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 ملخص

يهدف التسويق السياحي إىل البحث عن حاجات السياح وحماولة اشباعها، وال ميكننا القول أننا نليب مجيع 

حاجات ورغبات السياح إذا مل نقم خبدمتهم جبميع شرائحهم وفئاتهم. وتعد السياحة امليسرة "سياحة ذوي االحتياجات 

جمال السياحة العاملية تسعى إىل استقطاب جزء صغري من السوق الكلية للسياحة،  اخلاصة " ظاهرة جديدة يف 

ويتكّون هذا اجلزء من: ذوي االحتياجات اخلاصة، املسنني، ذوي اإلعاقات الدائمة أو املؤقتة )كسر، أو عملية مثال(؛ 

يف القطاع السياحي لتغيري ممارساتها ومن هذا املنطلق عملت بعض الّدول األوروبية واألمريكية على إلزام املتعاملني 

 ووضع خمتلف املرافق يف املنتجعات والفنادق وأماكن الرتفيه حتت تصرف اجلميع. 

وحناول يف ورقتنا البحثية هذه التطرق إىل مفهوم السياحة امليسرة ومعرفة خمتلف مبادئها، أسسها ودعائمها، 

وأنها تبنت العالمة "السياحة واملعاق" للرتويج هلذا النمط من  كما سنتناول التجربة الفرنسية يف هذا اجملال خاصة

  .السياحة

 التسويق السياحي، السياحة امليسرة ،التجربة الفرنسية. الكلمات املفتاحية:

jelM31, L82رموز

Abstract: 
Marketing of Accessible Tourism as a new type to promote tourist destinations - the 

French experience – 

Tourism marketing consists in identify and satisfy the needs and expectations of tourists, but we can’t 

say that we meet all the needs of all categories of tourists if we couldn’t deliver products and services that 

meet a specific part of tourists with special needs. So in recent years, some European and American 

countries have adopted this mode of tourism (accessible tourism), taking measures to change practices, 

policies and procedures to make all means and services in hotels and major spots of entertainment 

accessible to everyone. 

 In this research we will try to address the concept of tourism for people with special needs, and we 

take for example the French experience.    

Key words: accessible tourism, people with special needs, the labels of accessible tourism, the French 

experience 

 (JEL) Classification : M31, L82 
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 :متهيد
تعترب السياحة مبختلف أنواعها وأنشطتها الرتفيهية هواية لدى أكثر من مليار سائح يف 

العامل، وكّلما كانت املناطق السياحية واملرّكبات حتتوي على مرافق تسهر على راحة السائح 

يف السياحة ورفاهه كّلما زاد تعلٌّقه بها، مبعنى أّن توفري احتياجات السائح من أكرب مبادئ التسويق 

فئة  -من أصحاب اإلعاقة الدائمة أو املؤّقتة واملسنني-اليوم، وباعتبار ذوي االحتياجات اخلاصة 

من جمموع السّياح حول  كبرية من فئات السياح حسب معطيات منّظمة السياحة العاملية )بلغت 

م بهذه الفئة ألّنها تعّد سوقا العامل(؛ كان على البلدان السياحية والقائمني على السياحة فيها االهتما

فتّيا من أسواق السياحة اآلن، وقد جاء اعرتاف منظمة السياحة العاملية بهذه الفئة وبسياحتها فيما 

، ووضعت هذه اهليئة شروط هذا النوع من يسّمى "بالسياحة امليّسرة أو املتاحة للجميع" سنة 

ل العديد من الّدول اليوم خاصة األوروبية منها على السياحة وظوابطها وحّثت على التسويق هلا. وتعم

استقطاب هذه الفئات واالستفادة من هذا السوق الذي ميّثل حميطا أزرقا تنافسيا، وقد ارتأينا أن 

نرّكز يف هذه الورقة على التجربة الفرنسية باعتبار تبّنيها للسياحة امليّسرة وإطالقها للعالمة: 

 "السياحة واملعاق". 

انطالقا من حداثة مصطلح السياحة امليّسرة وحداثة تطبيق هذا النوع من السياحة؛ ية البحث:إشكال

وباعتبار أّن التعريف بهذه السياحة ضعيف خاصة يف بلداننا العربية أردنا أن ننطلق يف حبثنا هذا من 

 ات السياحية؟كيف يتّم التسويق للسياحة امليّسرة بشكل ينّمي ويرّقي من الوجه التساؤل الّتالي:

تأتي أهمية البحث يف هذا املوضوع من كون هذا النوع من السياحة نوعا مستحدثا، ومن أهّمية البحث:

أهّمية الّسوق الّذي حيتويه هذا النوع باعتبار العدد اهلائل من السّياح الذي ميكن أن يستقطب، كما 

ياحة بالعرض والتحليل وهو النموذج يكتسي أهّمية بالغة باعتباره يقّدم منوذجا ناجحا يف هذه الس

 الفرنسي.

إىل التعريف بهذا النوع من السياحة وإىل الكشف عن  هذه الدراسةنهدف من خالل أهداف البحث:

أساليب التعامل مع هذه الفئة من السياح انطالقا من التسويق الذي يوصلهم إليها، كما نهدف إىل 

 فرنسية الناجحة يف هذا اجملال.الوقوف على أبرز مرتكزات االسرتاتيجية ال

اعتمدنا يف هذه الورقة البحثية على املنهج الوصفي التحليلي انطالقا من املسح املكتيب منهج البحث:

والشبكي للعديد من املصادر واملراجع ذات الّصلة على قّلتها نظرا حلداثة املوضوع، وعلى أهّم املراجع 

 هذا اإلطار خاصة املوقع الّرمسي للعالمة الفرنسية.اليت تطّرقت إىل التجربة الفرنسية يف 

لدواعي البحث يف املوضوع ومتاشيا مع خصائصه قمنا بتقسيمه إىل حمورين رئيسيني: هيكل البحث:

األّول يبحث يف اإلطار الّنظري للسياحة امليّسرة مبختلف مصطلحاتها وتعريفاتها وشروطها وظوابطها، 

يل التجربة الفرنسية وتبّنيها للعالمة "السياحة واملعاق". وعليه كان والّثاني يدرس بالعرض والتحل

 التقسيم على الّنحو الّتالي:
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 ؛اإلطار الّنظري للسياحة امليّسرة

 لتجربة الفرنسية يف إطار السياحة امليّسرةا. 

 اإلطار الّنظري للسياحة امليّسرةأوال: 

لكن معناها وحمتواها يصّب يف اجتاه واحد تعّددت املصطلحات اليت تصف السياحة امليّسرة 

وهو االهتمام بفئة كبرية وهامة من السّياح وهي فئة ذوي االحتياجات اخلاّصة، هذه الفئة بالتعريف 

حتتوي أيضا على املسّنني وأصحاب اإلعاقة املؤّقتة. وحناول يف هذا احملور تقديم التأصيل الّنظري هلذا 

 النوع من السياحة 

لّسياحة امليّسرةمفهوم ا .1
 ,Available Tourismالّسياحة امليّسرة، السياحة املتاحة، سياحة ذوي االحتياجات اخلاصة )

Disability Tourism, Handicap Tourism, Accessible Tourism كّلها مصطلحات ملعنى واحد ...)

 بني نسبته ما تشكل اجملتمع، من الواسعة الفئة بهذه مرتبط نسبيا، حديث سياحي منط يشري إىل

 يف سائح مليون( 041) حنو بلغ الذي العامل مستوى على السواح عدد إمجالي من تقريبا( % 11 -%  11)

1111مليون سائح سنة  53)مليار و 1111 عام
  الضيافة وخدمات متطلبات توفري على (،  وتقوم1

hospitality (الشراب و االطعام و االيواء  )...والرتفيه  recreation  اليت البشر من الفئة هلذه والرتويح 

 حنو و ،ILO الدولية العمل منظمة حبسب العامل، مستوى على شخص مليون(  031)  اىل حجمها وصل

 على التغلب أجل من والدؤوب اجلاد والعمل ، العربية العمل ملنظمة وفقا العربية املنطقة يف مليون(  53)

  privileges  واالمتيازات  facilities  بالتسهيالت هؤالء متتع وند حتول اليت واملشاكل احلواجز كافة

اليها ينتمون اليت الفئات و انواعهم عن النظر بغض السواح بقية بها يتمتع اليت واخلدمات

 من السن وكبار اإلعاقة ذوي الناس متكني على أّنها عمليةTourism Australiaوتعّرفها منّظمة

 السياحية املنتجات تقديم خالل من والكرامة اإلنصاف أساس وعلى لمستق بشكل االستمتاع

وتعّرفها الشبكة املعرفية واألبعاد والسمع والرؤية، واخلدمات واجلّو املالئم هلم؛ مبا يف ذلك التنقل،

