات وروابط العمل  ـ-8رقم  ستراتيجيال التوج ه
 احمل شيفرة المستقبل بيدك!  ة الهداف(يتقاطع مع كاف  

 
على المستوى  خاصين العام والتحسين التنسيق وتنمية الروابط بين القطاعَ . 1.8 

 .محليال
 

 .الدوليعلى المستوى ين بالسياحة المعنيّ مع إنشاء شبكة . 2.8 
 

  .يناللبنانيّ مع الشتات والمغتربين إنشاء شبكة . 3.8 
 
 

 العمل المشتر ك آلي ة: ثالث عشر
 

 الحاجةأ. 
 

أّن مجموعات المصالح ناجحة في تنفيذ برامجها حين  ،ر العالمُتظِهر التجربة في لبنان وعب
لم يطلقوا  الريفّيةة واضحة. وأصحاب المصلحة في السياحة ول رؤيا تغييريّ تنتظم بكفاءة ح

على الرغم من قدرته  ،واضحة لتنمية القطاع ا، وذات رؤيمنظم ةمت سقة و  وطنّيةة بعد أي خطّ 
ل أصحاب المصلحة يلتزمون بالعمل المشترك، للدفاع عن الكامنة. لكّن جع االقتصادّية

ب إيجاد إطار تنظيمي خاذ اإلجراءات معا ، يتطلّ ات والخطط واتّ يجيّ ستراتاالمصالحهم، ووضع 
ات عمل تأخذ في الحسبان العوامل ة من خالل آليّ ز الُملكيّ ديناميكي يتيح المشاركة ويعزّ 

 .السياسّيةو  االجتماعّيةو  الثقافّية
 

 ،ة التي استشيرتللجهات الفاعل الرئيسي ، كان الهمّ االستراتيجّيةرة إلعداد ومنذ المراحل المبك
استدامة تضمن تنفيذ المقترحات.  آلّيةإيجاد إطار عمل و  االستراتيجّيةوللفريق الذي ُيِعّد 
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. ات كثيرة للسياحة أِعد ت سابقا  استراتيجيّ تنتهي في األدراج مثل  ة أالستراتيجيّ وينبغي لال
فإّن الجهود المشتركة في ، االستراتيجّيةات التوّجهك الجميع في تحديد وبقدر الحاجة إلى تشارُ 

 ة تهدف إلى تنمية القطاع.لنجاح أي خطّ  أيضا   أساسي   تنفيذ اإلجراءات المقترحة عنصر  
 

 العمل المشترك آلي ةب. أهداف 
 

للتنسيق  آلّيةة للنجاح. وتكون هناك حاجة إلى الجهود المشتركة لتنفيذ اإلجراءات أساسيّ  تبقى
والوزارات المعنّية والتنسيق مع وزارة السياحة  ستراتيجّيةاالومتابعة تنفيذ ، المعنّيينبين 

 ة. والهيئات الرسميّ 
 

 العمل المشتَرك هي: آلّيةوأهداف 
 .باستدامة وكفاءة االستراتيجّية. تنفيذ اإلجراءات الُمدرجة في هذه 1 
 .ر التعاون والعمل المشتركعب الريفّية. الدعوة إلى تنمية السياحة 2 
 المعنّيين بالسياحة. سيق المالئم والعالقات البّناءة بين. ضمان التن3 

 
هي بنية العمل ووسائله التي من خاللها ينتظم معا  أصحاب المصلحة في السياحة  لّيةواآل

 لتحقيق األهداف المذكورة. الريفّية
 

 العمل المشترك لي ةآل رئيسي ةج. مبادئ 
 

ه  الرئيسّيةإن  المبادئ   مل المشترك هي:الع آلّيةالتي توج 
  الريفّيةالمشاركة: إن  المشاركة الناشطة من جانب أصحاب المصلحة في السياحة 

ة لذا، فإّن تضافر الجهود يزيد قوّ  .االستراتيجّيةة لتنمية القطاع ونجاح إجراءات أساسيّ 
ونفوذ الجهات الفاعلة في التعبير عن احتياجاتها، والدعوة إلى تأييد قضاياها 

 من تنوُّع التجارب والخبرات.  واالستفادة
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  ّالريفّيةل جميع أصحاب المصلحة في السياحة ة: ينبغي أن يتمثّ ة والتمثيليّ الشمولي 
ة ، في الهيكليّ المحلّيةو  المناطقّيةوا الوطنّيةبمختلف مجاالتها، على المستويات 

 المقترحة من أجل التأثير األمثل على الصعيدين الكلي والجزئي.
 

 المقترحة لي ةد. اآل
 

بشكل  لّية، ستستند اآلالَمعنّيين بالسياحة الريفّيةوتوصيات  االستراتيجّيةات التوّجهبناء  على 
 في لبنان. الريفّيةعلى تأسيس حركة السياحة  رئيسي

أصحاب المصلحة الناشطين في هذا  كلّ  في لبنان ستجمع معا   الريفّيةإن  حركة السياحة 
 الوطنّيةعلى المستويات  االستراتيجّيةأولئك الذين ُحد دوا في  القطاع. وأصحاب المصلحة هم

 . المحلّيةة و واإلقليميّ 
ة وتشريعات إلى اعتماد سياسات عامّ  ،بعد إيجادها ،في لبنان ستدعو الريفّيةوحركة السياحة 

لعمل ات السوق من ا. والسياسات العامة والتشريعات ستمك ن آليّ الريفّيةمحس نة لقطاع السياحة 
 .الريفّيةة للسياحة ة والكميّ النوعيّ  التنافسّيةوالمساهمة بشكل بارز في زيادة  ،ّيةالبفع
 

هة لحركة السياحة  االستراتيجّيةستكون   ،وستجرى مراجعتها في لبنان. الريفّيةالوثيقة الموج 
جراء التعديالت عليها بحسب الحاجة.  وا 

 
 لي ةة إرساء اآله. عملي  

 
  :لّيةحة إلرساء اآلوات المقترَ في ما يلي الخط

لين عن في لبنان في اجتماع تأسيسي عام يضّم ممثّ  الريفّيةإطالق حركة السياحة  يتمّ  .1
االجتماع العام ميثاق حركة  وُيقرّ  (.شخصا   60)قرابة  المعنّيين في السياحة الريفّية

ونظامها  ن األهداف والمبادئ،رعتها التي تتضمّ وشُ  ،في لبنان الريفّيةالسياحة 
 (.االستراتيجّية)باالستناد إلى  ستراتيجياالوبرنامجها 
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في لبنان. وتكون هذه  الريفّيةة لحركة السياحة ينتخب االجتماع العام لجنة توجيهيّ  .2
، الريفّيةى متابعة وتنسيق أعمال حركة السياحة ة التي تتولّ اللجنة هي الهيئة التنفيذيّ 

عداد ِخط  في االجتماع العام.  عمال المقرّ لجدول األ ط العمل وتنفيذها وفقا  وا 
)األفضل بعد انتهاء فصل الصيف وفصل سنة  كلّ مّرتين ينعقد االجتماع العام  .3

للتشاور والتواصل ومتابعة اإلنجازات ومسار العمل باالستناد إلى تقارير اللجنة الشتاء( 
 . التوجيهّية

جة. وينبغي أن والحا لخطط العمل صة وفقا  لجان عمل متخص   التوجيهّيةل اللجنة ُتشك   .4
ذوي الخبرة  ة في لجان العمل ألعضاء االجتماع العامّ ة العضويّ أولويّ  ُتعَطى إلزاميا  
بات العمل. ويمكن دعوة الخبراء من غير األعضاء لالنضمام إلى بحسب متطلّ 

 اللجان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 أولى البدء بلجنة كمرحلة
 

، كبيرا   وجهدا   طويال   وتستغرق وقتا   ة طويلة نسبيا  عمليّ  الريفّيةبما أن  تأسيس حركة السياحة 
ظِهر أن  إنشاء حركات مماثلة يمكن أن يواجه تحديات ذات طابع سياسي وبما أّن التجربة تُ 

ات في التوّجهة في لبنان، وبما أن  بعض ات التعامل مع المسائل العامّ ق بدينامي  متعلّ 

 لجنة توجيهي ة

 

 عمل   لجنة

1 

 االجتماع العام

 عمل   لجنة

2 

 عمل   لجنة

3 

 عمل   لجنة

4 

 عمل   لجنة

5 
 لجنة توجيهي ة
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من الضروري تنفيذها بدون إبطاء، إلى جانب كونها ذات طابع تقني ات و ة أولويّ جيّ ياالسترات
ات التوّجهعلى فورا  بدأ العمل ُيقتَرح أن يَ  ّنهإ، فترويج والتسويقمثل ال -دةوتستدعي خبرة محدّ 

ة، وبدون ة مصّغرة وبصورة تدريجيّ ، ضمن إطار لجنة توجيهيّ االستراتيجّيةة في ذات األولويّ 
رة ستندمج المصغّ  التوجيهّية. واللجنة الريفّيةة لحركة السياحة التنظيميّ  انتظار تشكيل البنية

 وتتكامل معها في مرحلة الحقة. ،عضويا  في إطار الحركة
 
 لّيةفي لبنان وفق اآل الريفّيةة تأسيس حركة السياحة رة عمليّ المصغّ  التوجيهّيةى اللجنة تولّ تو 

ة لبدء العمل فورا . وستنس ق اللجنة قادرة ومستعدّ  المقترحة. وينبغي أن تكون اللجنة نواة صلبة
 عي نه الوزارة.صال تُ من خالل شخص مكل ف باالتّ  ،عن كثب مع وزارة السياحة

 
 

 -الستراتيجي ة اعتبارات أخرى تؤخذ في الحسبان لدى تنفيذ هذه: رابع عشر
 ةة والعمالني  الواقعي  

 
واستنادا  إلى الدروس  .االستراتيجّيةى تنفيذ هذه ة تؤخذ في الحسبان لدهناك اعتبارات إضافيّ 

ين أن نكون واقعيّ  ، من المهمّ ة والمشاريع المنف ذة سابقا  المستفادة من المراجعات المكتبيّ 
إجراء في السياحة وقياس تأثيره. وبالنظر إلى الوثائق  ين، ونعطي وقتا  كافيا  لتنفيذ أيّ وعمليّ 
من في لبنان، فقد استغرق األمر  محلّيةفي مجتمعات  ةذمنف   ةحيّ سياقة بنماذج لمشاريع المتعل  

 .ناجحا   ا  سياحيّ ثماني إلى عشر سنوات لجعل منطقة ما موقعا  
 

ه ما، ولكنّ  ةسياحيّ ات أمر مشروع لدى تطوير وجهة والوقت الطويل الالزم لمعالجة األولويّ 
. ولتقديم بعض األمثلة المحلّيةات بسبب السياسات واإلجراء اللبنانيأكثر صعوبة في السياق 

حت فكرة إنشاء نظام ة على ذلك من خالل الدراسات التي جرت مراجعتها، فقد اقُتر التوضيحيّ 
بعد خمس سنوات.  إالالبدء بالعمل على الموضوع  تمّ ولم ي. 2009عام الء في شهادة لألدالّ 
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 إال. ولم يصدر المرسوم 2007 امالعومرسوم تنظيم أعمال بيوت الضيافة في لبنان ُأِعد  في 
 لم يتّم تطبيقه بعد. ،بعد سبع سنوات من إعدادهو بعد أربع سنوات. 

