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الرحلةتغير مفهوم السفر واستهالك الوقت أثناء•

بديل للسياحة الجماعية•

محليةتركز على السياحة ال•

تركز على الثقافة•

تهتم بالشواغل المستدامة والبيئية•

تغير من جودة التجربة•

األصالة•

االجديدة وتطويرهعمالاألالقابلية لتنفيذ•

الفصل األول والبطيئةالمستدامة صياغة المفاهيم واتجاهات السياحة 

المحموم، الحياة دثه إيقاع تستحث السياحة البطيئة العرض والطلب على القيم األخالقية، وتتيح التحكم بالوقت مرة أخرى، وتخفف من القلق والتوتر الذي يح

مبدأ ؤكد علىوتتيح للزائرين االنسجام مع أنفسهم ومع ما حولهم، وتوجد شكل جديد من التوعية بفضل التجربة األكثر عمقًا وانخراًطا، وبالتالي ت

.االستدامة، والمسؤولية، وصداقة البيئة لكل أصحاب المصلحة المعنيين

السمات األساسية للسياحة البطيئة

:جوهريةمجاالتأربعةمعدائًمابطيئةالسياحةالتجربةتتسقأنيجب

قداربممجتمعًاهذاكلتوفرإذا.والنشاطاتاألكل،فنو،قامةواإلالمواصالت،

ومرض  يًاكلجديدمنظورمنوجهتهيكتشفأنالبطيءلمسافرلسيتسنىمالئم

.كاملبشكل

Slow Tourism attributes according to Valls et al. (2019) literature review.

ما هي السياحة البطيئة 

Dall’Aglio et al. (2011)



معمتسقةموسميةتكونأنللوجباتويجبموحدة،أوجماعيةاإلقامةتكونأالويجبالمحليين،السكانومعالبيئةمععالقتهيعمقأنللمسافرالفرصةالنشاطاتتتيحأنيجب

.مستدامةمعاييرمعتتماشىبطريقةومزروعةالمحليةالتقاليد

.عامبشكلكللتحرأواألساسيةللوجهةللوصولمتأنيةمواصالتووسائل،للبيئةُملوثةغيرمواداستخدامتتيحاقتراحاتيتضمنأنيجبالبطيئةللسياحةالتجهيز

علىالحصوللتحسينكأداةنولوجياالتكتُستخدمقدولكن.التكنولوجيابوسائلنيمتصليكونواأنيفضلواوال،صادقةبتجربةاالستمتاعيفضلونالسياحنألالبطيئةالسياحةتبرز

.ترويجيةألغراضأوالتجربة،وتعزيزالمعلومات،

ومعالبيئةمعاتوالعالقالنشاطات،وحماسةالذاتي،اإلدراكيتواجدحيثالنشاطاتمنواسعةمجموعةتضمف؛المستدامةللسياحةالكبرىالعائلةمنجزءأيًضاهيالبطيئةالسياحة

.األخريين

الفصل األول والبطيئةصياغة المفاهيم واتجاهات السياحة المستدامة 

."وسليسيت"و"البطيءالطعام"منطقلتطورنتاًجاونشأتالحالي،القرنمناألولالعقدأوائلفيالسياحةمنمستقلكشكلتُعرفأنبدأتالبطيئةالسياحة

الحقائق واألرقام



الفصل األول
صياغة المفاهيم واتجاهات السياحة المستدامة والبطيئة

ما هي السياحة المستدامة؟

الموجودينحالسيااحتياجاتلبيتالتيالسياحةمنكنوععادةتُعرفالمستدامةالسياحة

فهيلكذإلىوإضافةوتعززها،المستقبلفرصتحميريثماالُمستضيفةوالمناطق

،االقتصاديةجاتاالحتياتلبيةتتيحبطريقةكلهاالمواردإدارةمنهالمنشودبالنشاطتُعرف

األساسية،يةالبيئوالعملياتالثقافية،السالمةعلىتحافظريثماوالجمالية،واالجتماعية

.الحياةدعمونظامالبيولوجي،والتنوع

:التاليةالمفاهيمتحققوهي

.الصلةذاتالبيئيةالمواردمنالقصوىاالستفادةتحقق•

.الُمستضيفةللمجتمعاتالثقافيةاالجتماعيةاألصالةتحترم•

الزوار،)المنخرطينالمصلحةألصحابوتوصلهااالقتصاديةالمنفعةتُدر•

.(الُمستضيفةالمجتمعاتالموردين،

خمس أفكار أساسية لقياس السياحة المستدامة

.الطلب الُمعلن المتزايد على السياحة المستدامة حول العالم: #1

.الطلب على السياحة المستدامة يختلف في كل دولة: #2

.الطلب على السياحة المستدامة يختلف باختالف عمر المسافرين: #3

.ليهاعفعليالطلب المعلن على السياحة المستدامة مختلف عن الطلب ال: #4

.االستدامةمفهومحولالمتزايدالقلقتجنبمنالسياحةتتمكنلن:#5

نات، ل ا؟ (: "2207. )وجوردون، ج   . سير
ً
جمة المستدامة مستدام، حق تطوير أداة مرجعية -هل مفهوم الير

.  ، وثيقة أونكتاد"للسياحة المستدامة



الفصل األول والبطيئةالمفاهيم واتجاهات السياحة المستدامة صياغة 

ماهي السياحة المستدامة؟
على السياحة المستدامةاألساسية أسوق الطلب 

المتوسطرالبحمنطقةناحيةالخارجيةالبطيئةللسياحةأسواقلكونهماحتماليةدولسبعأكثرتحديدأجلمن

:ثنائينهجأتُبعبيرلزميدبمشروعالملتزمةالدولتجاهوباألخص

فيالتأثيراراالعتبعينبألخذايجب:بيرلزميددولمنطقةفيالخارجيةالسياحةأسواقلقائمةتنتميأن1)

(واحدةوجهةبيرلزميدوجهاتباعتبار)ككلالوجهات

سلوكفيداممستنهجاتباعاحتماليةزيادةعليهوبناًءا،بالبيئةاهتماًمااألكثرالدوللقائمةتنتميأن2)

.سفرهم

الترتيب الدولة

1 ألمانيا

2 فرنسا

3 المتحدةالمملكة

4 المتحدة األمريكيةالواليات

5 هولندا

6 روسيا

7 النمسا

8 سويسرا

9 بلجيكا

10 كندا

11 الصين

12 السويد

الترتيب الدولة

1 الدنمارك

2 لكسمبورغ

3 سويسرا

4 المتحدةالمملكة

5 فرنسا

6 النمسا

7 فنلندا، السويد، : شمالية أخرىدول

النرويج

8 ألمانيا

9 هولندا

10 اليابان

قائمة ( own elaboration)أوين إالبوريشن . 2.1الجدول 

بأهم أسواق السياحة الخاريجية في وجهات دول مشروع ميد

(  2018)بناء على بيانات منظمة الساحة العالمية -بيرلز 

(2018)ومؤسسة أي إن إي 

-قائمة أولى الدول في مؤشر األداء البيئي : 2.2الجدول 

نتائج مؤشر األداء البيئي، جامعة ييل2020:المصدر

فرنسا

ألمانيا

هولندا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة



الفصل األول والبطيئةصياغة المفاهيم واتجاهات السياحة المستدامة 

استخدامإلىتشيرالفلسفةهذه."ذهبمنالوقت"لمناهضتعريفوهو"الكسلالتراخي،الوقت،"بتُعرف

."المتغيرةالطبيعيةلمناظرلالبطيءاالستيعاب"بطيء،عمالأجدولوالبطيئة،المركبات

سمات السياحة البطيئة

البطء

طبيعية،ئةوبيجسدي،نشاط:اآلتيةعناصرالثالثمنعنصريناألقلعلىتتضمنكرحلةالمغامرةالسياحة
.كاملةةالمغامرمنتجربةللسياحستتيحالثالثةالعناصرتتضمنالتيالرحالت.الثقافيواالنغماس

المغامرة

.والمجتمعواالقتصاد،المحلية،البيئةفيالسياحيالنشاطتأثير

االستدامة

تمكينطريقنع،والسياحالمستخدمينإقباللزيادةيؤدىالذياألمر،الشخصياالبتكارلتطورالفرصتتيح
.معًااالبتكارمنوالمستضيفينالزوار