 السياحة" ،"العاملية السياحة" ،"املتاحة السياحة"كما يلي: األوروبية للسياحة امليّسرة

 تكون يف اليت السياحة هي ؛"احلواجز من اخلالية السياحة" اليابان مثل الدول بعض ويف" ملةالشا

 اإلعاقات احلركية، ذلك يف مبا اإلعاقة، سواء من األصحاء أو من ذوي الناس، مجيع متناول

 عاقاتاإل وذوي وكذا املسنني واالجتماعية والنفسية الذهنية اإلعاقة أو املعرفية، البصرية، السمعية،

"املؤقتة

واعتمادا على األحباث يف هذا املوضوع واستنادا للتعاريف السابقة؛ ميكننا تعريف السياحة 

توفري اخلدمات الّسياحية ومتطّلباتها جلميع السّياح مبختلف فئاتهم مبا يف ذلك امليسرة على أّنها: 

و اإلعاقات النفسية، وتلبية األشخاص ذوو اإلعاقات الدائمة واملؤّقتة، األشخاص املسنون وذو

احتياجاتهم عن طريق كسر احلواجز املعيقة هلم يف سبيل ذلك بإتاحة وابتكار الوسائل اليت متّكنهم 

 من االستمتاع.
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 .أهّمية الّسياحة امليّسرة:1
 يقدر  العاملي امليسرة السياحة سوق أن إىل امليسرة للسياحة  األوروبية الشبكة ENAT تشري

 حلالتهم نظرا أوأولياء أصدقاء أو أهل من بهم يهتم من العدد الرقم هلذا يضاف سائح مليون 043بـ

 هلم توفرت إذا العربية البلدان يف سائح مليون 31و األوروبية البلدان يف سائح مليون 01 منهم الصحية؛

 التدفق زيادة يف واملساهمة بالوالء السياح من الشرحية هذه وتتمّيز .امليسرة السياحة ومعايري شروط

 ويساهمون مرافقني يصطحبون غالبيتهم ألن الفندقية الغرف إشغال لنسبة وإرتفاع السياحية، للحركة

 ذروة هبوط أوقات يف للسفر الوقت لديهم ألن السياحية املومسية، احلركة من تدني التخفيف يف

 االجتماعية التأمينات جبرام ضمن منهم كبرية نسبة برامج تغطية وتتم السياحية، للوجهات املواسم

 أطول لفرتات والراحة االستجمام جملرد أو العمليات إجراء بعد املرضية النقاهة وفرتة العالجية للسياحة

 .األخرى السياحية الفئات من غريهم من

 تفعيلها إمكانية تعتمد والسفر، السياحة صناعة يف ضخمة تسويقية بشرحية يتعلق فاألمر إذن

 السياحة قطاع إىل باإلضافة الدولة، تعتمدها أن ينبغي اليت واملواصفات القوانني ضجن على واستثمارها

 وتشجيع السّياح من الكبرية الشرحية هذه الستقطاب ينتهجها اليت واإلسرتاتيجيات واخلطط ككل

 تكفل اليت السبل اختاذ على( النقل ووسائل والفنادق والنوادي كاملطاعم) القطاع هذا يف العاملني

 .ذلك حتقيق

 إىل فباإلضافة كثرية، نواحي من هلا بالنفع يعود دولة أي قبل من امليسرة السياحة تبّني إن

 السياحة من النوع هلذا االقتصادية فالعوائد دوليا؛ جتنيها اليت احلسنة والسمعة االجتماعية املردودات

 فهناك احلقيقة؛ ذهه املضمار هذا دخلت اليت واملؤسسات الشركات أدركت وقد جدا، كبرية

 السائح أّن إىل الدراسات وتشري. الضخمة التسويقية الشرحية هذه الستقطاب بينها فيما كبري تنافس

 ما وعادة العادي، السائح من أكثر باملائة 111 إىل 51 بني ما إجازته يف ينفق اإلحتياجات ذوي من

 الكثري بأن علما. الوقت نفس يف مزدوجة سياحة حيقق ما وهو يرعاه، آخر بشخص مصحوبا يكون

 مينح مما اهلدوء يف لرغبتهم الذروة؛ مواسم غري يف السفر يفّضلون اخلاصة اإلحتياجات ذوي السّياح من

 وصناعة سياحية سوقا السياحة من النوع هذا خيلق كما. العام مدار على زبائن السياحية املرافق

5القتصادا يف دعم ويساهم العمالة يوّفر أيضا فهو متكاملة

.املنشآت الّسياحة املعنية بالّسياحة امليّسرة5
يهتّم العمل الّسياحي امليّسر بتكييف املنشآت الّسياحية حسب متطّلبات ذوي االحتياجات 

 اخلاّصة، هذه املنشآت تتمّثل يف:

 :اتواإلجيار واملساكن زلالُن، ودور الضيافةالفنادق، والقرى السياحية من  منشآت اإلقامة 

؛واملرّكبات واملنتجعات املفروشة

  :من املطاعم الكبرية إىل مطاعم األكل اخلفيف إىل الكافيترييات وحّتى منشآت اإلطعام

احلانات؛
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  :العرض، القالع وقاعات من املواقع األثرية واملتاحفمنشآت وأماكن اجلذب السياحي 

واحلدائق...إخل؛

  :دائق واملسارح واملنشآت الّرياضية السياحية والرتفيهية ومحامات كاحلاملعامل الرتفيهية والّرياضية

 الّسباحة ومرافق االستحمام والّشواطئ ومسارات املشي.

.I4:متطّلبات العمل  السياحي امليّسر. 
أقّرت منّظمة السياحة العاملية على مجلة من الشروط اليت جيب توفريها لتبّني السياحة 

، والّذي 1113( الصادر يف A/RES/492(XVI)/10وط يف القرار املسّمى )امليّسرة، وجاءت هذه الّشر

. وجاءت هذه الشروط مقّسمة حسب 1111دعمته بقرارات يف دورتها التاسعة عشر بكوريا يف أكتوبر 

 مكّونات العمل السياحي لذوي االحتياجات اخلاصة والّذي ميكن متثيله من خالل الّشكل املوالي:

 نات العمل السياحي امليّسرمكّو: الّشكل رقم

1113ملنظمة السياحة العاملية املتخذ يف دورتها يف داكار  11من إعداد الباحثني اعتمادا على القرار رقم  املصدر:

ومن مجلة الظوابط واملتطلبات اليت يبنى عليها منوذج السياحة امليّسرة نذكر ما يلي 

 .شروط اإلعالم واإلشهار: 1.4

 ل شروط السياحة امليّسرة فيما يتعلٌّق باإلعالم والرتويج فيما يلي:تتمّث

  ينبغي أن ترمي اجلهود الرتوجيية والتسويقية إىل التعريف بهذه السياحة، كما ينبغي أن تكون

الّرموز واإلشارات يف اإلعالنات واإلشهارات وكذا املناطق السياحية موّحدة على حنو عاملي ومفهومة 

ب اإلعاقات؛لكّل أصحا

  جيب أن حتتوي مناطق االستقبال السياحي على قوائم من خدمات الّدعم لذوي االحتياجات

اخلاصة، كخدمات إصالح أو استبدال األطراف االصطناعية، اخلدمات الّطبية املتخّصصة بهم، 

العيادات البيطرية للكالب املدّربة لتكون مرشدا هلم...إخل؛

 ز على بيانات واضحة تشري إىل املرافق واخلدمات املتاحة فعال هلذه الفئة، جيب أن حتتوي نظم احلج

وذلك لضمان توفري املعلومات الصحيحة وتسهيل إجراءات احلجز؛

  ينبغي أن تكون نظم احلجز وأماكن االستقبال سهلة الولوج إليها حبيث ميكن ألي سائح التفاعل

ي أن تصّمم املواقع ونظم احلجز بشكل موّحد عامليا معها بشكل مستقل، وحتقيقا هلذه الغاية ينبغ

لتكون قابلة لالستخدام من قبل اجلميع؛
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  ينبغي للهيئات املكّلفة بالسياحة امليّسرة تلّقي ومتابعة شكاوى الزبائن السياحية وتسجيل وحّل

إليها عن  املشاكل املتعلقة بتوفري اخلدمات والتسهيالت، والرتويج أو اإلعالن عن كيفية الوصول

 طريق إجراءات حمددة بوضوح.