 
في لبنان تحدٍّ. فالسياحة متداخلة مع العديد من  الريفّيةللسياحة  التنافسّيةوتنمية القدرة 

ت على جميع القطاعا فية القطاعات والعوامل األخرى. والثغرات الدائمة في الُبنى التحتيّ 
 الرئيسيبالتحديد. والدرس  الريفّيةالوطني عقبة أمام التنمية المالئمة للسياحة المستوى 

أعاله يجب أن تكون بسيطة،  االستراتيجّيةهات ة للتوجّ ة تفصيليّ خطّ  المستفاد هو أن  أي
 د أصال  االستفادة مّما يوج . ومن المهم أيضا  َمَهم ة كل طرفن بي  ة قابلة للتنفيذ، وتُ وعمليّ 
 محلّيةالت ر تدخّ عب ا  خاذ اإلجراءات منهجيّ وُينصح بات  تناع عن "إعادة اختراع العجلة". واالم

 .لةشام وطنّيةال ة أو مناطقيّ 
 

ع واالختالفات في التنوّ  في لبنان، فإنّ  الريفّيةوعلى الرغم من وجود أوجه شبه في المناطق 
ات والفرص والمقاربات من موقع وتختلف التحديّ  تبقى موجودة. االجتماعّيةالديناميات والبنى 
على حدة.  فما ُيطب ق في منطقة قد ال ُيطب ق في  حالة   س كلّ رَ دْ ن تُ أإلى آخر، وينبغي 

 أخرى.
 

ة أخرى على ، وينبغي أن تتكامل مع خطط إنمائيّ المحلّيةوالسياحة وسيلة لدعم االقتصادات 
وحركة  ،المحلّيةلى السياحة لوحدها قد يزيد األسعار . واالكتفاء باالعتماد عمحليالمستوى ال

 .الريفّيةالمرور واالزدحام في المناطق 
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 الستراتيجي ةات التوج هجداول أنشطة  :خامس عشر
 

أو مجموعة مشاريع. وينبغي تطوير  مستقال   ليكون مشروعا   استراتيجيه يمكن تطوير كل توجّ 
لة وشاملة لكل ة تنفيذيّ خطّ   ة التنفيذ.ات أثناء عمليّ التوّجهواحد من ة مفص 
 

عن مَؤش رات اإلنجاز  الجداول التالية إجراءات رئيسّية مع أنشطة خاصة بها، فضال   تقترح
واإلطار الزمني لكل نشاط. ُيضاف إلى ذلك أن  تنفيذ هذه االستراتيجّية هو مسؤولّية مشتركة 

ترحة مشاركتهم في كّل مستوى من بين جميع الجهات الفاعلة. وأصحاب المصلحة المق
مستويات العمل مذكورون. وُيقتَرح تسمية وتثبيت األفرقاء الذين سينخرطون في عملية تطبيق 
اإلجراءات من قبل اللجنة التوجيهّية المقترحة في آلّية العمل، وذلك عند تطوير خطط أنشطة 

 مفّصلة من قبل اللجنة التوجيهّية.
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ــه ــراز وجهــات الســياحة  -:1   رقــم ســتراتيجيال التوج  ب ــادة وعــي المســتهلك وا  ــةتطــوير وتحســين التســويق والتــرويج لزي ومنتجاتهــا  الريفي 
 اا دولي  و  اا محلي  وخدماتها 

 
أصحاب المصلحة  النشطة* اإلجراءات

 المقتر حون
ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

لمواقع السياحة  ُحزمإعداد  . 1.1
وخدماتها  القائمة ولمنتجاتها ّيةالريف

 .والتسويق والترويج لها
 

 . مراجعة وتطوير المواد1.1.1
  الريفّيةإجراء جردة ومراجعة لوجهات السياحة 

القائمة، ومنتجاتها وخدماتها وعروضاتها، بالتنسيق 
حيثما  ةالسياحيّ )اللجان  المناطقّيةمع الهيئات 

(، مع األخذ في تالبلدّيا اّتحاداتو  البلدّياتوجدت، و 
والجهوزية على المستوى  لّيةاالحسبان القدرة الح

 .ا  ة نسبيّ /المناطقي، والمناطق المنسيّ محليّ ال
  إعداد منشورات عن المواقع التي ليس لها مواد

 .ةترويجيّ 
  الرحالت ووكالء السفر الداخلي  منّظميالعمل مع

على تقييم العروضات  السياحيوخبراء التسويق 
 .وتطويرهاالموجودة 

  والعروضات  ةالسياحيّ والمسارات  زمحُ الإعداد

مو الرحالت منظّ 
 المتخّصصة
 وكالء السفر
 الحكومّيةغير  المنظ مات
 المانحون
 خاصالقطاع ال

 وزارة السياحة

 مواد جديدة منتجة-
 مواقع ومنتجات جديدة يتمّ -

 الترويج لها
 جديدة ُمعّدةُحزم 

األمد / فورا  
 القصير
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معقولة التكلفة مع الة والجذابة و ة الذكيّ الجماعيّ 
الخدمات وشبكات اإلقامة  مقّدميالرحالت و  منّظمي
 . مع التركيز على: ..والمطاعم، إلخ الريفّية

o  ترويج الوجهات ومجموعات القرى بشكل مترابط
 .إلطالة فترات اإلقامة

o سياحة النبيذ،  :المتخّصصة ةالسياحيّ سارات الم
ة، وسياحة المغامرة، والروحيّ  الدينّيةوالسياحة 
، والسياحة الزراعّية، والسياحة البيئّيةوالسياحة 

 التاريخّية، والسياحة الثقافّيةة، والسياحة الغذائيّ 
 ...ة )سياحة الظالم( إلخوالحربيّ 

o ة مع بعض عة: رحالت تقليديّ المنوّ  حزمال
 .الريفّيةاألنشطة البديلة والسياحة 

o  مقّدميبين  خاّصةحسومات وعروضات 
 .الخدمات

 
وشعار  ةة وتواصليّ طوير وتنفيذ أنشطة ترويجيّ ت. 2.1.1 

وتعزيز  المحلّية، ورفع مستوى الوعي لدى السوق جّذاب
 .في لبنان الريفّيةالقيمة المضافة للسياحة 

  ّة )معارض، مهرجانات أفالم، إقامة نشاطات ترويجي

 وزارة السياحة
 خاّص القطاع ال
 الحكومّيةغير  المنظ مات

يجري  التي الوجهات -
 ا  محليّ ترويجها 

دراك توسُّ  - ع منظور وا 
 المحلّيةسوق ال

/ األمد فورا  
 القصير
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هة إلى سكّ ...إلخ  .ان المدن( موج 
 والترويج لتحسين الوصول إلى  تنويع قنوات التوزيع

، وبالتحديد الترويج الريفّيةالمعلومات عن السياحة 
اإللكتروني وتطبيقات الهواتف المحمولة وشبكات 

)المسارات القابلة للتنزيل(  االجتماعيالتواصل 
 ...وخدمات الخرائط والمواقع، إلخ

   في  الريفّيةمركز معلومات عن السياحة استخدام
 ."تسويق لبنان غير المعروف"( )مثال   لبنان

  ّة ومجموعات التأثير، إعداد قائمة بالوسائل اإلعالمي
للتركيز على  السترعاء اهتمامها، واقتراح أفكار

منتجات موجودة، لزيادة الوعي العام بشأن مواقع 
 .وعروضاتها الريفّيةالسياحة 

 شركاتة والللوسائل اإلعالميّ  ريفّيةتنظيم رحالت تع 
 .ةالسياحيّ 

  إعداد قائمة بمواقع السفر وأداّلئه، والتواصل معهم
 .ومنتجاتها الريفّيةلترويج مواقع السياحة 

 دعم اختيار شخص مشهور ليكون سفيرا  للقطاِع وي
 .هترويج

 

 ينمحليّ زيادة عدد الزوار ال -
زيادة قيمة نفقات السوق  -

 الريفّيةفي المناطق  المحلّية
زيادة في حضور وجهات  -

ر اإلنترنت عب الريفّيةالسياحة 
 وفي وسائل اإلعالم
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ة، ورفع ة وتواصليّ . تطوير وتنفيذ أنشطة ترويجيّ 3.1.1 
ة، الدوليّ وفي السوق  اللبنانيلشتات مستوى الوعي لدى ا

 .الريفّيةوتعزيز القيمة المضافة للسياحة 
  ّشراك  الريفّيةة لتضمين وجهات السياحة وضع خط وا 

ة لترويج لبنان )المعارض الدوليّ ليها في األنشطة ممثّ 
 .ة األخرى(واألنشطة الترويجيّ  التجارّيةة و الدوليّ 

  السياحة، التي  ة لترويجالدوليّ التواصل مع الوكاالت
للوصول إلى األسواق  قد تكون أكثر جدوى واستهدافا  

 .ةالدوليّ 
  ة إلدراج السياحة الدوليّ الرحالت  منّظميالتواصل مع

 .في برامجهم الريفّية
  بلدان في بلدان االغتراب و  خاّصةتنظيم مناسبات

ة وأمريكا أمريكا الجنوبيّ  خاّصة  ، وباللبنانيالشتات 
 .ليا والخليجوأسترا لّيةاالشم

  ّة والصفحات التي يديرها إعداد قائمة بالمواقع الشبكي
 .والتواصل معها اللبنانيالشتات 

  ة وعروضات تسويقيّ  تنافسّيةإعداد برامج ذات قدرة
ين )مثل الدوليّ عابرة للحدود الستقطاب المسافرين 

 لبنان(   ـ-برنامج األردن

 وزارة السياحة
 مو الرحالتمنظّ 

 وكاالت السفر
 

يتم ترويجها التي الوجهات  -
 ا  دوليّ 
زيادة اإلدراك لدى الشتات  -

 ةالدوليّ والسوق 
ين الدوليّ زيادة عدد الزائرين  -

 من الشتات
الزيادة في عدد الزيارات  -

 ة والشتاتالدوليّ من السوق 
الزيادة في قيمة نفقات  -

ة والشتات في الدوليّ السوق 
 الريفّيةالمناطق 

/ األمد فورا  
 يرالقص
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ة تسويق استراتيجيّ إعداد   .2.1
، تشمل خطة الريفّيةشاملة للسياحة 

ل وترويج ترك ز على السوق تواصُ 
 .اللبنانيوالشتات  المحلّية

 المحلّية. إجراء دراسة لمعرفة احتياجات السوق 1.2.1
 .وحوافزها

 
ة شاملة لتسويق السياحة في استراتيجيّ . إعداد 2.2.1
لمغتربين اللبنانّيين المقيمين في سوق او  المحلّيةالسوق 

ة وخطّ  ن تجزئة السوقتتضمّ  الخارج، وأسواق الشتات،
 .وقنوات توزيع تواصل   ةَ استراتيجيّ و  ةترويجيّ 

 

 الجامعات
 الحكومّيةغير  المنظ مات

 وزارة السياحة

 تدراسة السوق تمّ  -
ة التسويق استراتيجيّ  -

 تطويرها الشاملة تمّ 

 دراسة السوق/
 قصيراألمد ال

ة استراتيجيّ 
 التسويق/

 المتوّسطاألمد 

العمل على تغيير الصورة . 3.1
 .ةالدوليّ ة للبنان في السوق السلبيّ 

ة أزمة مشتركة بين الوزارات، . تشكيل خليّ 1.3.1
ة الدوليّ صاالت مع الهيئات وتكثيف العالقات واالتّ 