االبتكار

وتناهض،المحليةيدوالتقالبالثقافةوثيقبشكلومتصلةمتكلفة،وغيرمميزة،تجربةوتقديمإنشاءعلىالقدرة
لعولمةلالخاضعةالموحدةوالمنتجاتالخدمات

األصالة

حقيقيةشراكإبتجربةمرمختلفشخصأنهيشعروهويغادرالضيفتجعلتُنسىاللحظةتهيئةعلىالقدرة

.ومرضية

التأثر

ُمثمرةفرصتنشأحيثمختلفةوثقافاتومعارف،ومعتقدات،آراء،لديهمالذيناألفرادبينالعالقاتإطار
.همأنفسوالزوارللسياحةالتجهيزوبين،المحليينوالسكانالزائربينالعالقةخاصة.ليتبادلوها

الغيرية



والبطيئةالمفاهيم واتجاهات السياحة المستدامة صياغة 

السائح البطيء السائح العادي

اإللهام كتب السفر وصواًل لإلنترنتمن اإلنترنت

الحجز
عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني 

نتولكن أيًضا عبر اإلنتر( التصال مباشر أكتر)
اإللكترونيالبريدكذلكمحركات الحجز اإلليكترونية و

منسق رحالتاستخدام في حال ال يمكن اجتنابهفقط نعم

وخرائط عن الوجهةمعلومات الذكيوصواًل للهاتف( ورقي)من دليل السفر  الهاتف الذكي والحاسوب المحمول

الصورالتقاط كاميرا تصوير إذا أمكن أو هاتف ذكي هاتف ذكي

استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

لمشاركة الرحلة أو الصور
توجه متزايد نعم، في كل األحوال

السلوك الشخصي تجاه الوجهة 

واألفراد والبيئة
ام مع االنفصال عن الحياة اليومية واالتصال الت

الوجهة

ع االتصال الدائم مع الحياة اليومية واتصال شبه منعدم م

الوجهة

(2017)ومقتطفات من موايرا، مايلونوبولس، كونداوداكي ( own elaboration)المصدر أوين إالبوريشن . مقارنة بين السائح العادي والسائح البطيء

وضع السياحة البطيئة

الفصل األول



والبطيئةالمفاهيم واتجاهات السياحة المستدامة صياغة 

البطيءالسائح العاديالسائح

بس مالالسائحعلى األرجح يشتري. خفيفة وأساسية

.محلية من الوجهة

من رتوأُحضأشتُريت( مالبس غير ضرورية)ثقيلة 

المنشأ
المظهر والثياب

ي القطار يفضل وسائل المواصالت البديلة بشكل رئيس

.متأنيةأيًضا ُمشتركة، وصديقة للبيئة، و. أو الحافلة

أو سيارة /يفضل شركات طيران رخيصة الثمن و

الستخدامه الشخصي
وسائل المواصالت للوجهة

يئةلباصديقةيفضل المواصالت العامة الُمشتركة

ومتأنية

مثل ).وسائل المواصالت التي تتيح التنقل السريع

(استخدام سيارة فردية
وسائل المواصالت داخل الوجهة

أو هوستيل وفنادق صغيرة محلية /إسكان محلي و

ودودة ومألوفة
سلسلة فنادق كبرى اإلقامة

ديقة مأكوالت ومشروبات ص/ المطبخ المحلي التقليدي

للبيئة

ول الوجبات السريعة، طعام الفنادق، الطعام الشائع ح

العالم
الطعام

جدول أعمال مرن أو بدونه كل شيء في إطار برنامج جدول األعمال

ن أو السكا/يفضل االتصال المباشر مع الطبيعة و

بدون وسطاء. المحليين

تواصل محدود مع السكان . جميعها من خالل وسيط

.المحليين
النشاطات

(2017)ومقتطفات من موايرا، مايلونوبولس، كونداوداكي ( own elaboration)المصدر أوين إالبوريشن . مقارنة بين السائح العادي والسائح البطيء

وضع السياحة البطيئة

الفصل األول



الفصل الثاني السياحة البطيئة ومتطلباتهامجموعة برامجمعايير 

المحتويات

والتصنيفاتاالرشاديةالمبادئ

متطلبات عامة

متطلبات المواصالت

متطلبات الطعام

متطلبات النشاطات

متطلبات اإلقامة



الفصل الثاني السفر البطيء ومتطلباتهامجموعة برامجمعايير 

للغايةجذابةتعدلتياوتجاربهاالبطيئةالسياحةحزمإنشاءأجلمناستيفاءهايتعينالتيأهميةاألكثروالمعاييرالمتطلباتهذهالتقنيةالحقائقورقةتقدم

.والسفرالسياحةلوكاالت

التصنيفات

مجموعة برامج تصنف ورقة الحقائق الفنية في أقسام مختلفة التي تمثل السمات التي تواءم
:يوتضع في عين االعتبار مفاهيم مختلفة لكل مما يأتالسياحة البطيئة المثالية

مفاهيم عامة

المواصالت

النشاطات

الطعام

اإلسكان

وكلما ،ةمجموعة البرامج بطيئة، يجب أن تستوفي حد أدنى من المتطلبات االجباريتكونل

.شكل أكبرسياحة البطيئة بالاستوفت المجموعة عدد أكبر من المتطلبات اتسمت بفلسفة 

يةاالرشادالمبادئ

.تهيء تجربة تساعد على الحفاظ على هوية الوجهة•

توفر خدمات ومنتجات متسقة مع الجغرافيا المحلية والموسم المحلي•

.تتيح تجارب بناءة•

.تقدم مزيج من المنتجات المتكاملة•

.تطور اتحادات مع أصحاب المصالح السياحية المحليين•

.تطور نبذة سردية•

.تتواصل بشكل استباقي•

.المستخدمين/ تنشئ عالقات طويلة األمد مع العمالء•



الفصل الثاني السياحة البطيئة ومتطلباتهامجموعات برامجمعايير 

أمام كل متطلب إجباري عالمة

مفاهيم عامة

امجمجموعةتوفر  ةمجموعةبير  منخياراتالي  .الفرديةالجوالت أو (شخًصا15عددأقص  )صغير

  يتضمنأنيمكن
نامجف    اإلرشاد علقائمةأو (محل  مرشد )اإلرشادالي 

(دائمةبمساعدة)الذاتر

كتتيح تراعيهو ومسئولمستدامسياج  نهجتوفر برامجمجموعةالوافد السفر وكالت/س  إمديةشر
  
وي    جف    الير

.فلسفتهاوف 

كتطور    المحليةالمعنيةاألطرافمعاتحاداتالوافد السفر وكالت/س  إمديةشر
  تعملالتر

ف 
السياحية

  الوافدالسفر وكاالت /س  إمديكةشر تحرص
امجمجموعةتقدمالتر وي    جعلدوًما الي  وانلعنالير

نامج .المختلفةالتواصلووسائلالمتنوعةاإلعالميةالمنصاتخاللمنوالوجهاتالي 

كةتروج   االجتماعيةللعدالةالوافدالسفر وكاالت /س  إمديشر
عليها د المتعاقوالخدماتالمنتجاتف 

.المحليير  الموردينمن

امجمجموعةتهدف   التأثير منللحد الي 
 
.والبيئةالمحليةالموارد ف

  مقرها يكونأنالوافد السفر وكاالت /س  إمديكةلشر يفضل
خاضالذينفسهالمكانف 

ُ
التجربةهفيت

حليةالمبالمجتمعاتوتتصلالواقعأرضعلسلستحركلتضمنكافيةبدرجةقريبةتكونأنأو 
.القيمةوسلسلة

  والعاملير  المصالحأصحابعلالعادلةالعملظروفشيانوجوبيراع  
امجمجموعةف  الي 

.جميعهمالسياحية

  التجربةتحدث
والقرىوالمدنوالجبليةالريفيةاألماكنوتغط  المنخفضالسياج  التدفقأماكنف 

ة .الصغير

امجلمجموعةُيروج ونيةالمواقععلالي    اإللكير
.لمستداماالمنظور علالحفالظمعالبيعقنواتوف 