 .شروط املوّظفني واملرشدين السياحيني:1.4

ال يقتصر األمر على اإلعالنات والرتويج للسياحة امليّسرة بل يتعّداه إىل املوارد البشرية 

 :واملوظفني القائمني عليها، والّذين ميكن توضيح الشروط اليت جيب أن تتوفر فيهم يف العناصر الّتالية

  جيب أن يكون موظفو املنشآت السياحية واخلدمات املرتبطة بالسياحة على استعداد للتعامل مع

املشاكل اليت تواجه العمالء املسنني أو ذوي اإلعاقة؛

  ينبغي أن يتلقى املوّظفون القائمون على املنشآت السياحية تكوينا جّيدا تدمج فيه القدرة على

صة لذوي االحتياجات اخلاصة، وعلى توفري اخلدمات اخلاصة بهم؛السيطرة على املرافق املخّص

  جيب أن يكون هناك موّظفون على دراية وتكوين جّيد يف التواصل مع ذوي االحتياجات اخلاصة؛

كالتكوين يف فهم لغة اإلشارة أو الكتابة بالرباي أو استخدام األجهزة املعلوماتية املتخصصة يف هذا 

اجملال؛

 كبري من  وجه وعلى وكياسة بلباقة اإلعاقة ذوي األشخاص مع التعامل على املوّظفني ريبتد ينبغي

 لتسهيل املساعدة وتقديم هلم، املتاحة والتسهيالت اخلدمات عن كاملة معلومات لتوفري السرعة،

اليت يصعب وصوهلم إليها؛ اخلدمات على حصوهلم

 السياحية واملركبات استيعاب ونقل األشخاص  جيب على أعوان األمن وضباط السالمة يف املنشآت

ذوي اإلعاقة، وأن يتوفٍّر لديهم يف مجيع األوقات قائمة بالغرف وأرقام املقصورات اليت حيتلها هؤالء 

األشخاص، للتدخل السريع يف حاالت الطوارئ.

 متطّلبات املرافق اجلماعية: .5.4

ومرافق مجاعية يشرتك فيها السّياح  هناك العديد من املرافق اليت جيب اعتبارها كأمكنة

مبختلف فئاتهم مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة، ويبقى على القائمني على السياحة تيسري الوصول 

 إليها من قبل هؤالء، ومن هذه املرافق وشروطها ما يلي:

 مواقف السيارات واملركبات: .أ 

الحتياجات اخلاصة مع باقي السّياح تعترب مواقف الّسيارات من املرافق اليت يشرتك فيها ذوو ا

ولذلك جيب أن تكون:

  متاحة ملركبات األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وأن حتمل إشارات وعالمات واضحة بالقرب

من مدخل / خمرج املباني أو املوقع الّسياحي، ويتّم اختيار مواقعها بدّقة حبيث تكون غري مستخدمة 

 من قبل األشخاص غري املعوقني؛

  أن تتوفٍّر املواقف على نقاط للّركوب والّنزول من على مركبات ذوي االحتياجات اخلاصة، هذه

الّنقاط البّد أن تكون قريبة من مداخل وخمارج املباني واملصاعد ومن الدروب املخصصة هلم؛
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  جيب أن تكون مواقف السيارات واسعة بشكل يسمح بتنّقل مركبات ذوي االحتياجات اخلاصة

ينها أو حتى الكراسي املتحّركة، أي أن ترتك مسافات خمصصة لتنقلهم ويشرتط يف هذه املساحات ب

أن ال تؤّدي إىل طرق مغلقة.

جيب أن حتتوي اهلياكل متعّددة الطوابق على عدد كاف من املصاعد الواسعة مبا يكفي املصاعد:  .ب 

لى أنظمة معلوماتية تسهيلية لألشخاص الّذين يستعملون كراس متحركة، كما ينبغي أن حتتوي ع

 هلم كتقنيات الرباي، األنظمة الصوتية اإلرشادية واألنظمة املكتوبة.

جيب تصميم اهلواتف العمومية بطرق تسمح باستخدامها السهل من ِقبل فئة ذوي  اهلواتف العمومية: .ج 

ام من قبلهم االحتياجات اخلاصة، وعليه فمشاكل التنّقل إليه، ارتفاعه عن األرض، دليل االستخد

 ومستوى الّصوت؛ أمور البّد أن يأخذها مصّممو املنشآت السياحية بعني االعتبار.

يتّم تصميم احلمامات يف أمكنة يسهل الوصول إليها بسرعة من قبل املسنني وذوي  احلمامات: .د 

سي االحتياجات اخلاصة، كما جيب جتهيزها جبميع املعّدات التقنية اليت تسّهل االنتقال من الكرا

 املتحّركة إىل خزانة املياه، حنفيات املياه وكذا آليات الّتنظيف.

متطّلبات املرافق التسهيلية:
حتتوي املنشآت السياحية واملرّكبات على مرافق ضرورية للسّياح، ففي حني ال جيد السّياح 

سنني يصعب عليهم العاديني عناًء يف االستفادة منها؛ جند الكثري من ذوي االحتياجات اخلاّصة وامل

استغالهلا يف كثري من األحيان لذلك وجب وضع بعض التسهيالت هلذه الفئة ملساعدتها على التمّتع 

 برحالت سياحية وترفيهية ناجحة وممتعة، ومن هذه املرافق نذكر:

 جيب أن تكون احملّطات مصّممة بشكل يسمح هلذه الفئة بسهولة احملّطات واملرافق ذات الصلة بالّنقل: .أ 

التنّقل منها وإليها، كما جيب أن تتوّفر فيها  مجيع شروط اإلعالم واإلرشاد اخلاص بهذه الفئة: من 

أنظمة املعلومات الصوتية واملكتوبة وامللموسة، وكذا شروط التنّقل بالسالمل اخلاصة أو املصاعد إذا 

ها على منحهم األولوية يف كان هناك ارتفاع فيها وإشارات املرور الصوتية،  كما جيب أن تنّص قوانين

وسائل الّنقل اجلماعية؛ يف األخري البّد أن حتتوي حمّطات الّنقل على أمكنة حلفظ أمتعة ذوي 

االحتياجات اخلاصة وكراسيهم املتحّركة.

البّد من توفري غرف ذات عدد معقول يف املنتجعات السياحية واملرّكبات لذوي  مرافق اإلقامة: .ب 

 تصميم كالغرف اليت تأوي شخص بكرسي متحّرك بدون مساعدة، ووينبغياالحتياجات اخلاّصة، 

 االستيعاب، التنقل، إجراءات لتنفيذ املستخدمني جلميع للسماح الطريقة هذه مثل يف الغرف هذه

 إذا والشرفات احلمامات على أيضا ينطبق وهذا. مستقل وبشكل بسهولة والتواصل مكانهم حتديد

وللوقاية واحلماية البّد أن تتوّفر الغرف على أجهزة إنذار وأرقام األعوان  .بذلك جمهزة الغرفة كانت

األمنيني وأن تكون للغرف خمارج ومداخل للنجدة، ولتفادي االزدحام جيب مراعاة اتساع املمرات 

حبيث تسمح مبرور كرسيني متحّركني على األقّل. وكّل هذه اإلجراءات البّد أن تّتخذ أيضا يف حالة 

 ات الصيفية أو الشاليهات.املخّيم
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 املناطق السياحية يف واملقاهي والكافيرتيات من املطاعم عدد يقّدم أن ينبغي املطاعم: خدمات مرافق .ج 

 قبل من استخدامها لتمكني لوصول هذه الفئات إىل اخلدمات السياحية، كتصاميم لألثاث تسهيالت

مسموعة  توفري قوائم خمتلفة، ارتفاعات على تصاميم األشرطة املتحركة، الكراسي أصحاب

 املؤسسات كما ينبغي على هذه للمعاقني...اخل نوع من احلمامات مع بسهولة، للقراءة ومكتوبة ومرئية

 .لتسهيل العثور عليها واضحة عالمات حتمل أن

 املتاحف وغريها من املباني ذات األهمية التارخيية املتاحف وغريها من املباني ذات األهمية السياحية: .د 

والثقافية والدينية، واليت تتوفر للزيارات السياحية، ينبغي أن حتّل املشاكل اليت ميكن مواجهتها من 

 أن قبل الزوار من ذوي االحتياجات اخلاصة يف حركتهم، من خالل توفري السالمل أو املصاعد، وجيب

 جيب الغاية، هلذه وحتقيقا املكفوفني؛ أو الصم الزوار احتياجات االعتبار بعني املقدمة تأخذ املعلومات

كما يستحسن وجود  .صوتية أومكتوبة عن طريق شاشات العرض أشكال يف املعلومات مجيع توفري

 االحتياجات ذوي من للزوار األجهزة من غريها أو املتحركة الكراسي خارج لإلعارة مناسبة خدمات

 .اخلاصة

 لغة األثرية واألماكن السياحية على مرتمجي املعامل ملشاهدة أن تتوّفر حافالت الّنقل جيب النزهات: .ه 

 اإلرشادية أو دليل الرباي يف كاملطبوعات وصفية مواد أو/  و السمع وضعاف الصم للسياح اإلشارة