بقائه  السياسّيةلمواجهة التأثير السلبي للحالة  في لبنان، وا 
ة. والتواصل تحديدا  الدوليّ على خريطة وجهات السياحة 

 مع: 
o وسائل اإلعالم 
o السفارات األجنبية في لبنان 
o  ليه في أمريكا وممثّ  الدوليمكاتب الشتات

 الخليج وأسترالياو ة، أمريكا الجنوبيّ و ، لّيةاالشم
o  ّين الدوليّ ة مسؤولي الشؤون الخارجي 

والروابط بين  .  تنظيم مناسبات لتعزيز العالقات2.3.1

الشؤون و  ات السياحة وزار 
 ة والدفاعالخارجيّ 

 وكالء السفر الداخلي

عودة لبنان إلى قائمة  -
ين الدوليّ وكالء السفر 

الرحالت والوجهات  منّظميو 
 ةالسياحيّ 

الزيادة في عدد الزائرين  -
 ينالدوليّ 

األمد القصير 
 المتوّسط/
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ين ووكالء السفر الداخلي، محليّ الرحالت ال منّظمي
ين، المتعاملين مع نظرائهم في الدوليّ الرحالت  منّظميو 

 .ةالسياحيّ في خططهم  جا  رَ دْ لبنان، إلبقاء لبنان مُ 
 

ة شاملة إلدارة األثر ة طوارئ تسويقيّ إعداد خطّ   .3.3.1
 .السلبي لالضطراب السياسي في البلد

 
 

 * مالحظة بشأن الترويج والتواصل
لى جانب ياحة الريفّية على المدى القصير إّمة لتطوير الترويج للسياحة الريفّية. لقد تّم تطوير خّطة ترويج للسيشمل هذا الجدول إجراءات عا

هذه االستراتيجّية، مع اقتراحات ألنشطة مفّصلة لمّدة سنتين. تقترح هذه الخّطة توظيف أخّصائي في تسويق السياحة )مع مستشارين في 
عن العاملين في القطاع شرط أن  نيابة   ل على التسويق والترويج التعاونييهّية )فريق عمل التسويق(، للعمالتواصل(، من قبل اللجنة التوج

 .يستفيد الجميع
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 المحلي ةمستوى المجتمعات سياحة الريفي ة على لل إعطاء طابع مؤسسي :2رقم  ستراتيجيال التوج ه
 

 قائمة والناجحةمالحظة: ينبغي لإلجراءات أن تستفيد من المبادرات ال
 

أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات
 المقتر حون

ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

 المحلّية. العمل مع المجتمعات 1.2
والمحافظات(  البلدّيات) المحلّيةوالسلطات 

 البيئّيةلتحسين فهمها وتقديرها للقيمة 
لموجوداتها  االجتماعّيةو  االقتصادّيةو 

وتطوير الشعور  المحلّيةومواردها 
 .بامتالكها

 

المحافظات، و ات، . إقامة دورات توعية للبلديّ 1.1.2
 منظ مات) عموما   المحلّيةوالمجتمعات  ،صانعي القرارو 

واألندية وسواها( حول الفوائد  محليالمجتمع ال
الملموس  محليلتراثها ال االقتصادّيةو  البيئّيةو  االجتماعّية
، الثقافيو األثري، و ، التاريخيو ، بيئيوس )الوغير الملم

مكانيّ ...إلخ  في مناطقها. الريفّيةة تنمية السياحة ( وا 
مبادرات التوعية القائمة والعمل على مبادرات  تعزيز

 جديدة. وينبغي أن تكون عامة ومفتوحة للجميع.
 

من على سبيل المثال وضع ويمكن لألنشطة أن تتضّ 
التي يمكن  التوجيهّيةلمبادئ دليل الممارسات الفضلى وا
 .استخدامها من ِقبل الجميع

غير  المنظ مات
 الحكومّية
 البلدّيات
 البلدّيات اّتحادات

 المحافظات
 الدينّية المؤّسسات

 المناطقّيةلجان السياحة 
 
 
 
 
 

زيادة في عدد المجتمعات  -
التي تتبع أفضل  المحلّية
ت لحفظ مواردها الممارسا
 واالستثمار فيها المحلّية

زيادة وعي المجتمعات  -
ة حفظ مواردها أهميّ ب المحلّية
 المحلّية

 /األمد القصير
– 

 الطويل/المتوّسط
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والوجهات  البلدّياتبين  تنافسّيةإطالق برامج  .2.1.2
على  ،لتشجيعها على تثمين وترويج مواردها ةالسياحيّ 
مة. ويمكن أن تشمل قيّ  رصد مكافآت وِمنح أن يتم  

المواضيع على سبيل المثال: قرية السنة األكثر 
، أفضل مكان محلّية لحرففضل تصميم ، أاخضرارا  
  ...، القرية األكثر ازهرارا  إلخالريفّيةلإلقامة 

 

 
 
 
 

 المحلّيةتشجيع ودعم المجتمعات  .2.2
، ةسياحيّ ات استراتيجيّ في إعداد  البلدّياتو 

ة وفقا  تشمل االستثمار والُبنى التحتيّ 
 .تصنيف المناطق وتجميعها ةلمنهجيّ 

 

، البلدّياتة لدعم ة تقنيّ . إعداد مبادئ توجيهيّ 1.2.2
ات استراتيجيّ والسلطات في إعداد  المحلّيةوالمجتمعات 

ات لوائح كاملة ستراتيجيّ اال. وتضمين المحلّيةللسياحة 
بالمعالم، والمنتجات والخدمات، ورزنامة البرامج 

الترويج، وبرامج و ، تفي الوجها ةالسياحيّ والمناسبات 
 .تستخدم وسائل التواصل االجتماعي

 
التي لديها  ةالسياحيّ . تحديد الوجهات 2.2.2

 .ودعمها في تنفيذها ،اتاستراتيجيّ 
 

نشاء البنى التحتيّ 3.2.2 ة في ة األساسيّ . االستثمار وا 
 التالية:الميادين 

 البلدّيات
 البلدّيات اّتحادات

 المحافظات
 الجهات المانحة

غير  المنظ مات
 الحكومّية

 ةالمناطقيّ لجان السياحة 
الثقافة، و وزارات البيئة، 

األشغال و الزراعة، و 
 والنقل
العمل  آلّيةلجنة 

 المشترك

ات استراتيجيّ زيادة في عدد  -
 ةالسياحيّ الوجهات 

زيادة في قيمة االستثمارات  -
على  الريفّيةفي السياحة 

 المحلّيةمستوى المجتمعات 
زيادة في تحسينات الُبنى  -

ة على مستوى ساسيّ ة األالتحتيّ 
 المحلّيةالمجتمعات 

عات ولجان عدد التجمّ  -
 المنشأة ةالسياحيّ الوجهات 

زيادة في الالفتات على  -
 الطرقات

 /المتوّسطاألمد 
 الطويل -
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  ّة، والمباني القديمة ة واألثريّ تأهيل المواقع التراثي
 .اوسواه

  ّالطرق ووضع الالفتات لتحسين الوصول إلى  شق
 .والقرى والبلدات عموما   ةالسياحيّ المواقع 

 منها الطبيعّية خاّصة  حماية المواقع وب. 
 تطوير النقل العام والمواصالت بين البلدات. 
 تطوير إدارة مياه الصرف الصحي. 
 إدارة وجمع النفايات. 
 

إلدارة  محلّيةات عمل . إنشاء لجان سياحة وآليّ 4.2.2
قامة دورات الوجهات وفقا  لخصوصيّ  ات كل منطقة. وا 

تطوير القدرات في مجال السياحة على مستوى 
، الحكومّيةغير  المنظ ماتتطال  المحلّيةالمجتمعات 

 محليوالمجتمع ال ،ةالمجموعات النسائيّ و الشباب، و 
ة خالل ميّ ككل. يمكن تنفيذ ذلك عبر نشاطات تعلُّ 

بيل المثال: تنظيم رزنامة أنشطة العمل )على س
 .لمنطقة(لترويج لومناسبات مشتركة ل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيادة في وسائل النقل العام  -
 بين القرى

زيادة في عدد مراكز  -
على مستوى  السياحياإلعالم 
 المحلّيةالوجهات 

زيادة في قيمة االستثمارات في 
بحسب  المحلّيةت المجتمعا

 مصدر التمويل
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أو "أفراد  سياحي. إنشاء "مراكز" إعالم 5.2.2
 ريفّيةمنشورات تع معأو إقامة كشك معلومات ين" مرجعيّ 

أو األندية  البلدّياتتكون موجودة في  المحلّيةبالوجهات 
يد الزائرين ، وتعمل على تزو الحكومّيةغير  المنظ ماتأو 

 .بالمعلومات
 

ين في الوجهات محليّ ال األداّلء. تدريب 6.2.2
 .ةالسياحيّ 

 
لوسائل النقل العام  رئيسّيةع . إنشاء نقاط تجمّ 7.2.2

والقرى والبلدات، وتنظيم مواعيد  ةالسياحيّ بين الوجهات 
يّ  ابا  في كل منطقة )مثال  من انطالقها ومساراتها ذهابا  وا 

المحيطة بها(. وتوفير  الريفّيةالمناطق مدينة جبيل إلى 
والمسارات من خالل حول المواعيد  سّواحالمعلومات لل

في مراكز المغادرة، ر اإلنترنت والالفتات المنشورات وعب
 .بلغات مختلفة

 
ح نَ لالستثمارات والتمويل عبر المِ  . إعداد خطط8.2.2 

لوصول ابغية  ةالسياحيّ والهبات للوجهات والنشاطات 
 البلدّيات
 البلدّيات اّتحادات
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من المغتربين ين و محليّ إلى المستثمرين ورجال األعمال ال
 يعهم على االستثمار في قراهم؛القرية/البلدة، لتشجأبناء 

 ّيةتمويل برامجعات عبر والعمل على جمع التبرّ 
 .(crowd funding) ةماهيريّ ج
 

المجتمع  منظ مات
 واألندية المحلّية المدني

غير  المنظ مات
 الحكومّية

 ةلجان السياحة اإلقليميّ 
 المستثمرون

 الشركات
 الجهات المانحة

 لشتاتا
3.2.  