لزم
ُ
كةت .موردينوالالمصالحأصحابمعاألمد طويلةعالقةبتطوير الوافدالسفر كاالت و /س  إمديشر

نمكجزءالحياةمدىوالتعلمالموظفير  مهاراتتطوير الوافدالسفر وكاالت /س  إمديكةشر تحفز 
.واالجتماعيةالبيئيةالسياساتحولتدريبالعاملونجميعويتلقر .المستداماإلدارةنظام

كةتنفذ اءسياساتالرحالتمنظمخاللمنالوافدالسفر وكاالت /س  إمديشر   الشر
بضائعللتنحاز التر

وباتوالطعاماإلنتاجيةوالسلعالبناءمواد بينها منالمحليةالمستدامةوالخدمات والمواد والمشر
.االستهالكية

كةتنقل جتماعيةاال والمسؤوليةالمستدامةةباإلدار المتعلقةالقراراتالوافدالسفر وكاالت /س  إمديشر
  واألخالقيات
.العملعالقاتف 

كةتستخدم   حديثةتكنولوجياتالوافدالسفر وكاالت /س  إمديشر
مثل)القراراتونقلتروي    جف 

نتشبكةعلكتيبات .(اإلتصالوقنواتاإلنير

  موقعالوافدالسفر وكاالت /س  إمديكةشر توفر 
وت  األقلعل)مختلفةبلغاتوُمحدثجديد إلكير

يةاللغة (اإلنجلير 

ديةاالعتياالطرقعي  للعمالءبها الخاصةالمعلوماتالوافدالسفر وكاالت /س  إمديكةشر تتيح
.االجتماع  التواصللوسائلباإلضافة





















الفصل الثاني ة البطيئة ومتطلباتهايالسياحمجموعة البرامجمعايير 

أمام كل متطلب إجباري عالمة

التنقل

امجمجموعةتتضمن .لهاوتروجالمستدامةالمواصالتوسائلاستخدامالي 

امجمجموعةتتضمن والدراجةالهوائيةالدراجةمثلواحدةمستدامةموصالتوسيلةاألقلعلالي 
  وخياراتوالسيجوايالكهربائية

بيئةللصديقةمواصالتوسيلةأيأو الكهربائيةوالمركباتالمشر

امجمجموعةتقدم   للطرقمخططاتالي 
.عليهاالسفر يقلالتر

امجمجموعةداخلوالنشاطاتالتجربةمنجزءالمستدامةالمواصالتوسائل الي 

  غاز انبعاثاتمنللحد إجراءاتالوافدالسفر وكاالت /س  إمديكةشر تتخذ 
أو الكبونأكسيد ثات 

.معالجتها

كةتقدم المحليةالعامةالمواصالتاستخداموتسهلمعلوماتالوافدالسفر وكاالت /س  إمديشر

ات السلبية عل البي ئة يوظف أغلب موردين المواصالت وسائل التنقل المالئمة للحد من التأثير

  عير  اوكاالت السفر الوافد / كة دي إم س  تنظم شر 
العتبار انتقال المجموعات أثناء التجربة مع األخذ ف 

.االختيار األكير فاعلية

كة دي إم س  تقدم ل نقل خدمات نقل األمتعة للمشاركير  الذين يستقلون وسائوكاالت السفر الوافد /شر
غير آلية 

كة دي إم س  توفر  .التنقلأثناءالمتطلبات الخاصة خيارات لذويوكاالت السفر الوافد/شر

 ،  
  يفضل فيها االشخاص اإلرشاد الذاتر

ام العالم  النظ( إست   ي )جتوفر وبالنسبة للجوالت الحرة التر
.المواقع أو تطبيقات التنقلتحديد 









الفصل الثاني السياحة البطيئة ومتطلباتهامجموعة البرامجمعايير 

أمام كل متطلب إجباري عالمة

الطعام

،المنشأ،عنمعلوماتتوفر .الُمقدمالطعاموجودةالتقليدية،واألطباقوالمنتجير 

.الرحلةأثناءمحليير  منتجير  منمقدمةأو /ومحليةمطبخيةمنتجاتتقدم

امجمجموعةتروج .وتقاليدهاالوجهةثقافةمنكجزءاألكللفنالي 

ائها ويتموعضوية،موسمية،منتجاتتقدم .الرحلةأثناءالعادلةالتجارةقواعد وفقشر

  األكلبفنالمتعلقةالمنشآتأو المطاعملدىتكونأنيفضل
امجمجموعةف  هاداتشعلحاصلةالي 

.المنشأتحديد شهادةأو العضويةالمنتجاتةعالمو العادلة،التجارةشهادةمثلوعالمات

امجمجموعةتتضمن   نشاطاتالي 
اءأو /والثمار جت  .المحليةاألسواقمنمنتجاتشر

امجمجموعةتتضمن .المحليير  المنتجير  يارةز أو/ومختلفةمطابخمنأطعمةتذوقالي 

  ُيدرب
.وجودتهاالمستخدمةالمنتجاتمنشأ ذكر أهميةعلوالطهاةالخدمةموظق 

م   يعملونالذينالموردينجميعيلير 
 
اتمنبالحد المجالف   السلبيةالتأثير

 
إهدار جنبوبتالبيئةف

.الطعام

  مسار )النشاطنوعمعالمقدمةالطعامقوائمتتالئم
(الدراجاتركوبمسار أو طويلةلمسافاتالمشر

.(الطيورلمراقبو مبكر إفطار )النشاطهذا لقياملالالزمةواألوقات

  )استخدامهايعاد أداواتوتستخدمالواحداالستخدامذاتالبالستيكيةاألدواتاستخدامترفض
 
ف

امجمجموعة هةالي  .(الي  

  (أركيو رمز )شيعةاستجابةرمز تدرج
شأ،المنمنطقةحولإضافيةمعلوماتلقراءةالطعامقوائمف 

.صلةذاتمعلوماتوأيغذائية،وحقائق









الفصل الثاني ومتطلباتهاالبطيئة السياحة مجموعة برامجمعايير 

عالمةكل متطلب إجباري أمام 

النشاطات

  اإلرثحمايةإىلالخدماتمجموعةنشاطاتتهدف
وي    ج(والمعنويالمادي)والطبيع  الثقاف  .هلوالير

.المحليةللهويةأفضلفهمالخدماتمجموعةنشاطاتتتيح

  النشاطاتمنمزي    جالحزمةضمنتت
والرفاه،والصحة،والثقافة،الطبيعة،:مختلفةمجاالت ف 

.األكلوفن

البيئةمعويتعاملو حسنة،سمعةلديهممحليير  متخصصير  النشاطاتومنسقوا المرشدونيكون
امالمحليةوالمجتمعات .باحير

.بالنشاطاتالقيامأثناءالمسؤولةالسياحيةوالقيمالسلوكُيشجع

امجمجموعةنشاطاتتتيح طرقلخالمنللوجهةالمحليةوالتقاليد بالتاري    خيرتبطوا أنللسياحالي 
.والحرفاألكل،وفنوالتقليدية،المحليةالمهرجانات:عديدة

امجمجموعةنشاطاتتتضمن .تعليم  عنص الي 

اكالخدماتمجموعةتتضمن غير المنظماتوممثل  العرقية،المجتمعات:مثلمحليةمجموعاتاشير
.المحليةوالمؤسساتالرأي،وقادةالحكومية،

امجمجموعةالنشاطاتتتيح وافعهودأفكارهالمرءفحص)لالستبطانللمشاركير  والمساحةالوقتالي 
.الذاتوتأملومشاعره

امجمجموعةتتجنب   والخالفيةالمبتدعةالثقافيةالتجاربالي 
مال التر .يةالمحلالثقافةتحير

امجمجموعةتتضمن .السياحأن واعجميعلتالئملألنشطةمختلفةمستوياتالي 

امجمجموعةنشاطاتتتالئم .فيهتقامالذيالموسم  الفصلمعالي 

اءأثنالخاصةالمتطلباتذويالسياحاحتياجاتتراع  برامجومجموعةسفرمساراتتخطط
  وتضمنها التنقل

 
.الُمقدمةالنشاطاتف

از النشاطاتتقوي ،والثقةاالعير  اموتعزز المحليير  .فير  والمستضيالسياحبير  المتبادلاالحير