 وجيب اجلسدية اإلعاقات ذوي السياح استيعاب على قادرة كما جيب أن تكون .الزيارة مواقع مجيع

  والصم املكفوفني إىل املساعدات من ريهاوغ والبصرية السمعية املعلومات كل تقديم

انطالقا مّما سبق ميكن القول أّن الّسياحة امليّسرة أو املتاحة هي منط جديد من الّسياحة موّجه 

على األّقل يف الوقت  –إىل سوق معترب من أسواق الّسياحة، كما يعترب حميطا أزرقا لقّلة املنافسة فيه 

يد من الّدول به. وعليه فإّن أخذ متطّلبات الّسياحة امليّسرة بعني نظرا لعدم اهتمام العد -احلالي

االعتبار وتنفيذ أنشطتها بالتوازي مع األنشطة الّسياحية العادية وإتاحتها يعود مبداخيل هاّمة وحيّسن 

من صورة الوجهات الّسياحية املهتمة به. وسنأتي يف احملور املوالي إىل عرض جتربة رائدة يف جمال 

 ياحة امليّسرة وتسويق منتجاتها ووجهاتها وهي التجربة الفرنسية. الّس

 )تسويق السياحة امليسرة )التجربة الفرنسيةثانيا: 
عترب السياحة امليسرة سوقا حمتمال جد مهم بالنسبة لكل األسواق السياحية يف العامل، ت

حسب االحصائيات  خاصة و أن عدد األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة قد فاق املليار شخص

املذكورة يف احملور األول من البحث، وبالتالي ميكن العمل على استقطاب نسبة كبرية من هؤالء 

األشخاص وإدماجهم يف احلياة العادية وتزويدهم خبدمات سياحية ترقى إىل تطلعاتهم، وهذا ما تعمل 

على ترقية سياحة ذوي االحتياجات  ألجله الدول األوروبية. والتجربة الفرنسية يف هذا اجملال خري مثال

 اخلاصة وحماولة تكييف خدماتها وعروضها السياحية مع هذه الفئة من األشخاص.  

 االهتمام بتسويق السياحة امليسرة يف العامل:  .1
تزايد االهتمام بسوق السياحة امليسرة يف العامل خاصة وأن فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يف 

ال السياحي أيضا يف تزايد نظرا لألهمية اليت تشكلها السياحة يف اقتصادات تزايد، واالهتمام باجمل
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الدول. ومبا أن التسويق السياحي يسعى إىل حتديد حاجات ورغبات مجيع السياح وحماولة إشباعها، 

تطوير نوعية اخلدمات، ضمان االستدامة والتنافس، فهذا يعين أنه ال ميكن احلديث عن تسويق 

 إن مل نسوق نوع آخر من السياحة يهتم بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة. سياحي متكامل

وبعد القوانني اليت مت سنها يف خمتلف الّدول بهدف إدماج هذه الشرحية يف اجملتمع، أصبح من 

السهل توسيع نطاق االهتمام بهذه الفئة. ويف هذا اإلطار تعّد الدول األوروبية سباقة لرتقيه سوق 

واالهتمام بهذه الفئة، فُأنشأت الشبكة األوروبية للسياحة امليسرة  حتت شعار :  السياحة امليسرة

 "لنعمل مجيعا جلعل السياحة يف أوروبا متاحة للجميع".

  ENAT "European Network  for Accessible Tourism"الشبكة األوروبية للسياحة امليسرة: 

سويدية، يونانية، إسبانية، ايطالية، (ت منظما 0من طرف  1110ّسست هذه الشبكة يف جانفي ُأ

بدعم من اإلحتاد األوروبي، تفتح أبوابها لكل  )برتغالية، اسرتالية، إيرلندية، بلجيكية، بروكسل

مشجعي السياحة امليسرة والذين لديهم اهتمامات ويرغبون يف التعرف أكثر على هذا النوع من 

 جمموع اجملتمع األوروبي.من  %13السياحة، خاصة وأن هذه الفئة تقدر بــ 

وتسعى هذه الشبكة إىل حماولة التهيئة ملقاصد سياحية أوروبية واملساهمة يف تقديم منتجات 

وحماولة منها وخدمات متاحة للجميع وأيضا حماولة االستفادة من اخلربات والتجارب يف هذا اجملال

 وهي  "ENAT flyersملؤسسة مت إطالق"للتعريف بالشبكة وبالسياحة امليسرة والرتويج لنشاطات هذه ا

 مطوية تضم مجيع املعلومات حول الشبكة.

 يف كندا:AccessiBعالمة

تسعى إىل تسويق سياحة ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث تعد اليت   هناك بعض التجارب يف كندا

تقديم خدمات  " من بني اجلمعيات الرائدة يف هذا اجملال يف كندا، حيث تعمل على Kéroul " مجعية

ومن بني الوسائل الرتوجيية اليت استعملتها إليصال مناطق من بينها كيبيك ومونريال 3سياحية يف 

Accessi Bالفكرة ومنتجاتها هي مطوية 

يف إسبانيا يتم االهتمام بهذا النوع من السياحة barrerra-ceroعالمة صفر حواجز اإلسبانية 

نا كمثال الرتويج عن طريق موقع االنرتنت )التسويق اإللكرتوني( على موقع  وللرتويج بها، ونذكر ه

barrerra-cero.com  وهو موقع متخصص يف سياحة ذوي االحتياجات  ))صفر حواجز باإلسبانية

اخلاصة

 العامل العربي والسياحة امليّسرة:.د 
تصرت املساعي الرامية إىل مل تبد الدول العربية اهتماما كبريا بهذا النمط من السياحة؛ واق

استحداثه يف بعض امللتقيات واملؤمترات اليت نّظمت لتشجيع االستثمار يف جمال تهيئة مقاصد سياحية 

ترعى حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة وتكفل استمتاعهم برحالتهم. إذ جند امللتقى الّدولي األول 

                                                
 :عنوان املوقع اإللكرتوني الكامل هو .wordpress.com/about /http://espagneaccessible . 

 

http://espagneaccessible/
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لذي عقد يف معرض السفر العربي سنة لتنمية سياحة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الشرق األوسط ا

حيث دعى إىل توفري مزيد من املنشآت السياحية والرتفيهية والبنى التحتية اليت تليب  ،1113

أّول املناطق العربية اليت أبدت  مناحتياجاتهم بتأمني خدمات الضيافة والرتفيه، وتعترب إمارة دبي 

مطاراتها الّدولية واخلدمات اليت أدرجتها ضمن  اهتماما بهذه التجربة عقب التوسعات اليت عرفتها

جنوم وتشكيل فريق خاص حتت اسم "رعاية"؛ مهمته تطوير اخلدمات اليت  3و 4خدمات فنادقها ذات 

كما سيتم عقد امللتقى العربي األوروبي يوّفرها املطار وابتكار املزيد من التسهيالت خلدمتهم

بالتعاون مع الشبكة األوروبية للسياحة امليسرة حيث  1115وبر أكت 15للسياحة امليسرة يف األردن يف 

 يأتي مبثابة خطوة مميزة للتسويق السياحي وخدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 

2.II.:التجربة الفرنسية يف جمال السياحة امليسرة  
اإليرادات  تعترب فرنسا الوجهة السياحية األوىل يف العامل، وهي حتتّل املرتبة الثالثة من ناحية

وهلذا عمدت على تطوير قطاعها السياحي بشتى جوانبه بهدف النمو بهذا القطاع، ومبا  السياحية

مليون  11أن فرنسا كغريها من الّدول بها أشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة ومسنني قدر بـ

ن يف قطاع السياحة مل تغفل عن هذه الفئة بل قامت بإدماجها يف اجملتمع، واعتربها املتعاملوشخص

كفرصة تسويقية هلا من املبادئ اإلنسانية ما هلا، ويف هذا اإلطار تعترب فرنسا من بني أوىل الدول 

األوروبية اليت خاضت جمال السياحة امليسرة وقد وفرت مجيع متطلبات هذه السياحة يف العديد من 

اح، خاصة بعد صدور القانون رقم مدنها وأقاليمها جبعلها مقاصد سياحية متاحة جلميع شرائح السي

اهلادف إىل مساواة حقوق وحظوظ األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة مع غريهم من  111-1113

 .األشخاص العاديني وعدم التمييز بينهم وإعطائهم حق املواطنة

II.2.1:األنشطة املّتخذة يف إطار الّسياحة امليّسرة يف فرنسا. 
ة يف فرنسا بالتعاون مع قطاعات أخرى يف تطبيق بعض األنشطة شرع القائمون على الّسياح

واستحداث تقنيات لتمكني ذوي االحتياجات اخلاّصة من االستفادة من املزايا السياحية املقّدمة، ومن 

ضمن هذه االنشطة نذكر ما يلي

 La zoothérapieاألليفةالعالج باحليوانات.أ 

ساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة متمّثلة يف بعض أنواع هذا الّنشاط يعتمد على وضع وساطة م

 احليوانات، وتنقسم هذه األنشطة إىل نوعني:

  :وهو نوع من الّسياحة العالجية ووسيلة للتدّخل العالجي بواسطة العالج مبساعدة احليوانات

وسيطا بني احليوانات، هذه االخرية تستعمل كمساعد للعالجات التقليدية، وتلعب احليوانات دورا 

 الطبيب وذوي االحتياجات اخلاصة.