إشــــــــراك المؤّسســــــــات الدينّيــــــــة فــــــــي التنميــــــــة 
 .االجتماعّية واالقتصادّية للمناطق الريفّية

  

في المناطق  الدينّية المؤّسسات. التواصل مع 1.3.2
)أراضي الوقف(  التي تملك مساحات كبيرة من األراضي

، لزيادة الوعي لديهم حول ا  نسبيّ  محمّيةالتي ال تزال 
تثمار في هذه األصول لمصلحة المجتمعات ة االسأهميّ 

ان . والتحفيز على إعداد برامج مفيدة للسكّ المحلّية
. ويمكن للمشاريع أن ا  واقتصاديّ  ا  اجتماعيّ و  ا  بيئيّ ين محليّ ال

ة والسياحة المزروعات العضويّ و تشمل الزراعة، 
ة والمسارات ، وأماكن اإلقامة، والمنتجات الغذائيّ الزراعّية
ة وبرامج التوظيف ة، والبرامج التدريبيّ والروحيّ  الدينّية

 .ين )الشباب والنساء واآلخرين(محليّ األخرى لل
 

غير  المنظ مات
 الحكومّية

 الدينّية المؤّسسات
 البلدّيات
 البلدّيات اّتحادات

 المناطقّيةلجان السياحة 
 وحدات أكاديمّية

زيادة في المبادرات الجديدة  -
 الدينّية المؤّسساتالُمَعد ة مع 

 ينمحليّ زيادة في توظيف ال -

 طالمتوساألمد 
 الطويل /
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   الريفي ةللمناطق  والزراعي   التاريخي  و  الثقافي  و  بيئي  إلرث الاتحسين وتطبيق حماية   -:3رقم  ستراتيجيال التوج ه
 

 عليها ية وأن تبنينبغي لإلجراءات أن تستفيد من المبادرات والقوانين واألنظمة القائمة والناجح مالحظة:
 

أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات
 المقتر حون

ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

تعزيز حماية الموجودات والموارد  .1.3
نف المحلّية  .ةاذ القوانين المرعيّ وا 

. تقوية وتوسيع برامج التوعية وبناء القدرات 1.1.3
، مع المحلّيةالمجتمعات القائمة حول حماية البيئة في 

 محليوالمجتمع ال البلدّياتالمحافظات، و صانعي القرار، 
 .، والوصول إلى مناطق جديدةعموما  

 
. إعداد خطط عمل للحماية على المستوى 2.1.3

على مبدأ  قائمة   مع السلطات وصانعي القرار محليال
 وتطوير مفهوم الحفظ بما يشمل: بيئيتقييم األثر ال

 واقعالمو موارد التي ينبغي حفظها )الغابات، تحديد ال -
 التاريخّيةالمواقع و المباني القديمة، و الجبال، و ، الطبيعّية
 (...القديمة إلخ الدينّيةاألبنية و ة، واألثريّ 

والمنتزهات الِحمى و  المحمّيةالعمل على تنمية المناطق  -

 البلدّيات
 البلدّيات اّتحادات

 المحافظات
 الدينّية المؤّسسات

البيئة، و ، الداخلّيةوزارات 
 الثقافة والسياحةو 

 اآلثار مديرّية
 الحكومّيةغير  المنظ مات
 لتراثالحفظ وا جمعّيات
 الحرجّية المحمّيات
مسارات المشي  جمعّيات
 والسياحة

 المحمّيةتزايد عدد المناطق  -
تزايد عدد المسارات  -

( الطبيعّيةو  الثقافّية) الوطنّية
  رف بها رسميا  المعتَ 

 المحمّيةتزايد عدد المواقع  -
تزايد المساحات الخضراء  -

 الريفّيةفي المناطق 
تزايد النظافة في المناطق  -

 الريفّية
 تزايد رضا الزائرين -

ألمد ا
 -/قصيرال

 المتوّسط
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 حيثما ينطبق ذلك المحمّياتو  المناطقّية
عداد خطط قابلة للتطبيق  تنظيم حمالت تنظيف - وا 

دارة النفايات بشكل  والئحة ممارسات فضلى لتنظيم وا 
 مالئم

 اإلدارة المالئمة لمياه الصرف الصحي -
 

ة إلنفاذ القوانين التي تحمي ات عمليّ . إعداد آليّ 3.1.3
ين وتعميمها على محليّ البيئة مع صانعي القرار ال

ق بالمواضيع فيما يتعلّ  خاّصة  ، وبالمحلّيةالمجتمعات 
 :ةاليالت

o الصيد 
o البناء 
o  ّة والينابيعالمياه الجوفي 
o   اراتالمقالع والكس 
o قطع األشجار 

 
ة . وضع قواعد ممارسات فضلى ومبادئ توجيهيّ 4.1.3

 الريفّيةة شّق الطرقات في المناطق صديقة للبيئة في عمليّ 
 .الزراعّيةبما يشمل الطرق 

 المناطقّيةلجان السياحة 
 الجهات المانحة
ة برامج المسؤوليّ 

في  االجتماعّية
 التجارّية المؤّسسات
 والشركات
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صيص أفراد وتخ محلّية. خلق مجموعات مراقبة 5.1.3
 الثقافّيةو  الطبيعّيةلحماية المواقع  البلدّيةمن الشرطة 

 .ةة فوريّ قابيّ واعتماد وسائل عِ 
 

الحفاظ على ترسيخ وتوسيع الحماية و . 2.3
اإلرث بناء  على نماذج الحماية القائمة في 

 .المحلّيةالمجتمعات 
 

. تنظيم الروابط واجتماعات العمل لتبادل 1.2.3
والِحمى القائمة،  المحمّياتالمعلومات والخبرات مع 

نشاء نماذج جديدة. لتوسيعها جغرافيا    وا 
 

األمد   
 -/القصير
 - /المتوّسط
 الطويل 

 الوطنّية دروباالعتراف الرسمي بال. 3.3
وحمايتها، وتحديد المناطق التي يجب 

 .حمايتها

)سواء  المناطقّيةو  الوطنّية دروب. تنفيذ جردة بال1.3.3
 .( التي يجب حمايتهاتاريخّيةأو  ثقافّية، طبيعّيةكانت أ
 

ة ل مع الهيئات الرسميّ . التنسيق والتواصُ 2.3.3
والمناطق، واعتماد  دروب)الوزارات( لالعتراف بال

 .ة وملموسة لحمايتهاإجراءات عمليّ 

 الحكومّيةغير  المنظ مات
 الحفظ والتراث عّياتجم

 جمعّياتو  المحمّيات
 المشي والسياحة دروب

 هااّتحاداتو  البلدّيات
 المحافظات
 الدينّية المؤّسسات

البيئة، و ، الداخلّيةوزارات 
 الثقافة والسياحةو 
  اآلثار مديرّية 

 المناطقّيةلجان السياحة 

بالمسارات  ا  االعتراف رسميّ  -
 محمّيةوالمساحات كمناطق 

األمد 
 -/لقصيرا

 –/المتوّسط
 الطويل
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 الريفي ةتنويع وتحديث وتعزيز وجهات ومنتجات وخدمات السياحة : 4رقم  ستراتيجيال التوج ه
 

 عليها يينبغي لإلجراءات أن تستفيد من المبادرات الناجحة وتبنمالحظة: 
 
أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات

 المقتر حون
ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 

 جاحالن
 المرحلة/متى

 الريفّية. تطوير وجهات السياحة 1.4
نشاء وجهات جديدة ذات قدرة  ،القائمة وا 
ه - تنافسّية وبما  ات المعاصرةوفقا  للتوجُّ

 المحلّيةات المجتمعات يتالءم مع خصوصيّ 
 .اتهاوهويّ 

. االستثمار في المنتجات والخدمات واألنشطة 1.1.4
زائرين )عائالت، وتطويرها لتجتذب مختلف أنواع ال

( على مدار السنة، ...الشباب سكان المدن، إلخو أفراد، و 
كمال السلسلة المؤل  والتخفيف من تأثير الموسميّ  فة ة، وا 

من: أشياء تفعلها، أماكن تأكل فيها، أماكن تنام فيها، 
هة لألنشطة هي:   أشياء تشتريها. والخصائص الموج 

o  متاحة أنشطة مستقّلة قائمة بذاتها ومنتجات
 ينمحليّ  أداّلءللزائرين بدون الحاجة إلى 

o  ّة زة تُبرز الهويّ منتجات ومواقع مبتكرة ومتمي
ة لكل منطقة في الطعام واألشغال اليدويّ  المحلّية

 والمنتجات األخرى
o  ّع األصالة والتراث أنشطة ومنتجات تشج

 خاصالقطاع ال
 التجارّية المؤّسساتو 

غير  المنظ مات
 الحكومّية

 الجمعّياتو  المؤّسسات
 ةالغذائيّ 

 منظ ماتاألندية و 
 المدنيالمجتمع 
المهرجانات  منّظمو
 المحلّية
 المانحةالجهات 

 تطويرها مواقع جديدة تمّ  -
زيادة المنتجات والخدمات  -

 المطو رة
أماكن إقامة، و ة، )أشغال يدويّ 

مسارات، و ، محلّيةمنتجات و 
 (...مناسبات ومهرجانات إلخو 
زيادة عدد الزائرين في  -

ن النشيط يْ المواقع أثناء الموسمَ 
 والضعيف

زيادة في دخل تنويع و  -
 ينليّ محالخدمات ال مقّدمي

األمد 
 –القصير/
 - /المتوّسط
 الطويل
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)الملموس وغير الملموس مثل التاريخ الشفوي 
 خاّصةبيعة، وتكون والتقاليد(، والثقافة والط

 الريفّيةبالمناطق 
 ا  تشجيع تطوير المنتجات والخدمات التي تخلق فرص

خدمات  مقّدميوتربط بين مختلف  محلّيةة اقتصاديّ 
 السياحة ومنهم:

o  ة المواد الغذائيّ  ومنتجوومراكز اإلقامة المطاعم 
o  ووجهات الطعام الصحي  زراعّيةأنشطة سياحة

)حصاد،  ّيةزراعمع المشاركة في أنشطة 
( قد تكون ...عناية بالحيوانات إلخو غرس، و 

 جّذابة جدا  للعائالت واألطفال والمدارس
o  وأنشطة الحفاظ على الطبيعة  البيئّيةاألنشطة

 حيثما أمكن
o  ةالسياحيّ ترسيخ وتطوير مهرجانات في الوجهات 

، الطعامو على مدار السنة تشمل: الموسيقى، 
 دوفن األكل الجيّ  النبيذ،و 

o صة جديدة: يخ وتطوير مسارات متخصّ ترس
ة أدبيّ و  غذائّية،و  ،ثقافّيةو ، اجتماعّيةو ، تاريخّية

 ...إلخ
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o المحلّيةة التقليديّ  الحرفّيةإعادة إحياء األشغال ا 
نتاج تصاميم حديثة وجميلة  في المناطق وا 

، الريفّيةة في المناطق قامة االستيعابيّ زيادة قدرة اإل -
باستثمارات محدودة وذات  وتطوير مرافق إقامة صغيرة

ومواقع التخييم(  ،منخفض )مثل بيوت الضيافة بيئيتأثير 
 .دةة جيّ ة ذات نوعيّ م تجارب شخصيّ التي تقدّ 

ين والقوى محليّ تقديم برامج بناء القدرات للمور دين ال -
، الحرفّيةالعاملة )خبراء في التصميم لمحترفي األشغال 

ي الضيافة لمراكز ء فخبراو خبراء في األكل للمنتجين، و 
ابة ( لتطوير منتجات جذّ ...اإلقامة والمطاعم إلخ

 .ةالسياحيّ في الوجهات  تنافسّيةو 
 

ة العروضات والمنتجات . تحسين نوعيّ 2.4
وتطوير معايير وثقافة شهادة  ةالسياحيّ 
نات  ،ةاألهليّ  وعالمات الجودة لجميع المكو 
 .ةيّ اإلنتاج

. العمل على تطوير برامج عالمات الجودة 1.2.4
وضمان  قامة، كأداة تسويقة لمراكز اإلوشهادات األهليّ 

 .ة للمستهلكنوعيّ 
 

، الريفّية. إعتماد معايير للمساكن وبيوت الضيافة 2.2.4
. مراقبة ألماكن اإلقامة على نحو عملي وموضوعي آلّيةو 

وصى مُ "ّتشت"، حص"، "فُ يمكن تطوير شهادات مثل: "فُ 
 به".