ح ذاتتعد معلوماتوأيالمحمية،المناطققواعد للعمالءالوافد السفر وكاالت /س  إمديكةشر تشر
،السكانحمايةأجلمنصلة امهمالبيئةو والمكان،المحليير  .واحير

كةتتجنب د،الواحاالستعمالذاتالبالستيكيةاألدواتاستخدامالوافد السفر وكاالت /س  إمديشر
  النفاياتتركعدمالعمالءعلوتنبه

.الطبيعةف 

  متمثلةالتكنولوجيةاالبتكاراتتتوفر
 
  الواقعمثل،المستخدمةالتطبيقاتف

اض  األشكالأو ،االفير
.المبتكرةاألخرى













الفصل الثاني السياحة البطيئة ومتطلباتهامجموعة برامجمعايير 

عالمةأمام كل متطلب إجباري 

اإلقامة

.أو تديرها عائالت/تكون العقارات محلية و

، أو كوخ، مخيم، أو فندق صغير :أنواع اإلقامة  
ل ريق    مزرعة، أو مي  

.بيت ف 

.تعمل العقارات مع موفري خدمات محليير  

حتراع  التفضيالت الفردية لكل زائر العقارات خدماتتقدم   للير
يب بالعمالء ، وتخصص الوقت الكاف 

  المنطقة
  يمكن إقامتها ف 

.  وإلمدادهم بالمعلومات عن األماكن المحيطة بهم واألنشطة التر

  إعداد قوائم الطعا
 
، وتدمج منتجاتهم المحلية ف م اليوم  تكون العقارات عل صلة بالمنتجير  المحليير 

ي هذه المنتجات .  وتشير

.  تتخذ العقارات قرارات لتحفيز إحداث التغيير، وتشجع إدارة العقار وموظفيه على االبتكار

.  نزيلللخدمات مصممة خصيصا وتراعي التفضيالت الفرديةعلى تقديمعدد الغرف الصغير يساعد

.ريفية/مناظر طبيعيةعلى العقارات تطل 

.خاصةالذوي االحتياجاتالعقارات متطلباتتراعي

ي راكب: معينةفنيةمتطلبات لديهمأو مؤهلة الستقبال عمالء متخصصين /تكون العقارات مجهزة و

.الطيورالدراجات، الرّحالة، مراقبو 

  تتخذها المتعلقة تنشر العقارات 
  حصلت عباالستدامةاإلجراءات التر

  والشهادات والعالمات التر
ليها ف 

.هذا المجال

.باالستدامة والسلوك المسؤولالمتعلقة تكون العقارات حائزة عل الجوائز أو التقديرات 

.  للعقارات سياسة استدامة محددة

.البطيئةاالستدامة والسياحةعن دورات تدريبية لموظفيها مجموعة البرامجفي المعروضةالعقارات تقدم

.العمالة المؤقتة والدائمة؛التي تشجع توظيف عمالة محليةتطبق العقارات السياسات 

.  تطبق وتتبع العقارات سياسات توفير الطاقة

.تطبق وتتبع العقارات سياسات فعالة لترشيد استهالك المياه

منتجاتاتمخلفبهدف تقليل وتنفذها المخلفات الصلبة قليل توتطور العقارات سياسة إلعادة التدوير 

.تدويرهاال يُعاد الواحد التي االستخدام 

أي تزود الساحات المشتركة بشاشات ليد لتوفير معلومات عن المنطقة، أو نشرة األحوال الجوية، أو

.معلومات أخرى تكون مفيدة للزائرين













الثالثالفصل البطيئةالسياحةعلىالطلبعنسوقبحث

المحتويات

فرنسا

المانيا

هولندا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة



يهالدالسبعةالبلدانهذهأنإلىالتوصلتمالدراسة،هذهإجراءظلفي

ألبيضاالبحرمنطقةحولالبطيئةللسياحةخارجيةسواقكاإمكاناتأعلى

لمشروعقاوفتعملالتيالبلدانبينمنتحديدًاأكثروبشكل-المتوسط

."بيرلزميد"

الثالثالفصل البطيئةالسياحةعلىالطلبعنسوقبحث

:مزدوجنهجاتباعتم•

ميدلدانبتضمالتيالخارجيةالسياحةأسواقأفضلقائمةإلىتنتميأن1)

كلكالوجهاتجميععلىالتأثيراالعتبارعينفيباألخذ:بيرلز

.(واحدةكوجهةبيرلزميدوجهات)

منالتاليوببالبيئة،أكثرتهتمالتيالبلدانقائمةإلىلالنتماء2)

.السفربسلوكياتمتعلقأيًضامستدامنهجلديهايكونأنالمرجح

فرنسا

المانيا

هولندا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة
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فرنسا

قائمةفيثانيةالالمرتبةوتحتلالسياحياإلنفاقفيعالميًاالخامسةالمرتبةفرنساتحتل•

.ككلبيرلزميدبلدانمنطقةفيالخارجيةالسياحةأسواق

تزيدلتياالسياحيةاألنشطةوتجنبواحترامهاالطبيعةاكتشافعلىتركزالتيالعطالت•

.شيوًعاأكثرأصبحتالسهلةالتنقلوسائلواختيارالتلوث

.المحليةوالمشروباتباألطعمةباستمتاعهمأيًضاالفرنسيينويشتهر•

مليون68حوالي:السكانتعداد•

سنة41.7:العمرمتوسط•

أمريكيدوالرمليار47.9:الدوليةالسياحةنفقات•

:(2018)للسفرالمفضلةالوجهات•

فيو(٪26)بةبنسيوليوفيللسفرالصيفيةعطالتهمالفرنسيونقضى،2018عامفي:الموسمية•

.الربيععطلةلوجودومايوأبريلشهريفيأيضاالسفرويزداد.(٪33)بنسبةأغسطس

1 إسبانيا 

2 إيطاليا

3 المملكة المتحدة

4 البرتغال

5 ألمانيا

6 المغرب

7 اليونان
الدولة المسافرينعدد

إسبانيا 11.343.649*

مصر 217.533

اليونان 1.524.001

األردن 48.399

إيطاليا 7.640.667

فلسطين ينطبقال

 إلي بلدان الميد 
ن ن الفرنسيي  لز وصول السائحي  2018عام بي 

* 4.166.047 French tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).
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فرنسا

المسافرتعريفملف:جعكمرالبطيءالسياحةتعريفملفمعالجوانببعضفييشتركانملفينتقديميتمالخصوص،وجهعلىالبطيءالفرنسيللسائحالشخصيالملفحولمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

.المستكشفالمسافرتعريفوملفالمتجول

متجول

البطيءملف السائح 

.المشيمتعةعنويبحثونالطبيعيةالمناظراكتشافالفرنسيونالمتجولونيحب•

.والمناخالطبيعيةالمناظربينالتوازنعنوجهةيختارونعندماأساسيبشكليبحثون•

العطالتأنواع•

o79الجبال%

o31البحرشاطئ%

o29الريف%

o7المدينةاستراحات%

أنشطة•

o62بطيئةاألنشطة%

o52الثقافيةاألنشطة%

o39الرياضيةاألنشطة%

مستكشف

وشكعليأونمتقاعدييكونواماوغالبًاجيدتعليميمؤهلعلىحاصلونالفرنسيونالمستكشفون•

.التقاعد

رصوفالشيقةباألنشطةمليئةإجازاتفياالنغماسخاللمنعملهمبثماراالستمتاعيريدون•

.التعلم

.الطبيعيةالمناظربقدرالمدينةاستكشافعلىحريصون•

انشطة•

oبالحركةالمفعمةاألنشطةأو/والتحديأنشطة

oالتعلمأنشطةعلىالعمليالتدريب

oالمدينةحياةتجربة

مثاليةعطالت •

oالطبيعيالجمالخاصة-صحيحبشكلباألشياءاالستمتاعفيوقتهمقضاء.

oيةالسياحالمعالموراءماإلىالنظرخاللمنهاوفهماألصيلةالمحليةالثقافةءرؤية

.للسائحينالواضحة

oإلخ،النوادلاألجرة،سياراتسائقي-المحليينالسكانمعالدردشة.