 :زيادة  خالل من الشخص حياة نوعية تستخدم احليوانات هنا لتحسني التأهيل مبساعدة احليوانات

والتعليمية وهياكل التعليم البيئي والّتأهيل فيما يسّمى باملزارع  الرتفيهية األنشطة يف للمشاركة الدافع

 البيداغوجية.
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 املراحل يف ن يف كون العالج يتطّلب تعريفا واضحا لألهداف العالجية واملقررةالّنوعا وخيتلف

 حني النوع الثاني ال يتطّلب ذلك.    يف ،(العالج وبعد قبل وأثناء أي) املختلفة

L'équithérapie ou hippothérapieالعالج بركوب اخليل

ستخدم؛ حيث يقتصر هنا على اخليول، ال خيتلف هذا الّنشاط عن سابقه إاّل يف نوع احليوان امل

رممارسة  األرض، على العمل كالرعاية، :األنشطة من متنوعة جمموعة لدعم احلصان ويستخدم

الوظيفي  التأهيل وإعادة التأهيل يف محل األمتعة،...كما يستخدم االكتشاف، اخليل، ركوب

هلياكل العمومية األساسية: الّصحية، والعالجات الّطبيعية والّنفسية. وعليه فإتاحة هذا الّنشاط يف ا

االجتماعية، التعليمية جيعلها تشارك يف التدريب ودعم التكامل والتنمية البدنية والعقلية لفئة ذوي 

 االحتياجات اخلاصة.  

Handi'chiens, et chiens guidesكالب ذوي االحتياجات اخلاّصة والكالب املرشدة

 على تقوم مجعية تربية كالب املعاقني على تدريب كالب  قادرةعلى خالف األنواع الّسابقة؛ 

املتحركة، التقاط وحتريك األشياء وإغالق وفتح  الكراسي وحتريك اليومية، احلياة يف مساعدتهم

أّما الكالب املرشدة أو  هلذه الفئة. الذاتي االستقالل تعزيز هنا هو واهلدف. األبواب وما شابه ذلك

كالب مدّربة على توجيه األشخاص ضعيفي أو منعدمي البصر واملكفوفني  الكالب الّدليل فهي

للتنّقل، وحتتاج هذه الكالب إىل تدريب خاص من طرف مدّربني معتمدين من ِقبل الّدولة قبل أن متنح 

واملتعّلق مبراكز تدريب  1113ديسمرب  51ملستعمليها، كّل هذا يف إطار القانون الفرنسي املؤّرخ يف 

 ي االحتياجات اخلاّصة. كالب ذو

 l'hortithérapieالعالج الّنباتي أو البستاني 

 النباتية املمارسات البستانية تستخدم العالج احليوان، على تعتمد األليفة اليت احليوانات كعالج

لدعم وحتفيز التنمية البدنية والعقلية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة، فهي تستخدم أيضا  واحلدائق

لة إلعادة الّتأهيل، وتشتهر كندا وأمريكا وفرنسا بهذه الّطريقة أين جنذ يف فرنسا أنواع من كوسي

 احلدائق العالجية واحلدائق املكّيفة.

handisportرياضة ذوي االحتياجات اخلاّصة

بعد التطّورات احلاصلة على السّياحة الّرياضية كان من الّضروري إتاحة االنشطة الّرياضية 

 الرياضات االحتياجات اخلاّصة؛ يف فرنسا تعمل الفدرالية الفرنسية لرياضة املعوقني على توفريلذوي 

اإلدارات وتكييفها حسب متطّلبات  الّرياضية وحتديد اإلقليمية واملواقع التنافسية والرتفيهية واللجان

 العمل السياحي امليّسر.

Handipêcheالّصيد لذوي االحتياجات اخلاصة

من الواضح أّن الّصيد هو نشاط ميكن أن ميارسه جّل املعاقني على اختالف درجة اإلعاقة، 

وهذا يتطّلب إتاحة نقاط الّصيد هلذه الفئة وانتهاج وسائل حّسية بسيطة واإلشراف الكايف عليها. على 

دّقة نظرا لصعوبة نقل سبيل املثال البّد من تقريب املسافات من مواقع الّصيد هلذه الفئة واختيار املواقع ب
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املعّدات، وتقوم فرنسا برتتيب أماكن الصيد بالطّوافات هلذه الفئة عن طريق اإلحتاد احملّلي لصيد 

    .Handipêcheالّسمك ومجعية 

 التقّيد مبتطلبات العمل السياحي امليّسر يف فرنسا:   .2.1
األساسيون يف جمال  بهدف حتقيق أهداف تسويق هذه النشاطات السياحية، سعى الفاعلون

السياحة امليسرة إىل توفري مجيع متطبات السياحة امليسرة واملذكورة يف اجلزء األول من هذا البحث، 

 يلي: وميكن إجيازها فيما

اإلعالم واإلشهار  
تقدم ، حيث مت اعتماد مواقع انرتنت مكيفة وتراعي خصائص فئة ذوي االحتياجات اخلاصة

ومات اخلاصة باألماكن املتاحة هلذه الفئة. وقبل اعتماد هذه املواقع رمسيا يتم هذه املواقع مجيع املعل

اختبارها من طرف جمموعة من األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة؛ كّل حسب االعاقة أو احلاجة 

اليت يعاني منها بهدف احلصول يف األخري على موقع انرتنت متاح هلذه الفئة، حيث توّفر للمكفوفني 

مة القراءة احلّسية للنصوص )الرباي(؛ وذلك باالعتماد على برنامج قراءة للشاشة حيول املعلومات بأنظ

إىل جهاز عرض يشتغل بتقنية الرباي ميّكن املكفوف من احلصول على كافة املعلومات باستقاللية 

خاصة تعوِّض تامة، أما بالنسبة للمعاقني حركيا فيتم تزويدهم بشاشة ملس أو استعمال لوحة مفاتيح 

الفأرة، كذلك بالنسبة للمعاقني عقليا فهم يعانون من عجز عقلي مينعهم من تذكر وحفظ املعلومات 

بشكل كبري؛ وبالتالي يتم وضع رسائل إعالنية قصرية سهلة التذكر مع مراعاة أن تكون الكتابة 

باإلضافة إىل فرادواضحة وبتعابري دقيقة وُمكمَّلة برسومات توضيحية بالنسبة جلميع هؤالء األ

مواقع االنرتنت تقوم خمتلف اهليئات املختصة يف السياحة امليسرة بإصدار مطويات حتوي كل 

 املعلومات اليت حتتاجها هذه الفئة كما ذكرنا سابقا.

أنه عندما يتم تزويد الزوار  نوفمرب  واملعّدل بقانون   أوت الفاتح ينص قانون و

عن طريق وسيلة التنبيه املرئية أو الصوتية جيب أن ترتجم وتفسر أيضا لألفراد من  والسياح مبعلومات

حبيث جيب أ تكون عناصر املعلومات امُلوّفرة مرئية ومسموعة ومفهومة من  ؛ذوي االحتياجات اخلاصة

 .قبل مجيع الزوار باختالفهم

 املوّظفون واملرشدون السياحيون:

تنظيم دورات  قابات باإلضافة إىل وزارة السياحة الفرنسية إىلسعت خمتلف الفيدراليات والن

تكوينية خاصة باألفراد الذين يكون لديهم اتصال مباشر مع السياح من ذوي االحتياجات اخلاصة، 

جات اخلاصة " ضمن إطار التكوين للحصول على اعد ختصص " استقبال السياح من ذوي االحتيُيو

األمثلة اليت ميكن ذكرها يف هذا  كأحد أهم BTS Tourismeسياحة شهادة التقنني الّسامني يف ال

 يلي ومن بني التعليمات اليت يتم إعطاؤها لألفراد عند تكوينهم ماالصدد

                                                
* Brevet de Technicien Supérieur en tourisme 



711 

 

 
 

 4102  ديسمرب السابعالعدد 

 ال نوجه احلديث إىل  ؛أنه عندما يكون الشخص من ذوي االحتياجات اخلاصة برفقة شخص ما

ة، ويف حالة ما إذا لوحظ أن هذا الشخص مل الشخص املرافق وإمنا إىل الشخص املعين مباشر

يستوعب جيدا فيتم توجيه الكالم هلما معا بنفس الطريقة حتى ال حيس الشخص بالتهميش من جهة 

 ؛ومن جهة أخرى حتى يتمكن املرافق من شرحه له

  عند التعامل مع األشخاص الذين لديهم قصر يف السمع، عدم الرتدد يف استعمال الكتابة كوسيلة

كما حيبذ التكلم معهم بطريقة مفهومة دون رفع الصوت وال االكثار  ؛أخرى للتواصل مع هذه الفئة

 ؛من حتريك الشفاه

  حسن التعامل مع األشخاص املضطربني نفسيا أو عقليا فهم قد ال حيسنون التصرف يف مكان يعترب

 ؛بالنسبة هلم جديد كقاعة االستقبال، قاعة الفطور أو املطعم

  ارشاد املكفوفني إىل غرفهم وإىل خمتلف املرافق باقرتاح مساعدته باليد )يد املرشد( عوض حسن

 رفع يد هذا الشخص مباشرة.