مع  خاصالقطاع ال
هيئات شهادات الجودة 

 ةواألهليّ 
غير  المنظ مات
 الحكومّية

 الجهات المانحة
 وزارة السياحة

زيادة في عدد األفراد  -
 لين في القطاعاتالمؤهّ 

 المستهلك ازيادة في رض -
 مقّدميزيادة في قيمة دخل  -

 الخدمات
 

 /المتوّسطاألمد 
 الطويل -



Page 69 of 97  

. العمل على تطوير برامج عالمات الجودة 3.2.4
ات الغذائّية، مع تسليط وشهادات األهلّية للطعام والمنتج

توجات وتقنّيات تحضيرها الضوء على محلّية هذه المن
، وذلك إلعطائها قيمة مضافة وضمان نوعّية التقليدي
 .للمستهلك

 
، وتطوير . ترسيخ برامج التدريب الموجودة أصال  3.3.4

الخدمات والمشاريع  مقّدميبرامج أخرى لبناء قدرات 
لبية المعايير بالتحديد لما تة و لتحسين النوعيّ  ةالسياحيّ 

 :يلي
 أماكن اإلقامة 
 المطاعم 
 المهرجانات منّظمو 
  نو محليّ ن الالزراعة والمنتجو 
 نو محليّ ال اّلءاألد 
 الحرفّيةاألشغال  محترفو 

 
 
 

 ةوزارة الزراع
 وزارة االقتصاد

 الصّحةوزارة 
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ات التمويل واالستثمار . تحسين آليّ 3.4
 الريفّيةلدعم تنمية منتجات السياحة 

 .وخدماتها
 

استراتيجّية تمويل يمكن أن تتضّمن مثال   تطوير. 1.3.4
 التنسيق مع:

  المصارف، ومؤّسسات الّتسليف إلعداد برامج تسليف
خاّصة بمعدل فائدة متدنّية، ومنح للمشاريع الصغيرة، 

لريفّية وضمن إطار لتشجيع االستثمار في السياحة ا
 مستدام استثمار سياحي

 المؤّسسات الخاّصة المحلّية 
 فرادالمستثمرين األ 
 الجهات المانحة 
 الشتات 

 
 
 

القطاع  مؤّسسات
 خاصال

 المستثمرون 
ة برامج المسؤوليّ 

للشركات  االجتماعّية
 التجارّية

 المغتربون والشتات
 المؤّسساتالوكاالت و 

 المانحة
وصناديق  المصارف
 االستثمار
التسليف  مؤّسسات

 والقروض الصغيرة 
 الدينّية المؤّسسات

 

رة في مَ حجم المبالغ المستث -
 الريفّيةالسياحة 

 /المتوّسطاألمد 
 الطويل -
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ــه نفــاذ قوانينــه فــي جميــع المجــالت  وتشــريعاته وأنظمتــه الريفي ــةالسياســات العامــة لقطــاع الســياحة  تحســين -:5رقــم ســتراتيجي ال التوج  وا 
 ةي  اإلنتاج

 
 محليوأن ُتصم م خصيصا  لتالئم السياق الع أمام الذين يعملون في القطا تصبح األنظمة عقبة   أالمالحظة هامة: ينبغي 

 
أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات

 المقتر حون
ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

.  تحسين اإلطار التنظيمي ألماكن 1.5
 .الريفّيةاإلقامة وبيوت الضيافة 

. مراجعة وتعديل وتحسين مواد في المرسوم رقم 1.1.5
، الذي يشر ع عمل بيوت 11/09صادر في ال 6298

الضيافة في لبنان، لتوفير إطار قانوني ومالي أفضل 
 .الخدمات مقّدميل
 

قة بالمرسوم واإلجراءات . توزيع المعلومات المتعلّ 2.1.5
على بيوت الضيافة، وتطوير تطبيقات واضحة، وجعل 

تاحة على الموقع ة التسجيل مُ المعلومات حول عمليّ 
 .زارة السياحةالشبكي لو 

 
 

 وزارة السياحة
 برنامج "ضيافة"

ة درب الجبل جمعيّ 
 (LMTA) نياللبنا

 خاصالقطاع ال

ت مراجعة المرسوم رقم تمّ  -
 وتحسينه 6298

زيادة وعي مالكي بيوت  -
الضيافة المحتملين حول 

 المرسوم
زيادة عدد بيوت الضيافة  -

التي  الريفّيةوأماكن اإلقامة 
لة لديها وضع رسمي ومسجّ 

 بحسب األصول ا  رسميّ 

 األمد القصير
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ة من قبل وزارة انيّ ة مجّ . تنظيم جلسات توجيهيّ 3.1.5
ة تشريع عمليّ على السياحة لتدريب مالكي بيوت الضيافة 

 .وضعهم
 

تنظيم ومراقبة بالتعاون  آلّية. العمل على إيجاد 4.1.5
 .والعام خاصبين القطاعين ال

 
هلك ات حماية المست.  تنفيذ آليّ 2.5

 .والشكاوى في جميع المجاالت
 

لحماية المستهلك لخدمات السياحة  آلّية. إنشاء 1.2.5
لين مؤهّ  خاصفة من أشر هيئة مؤلّ ها عبومنتجات الريفّية

ى الهيئة وتتولّ  .يعملون على المستوى الوطني والمناطقي
ة ومسائل أخرى. استقبال الشكاوى بشأن األسعار والنوعيّ 

 التوجيهّيةات والمبادئ طار األخالقيّ وتعمل الهيئة ضمن إ
 .ينمحليّ التي تضمن دخال  عادال  للمنتجين ال

 
. إشراك وتدريب مكتب حماية المستهلك والهيئات 2.2.5

 التوجيهّيةة وتعزيز دورها في تنفيذ المبادئ األخرى المعنيّ 
 .واألنظمة

 
 

 البلدّياتو  الداخلّيةوزارة 
 نقابة المطاعم
 نقابة الفنادق

حماية  جمعّياتمكتب و 
 المستهلك

 يننقابة الحرفيّ 
 
 
 
 
 
 

زتنشئِ الحماية أُ  آلّية -  ت وُعز 
ة زيادة الوعي بشأن عمليّ  -

الشكاوى وسواها لدى الهيئات 
 ة بتنفيذهاالمعنيّ 

 الزائرين المشتكين ارض -
 
 
 
 
 
 
 

 /توّسطالماألمد 
 الطويل-
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. العمل على تطبيق إبراز أسعار المنتجات 3.2.5
 .اضحوالخدمات بشكل و 

 

 .المحلّيةالرحالت  أداّلء.  تنظيم عمل 3.5
 

. إنجاز المرسوم والمعايير التي تنظ م أعمال 1.3.5
وهذا  .(ين )للجبال والمرافقة وسواهمامحليّ ال ءاألدالّ 

محلي، وأال التنظيم ينبغي أن يأخذ في االعتبار السياق ال
يكون ، بل المحلّيةء الرحالت يضع عقبات أمام أدالّ 
 .ة خدماتهموسيلة لتحسين نوعيّ 

 
 منّظميمالحظة: يجب التأكد من إشراك األندية و 

مرسوم  أيّ  في مراجعة نّص  المتخّصصةالرحالت 
 .تنظيمي والتعليق عليه قبل إنجازه

 
عداد برامج . تقوية المناهج التدريبيّ 2.3.5 ة الموجودة، وا 
م دورات ، وتنظيمحليوال اللبنانيمة للسياق ة مصمّ تدريبيّ 
ء ة ألدالّ ة( لتحسين المهارات الفنيّ ة ومناطقيّ ة )سنويّ تدريبيّ 

 .المحلّيةالرحالت 
 

 . إعداد وتطبيق نظام شهادات تدريب رسمي3.3.5
ف بهم من وزارة )المعترَ  المحلّيةء الرحالت ألدالّ 

 .السياحة(

غير  المنظ مات
 الحكومّية

 وزارة السياحة
الرحالت  أداّلء

 المتخّصصة
 مؤّسساتمدارس/
 ءاألدالّ تدريب 

 إعداده المرسوم تمّ  -
ين محليّ ال األداّلءمزيد من  -

 لينالمؤهّ 
مناهج التدريب تم  توحيدها  -

 وتطويرها
زيادة في عدد الدورات  -

 في المناطق ةمنظم  ة الالتدريبيّ 
السائحين  زيادة في رضا -

 أداّلءوالزائرين الذين يرشدهم 
 ونمحليّ 

 /األمد القصير
 المتوّسط -
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ين، محليّ ء الة للتسعير لألدالّ . إعداد مبادئ توجيهيّ 4.3.5

 التهم.هّ اتهم ومؤَ صوصيّ تستند إلى خ
 

. تنظيم عمل أندية األنشطة في الهواء 4:5
حالت الرّ  منّظميو  ،الطلق غير المرخ صة

 .المتخّصصة ةالسياحيّ 
 

. توحيد المفاهيم والتعريفات لألنواع المختلفة من 1.4.5
، الطبيعّيةالسياحة و ، البيئّية: السياحة ةالسياحيّ نشطة األ
 .وسواها الريفّيةالسياحة و السياحة المسؤولة، و 
 

الرحالت  منّظميبأعمال  ا  . االعتراف رسميّ 2.4.5
، وتشريع عملهم وعمل أندية األنشطة غير المتخّصصة

المرخ صة في إطار تعريفات واضحة لألنشطة ومعايير 
للخطر  لّيةامتها، بدون تعريض أعمالها الحات وأنظالعمليّ 

 .ينمحليّ ال ءاألدالّ أو تناقضها معها ومع أعمال 
ة من الرحالت يتم العمل على تقييم عادل لكلفة مجموع

 .لكتروني كدليل للعاملين الجددوضعه على موقع إ
 

 منّظميمالحظة: يجب التأكد من إشراك األندية و 
أي مرسوم  في مراجعة نّص  المتخّصصةالرحالت 

 .تنظيمي والتعليق عليه قبل إنجازه

 وزارة السياحة
مو الرحالت منظّ 

 المتخّصصة
أندية األنشطة في 

 الهواء الطلق

فهم أفضل وأوضح لجميع  -
لدى  ةالسياحيّ أنواع األنشطة 

 المتخّصصةالرحالت  منّظمي
 تمّ  الخاّصةمو الرحالت منظّ  -

ِقَبل من  ا  االعتراف بهم رسميّ 
 ياحةوزارة الس

 /متوسطالألمد ا
 طويلال –
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دارتها لدعم التخطيط السليمتحسين جم -:6رقم  ستراتيجياله التوج    ع المعلومات والبيانات وا 
 
أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات

 المقتر حون
ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

ة )ومرصد الحقا ( .  إنشاء شبكة بحثيّ 1.6
دارة المعلومات لجم الريفّية للسياحة ع وا 

للتخطيط  ةالسياحيّ والمعارف والبيانات 
عداد    .اتستراتيجيّ االوا 

 

. تشكيل مجموعة بحث للسوق لتقوم بتحديد 1.1.6
ات في ستراتيجيّ االالمعلومات والدراسات الالزمة لتطوير 

منها محّددة للقطاع  والبدء بإجراء الدراسات القطاع
 .المطاعم وسواها(و )أماكن اإلقامة، 