oرحلةالمناالستفادةمنممكنقدرأكبرعلىحصولهممنللتأكدالوقتمنمزيداقضاء
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ألمانيا

قائمةفيولىاألالمرتبةوتحتلالسياحياإلنفاقفيعالميًاالثالثةالمرتبةألمانياتحتل•

.ككلبيرلزميددولمنطقةفيالخارجيةالسياحةأسواق

العطالتمنالرغمعلىو.السفرعندالكربونيةاالنبعاثاتتقليلأهميةاأللمانمعظميقدر•

الطلقاءالهوفيبهاالقياميكمنالتياألنشطةاأللمانالسياحيحبوالشاطئية،المشمسة

.الطبيعةوسطالعطالتوقضاء

مليون80:السكانيالتعداد•

سنة47.8:العمرمتوسط•

أمريكيدوالرمليار94.2:الدوليةالسياحةنفقات•

:(2019)للسفرالمفضلةالوجهات•

نصفمنيقربمايختارحيث،لسفرباازدحاًمااألكثرلفترةاالسنةمنالثالثالربعيعد:الموسمية•

بسببازدحاًماراتالفتأكثرثانيهيالثانيالربعفترةأنحينفي.الصيفعطالتفيالسفراأللمانالسياح

.الربيععطلة

1 إسبانيا

2 إيطاليا

3 النمسا

4 اليونان

5 فرنسا

6 البنلوكس

7 كرواتيا

8 شرق أوروبا

9 دول الشمال

10 تركيا

الدولة المسافرينعدد

إسبانيا 11.414.481*

مصر 1.707.382

اليونان 4.381.448

األردن 74.174

إيطاليا 13.518.339

فلسطين 2.646

لز إىل  بلدان الميد األلمان السائحير  وصول  2018عام بير

* 1.413.212 German tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).
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ألمانيا

المسافرتعريفملف:كمرجعالبطيءالسياحةتعريفملفمعالجوانببعضفييشتركانملفينتقديميتمالخصوص،وجهعلىالبطيءاأللمانيللسائحالشخصيالملفحولمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

.المستكشفالمسافرتعريفوملفالمتجول

متجول

ملف السائح البطيء

اهتمامًضاأيولديهمالمشيمتعةعنويبحثونالطبيعيةالمناظراكتشافاأللمانالمتجولونيحب•

.ثقافي

بيعيةالطالمناظربينالتوازنعنأساسيبشكلوجهةيختارونعندمااأللمانالمتجولونيبحث•

.ذلكإلىوماواإلقامةالسعرمثلالعمليةوالجوانبوالمناخ

العطالتأنواع•

o60الجبال%

o37البحرشاطئ%

o34الريف%

o18المدينةاستراحات%

أنشطة•

o75بطيئةاألنشطة%

o64الثقافيةاألنشطة%

o42الرياضيةاألنشطة%

مستكشف

يريدوناميعرفونفهمكثيراويسافرونتعليميمؤهلعلىحاصلونألمانيافيالمستكشفون•

.تجاربهمعلىقراراتهمويبنون

.عطلتهممنالمستطاعقدروالتعلممعرفتهمتعميقهوهدفهم•

.الطبيعةتجربةعلىجًداحريصونأيًضالكنهمالشهيرة،األماكنبزيارةيستمتعون•

نشطةاال•

oالمحليةوالمشروباتالمأكوالتتجربة

oوالتراثالتاريخاستكشاف

oالبلدبهاتشتهرالتيالبارزة/الشهيرةاألماكنزيارة

مثاليةعطالت •

oمعارفهملتعميقبالفرصمليئة

oالبلدبهاتشتهرالتيوالبارزةالتاريخيةالمواقعاستكشاف

oجيدامدروسةخطةاتباع

oالمحليةوالشرابالطعامعروضتجربة

oالريفيةوالحياةالمتنزهاتزيارة



الثالثالفصل  البطيئةالسياحةعلىالطلبعنالسوقبحث

24

هولندا

وعاداتهم،تهمثقافعلىوالتعرفالمحليين،السكانمعبالتواصلعامبشكلالهولنديونيهتم•

داهولنتحتل.المحليةوالمشروباتاألطعمةوتذوقالطلق،الهواءفياألنشطةوممارسة

.لككبيرلزميددولمنطقةفيالخارجيةالسياحةأسواققائمةفيالخامسةالمرتبة

يةالوطنالجهودعنااستقصائيةبدراساتقامتالتيالدولأوائلمنواحدةهولنداتعد•

.عشرالسبعةالمستدامةالتنميةأهدافلتحقيق

مليون17:السكانيالتعداد•

سنة42.8:العمرمتوسط•

أمريكيدوالرمليار21.1:الدوليةالسياحةنفقات•

:(2017)للسفرالمفضلةالوجهات•

يوليوريشهخاللأسابيعستة:اإلجازاتلقضاءكبيرةمواسمثالثإلىهولنداتنقسم:الموسمية•

ميالددعيمنتبدأمدرسيةعطلةولديهم.الميالدعيدوعطلةالخريفعطلةأيضالديهم.(وأغسطس

.مايومنتصفوحتى(أبريل27)الملك

1 ألمانيا

2 فرنسا

3 إسبانيا

4 بلجيكا

5 إيطاليا

6 النمسة

7 المملكة المتحدة

8 اليونان

9 البرتغال

10 الواليات المتحدة

الدولة عدد المسافرين

إسبانيا 3.848.545*

مصر 189.679

اليونان 1.014.998

األردن 19.376

إيطاليا 2.163.791

فلسطين ينطبقال

لز إىل  بلدان الميد الهولنديير  السائحير  وصول  2018عام بير

* 733.605 Dutch tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).
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هولندا

للرجوعهناالبطيءلسياحةاتعريفملفمعالمشتركةالجوانببعضفييشتركانشخصيينملفينتقديميتمالخصوص،وجهعلىالبطيءالهولنديللسائحالشخصيالملفحولمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

.بالدراجةالمسافرتعريفوملفالمتجولالمسافرتعريفملف:إليه

متجول

السياحي البطيءالملف 

.شيالممتعةعلىللحصولويسعونالطبيعيةالمناظراكتشافالهولنديونالمتنزهونيحب•

.والمناخواإلقامةالطبيعيةالمناظربينالتوازنعنأساسيبشكلوجهةيختارونعندمايبحثون•

.العطالتأنواع•

العطالتأنواع•

o53الجبال%

o30البحرشاطئ%

o23الريف%

o22.5المدينةاستراحات%

أنشطة•

o76بطيئةاألنشطة%

o65الثقافيةاألنشطة%

o32الرياضيةاألنشطة%

الدراجةراكب 

:الهولنديالدراجاتركوبسائحيكونماعادة•

oسنة49و30بين

oآخرشخصمعأساسيبشكلسافرم

oأعلىاجتماعيةطبقةإلىمنتمي

أنشطة•

oبالحركةالمفعمةاألنشطةأو/والتحديأنشطة

oالدراجاتركوبعطلةحجزعندالرئيسيالنشاطهوالدراجاتركوب.

oيةالثقافواألنشطةطويلةلمسافاتبالمشياالهتمامبعضأيًضاهناكعام،بشكل

.والطعام
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السويد

.تالعطالأيامفييذهبونعندماكبيرونومنفقونمتكررونمسافرونهمالسويديون•

.عهانومنوالفريدةالثقافيةالسفروخبراتالدافئالمناخذاتالبلدانعنيبحثون

رئيسيةعواملهمواالستدامةالسفرطرق.المناخبتغيردرايةعلىالسويديونالمصيفون•

.عطلةفيالذهابعند

مليون10:السكانيالتعداد•

سنة41.1:العمرمتوسط•

أمريكيدوالرمليار15.3:الدوليةالسياحةنفقات•

:(2019)للسفرالمفضلةالوجهات•

ومايوشهري.العطالتأيامفيللذهابشهركأكثرعليهالمتعارفالشهرهويوليو:الموسمية•

الذهاباأيضً والخريفالربيعفصليخاللالسويديونيحب.أيًضامزدحمةالشهراألمنوأغسطس

.الدافئةالوجهاتعندائًماويبحثونإجازاتفي

1 إسبانيا

2 الدنمارك

3 النرويج

4 ألمانيا

5 الدولةالمملكة المتحدة المسافرينعدد

إسبانيا 2.042.965*

مصر 70.861

اليونان 508.794

األردن 11.717

إيطاليا 489.840

فلسطين ينطبقال

 إىل  السائحير  وصول 
لز بلدان الميد السويديير  2018عام بير

* 212.329 Swedish tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).
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السويد