 متطّلبات املرافق اجلماعية:  

برتتيب املتطّلبات حسب ما جاء يف احملور األّول نتطرٌّق هنا إىل متطّلبات املرافق اجلماعبة لذوي 

احلاجات اخلاصة يف فرنسا.

 :مت توفري أماكن خاصة بركن السيارات املتعلقة بذوي االحتياجات  مواقف السيارات واملركبات

اخلاصة، وكذا ختصيص طرق خاصة بهم الستعماهلا يف تنقالتهم املختلفة باستعمال الكراسي 

املتحركة أو أي وسيلة مساعدة أخرى، ومت نص كل هذا يف قوانني تلزم املتعاملني يف السياحة 

ران بالتقّيد بها، مع حتديد املسافات الّلازم مراعاتها عند تهيئة هذه املرافق، كا يتم وضع والعم

إشارات خاصة ُتعلم اجلميع يف األماكن العمومية بتخصيص مكان معني هلذه الفئة. 

أن كّل مكان خمصص ملواقف السيارات جيب أن يكون به  أوت وينص قانون 

جوان  لـ  ذوي االحتياجات اخلاصة. وينص املنشور رقم  مكان أو عدد أكثر خاص بفئة

م خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة، حبيث ال يتم التعدي  بأنه جيب ترك مساحة عرضها  

فيها على الرصيف أو على حركة املرور، واألشخاص من هذه الفئة والذين ميلكون سيارات حتمل 

وحدهم  ؛ت النقل العمومي لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصةأو سيارا   أو الرمز 

م يف أماكن  ميكنهم التوقف يف هذه املساحات، كما ينص على ضرورة ترك ارتفاع ُيقّدر بـ 

 توقف سيارات هذه الفئة واملكيفة مع الكاسي املتحركة هلم.  

 حيث قامت اجلمعية  ،ياجات اخلاصة: اعتماد وسائل نقل خاصة باألشخاص ذوي االحتوسائل النٌّقل

بإعداد دليل إرشادي  AFNOR (Association Française de Normalisation)الفرنسية للتقييس 

                                                
  GIG :Grand Invalide de Guerre   ،GIC :Grand Invalide Civil يتم من خالها التعرف على أحقية استعمال هذا الشخص املوقف ،

ببطاقة أخرى هي البطاقة  جانفي  اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة ، ومت تعويض البطاقات اليت حتمل هذه التعليمة  ابتداء من 

   ملف خاص وإرساله إىل اجلهة املعنية بتسليم هذه البطاقات.األوروبية لركن سيارات ذوي االحتياجات اخلاصة ويتم التحصل عليها بعد تكوين 
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خاص بالنقل املوجه لذوي االحتياجات اخلاصة، حيث يسمح للفاعلني يف القطاع أن يأخذوا بعني 

سسات الناشطة يف هذا اجملال االعتبار احلاجات اخلاصة بهذه الفئة وتطلعاتها، وحتسيس املؤ

مبشكلة إتاحة هذه الوسائل لكافة املسافرين من عدمها. كما ختص تعليمات هذا الّدليل وسائل 

النقل يف الفنادق الربية، البحرية، مؤسسات الطريان واألماكن اخلاصة بهم يف املطارات وغريها من 

مطاري أورلي ومارسيليا متاحني  حيث أصبحأماكن تواجد هذه الفئة الستعمال وسائل النقل

للجميع، بهما كل التسهيالت واملرافق اخلاصة بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة، كذلك مؤسسيت 

أخذتا بعني االعتبار مسألة إتاحة خدماتها للجميع.  Air Francو  Ryanaireالطريان

 وار السالمل امليكانيكية : يتم دائما اجناز سالمل ثابتة عادة جباملصاعد والسالمل امليكانيكية

حتسبا الستعماهلا من قبل بعض األشخاص، أيضا عادة ما يتم وضع جزء يبني للمكفوفني أنهم عند 

بداية السّلم، كما يتم تزويد املصاعد الكهربائية مبنبهات صوتية وأخرى ضوئية مثال يتم إعالم 

الشخص بالطابق الذي يتواجد فيه عند وصول كّل طابق

 توفري مراحيض ومحامات مزودة بكل وسائل االنذار عند احلاجة، وأبواب يض واحلماماتاملراح :

سهلة الفتح واالغالق

 متطلبات املرافق التسهيلية: 

لتنفيذ خطوات اسرتاتيجية السياحة امليسرة قامت الدولة الفرنسية باستحداث أماكن 

اخلاصة حتى يتم متكينهم من االستمتاع  ومنتزهات متاحة للجميع مبا فيهم السياح ذوي االحتياجات

بعطلهم رفقة عائالتهم وعدم عزهلم عن غريهم من األشخاص العاديني، فتم تهيئة أماكن جديدة 

مكيفة،كما مت إعادة تهيئة مناطق أخرى لتكون أكثر إتاحة من ذي قبل ومن بني اإلجراءات املتخذة 

يف هذا اجملال نذكر:

 ات اهلوائيةاستحداث طرق خاصة بالدراج « véloroutes »  عامة االستعمال ومتاحة جلميع

وقد جاءت هذه  "،Voies vertesاألشخاص وتكون مبحاذاة ما اصطلح عليه بالطرق اخلضراء "

املشاريع استجابة ملطالب التنمية املستدامة من جهة وكذلك استجابة حلاجة هذه الفئة من األشخاص 

عرب كافة اإلقليم الفرنسيمن جهة أخرى، هذه الطرق متواجدة 

 مدن متاحة للجميع"، من بني هذه املدن "  تهيئة معظم املدن الفرنسية حبيث أصبحت حتت طابع

، حيث قامت وزارة السياحة بإعداد دليل إرشادي للسياحة  Paris Ile de Franceمدينة نيس و مدينة 

خلاصة باملرافق املتاحة هلم ويسهل عليهم امليسرة خاص بكل مدينة ُيَعرف األشخاص ذوي االحتياجات ا

 Association des Paralysés »كما قامت مجعية معاقي فرنسا اعتاحلركة وميكنهم من االستم

de France » APF   باعتماد دليل إرشادي آخر حيوي مجيع املعلومات اخلاصة باملرافق واملدن املتاحة

.Le calvados accessibleمسي بـ  يف فرنسا

 إجراءات احلصول على العالمات السياحية امليسرة  وتسويقها يف فرنسا: .2.5
يف إطار االهتمام بالسياحة امليسرة واألنشطة املتعلقة بها، ورغبة يف مراعاة مجيع املتطلبات 

اخلاصة بهذا النمط من السياحة مت استحداث ما يسمى " العالمة الوطنية للسياحة امليسرة" واليت تنظم 
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يكل مجيع األعمال املندرجة ضمن االستجابة حلاجات السياح من ذوي االحتياجات اخلاصة، واليت وته

تلزم كذلك كل من أراد احلصول على هذه العالمة من املؤسسات املستقبلة لألفراد مبجموعة من 

أوال الشروط اليت تسمح هلم باستقطاب هذه الفئة وحتقيق مستويات عالية من االشباع هلا. وسنتطرق 

ثّم إجراءات احلصول  ،إىل املراحل التقنية الواجب اتباعها العتماد عالمة وطنية يف السياحة امليسرة

 على هذه العالمة ومن ثم نتطرق إىل تسويق العالمات السياحة امليسرة املعتمدة يف فرنسا. 