  
لجعل البيانات ابة عبر اإلنترنت . إنشاء بوّ 2.1.6

ات والخطط متاحة ستراتيجيّ االوالمعلومات والتحليل و 
 .للجمهور

 
ة لتأمين التمويل من الجهات المانحة . إعداد خطّ 3.1.6

 .إلجراء الدراسات ،والجامعات وسواها والمصارف
 

البيانات . تحديد الممارسات الفضلى لجمع 4.1.6
 الريفّيةالصغيرة في المناطق  المؤّسساتوتدريب أصحاب 

 .ة وجمع مالحظات الزبائنعلى الدراسة االستقصائيّ 

 الجامعات
 النقابات

 وزارة السياحة
غير  المنظ مات
 الحكومّية

 الجهات المانحة
لجان السياحة 

 المناطقّية

زيادة في استقصاءات السوق  -
 المنف ذة الريفّيةبشأن السياحة 

 الريفّيةمعلومات السياحة  -
ومعارفها وبياناتها أصبحت 
ة متوافرة بشكل أوسع ونوعيّ 

 أفضل
يتشاركون  أصحاب المصلحة -
ومات يتبادلون البيانات والمعلو 
 ر اإلنترنت بشكل أفضل عب

األمد 
 - /المتوّسط
 الطويل
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بقاء معلومات وبيانات حول مراكز االقامات إ. 5.1.6

 وتحديثهوالطعام والترفيه متوّفرة على موقع يتّم اختياره 
 .بشكل منتظم

 
 
 
 
 

  



Page 77 of 97  

 لدى الجيال الشابَّة الريفي ةتطوير ثقافة السياحة  -:7رقم  ستراتيجياله التوج  
 

 س عهاوَ مالحظة: ينبغي لإلجراءات أن تستفيد من المبادرات القائمة والناجحة وتُ 
 

أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات
 حونالمقتر  

ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

ورفع  الريفّية.  تعزيز ثقافة السياحة 1.7
 .مستوى الوعي في المدارس والجامعات

 

 المحلّية. التنسيق مع المدارس في المجتمعات 1.1.7
ن الشباب من تمكّ  تثقيفّية لزيادة الوعي، وتقديم برامج

دراك أه الريفياكتشاف لبنان   الريفّيةة حفظ المناطق ميّ وا 
 .والحيوانات والنباتات والتاريخ والزراعة والمسارات وسواها

 
للمدارس والتالميذ على أنشطة  . تقديم حسومات7.1.2

 .الريفّية في السياحة
 

. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتدفع 3.1.7
ة رسيّ هج المداببرنامج شامل لدمج الموضوع في المن قُدما  

 .على األمد الطويل
 

غير  المنظ مات
 الحكومّية

 وزارة التربية
 المدارس والجامعات

 الجهات المانحة
 والمصارفالشركات 

 ةوبرامج المسؤوليّ 
في  االجتماعّية
 الشركات

مو الرحالت منظّ 
 المتخّصصة

زيادة في برامج المدارس  -
والجامعات التي تشمل 

 الريفّيةاكتشافات السياحة 
فاقات موق عة بين المدارس اتّ  -
 الريفّيةالسياحة  مقّدميو 
برامج تدريب متزايدة ومحس نة  -

في  الريفّيةتدمج السياحة 
 المناهج

ب والشباب الزيادة في عدد الط
المشاركين في أنشطة متعّلقة 

 بالسياحة الريفّية

األمد 
 – /المتوّسط
 الطويل
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ات والمدارس . تطوير برامج مع الجامعات والكليّ 4.1.7
م تدريبات في السياحة والضيافة لتشمل السياحة التي تقدّ 
 .في برامجها الريفّية
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 ة الهداف(اا )هدف شامل يتقاطع مع كاف  دولي  اا و محلي  تحسين عالقات وروابط العمل  :8رقم  ستراتيجياله التوج  
 

 وتبني عليهامالحظة: ينبغي لإلجراءات أن تستفيد من المبادرات القائمة والناجحة 
 
أصحاب المصلحة  النشطة اإلجراءات

 المقتر حون
ات مؤ شِّر /الرئيسي ةالنتائج 
 النجاح

 المرحلة/متى

تنمية الروابط بين .  تحسين التنسيق و 1.8
على المستوى  خاصوالالقطاعين العام 

 .محليال

. إنشاء هيئة )لجنة( للعمل المشترك والتنسيق 1.1.8
 .بينهممع أصحاب المصلحة وفيما 

 
. تنظيم طاوالت مستديرة ومنتديات واجتماعات 2.1.8

للتعاون والترويج والتسويق  لجمع أصحاب المصلحة معا  
ة، وتبادل الخبرات وجمع وصنع السياسات العامّ 

 ة:عات وغير ذلك. بعض األمثلة التوضيحيّ التبرّ 
o  األنشطة في  مقّدميبين أماكن اإلقامة والمطاعم و

 ابن مع الريفيو  ،الريفيمع  فيالريالهواء الطلق )
 ...إلخ الرحالت منّظمي(، و المدينة

o  منّظميالخدمات و  مقّدميوكالء السفر الداخلي مع 
 الرحالت )حوافز(

جميع الجهات الفاعلة: 
، خاصالقطاع ال

القطاع العام، و 
المدني، المجتمع و 

ون، المانحو ، والمصارف
المستثمرون، و 
 الجامعات،و 
، الدينّية المؤّسساتو 
، الجهات المانحةو 

 وغيرها

ترك العمل المش آلّيةلجنة  -
 ستتأسّ  الريفّيةفي السياحة 

زيادة في اجتماعات  -
ولقاءات أصحاب المصلحة في 

 نات القطاع كافة مكوّ 
زيادة في تبادل الخبرات -

 والمعلومات
ن في التدابير تحسُّ  -

اع المشتركة، وفي تمثيل القط
ات العمل في وأنظمته، وآليّ 

ناتهكافّ   ة مكو 
زيادة الوعي بين أصحاب  -

 المصلحة 

األمد 
 /القصير
 /المتوّسط
 الطويل  
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o  ة مع أخرى دوليّ المهرجانات )مهرجانات  منّظميبين
 التكلفة وتبادل الخبرات لّيةا( لفعمحلّية

o الخدمات وأصحاب المصلحة  مقّدميمع  البلدّيات
 السياحة في

o المستثمرون والشركات 
 

إعداد وتنفيذ خّطة للتواصل مع الشتات . 3.1.8
ألغراض التسويق وجمع التبّرعات وخلق "تجّمع دولي" 

(Global Community يمكنه دعم المبادرات في )
عداد برامج تمويلّية جماهيرّية  السياحة الريفّية  وا 

(Crowd Funding). 
 

ت لتقديم الدعم التقني . التواصل مع الجامعا4.1.8
 .والتدريب والبحث

 
ألصحاب المصلحة في  ريفّية. تنظيم رحالت تع5.1.8

مناطقهم، ثم في البلد لتحسين عالقات العمل وتعزيز 
 .التواصل في ما بينهم
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 المعنّيينمع إنشاء شبكة عالقات . 2.8
 .بالسياحة الريفّية ينالدوليّ 

 
 

ة مع عالقات عامّ . تطوير سلسلة من األنشطة: 1.2.8
اجتماعي وتواُصل صل ة؛ وسائل توادوليّ رحالت  منّظمي

مع لزيادة االهتمام وتحسين التواصل  ،ر اإلنترنتعب
 .المعنّيين الدولّيين بالسياحة الريفّية

جميع الجهات الفاعلة: 
خاص القطاعين ال

 المدنيوالعام والمجتمع 
والمانحون  والمصارف 

والمستثمرون 
 والجامعات 

 وزارة السياحة
 الجهات المانحة

 

المعنّيين  معن التواصل تحسّ  -
 - الدولّيين بالسياحة الريفّية

 ا  عالميّ تحّسن تمثيل القطاع 

األمد 
 – /القصير
 /المتوّسط
 الطويل

مع الشتات  إنشاء شبكة عالقات. 3.8
 .يناللبنانيّ والمغتربين 

 
 

ة للتواصل مع الشتات . إعداد وتنفيذ خطّ 1.3.8
 ةعات. إعداد برامج تمويليّ ألغراض التسويق وجمع التبرّ 

 ة.جماهيريّ 
 

ة تشمل تنظيم ة عالقات عامّ . إعداد وتنفيذ خطّ 2.3.8
ين اللبنانيّ المناسبات وعقد االجتماعات مع المغتربين 

 .المقيمين في الخارج

 وزارة السياحة
 وزارة الخارجية

والمجتمعات  البلدّيات
 المحلّية

الشتات ن التواصل مع و تحسّ  -
 المغتربين و 
تحّسن فرص التمويل من  -
شتات لمبادرات السياحة ال

 المحلّية الريفّية

األمد 
 – /القصير
 /المتوّسط
 الطويل
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 تكرَّموا بالمشاركة في المقابالتقائمة الشخاص الذين   -1رقم  لحقالم  
 حلقات العمل ومناقشات مجموعة التركيز و 
 
 

 33  نورث/ جمعية مدى، جيلبير
 مخيبر

  ،درب الزيتون في عكار/ زيد
 يوسف فارس

 جمعية عك ارنا، نينا المصري 
 جمعية عكارنا، عزة عدرا 
 بيت ضيافة األشقر، سليم األشقر 
 مطعم الشالوف، طوني رزق 
  جمعية الميدان، سناء أبي ديب

 أنطون
  السياحي، علي أبو منتجع القلعة

 امينه
 محمية أرز الشوف، نزار هاني 
 محمية أرز الشوف، سامر ذبيان 
 محمية أرز الشوف، فاتن غيث 
  محمية أرز الشوف، كمال أبو

 عاصي
  ،ميسون قربانأنيرا/ برنامج ضيافة 
  َسأنيرا/ برنامج ضيافة، جولي طن 
  جمعية آرك إن سييل، توماس ماك

 غرين
 

 
  ،جمعية الثروة الحرجّية والتنمية

 بيار عكاوي
   ،جمعية الثروة الحرجّية والتنمية

 جورج شيبون
  ،جمعية الثروة الحرجّية والتنمية

 بد المسيحضاهر ع
  ،جمعية التنمية الريفية والخيرية

 تهامة غادر
 محمّية جبل موسى، تانيا راشد 
  أصحاب مكاتب السفر نقابة

 والسياحة في لبنان، سليم بسترس
  ب وست صغبين (B-West 

Saghbine) الياس شهوان ، 
  دارة جامعة البلمند، كلية السياحة وا 

 الفنادق، د. حميد الدبس
  نونجمعية بلدتي، شاكر 
  جمعية بلدتي بيئتي، نزيه قمر

 الدين
  مختار البترون/ دليل محلي، أنور

 الغلبوني
  مصانع نبيذ جبال البترون، كاتي

 حرق
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 بشعلي للتنمية، سامي الخوري 
 بيت الكروم، إيرين ألوف 
 خطة  -محمية بنتاعل الطبيعية

 غران، ريموند خوري
 شاتو سان توماس، ديما ليون 
 شاتو كفريا، أسعد أبيض 
 اتو كفريا، إدوارد كوسريميلليش 
  شاتو كفريا، ميشال دي بسترس 
 شاتو قنافار، جورج نعيم 
  لجنة تنمية قضاء راشيا، ليليان