.البطيءالسائحمعةمشتركجوانبلهالذيالمستكشفالمسافرتعريفملفوصفيتم-القسمهذافي-الخصوصوجهعلىالبطيءالسويديالسائحتعريفملفحولللجمهورمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

البطيءملف السائح 

مستكشف

.معهميعيشونأبائهميعدلموأباءومتزوجونعزابالسويديونالمستكشفونمعظم•

.الطبيعيةربالمناظباالستمتاعلهمتسمحمريحةبوتيرةاالسترخاءإلىيتطلعونمرنونمسافرون•

فهمبأنفسهمثقةلديهمو.والتاريخوالفنونبالثقافةكبيراهتمامولديهمومنفتحونناضجونأيًضاهم•

.المحليالطعامبتجربةمهتمونوالسترخاء،وااالستقرارعنيبحثون

أنشطة•

oوالشواطئالطبيعيةوالمناظرالساحليةالحياةتجربة

oالمحليةوالمشروباتالمأكوالتتجربة

oالطبيعيةوالمناظرالريفيةالحياةتجربة

مثاليةعطالت •

oالخالبةالطبيعيةالمناظر

oوالشواطئالساحليةالحياة

oالشريكمعالسفر

oومريحةبطيئة

oالمحليةوالمشروباتاألطعمةتجربة
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سويسرا

المسافرينتجعل-أخرىجوانببينمن-المرتفعودخلهمعملهمتقويممرونةإن•

.الوجهاتجميعفيكبيربتقديريحظونالسويسريين

تضاهيفيةالجودعاليةمنتجاتعنيبحثونوجيدةخبرةبيتمتعونمسافرونالسويسريون•

.المفتوحةاألماكنفينشطةبأالقيامويحبونللبيئةوالءلديهمأنهمكما.وجهاتهم

مليون8.4:السكانيالتعداد•

سنة42.7:العمرمتوسط•

أمريكيدوالرمليار16:الدوليةالسياحةنفقات•

:للسفرالمفضلةالوجهات•

الصيفخاللإجازةلقضاءالسويسريينالمواطنينمن٪66خطط،2017عامفي:الموسمية•

اءلقضيخططونخمسةكلمناثنينمنأكثرمع(لألوروبيينبالنسبةالمتوسطمنأعلى)

.أسابيعثالثة٪1وواحدألسبوع٪25وأسبوعين،

.وأغسطسيونيوبينيكونالذروةموسمأما،وأكتوبرمايوبينالرحالتمعظمتتركز•

1 فرنسا

2 إيطاليا

3 ألمانيا

4 ياإسبان

5 النمسة

6 المملكة المتحدة

الدول المسافرينعدد

إسبانيا 1.884.783*

مصر 110.405

اليونان 520.814

األردن 8.096

إيطاليا 3.215.894

فلسطين ينطبقال

لز إىل  بلدان الميد السويشيير  السائحير  وصول  2018عام بير

* 245.387 Swiss tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).
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سويسرا

.الرأيالستطالعاتسوتومومعهدأجراهادراسةمنالواردةالبياناتإلىالقسمهذايشيرالخصوص،وجهعلىالبطيءالسويسريالسائحتعريفملفحولمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

البطيءملف السائح 

.الراحةعنبالتخليوالبالزهدليسلكنوالراحة،باالنسجامالطبيعةالسويسريونيربط•

.التنافسفيهيتزايدرقميمجتمعيمارسهالذيالضغطلموازنةنشاطأنهاعلىطويلةلمسافاتالمشيرياضةإلىيُنظر•

التلفزيونأوالموسيقىإلىاالستماعأوالقراءةمثلمريًحانشاًطاوتعتبرشائعةرياضةبالتأكيدطويلةلمسافاتالمشيرياضةتعدسويسرا،في•

.الجذابةالطبيعيةوالمناظراللطيفالطقسهماالرحلةلنجاحاألساسيانالعامالن•

الطبيعةفياألنشطة•

oوالرحالتالتنزه

oالسباحة

oالغوص
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المملكة المتحدة

الذينيفينالمصمنمتزايًداعدًداالمتحدةالمملكةفيالخارجيةالسياحةسوقاتجاهاتتتوقع•

المجتمعاتلىعالعطالتتأثيربشأنالقلقسيزدادوبالمثل،،حقيقيةتجاربعنسيبحثون

البطيءفرالسهماوإليهماالنظريجبالسفرفيرئيسياناتجاهانويوجد.والبيئةالمحلية

أهميةانيابريطسكانمعظميقدرحيثالسياحةعنالناجمالتأثيرعلىالمتزايدوالتركيز

.الخاصةالكربونانبعاثاتتقليل

بيرلزالميدلدومنطقةفيالخارجيةالسياحةقائمةفيالثالثةالمرتبةالمتحدةالمملكةتحتل•

.ككل

مليون65:السكانيالتعداد•

سنة40.6:العمرمتوسط•

:(2019)للسفرالمفضلةالوجهات•

وفقًاخرىأفتراتخاللالبريطانيونيسافرذلكومع،الذروةموسمالصيفيةالعطلةتعد:الموسمية•

الفصلوالفصح،عيدوعطلةفبراير،فيالدراسيالفصلنصف:المدرسيةالعطالتلتقويم

.الميالدوعيدالخريف،وإجازةالصيفي،

1 إسبانيا

2 فرنسا

3 الواليات المتحدة

4 إيطاليا

5 ألمانيا

6 اليونان

7 البرتغال

8 هولندا

9 الدولتركيا المسافرينعدد

إسبانيا 18.502.722*

مصر 435.722

اليونان 2.942.763

األردن 50.449

إيطاليا 6.006.577

فلسطين ينطبقال

يطانيالسائحير  وصول  لز عام ير  الي  2018إىل  بلدان الميد بير

* 2.106.301 British tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).
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المملكة المتحدة

ذلكفيبماالبطيء،بريطانيالللسائحالشخصيالملفخصائصبعضالتاليةالفقراتفيوسنعرضبالتفصيل،المتحدةالمملكةفيالبطيءالسائحتعريفملفتصفللجمهورمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

.2020لعامالمتحدةالمملكةفيوالبطيئةالمستدامةالسياحةحولالرئيسيةاالتجاهاتتكملهاواالتجاهات،العادات

البطيءملف السائح 

:2020لعامالمتحدةالمملكةفيئةالبطي/المستدامةالسياحةاتجاهات•

oالبطيءالسفرنهوض

oالسكانمعيةالحقيقالعالقاتمنالمزيدإقامةو-أعمقمستوىعلىوجهاتوتجربةاإليقاعإبطاءيختارونالسياحأنيوضحناشئاتجاههناكسريعة،بوتيرةشيءكليتمحيثالرقميالعصرهذافي

.المحليةوالثقافات

oللسياحةالبيئيةاآلثارعلىالتركيززيادة

.المستهلكينوعيازدادالمناخوتغيرالبالستيكيةوالنفاياتالحيوانات،رفاةمثلمحددةقضايابشأنالمتزايدالقلقمنسنواتبعدو،جيدًاإدراًكالعطالتهمواالجتماعيالبيئيالتأثيرالمستهلكونيدرك

oالكهربائيالطيران

حقيقيًااحتمااًل الكهربائيةاريةالتجالجويةالرحالتمفهومجعلتاستدامةاألكثرالسفرألنماطالمتزايدةوالطلباتالتكنولوجيافيالتقدمأنحيثالكهربائية،بالطاقةتعملالتيالطائراتنحوالطيرانمستقبليتحول

.للغاية

oشخصلكلمفصلهمعامالت

.السياحمنمختلفةأنواعتشملالنطاقواسعةجاذبيةلضمانالمختلفةالتفضيالتتلبيالتيالغامرة،حسبهاالمرنةالرحالتمنتجاتمنجديدةأنواعبتطويرالسفرشركاتتقوم
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الواليات المتحدة