ملراحل التقنية العتماد عالمة وطنية يف السياحة امليّسرةا.1.5.1
مراحل تقنية هي كاآلتي 3تماد عالمة وطنية إلتاحة اخلدمات واملرافق جيب أن متر بـ حتى يتم إع

االستقصاء  القيام بتشخيص يتعلق باملواقع املتاحة باستعمال وسيلة قياس معروفة ومشرتكة .أ 

 ؛مثال

 ؛حتديد املعايري املعتمدة ملنح العالمة.ب 

 ؛حتديد اهليئة اليت هلا حق إصدار هذه العالمة.ج 

عطاء صورة وشكل العالمة: ) التسمية، الشعار والشروط الواجب مراعاتها عند األنشطة إ.د 

 ؛االتصالية(

 وضع قواعد وأدوات للرقابة واملتابعة..ه 

ع بإجراءات ومراحل أخرى للحصول على العالمة مبساعدة الوزارة، هذه املراحل َبْتهذه املراحل ُت

 نوردها يف العنصر املوالي.

 صول هيئة معينة على عالمة وطنية خاصة بإتاحة مرافها السياحية:.إجراءات ح1.5.1
حتى تتمكن مؤسسة ما من احلصل على عالمة خاصة بإتاحة مرافقها السياحية متر باملراحل 

يوّضح املراحل واالجراءات الواجب اتباعها للحصول على عالمة . الذي املختصرة يف الشكل التالي

واحلصول على هذه العالمة هو أمر تطوعي من املؤسسة اليت تريد  وطنية خاصة بالسياحة امليسرة،

حتسني وتطوير خدماتها يف جمال السياحة امليسرة، حيث تكون البداية بأول مرحلة وهي اتصال 

مسؤول املؤسسة وإيداع طلب احلصول على هذه العالمة لدى الديوان الوطين للسياحة، والتعرف على 

ها يف مؤسسته، ليقوم بتشخيص ذاتي ُيكّون بعده ملف يتم تسليمه كافة املعايري الواجب توفر

للديوان، ويف حالة ما إذا مل تستوف املؤسسة الشروط يتم تقديم بعض النصائح والتعليمات اإلضافية 

لُيجدَّد امللف، أما يف حالة ما إذا استوفت املؤسسة الشروط يوضع امللف للدراسة ليتبعه زيارة مقّيم من 

إىل املؤسسة، فإذا مل تستوف بعض التجهيزات واملرافق بعض الشروط ُيوجه املقيم نصائح الديوان 

وتوجيهات، يف حني إذا ما استوفت الشروط يتم مترير امللف إىل اللجنة اجلهوية ثم الوطنية ثم تسليم 

 سنوات.   5اعتماد ملدة 

 

 

 

 



111 

  
 4102  ديسمرب السابعالعدد 

 

 رةعلى عالمة خاصة بالسياحة امليس احلصولخطوات  :14الشكل رقم 

 
Source : Jacques Rosier Dufond, "Rendre accessible mon équipement touristique et obtenir le label  Tourisme & Handicap " , 

communication présenté lors du salon de tourisme, Montpelier, France, le 08 Mars 2007,p 22. 

II.5.5.1رة:. تسويق عالمات السياحة امليس 
بعد دراسة حاجات وخصائص فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، وبغية حتقيق أعلى مستويات 

االشباع والدخول الفعلي إىل عامل السياحة امليسرة مت طرح جمموعة من العالمات الوطنية يف جمال 

طنية السياحة امليسرة، تسعى إىل تثمني وتدعيم األنشطة السياحية يف هذا االطار، هذه العالمات الو

وعالمات أخرى سيتم   Tourisme & Handicapانتشرت بشكل واسع يف فرنسا على غرار عالمة 

ذكرها، وقد مت الرتويج هلا بشكل مكثف لبناء متوقع قوي هلذه العالمات. وفيمايلي نذكر بعض 

هذه العالمات

واهلياكل اليت  حتّدد هذه العالمة جمموعة املؤسسات"Espacce loisirs handisport"العالمة .أ 

تقدم خدمات ترفيهية مفتوحة على األماكن الطبيعية، على غرار بعض الرياضات، الفروسية، 

ورياضة املشي موجهة لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعانون من إعاقات حركية 

خلاصة وبصرية، تنتسب هذه العالمة للفيدرالية الفرنيسة املختصة يف رياضة ذوي االحتياجات ا

handisport  وتساهم هذه النشاطات الرياضية الرتفيهية اليت تنطوي ضمن هذه العالمة يف ادماج ،

هذه الفئة يف احلياة االجتماعية، وُتنمي جانب السياحة الرياضية يف جمال السياحة امليسرة، 

ها وتكون هلا واملؤسسات اليت حتصل على حق العنونة بهذه العالمة تستفيد يف زيادة نوعية نشاطات

امكانية أكرب يف تطوير مرافقها وحتسينها حبيث تستجيب ملتطلبات السياحة امليسرة، كما تضمن 

هذه املؤسسات حصوهلا على دعم قوي من ِقبل الفيدرالية يف ما يتعلق باحلمالت الرتوجيية واالتصالية، 
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صول على كل املعلومات أما األشخاص الذين ميارسون أنشظة تقدمها هذه العالمة فبإمكانهم احل

 الالزمة يف جمال السياحة الرياضية والرتفيهية.  

عند الرغبة يف االستفادة من خدمات بعض املؤسسات اليت تقّدم خدمات "Accessibweb "العالمة .ب 

يف جمال السياحة امليسرة يعمل األفراد أوال على البحث عن املعلومات املناسبة واليت متكنهم من 

ا بني خمتلف العالمات واملؤسسات، ومن بني مصادر احلصول على املعلومات ُتعد مواقع املفاضلة م

االنرتنت من أكثر الوسائل استعماال، ولكن هذه املواقع جيب أن تكون متاحة جلميع األفراد مبا 

فيهم املكفوفني وغريهم من ذوي االحتياجات اخلاصة، وحتى يكون املوقع متاحا جيب أن يتوفر جهاز 

 إلعالم اآللي للشخص على تقنيات وتكنوجليا معينة منها:ا

  برنامج الرتكيب الصوتي ) حبيث جيب أن تكون املعلومات واملعطيات املتوفرة على الشاشة مقروءة

 ؛بصوت آلي(

 .لوحة مفاتيح، قارئ وألة طابعة تشتغل بتقنية الرباي 

خربتها يف جمال املواقع املتاحة بتطوير 1997سنة  BrailleNetومن هذا املبدأ قامت شركة 

، تسعى إىل على املستوى األوروبي وليس الفرنسي فحسب AccessibWebللجميع وأنشأت العالمة 

حتفيز وحتسيس وتكوين مصّممي املواقع االلكرتونية وتزيدهم مبختلف اخلربات ومنحهم هذه 

موقع متاح للجميع، وإعطاء العالمة بعد أن يستوفوا مجيع الشروط وحتوي مواقعهم مجيع معايري 

معيار وطريقة تقييمية حسب املستوى املختار )مستوى جيد من االتاحة  95االعتماد على أساسني: توفر 

 وسهولة الوصول: مستوى متوّسط برونزي، مستوى جيد جّدا: فضي، مستوى ممتاز: ذهيب(.

املتاحة، وهي تسمح بتسهيل هي العالمة األوروبية األوىل لتصنيف املواقع "Eracert"العالمة .ج 

االعرتاف بالعالمات احمللية بني خمتلف الدول، وبفضل أعمال املواءمة والتنسيق عل املستوى األوروبي 

من قبل منظمات متخصصة يف املواقع املتاحة وبدعم من املفوضية األوروبية مت إعداد جمموعة من 

توصيات دولية، منهجية التقييم واجراءات ) 2007الوثائق املرجعية يف جمال إتاحة مواقع الويب منذ سنة

الرقابة على املطابقة(، عند الرغبة يف احلصول على هذه العالمة يتم االتصال بالشريك املعَتَمد هلا يف 

 . BrailleNetأي دولة، وبالنسبة لفرنسا يتم االتصال مبؤسسة 

   « le label national «  Tourisme & Handicapالعالمة الوطنية "السياحة واإلعاقة 

بعد أن أصبح لزاما على كل مؤسسة أن تهيئ مرافقها السياحية وفق متطلبات السياحة امليسرة  

وهي عبارة عن ماركة حكومية فرنسية، وضعت سنة    Tourisme & Handicapُأصِدرت العالمة

تاحة العطل والرحالت من طرف الوزارة املكلفة بالسياحة يف إطار إ 1115ومت اعتمادها سنة  1111

للجميع وبهدف إدماج فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يف النشاط السياحي، حتدد املرافق واملواقع 
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مبختلف أنواعها: مسعي ، بصري، حركي ، عقليالسياحية املتاحة هلذه الفئة 

 

 شخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، تطوير وترقية عرض سياحي مفتوح للجميع ومكيف لأل

متنح هلم إمكانية السفر مبفردهم أو مع العائلة أو مع األصدقاء. العالمة تغطي تشكيلة واسعة 