 معلولي
  لجنة تنمية قضاء راشيا، فاتن بو

 سعد
  تنمية اإلنسان والطبيعة )جبل

 الشيخ(، تاليه خضر
 مهرجان دوما، حياة الحاج شلهوب 
 بيت ضيافة دوما، هال مرشد 
 ميشال منصورإديلويس يناد ، 
 مهرجان إهدنيات، جيمي فرنجية 
   ،وحدة البيئة والتنمية المستدامة

الجامعة األميركية في بيروت، د. 
 شادي حمادة

  ،مطعم ومنتجع فو ار الحاصباني
 سليم أبو غيدا

 بيت ضيافة فائق، مهدي فائق 

  مؤسسة التراث الغذائي، زينب
 جيمبي

 مؤسسة التراث الغذائي، مابيل 
 شديد

 ( غراي ماترGrayMatter ،)
 رونالد صايغ

 ( غرايت إسكيبGreat 
Escapeأندريه بشاره ،) 

  ،)بيت ضيافة شاهين )بكاسين
 تيريز مسعود

 مزرعة سمسم )بينو(،  -حب ة الرم ان
 إيكاثرينا صاغية

 بلدية حّمانا، لورا حاتم 
 نادي بلدة حاصبيا، أنور أبو غيدا 
 مطعم حطبة ونار، طوني أنطون 
  ِمى عنجر، كفر زبد، قاسم ُشُكرح 
  ِحمى عنجر، كفرزبد، سامي أبو

 رجيلي
  محمية حرش إهدن، ساندرا كوسا

 سابا
 هوسبيتالتي سيرفسز، جمانة سالمة 
  هوسبيتالتي سيرفسز/ ليبانون

 ترافيلر، كارل حت ي 
  ،فندق آيريس فالور، جزين

 جوزيف خوري
 شاليهات َجبلنا، جورج كرم 
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 )سناء جبُّورفخارية جبُّور )آسيا ، 
 بلدية جبيل، خالد اللقيس 
  ،مؤسسة جوبتير للتنمية السياحية

 عماد مرتضى
  مشروع التحريج في لبنان، روال

 سعادة
  الجامعة اللبنانية، كلية السياحة

دارة الضيافة، د. جاد أبو عر اج  وا 
  الجامعة اللبنانية، كلية السياحة

دارة الضيافة، د. فهد نصر  وا 
  اللبناني، كريم جمعية درب الجبل

 الجسر
  ،جمعية درب الجبل اللبناني

 كريستيان أخرس
  وكالة التنمية االقتصادية المحلية

 في البقاع، كمال صيقلي
  وكالة التنمية االقتصادية المحلية

 في البقاع، علي أبو علي
  وكالة التنمية االقتصادية المحلية

ارالبقاعفي   ، طوني حج 
 يق السياحة البيئية في لبنان، رف

 صليبا
 المرشد المحلي، جورج زغيب 
 المرشد المحلي، شربل صليبا 
 اللبنانية للدراسات  الجمعية

 والتدريب، أحمد الطفيلي

 ميشال حال ق 
 وزارة السياحة، ندى سردوك 
 وزارة السياحة، منى فارس 
 وزارة السياحة، القاضي زياد أيوب 
 وزارة السياحة، غابي قط يني 
 رزق -ونوزارة السياحة، باوال فرع 
 وزارة السياحة، زينه حد اد 
  وزارة السياحة، بيترا ُعبيد 
  وزارة السياحة، )مركز إعالم نيحا

 الشوف(، ناهد بو ضرغم
 علي بركات ،بلدية الهب ارية 
 بلدية عكار العتيقة، مصطفى قاسم 
 بلدية عنجر، غرابيت بانبوكيان 
 بلدية عيدمون، د. رامي حد اد 
  اهيمبلدية عيدمون، مصطفى إبر 
 بلدية بشر ي، أنطوان طوق 
  بلدية شاتين/ جمعية الجسور

 الثالثة، فادي الشاعر
 بلدية شبعا، رامز دّلي 
 جورج رحال لدية إبل السقي،ب 
 بلدية إهدن، إسكندر معو ض 
 بلدية إهدن، جوزيان قندلفت 
 بلدية إهمج، إيمان خليفة 
 بلدية عين زبده، بشير بو منصف 
 ليال بلدية حدث الجب ة، جهاد ش 
 بلدية حدث الجبة، روزي صفير 
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 بلدية جديدة مرجعيون، حسن عبال 
 بلدية جوار الحشاش، ياسين جعفر 
 بلدية جوار الحشاش، أحمد جعفر 
 بلدية كوكبا، كامل القلعاني 
 جمعية بيتي،  -بلدية كفردبيان

 جوزفين زغيب
 بلدية ميماس، سميح ماضي 
 بلدية قنافار، أنطوان أبو ِعز ي 
  جان فياض، رحبةبلدية 
 بلدية تنورين، د. منير طربيه 
 بلدية تنورين، نجاة حرب 
  مطعم نبع البحصاصة، ماجد

 الحمرا
 نيو كيدز، د. نور فر ا حد اد 
  تعزيز التنمية االجتماعية/ معهد

 اإلدارة والخدمات، جوليانا نجم
  تعزيز التنمية االجتماعية/ معهد

 اإلدارة والخدمات، ريتا سركيس
 دريب المهني، فريد مركز راشيا للت

 كمال
 راشيا غاردنز، فارس نايف 
  بيت ضيافة راشيا الفخار، إسبر

 إسبر
  ريسبونسيبل موبيلتيز، باسكال عبد

 اهلل

  رضا إنترناشيونال تورز، بولين
 ضاهر

 سعد تورز، ميريل أيوب 
 سفريات ونقليات سعد، أمين ناصر 
 بيت ضيافة شميس، وائل شميس 
 ( سلو فود بيروتSlow Food ،)

 باربارة مسعد
  ،جمعية حماية الطبيعة في لبنان

 أدونيس الخطيب
  ،جمعية حماية الطبيعة في لبنان

 داليا جوهري
  ،جمعية حماية الطبيعة في لبنان

 باسمة الخطيب
 نقابة الفنادق، بيار األشقر 
  نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي

والنوادي الليلية ومتاجر الحلويات 
بيك  -في لبنان، أفقا ال ريزارف

(، بول Peaks Resortريزورت )
 عريس

 الخان،  -نزل تعنايل إيكولودج
 أحمد أبو عباس

  محمية غابة أرز تنُّورين/ بلدية
 تنورين، المحامي نعمة حرب

 ( تذّوق لبنانTaste Lebanon ،)
 بيثاني كعدي
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 ( تذّوق لبنانTaste Lebanon ،)
 جوزلين كعدي

 طاولة عم يق، بشارة صقر 
 TLB Destinations داني أبي ،

 نادر
  اتحاد بلديات جبل الشيخ، مروان

 زكي
 اتحاد بلديات جزين، جو حرفوش 
 اتحاد بلديات جزين، خليل حرفوش 
  جامعة القديس يوسف، دائرة

الجغرافية، كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية، د. ليليان بركات

 ( فاموس تودوسVamos 
Todosمارك عون ،) 

 وفاء سرحال مهن ا 
 ت دير األحمر، دنيا رابطة سيدا

 خوري
  رابطة سيدات دير األحمر، ناديا

 عاكوري
  نادي شباب جزين )شبيبة قضاء

 جزين(، خلود عساف
 يوالند عمانوئيل 
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  للمقابالتالمبادئ التوجيهية الساسية/شبه المنظَّمة  -2رقم  الم لح ق
(Key Informant Interviews) 
 

 أ/ هدف المقابالت
 

مباشر حول ما يؤثر على كمية ونوعية السياحة الريفية في لبنان،  إن  المقابالت تحقيق
فهي تسكتشف ، واإلجراءات العملية لتحسينها. ويحد د األولويات التي يجب معالجتها

وهي ُتسهم في اإلجابة مة مع بعض الذين تجري مقابلتهم. المواضيع القطاعية الخاصة والعا
هية الواردة أدناه، وتحدد المعلومات الجديدة من عن أسئلة في المزيد من المبادئ التوجي

 الجهات الفاعلة الرئيسية والخبراء في القطاع.  
 

 ب/ تحديد األشخاص الذين تجري مقابلتهم
 

ينتمي األشخاص الذين تجري مقابلتهم إلى جماعات أصحاب المصلحة المباشرين 
 ،طعامو إقامة،  وهي: ،لريفيةالسياحة ا القطاعات اإلنتاجّية فياألساسيين والثانويين في 

الهيئات و ات(، الهيئات الحكومية )الوزارة والبلديّ و  ،الرحالتمور دو و ات، نقليّ و ، حرفّيةأشغال و 
وفي طي ه قائمة  وشركات االستثمار السياحي. ،خبراء السياحة والتسويقو غير الحكومية، 
 شخاص تقد م المزيد من التفاصيل.  بأسماء أولئك األ

 
لمشروع في إطار األنشطة المستشارون بشأن امجموعة قوائم أعد ها ّم اعتماد قائمة من قد تو 

 .ر المزيد من التشاورعب تدريجيا   ويمكن إدراج أسماء أخرى و/أو تعديلها السابقة.
 

ر ة في المقابالت شبه المنظ مة عبويمكن َنْيل موافقة من تجري مقابلتهم على المشارك
 اإللكتروني.   الهاتف و/أو البريد
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 معايير الختيار
 

 يعتمد اختيار المشاركين على ما يلي:  
 

ومشاركين بانتظام في أنشطة  ينبغي أن يكون أصحاب المصلحة جّديين ونشيطين حاليا  
 .السياحة الريفية والتنمية السياحية في لبنانو السياحة، 

 
السياحية في إطار  شطةإن  صاحب المصلحة هو مدير/منظ م للمنتجات/الخدمات/األن

 .السياحة الريفية طاعاتق
 

يمكن ألصحاب المصلحة أن يكونوا قد شاركوا أو مشاركين في برامج التنمية في المناطق 
 .الريفية بما يشمل السياحة

 
 .ر في تنمية السياحة الريفية في لبنانوأصحاب المصلحة جهة فاعلة ويمكنها أن تؤثّ 

 
 لتوجيهيةج/ جمع البيانات والمبادئ ا

 
ن البيانات وتكو  دقيقة. 80ـ  60نظ مة بمثابة اجتماعات مدتها ستكون المقابالت شبه الم

وكل تحليل يلي المقابلة قد يحدد المواضيع والمضامين التي قد ال ُتدَرج التي سُتجَمع نوعية. 
تجري  مع األشخاص الذينفي أسئلة المبادئ التوجيهية، والتي قد ُتطَرح أثناء المحادثات 

وتحسينها وفقا  لذلك  ويجري تعديل أسئلة المبادئ التوجيهية ومحف زات المناقشة مقابلتهم.
بلته ونطاق الشخص الذي تجري مقا وستأخذ المقابالت في الحسبان أيضا  وبالتدريج. 