عنحثونيبو،بالسفرجيدةخبرةلديهممسافرينبتتمتعناضجةسوقالمتحدةالواليات•

السياحيإلنفاقافياعالميً الثانيةالمرتبةاألمريكيةالمتحدةالوالياتتحتلو.فريدةتجارب

.ككلبيرلزميددولمنطقةفيالخارجيةالسياحةأسواققائمةفيوالرابعة

لفلسفةوفقًانيسافروالذينمهمينفئتينالسنكبارمنالمسافرينوالمغامراتمسافرويُعد•

محليالالطهيبفنيستمتعونأنهمأيًضاالمعروفومن.البطيئة/المستدامةالسياحة

.والنبيذ

مليون332:السكانيالتعداد•

سنة38.5:العمرمتوسط•

144.2bn:الدوليةالسياحةنفقات• US$

:(2018)للسفرالمفضلةالوجهات•

خاللالذروةوقتويعد،السنةمدارعلىالخارجإلىبالسفراألمريكيونالسياحيستمتع:الموسمية•

فيميالدالعيدعطلةوقربيوليو،إلىيونيومنالصيففيوومايو،أبريلبينالربيععطلة

ستفيديحيثالدوليينالمغادرينمنعددأكبرعادةً (ديسمبر)األولكانونشهريشهد.ديسمبر

هاتوجفيالعطالتقضاءأواألصدقاءلزيارةالميالدعيدعطلةمنحدأقصىإلىاألمريكيون

إلىتحتاجيالتالعائالتعلىأكبربشكلالموسميةالسفرذروةفتراتتنطبقو.المشمسةالشتاء

.المدرسيةاإلجازةإجازاتخاللالسفر

1 المكسيك

2 كندا

3 فرنسا

4 إيطاليا

5 المملكة المتحدة

الدول المسافرينعدد

إسبانيا 2.949.710*

مصر 287.796

اليونان 1.097.445

األردن 120.384

إيطاليا 4.091.952

فلسطين 54.880

لز إىل  بلدان الميد وصول سائحير  أمريكيير   2018عام بير

* 1.374.482 American tourists visited Catalonia in 2018. Source: INE (Spanish National Institute of Statistics).



الثالثالفصل بحث السوق عن الطلب على السياحة البطيئة
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الواليات المتحدة

تعريفملف:كمرجعئةالبطيالسياحةتعريفملفمعجوانبالبعضفييشتركانشخصيينملفينتقديميتمالخصوص،وجهعلىالبطيءاألمريكيالسائحتعريفملفحولمتاحةدراساتوجودلعدمنظًرا

.الزائرالمسافرتعريفوملفالمغامرالمسافر

مغامر

ملف السائح البطيء

جديدةسفرتجاربعنبنشاطيبحث•

.الجديدةالتجاربإثراءحوليتمركزأنيجبالسفرأنيشعر•

الجديدةاألفكارعلىبالعمليستمتع•

.السفرأثناءالدقيقةبفروقهاالحتفالخاللمنالعالمجماليعتنق•

.الناسمعظممنأكثرجديدةأشياءبتعلميستمتع•

أنشطة•

oالتنزه

oالعائلةأواألصدقاءزيارة

oتخييم

زائر

.لتخطيطلوقتإلىبحاجةفهملذامقيدين،يكونونقدولكنهمينفقونهامدخراتلديهمالمتقاعدون•

.أثرياءهم•

أنشطة•

oالبلدبهاتشتهرالتيالبارزة/الشهيرةاألماكنزيارة

oوالتراثالتاريخاستكشاف

oالمحليةوالمشروباتالمأكوالتتجربة

مثاليةعطالت •

oةوالعماروالموسيقىوالفنالتاريخ-والنموالتعلميمكنهمحيثثقافيةمغامرة

oالمحليينالسكانمعالمجتمعفياألندماجيحبون

oوعقليًاجسديًا-بهوالقياملرؤيتهالكثيريوجد

oالمتوقعةغيرالتجاربمنالقليل



الرابعالفصل  بطئسياحيعرضذاتوجهات

المحتويات

األردن-محمية غابة عجلون

أ

سلوفينيا -بوهين 

تركية-فتحية

المملكة المتحدة-وايت جزيرة 

سويسرا-مورجيسمنطقة 

فرنسا-سين ومارن 



الرابعالفصل 
بطئسياحيعرضذاتوجهات

فتحية
تركية

محمية غابة عجلون
األردن

جزيرة وايت
المملكة المتحدة

سين و مارن
فرنسا

بوهين
سلوفينيا

مورجيسمنطقة 
سويسرا



للزوارعجلونغاباتمحميةتوفر،2018لعاممستدامةوجهة100أفضلمنواحدةباعتبارها

تمعاتالمجتخرطالتياألنشطةبفضلوذلكالبطيئةالسياحةخاللمنالغابةالكتشافطريقة

.مةمستدالمعاييروفقًاالبيئةفيمندمجنزلأيًضاوتوفرذلك،إلىباإلضافة.المحلية

الرابعالفصل ةئيبطالةسياحالمقوماتلديهاوجهات

األردن-محمية غابات عجلون

للسيدوفقًاو.سهولةبالتنقلللزواريمكنحيثشيوًعانقلتالوسائلأكثرالسيارةتعتبرعجلون،غاباتمحميةفي

العامةتالحافالمثلجديدةمستدامةخياراتتطبيقيحاولونفإنهمعجلون،غاباتمحميةمديرالطوالبة،عثمان

.جًداكبيرةالمحميةنألتنفيذهاكيفيةفيالتفكيرمرحلةفيفهمذلك،ومع.العرباتأو

علوهمويجوللبيئةالزوارجذبإلىتسعىالتياألنشطةمنكبيرةمجموعةتوجدعجلون،غاباتمحميةفي

الشهيرةتهاوأنشطمساراتهاطريقعنوذلكالنشطوالتعلماالكتشافخاللمنيزورونهاالتيباالماكنمرتبطين

.المحليينالسكانمع

تقوالفسوالبلوطالخروببأشجارمحاطةكبيرةعشبيةمساحةفييقعنزلعجلونغاباتبمحميةيوجد

منأكواخ10والسنةمدارعلىمفتوحةصغيرةوتراساتخاصةمرافقتقدمكبائنخمسويوفر،والفراولة

نهايةىإلمارسمنتصفمنالزوارالنزلويستقبل.قريبةومراحيضدشاتمعأشخاصألربعةتتسعالخيام

.أكتوبر

كما،نعالصمحليةتقليديةمنزليامطهوهوجباتيقدمكالهماعجلون،غاباتمحميةفيرئيسيانمطعمانيوجد

للمضيفينمكنويالمحليينالسكانمنازلفيمطبوخةبوجباتاالستمتاععجلونغاباتمحميةفيللضيوفيمكن

.الوجباتهذهطهيكيفيةالضيوفتعليمأيًضاالمحليين

السكانيالتعداد

.2019عامتعدادلوفقاعجلونبلدةفي11047

.2019تعدادلوفقاعجلونمحافظةفي194.700

واالستراتيجياتاألوسمة

((RSCNاألردنوبريةالطبيعةلحمايةالملكيةالجمعية•

2018لعاممستدامةوجهة100أفضل•

((IUCNالبيئةعلىللحفاظالعالميتحاداللالخضراءالقائمة•

عجلونفيالسياحةعلىوأثرهاجديدةسياحيةمساراتابتكار:حالةدراسة•

أخريمعلومات

الطاقةوفيرلتالسطحعلىالشمسيةألواحمنالكهرباءتولدحيثللبيئةصديقهووالمحميةفيالنزليقع

.الغابةطبيعةمعوطرازهالمعماريةهندستهدمجتمكما.مستدامةبطريقة

مثلالعامةاتوالفعاليبهاالخاصلتقويمااألردنوبريةالطبيعةلحمايةالملكيةالجمعيةنشرتلقد،عامبشكل

الدوليةباأليامواالحتفاالتاألردنوبريةالطبيعةلحمايةالملكيةالجمعيةومحاضراتالطبيعةعنمناقشةفعاليات