من اخلدمات السياحية بالنسبة لإليواء، اإلطعام، أماكن الرتفيه، مواقع طبيعية، أماكن 

وثوقة فيما خيص هذه االستقبال واالستعالمات السياحية، كما متكن من إعطاء معلومات م

 ؛اخلدمات

  حيث نص هذا القانون على ضرورة  1113فيفري  11واستباق قانون إتاحة املرافق السياحية لـ

إدماج فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، ويلزم كل اهليئات واملؤسسات أن تكيف خدماتها مع هذه 

 .1113جانفي  1الفئة قبل 

عاملني يف قطاع السياحة بضرورة االهتمام بالسياحة كما تهدف العالمة أيضا إىل حتسيس املت

امليسرة من خالل استقصاءات، دراسات، دورات تكوينية، معارض وملتقيات و منشورات

واليت تعترب تكملة ملا جاءت به  "Destination pour tousوقد مت إصدار عالمة أخرى هي "

، تسعى هذه العالمة إىل 2012جانفي  11 " واليت مت إصدارها يف Tourisme & Handicap "العالمة 

ضمان جودة تنقل األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة عرب كافة أقاليم الدولة الفرنسية

 :« Tourisme & Handicap»  العالمة األرقام الّتي حّققتها .2.4
وع وباعتبار أّن ذوي االحتياجات اخلاّصة ومج« Tourisme & Handicap»بالّنسبة للعالمة

ماليني 3من السّكان )حوالي%0الّذي يعانون من مشاكل صحية تعيق حتّركهم ميّثلون نسبة 

يف فرنسا، وباعتبار توافد العديد من السّياح القاصدين للسياحة امليّسرة من خارج فرنسا؛ فرنسي(

صائيات الّتألية عملت وزارة الّسياحة بالتعاون مع وزارات أخرى على حتسني نتائج بهذه الّسياحة واإلح

استطاعت الوزارة أن حتّقق تقّدما ملحوظا يف توفري العالمة1110تبّين أهّم ما حتّقق منذ

«Tourisme & Handicap » :يف عدد معترب من املنشآت السياحية حسب ما يبّينه الّشكل املوالي

 « Tourisme & Handicap» نسبة املنشآت اليت تتبّنى العالمة :10الّشكل رقم

Source: "Adapter l'offre touristique aux handicaps : Etude de marche  ", Ingénierie Touristique n°32 - ATOUT France - Octobre 

2009, p3 

املنشآت 

 السياحية

املواقع  املخّيمات أماكن االستعالم السياحي املطاعم املتاحف اإليواء

 الّرياضية

جمموع املواقع 

 املعّلمة

موقع 5540 4% 4% 6,5% 8% 11% 53%املعّلمةالنسبة  
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 & Tourisme»ويظهر من الّشكل أّن نسبة هامة من املنشآت السياحية الفرنسية تتبّنى العالمة

Handicap »  وبالّتالي فهي توّفر فرصا كبرية للسياحة امليّسرة لذوي االحتياجات اخلاصة. وتأتي ،

ليت تعترب أهم دعامة للسياحة امليّسرة؛ حيث بلغ عدد الغرف املتاحة لذوي أهّم نسبة يف منشآت اإليواء وا

غرف على األقّل، يف جمموع مواقع معّلمة بلغت  11من منشآت اإليواء  %01االحتياجات اخلاّصة يف 

 موقع.  5540قيمة معتربة تبلغ 

سياحة امليسرة، وبهذا تعد التجربة الفرنسية من أجنح التجارب يف جمال االهتمام وتسويق ال

انطالقا من كونها ترتكز على مجيع متطّلبات العمل الّسياحي امليّسر إضافة إىل اعتمادها على 

أنشطة جمتمعية تصّب يف خانة مساعدة هذه الفئات على االستقاللية الذاتية يف تنقالتها ويف حياتها 

 اليومية ويف التمّتع باملشآت الّسياحية وزيارة األماكن األثرية.

:اخلالصة
  من خالل ما مت تناوله يف هذه الورقة البحثية يف حموريها توّصلنا إىل النتائج الّتالية:

  أّن السياحة امليسرة منط سياحي جديد يف سوق السياحة العاملية والّذي يأخذ يعدا إنسانيا لكّنه يف

د من االسرتاتيجيات نفس الوقت يوّفر مداخيل هاّمة لكونه يتوّفر على سوق كبري تهمله العدي

 ؛السياحية يف العامل

  أّن تسويق السياحة امليسرة هو فرصة هلا من العوائد االقتصادية واالجتماعية ما ميّكن من تنميتها

بشكل ذاتي مستقّل يف حني أّن توفري بيئة للعمل السياحي امليّسر ميكن أن يكون بشكل متوازي مع 

 ؛اعات األخرىالسياحة العادية ومع العديد من القط

  ،يتطّلب تسويق العمل الّسياحي امليّسر دراسات دقيقة لتحديد السوق املستهدف، خصائصة

 ؛احتياجاته والعمل على تلبيتها

  ،يتطّلب تسويق العمل السياحي امليّسر توّفر شروط أساسية يف أربع دعائم رئيسية هي اإلعالم

 التسهيلية املوّجهة أساسا إىل هاته الفئات؛املرافق املشرتكة، املوارد البشرية واملرافق 

  للعمل الّسياحي امليّسر طابع خاص يتطّلب كذلك عدد من األنشطة اليت رأيناها واليت تتبّنى فرنسا

العديد منها كالعالج والتأهيل باحليوانات والنباتات، إتاحة الصيد لذوي االحتياجات اخلاصة، توفري 

 الكالب املرشدة،...إخل 

 رب التجربة الفرنسية جتربة حديثة ورائدة يف جمال السياحة امليّسرة، هذا ماجعلها تستقطب تعت

الّطلب على هذا الّنوع من الّسياحة والذي ينتقل شيئا فشئيا إىل الّدول املهتّمة ككندا وإسبانيا 

ردن واإلمارات العربية والو.م.أ؛ غري أّن األمر ال يزال قيد الّتأطري والتنظيم يف بعض البلدان العربية كاأل

 املتحدة.

وحني ننظر إىل النتيجة األوىل والّثانية والثالثة للبحث جند أن السياحة امليسرة هي تطبيق ممتاز 

للبحث عّما يسّمى بــ: "احمليط األزرق التنافسي"، حيث يشري هذا املصطلح إىل اسرتاتيجية تنافسية 

وقت الّذي يكون هذا اجملال حمتوى من طرف جمال أوسع تبحث عن خلق جمال تقّل فيه املنافسة يف ال
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شديد املنافسة وهو ما يسّمى بـ:"احمليط األمحر"؛ واالسرتاتيجية هنا تسّمى "خلق حميط أزرق تنافسي 

ضمن حميط أمحر"، وبالّنظر إىل السياحة كمحيط امحر حيث تشتّد املنافسة بني الّدول فيه؛ جند أّن 

 ط وسوق خصب ضمن السوق الكبري للسياحة عرب العامل.السياحة امليّسرة هي حمي

كما تشري النتيجة الرابعة واخلامسة إىل مستلزمات النجاح يف تطبيق هذه االسرتاتيجية من 

خالل الّدعائم الّرئيسية اليت جيب توفريها خللق عرض سياحي يتالءم مع ظروف الّسوق من جهة كي 

الطلب على هذا العرض متمّثلة يف رغبات ذوي يكون مرحبا، ومن جهة أخرى مع احتياجات 

االحتياجات اخلاصة، كذلك يظهر الدور الكبري لتدريب املوارد البشرية وتكوينها للعمل ضمن هذه 

 املتطّلبات. 

أظهرت كذلك النتائج تطّورا كبريا هلذا الّسوق يف فرنسا، وهو ما تأتى بالعمل على توفري 

طار النظري، أي أّن تطبيق مجيع املعايري الّلازمة لنجاح السياحة مجيع املتطّلبات املذكورة يف اإل

امليسرة مت بشكل فعال وهو ما يظهر يف العدد املعترب من العالمات السياحية امليسرة يف هذا البلد 

وحتى يف األرقام اليت حّققتها. وميكن القول أّن هذه التجربة تتجه للتطبيق من قبل عدد من البلدان 

لى غرار كندا، إسبانيا والو.م.أ، يف حني نرى ضعف يف االجتاه حنو هذه االسرتاتيجية يف الغربية ع

البلدان العربية رغم املقومات الطبيعية الكبرية اليت تتمّيز بها؛ وهذا راجع إىل االهتمام بالسوق 

 ار.الكربى املتمّثلة يف سوق السياحة ككّل ونقص اسرتاتيجيات الرتكيز املدجمة يف هذا اإلط

و املراجع: االحاالت
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