 وسُتعد ل األسئلة تبعا  لذلك. كته/ها ومجال خبرته/ها السياحية.، مشار أنشطته/ها، معرفته/ها
 
هة للمقابلةد  / األسئلة العامة الموج 

 المعلومات المتعل قة بما يلي: لى جمع إُيصار بعد تقديم أهداف االجتماع وتوضيحها، 
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 اإلسم

 الوظيفة
 الهاتف

 موعد االجتماع/
 الحاضرون

 مة/الشركةظّ المن
 الموقع الشبكي

 البريد اإللكتروني

 
 د من األسئلة التحفيزية()المالحظات الداخلية لمن ُيجري المقابلة للمزي

 
في السياحة في لبنان، هل يمكن من فضلك أن تعطي  ناشط   بما أنك فهم السياحة الريفية

 تعريفك للسياحة الريفية؟  
 

السياحة نوعية 
 الريفية وكميتها

في الطلب على الرحالت الريفية  عوامل التي تعتقد أنها تؤثر حاليا  ما ال
 ؟لمزيد من الناس إلى مناطق الريفعموما  في لبنان، واجتذاب ا

 ؟ويصبح تنافسيا  فّعالة إالَم يحتاج القطاع لكي يعمل بصورة 
هل يحتاج إلى سياسات عامة؟ قوانين؟ معايير؟ تطوير خدمات 
ومنتجات جديدة؟ بناء قدرات وتدريب؟ تسويق؟ عالقات عمل؟ ُبنى 

 ؟ وسائل نقل وطرقاتتحتية؟ 
 هفي نوعية عملك؟ ما الذي يؤثر علي هل يمكنك أن تكون أكثر تحديدا  

 إيجابيا  وسلبيا ؟
ما اإلجراءات، التحسينات والمبادرات التي ُوِضعت موضع التنفيذ 

 ، والتي تعتقد أنها تخدم القطاع عموما ؟ سابقا  أو مؤخرا  
 لماذا؟

 بشأن قطاع أنشطتك؟ هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا  
 

 يدة؟ ما األنشطة التي تعتقد أنها غير مف
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 لماذا؟ 
 هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا  بشأن قطاع أنشطتك؟

 ما األنشطة التي تفتقدها؟ 
 

وتحديد التوصيات 
 األولويات

العملية التي يمكن تنفيذها، ما هي في اعتقادك اإلجراءات والحلول 
 منها ذات أولوية للبدء به؟ وأي

 نوعية عملك بالتحديد؟ بشكل عام؟ وفي ما يخّص 
المعايير؟ تطوير الخدمات والمنتجات ات عامة؟ القوانين؟ السياس

الجديدة؟ بناء القدرات والتدريب؟ التسويق؟ عالقات العمل؟ الُبنى 
 ؟ رقاتوسائل النقل والطالتحتية؟ 

 كيف تقترح تنفيذها؟
 ؟ من برأيك المسؤول عن ذلك والمشارك في القيام به 
 

تحديد؟ سياحة الريفية وما نشاطك بالالئن زباحاليا  من هم في رأيك  الطلب والتسويق
 المخصصون عموما  الزبائن )نسبته المئوية، تفاصيله( الميزانية/

 كيف تجتذبهم/ تتواصل معهم؟
 المحتَملون الذين تعتقد أنك تستطيع اجتذابهم؟الزبائن من هم 

عملك دعم جهودك التسويقية لخدمة نوعية ل المطلوب القيام بهما 
 ة عموما ؟وللسياحة الريفي

ومن الذي لقطاع يحتاج إليه في هذا الصدد؟ ما الدعم الذي ترى أن  ا
 )أمثلة( ينبغي أن يفعل ذلك؟ وكيف ترى تنفيذ ذلك؟
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 مجموعات المناطقي ةالمرك زة في المناقشات للالسئلة التوجيهية  -3رقم الم لحق 
 

 برأيكم، ما هي السياحة الريفّية؟ 
 

 لى منطقتكم؟ وبرأيكم ما هي القيمة المضافة يجذب السواح إي العوامل وما الذي ما ه
رث  هوّية ترون السياحة وكيف  يخدملمنطقتكم )ما الذي يمّيزها من موارد وا 

 ؟(مناطقكم
 

  السياحة الريفية على مستوى منطقتكم؟ لتطوير ما هي األولويات التي يجب معالجتها 
 

 لعمل لج تلك األولويات، كيف ترون اباالستناد إلى خبرتكم والوضع القائم، ولكي تعا
 )اقتراحات( المشترك على مستوى منطقتكم؟

 
 ا  واحد ا  مناطقي ا  هل ترون أن المناطق الممّثلة في اللقاء مالئمة لتشّكل تجّمع 

(clusterهل من اقتراحات إلضافة مناطق أخرى؟ .) 
 

لعمل وآلية ا عرض نتائج األولوّيات بحسب ورشة العمل بشكل سريع -مالحظة
 المشترك المقترحة في حلقة العمل بشكل سريع.

 
 التعقيبات

 
   كيف ترون تواصلكم ومشاركتكم في آلية العمل المشترك المقترحة في ورشة العمل؟ 
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ة مة السياحة العالمي  تعريفها من ِقب ل منظ   -السياحة المستدامة -4رقم الملحق 
 (UNWTO) حدةالتابعة لألمم المت  

 
دليل لصانعي السياسات العامة، برنامج األمم  - لسياحة أكثر استدامة  المرجع: جْعل ا
(، UNWTO) حدةة التابعة لألمم المتّ مة السياحة العالميّ منظّ  (UNEP)المتحدة للبيئة 

 12 -11، ص. 2005
 

 يمكن تعريف السياحة بأنها: 
 
ة، الراهنة ة والبيئيّ ة واالجتماعيّ السياحة التي تراعي على الوجه األكمل آثارها االقتصاديّ "

والبيئة والمجتمعات  ومكوّنات القطاع ارالزوّ ة، بالعمل على تلبية احتياجات والمستقبليّ 
 ضيفة."ة المُ المحليّ 

 
 التعريف النظري

 
إن  المبادئ التوجيهية والممارسات اإلدارية لتنمية السياحة المستدامة تنطبق على جميع 

اقع، بما يشمل السياحة الجماعية ومختلف شرائح السياحة أنواع السياحة في جميع أنواع المو 
زة. ومبادئ االستدامة تشير إلى الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية  -المرك 

لى توازن مالئم يجب إرساؤه بين هذه األبعاد الثالثة لضمان استدامتها  للتنمية السياحية، وا 
 ألمد  بعيد.  

 
 حة المستدامة أن: لذا، ينبغي للسيا

ل عنصرا  رئيسيا   .1 في تنمية السياحة  تستخدم على الوجه األمثل الموارد البيئية التي تشك 
 وصيانة العمليات البيئية األساسية والمساهمة في الحفاظ على التراث والتنوُّع البيئيين.  
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حفاظ على الثقافية للمجتمعات المحلية المضيفة، وال -احترام المصداقية االجتماعية .2
تراثها الثقافي وقيَمها التقليدية األصيلة والمكتسَبة، والمساهمة في الفهم والتسامح بين 

 .الثقافات
ضمان عمليات اقتصادية طويلة األمد قابلة للحياة، توف ر المكاسب االقتصادية  .3

التوظيف جميع أصحاب المصلحة، بما يشمل على  االجتماعية الموز عة بإنصاف
فرص كسب الدخل والخدمات االجتماعية للمجتمعات المحلية المضيفة، و  المستقرّ 

 والمساهمة في الحد  من الفقر.  
 

ة المستدامة تستدعي المشاركة الواعية من ِقَبل جميع أصحاب المصلحة، إن  التنمية السياحيّ 
وتحقيق  ركة الواسعة وبناء توافق اآلراء.عن القيادة السياسية القوية لضمان المشا فضال  

وتقتضي الرصد الدائم للتأثيرات، واستحداث التدابير  ،السياحة المستدامة عملية مستمرة
 الوقائية و/أو العالجية عند الحاجة.  

 
السائحين وضمان تجربة  امستوى  رفيعا  من رض وينبغي للسياحة المستدامة أن تحفظ أيضا  

الستدامة وتعزيز ممارسات السياحة مفيدة لهم، عبر االرتقاء بمستوى وعيهم بشأن مسائل ا
  المستدامة بينهم.
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 المراجع  -5رقم الملحق 
 

 تقرير  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / برنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية في لبنان
إعداد مؤسسة  -تقييم القطاعات اإلنتاجية للسياحة الريفية
DevelopmentAlternatives Inc.  13  2013يل نيسان/أبر 

 
 المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)- التأثير االقتصادي -السفر والسياحة- 

 2014 -لبنان
 

 المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC ) وسائل البحث عن البيانات ،
 الموقع الشبكي:  -االقتصادية

tool/-search-data-www.wttc.org/research/economic 
 

 المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) – الموقع  -التنمية المستدامة للسياحة
 الشبكي: 

ategory/related/unwto/progamme/sustainablehttp://sdt.unwto.org/c
tourism-development- 

 
  ّحدةة التابعة لألمم المتّ مة السياحة العالميّ منظ (UNWTO)-  بشأن الحد  من الفقر- 

 الموقع الشبكي: 
0-ntent/poverty reductionhttp://sdt.unwto.org/en/co 

 
  ّبلغراد،  -السياحة الريفية في أوروبا:  الخبرات واآلفاق -ةمة السياحة العالميّ منظ

 2002 وتموز/يولي -وحزيران/يوني 25و 24يوغوسالفيا، خالصات 
 

  ّالموقع الشبكي:  -فهم السياحة: المسرد األساسي -ةمة السياحة العالميّ منظ 

http://www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/
http://www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/
http://sdt.unwto.org/category/related/unwto/progamme/sustainable-development-tourism
http://sdt.unwto.org/category/related/unwto/progamme/sustainable-development-tourism
http://sdt.unwto.org/en/content/poverty%20reduction-0
http://sdt.unwto.org/en/content/poverty%20reduction-0
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-basic-tourism-http://media.unwto.org/en/content/understanding
glossary 

 
 :حصائيات وزارة السياحة اللبنانية، متاحة على الموقع الشبكي  منشورات وا 

http://www.mot.gov.lb/publications/statistics 
 

  ّة للهجرة، خريطة الطريق إلشراك الشتات في مة الدوليّ معهد سياسة الهجرة، المنظ
 2012 -التنمية

 
 الموقع الشبكي:  -كتاب حقائق السياحة -إيدال 

http://investinlebanon.gov.lb/en/sectors in focus/tourism 
 

 الموقع الشبكي:  -ة للسياحة البيئيةة الدوليّ يّ الجمع
http://www.ecotourism.org/ 

 
 الوثائق المستعر ضة 

 
 UNWTO, UNDP, The Ministry of Tourism and the French Government- 

Le Liban un Avenir Le Tourisme- Plan de reconstruction et de 
Developpement Touristique du Liban- Dossier de Communication-  
1995 

 PADECO Co. Ltd, Recs International Inc., The study on Integrated 
Tourism Development Plan in the Republic of Lebanon – Final Report 
March 2004-  for the Ministry of Tourism, Council for Development and 
Reconstruction (CDR)- Jointly by the Japan International Cooperation 
Agency (JICA)- the UNDP and the Ministry of Tourism 

http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary
http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary
http://www.mot.gov.lb/publications/statistics
http://www.mot.gov.lb/publications/statistics
http://www.ecotourism.org/
http://www.ecotourism.org/
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 Scott Wayne, Tourism Assessment and Strategic Recommendations for 
the Lebanon Business Linkages Initiative program- Dec 2008 

 Lebanon Business Linkages Initiative Tourism Growth Committee, 
Tourism Business Growth Strategy for the LBLI project- Aug 2008 

 Lebanon Business Linkages Initiative program, Tourism Sector Report, 
Jan 2010 
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