.(إلخ،المناختغيريوم،التطوعيوم)



باالستدامةااللتزامقتطبيعلىتقومالتياستراتيجيتهاإلىذلكويرجعبطيئةسياحةوجهةبوهينتعتبر

Alpine)بيرلزالبينمشروعفيمشاركتهمخاللمنهذايتضحو.شاملةبطريقة Pearls)يعدالذي

.الريفيةالمناطقفيالمستدامالتنقللحلولجيدةممارسة

الرابعالفصل  ةئيبطالةسياحالمقوماتلديهاوجهات

سلوفينيا-بوهين

للمستخدمينمختلفةايامزتوفرالتيوالشتويالصيفيللتنقلبوهينبطاقاتخاللمناألخضرللتنقلالترويجيتم

للزواريمكنو.مجانيةللسياراتمواقفبطاقاتوبوهينحولالمجانيةالعامالنقلبطاقاتوسائلتقديممثل

فيوةالوطنيتريغالفحديقةفيللتجولالسريعةالحافلةركوبأوالخيلوركوبالدراجةوركوبالمشي

.المنطقة

طويلةلمسافاتالمشي:،مثلالطبيعيةالمناظروسطالتجاربمنكبيرةمجموعةالمحيطةوالمناطقبوهينتقدم

يامالقبعدو.ذلكإلىومااألسماكوصيدالمائيةوالرياضاتالجبالفيالدراجاتوركوبالدراجاتوركوب

العالمةطابعبوهينتمنحو.االستجمامفيالوقتبعضيقضيأوالسائحيسترخيأنيمكناألنشطةهذهببعض

.البطيئةالسياحةمنظورمعتتناسبالتيالسياحيةالتجاربعلىأيًضابهاالخاصالتجارية

اختيارأوفندقفياإلقامةاختيارللزواريمكنوالطبيعيةالبيئةعلىالتأثيرمناألدنىالحداتجاهاتالسكنيتبع

ضبعأنكما.ذلكإلىوماالجبلية،واألكواخوالمعسكرات،السياحية،المزارعمثلاإلقامة،أماكنمنآخرنوع

.بوهينعالمةمنأيًضامعتمدةاإلقامةأماكن

السائحيندعونيحيثبوهينفيحقيقيةتجربةخوضلضروريًاأمًراالمحليةومكوناتهبوهينفيالمطبخيعد

معاصرةطريقةبتقديمهيتمالذيالتقليديالطعاموتذوقبوهينلطابعالتجاريةالعالمةتحملالتيالنزللزيارة

.التقليديةالطهيمنتجاتإلىمحليًاالمنتجةالمكوناتمنعددويضاف

التعداد السكاني 

.            2020تعداد لوفقا5.222

واالستراتيجياتاألوسمة 

Alpine)بيرلزالبينأعضاء• Pearls)

فضية-الخضراءسلوفينياوجهة•

لليونسكوالتابعةالحيويالمحيطمحمية-الجوليانيةاأللب•

الثانيالمركز–األوروبيةالتميزوجهة•

المسؤولةالسياحةمجالفيرائدةبوهين•

"2018لترافبيستبالنيتلونلي"لوفقاسلوفينيا،الجوليانية،األلبفيمناطق10أفضل•

بوهينمدينةفيصنعشهادة•

أخريمعلومات

والتنوعئةالبيعلىبالحفاظوتلتزممستدامبشكلموجهةبوهينالمختارة،بيرلزالبينوجهةفيكعضو

.التقليديةالحياةوطريقةالبيولوجي

جرة ومساء تحت شالدولي، مهرجان الزهور البرية : السياحة البطيئة هيبعض الفعاليات التي تتبع نهج 

.وينجفي بومهرجان الجبن والنبيذ الدولي واألبقار بوهين، وعطلة نهاية األسبوع العرقية في الزيزفون، 



فيليةالمحالمجتمعاتبإشراكلتزامهاذلكويرجعالبطيئةالسياحةلوجهةجيدنموذجفتحيةتعد

زراعيةالالمجتمعاتربطنجاحإثباتعلىفتحيةبنكهةتجربةمشروعيساعدو،السياحةصناعة

لمستهلكيناكليهما؛علىبالنفعيعودمماالسياحة،قطاعفيالجملةوتجارالفنادقبأصحابالمحلية

.والمنتجين

الرابعالفصل  بطئسياحيعرضذاتوجهات

تركيا -فتحية

:  ة الخاصة هيالتي تشجع الزوار على عدم السفر بالسيارالمنطقة، الخيارات في جميع أنحاء فيما يخص التنقل 

.خطوط الحافالت الصغيرة وخطوط الحافالت والخطوط البحرية

والمشيخيلالركوبهيبهاواالستمتاعالمنطقةاستكشاففرصةللزائرتتيحالتيالبطيئةالسياحةأنشطة

.والغوصوالرحالتطويلةلمسافات

قيستبادرةميوهاليف،ترافلمبادرةتقدمهاللبيئةصديقةومنتجعاتخضراءقامةلإلعقاراتفتحيةفيتوجد

منالعديدركتوشا.المحليواالقتصادالثقافيوالتراثوالمجتمعالبيئة:التاليةالجوانبعليالعقاراتتأثير

.فتحيةمذاقمشروعمنجزءً كالعقارات

سوقزيارةروتعتب،البحريةوالمأكوالتالطازجةالمحليةالمنتجاتمنويتألفوغنيمتنوعفتحيةفيالمطبخ

يمكنهمبلفحسب،الطعامعلىالعثورللزواريمكنالحيثطهي،تجربةمنهيستوحىمثالفتحيةفيالسمك

المحليةنتجاتالموشراءالمشيأثناءالتقليديةبالموسيقىاالستمتاعخاللمنوذلكالمحليةالحياةعيشأيًضا

.تحيةفبنكهةتجربةمشروعبفضلوذلكالسياحةلصناعةقيمةالمحليةالمزارعمنتجاتتضيفو.ايضا

التعداد السكاني 

.2019تعداد لوفقا162,686

واالستراتيجياتاألوسمة

فتحيةبنكهةتجربةمشروعطابع•

عامفييًارسمتسليمهوتمالسفر،مؤسسةأجرتهسنواتخمسمدتهمشروًعاكانفتحيةبنكهةتجربة•

نموذًجاروعشماليقدمو.فتحيةفيالحكوميةغيروالثقافةوالبيئةوالترويجالسياحةمنظمةإلى2016

قطاعفيلةالجموتجارالفنادقبأصحابفتحيةفيالمحليةالزراعيةالمجتمعاتلربطللتكرارقاباًل 

.بنجاحالمزدهرالسياحة

:المشروعتضمن.

محليةتوريدسلسلةإنشاء•

والترويجالتجاريةالعالمة•

غذائيةتجاربوخلقالمحليةالتقاليددعم•

األشملالمجتمعإلىلتصلالفوائدنطاقتوسيع•

المحليةاالقتصاديةالفوائد•

المحليةالسوقروابط•

البيئيةالمواردحماية•

تستضيفأفضل،شكلبللمنطقةالثقافيوالتراثالتقاليدفهممنتمكنناالتيالبطيئةالسياحةفعالياتيخصفيما

."الكالسيكيةالموسيقىمهرجان"صيفكلفتحية



وتستند ،لذلكالمقومات التي تؤهلها جميع تمتلك حيث أنهاجزيرة وايت لنفسها كوجهة بطيئة روجت 

مقترحة المن حيث أماكن اإلقامة واألنشطة والبطيئةاستراتيجيتها على معايير السياحة المستدامة 

احة الخاص بهذا ولذلك سمي دليل السيعلى دليل السياحة البطيئة أخيًرا، تعتمد الجزيرة و. والفعاليات

.(Slow Wight)المقصد بوايت البطيئة 

الرابعالفصل  بطئسياحيعرضذاتوجهات

المملكة المتحدة-جزيرة وايت

زيارة كل إنش في مجموعة من الخيارات لمساعدة الزوار على المستدام حيث توفر التنقل تروج الجزيرة لفكرة 

.                                                                                                               الجزيرةميالً من 13× 23

.

مشاهدةوةالبطيئالمغامرةأنشطة:وايتجزيرةفيبهاالقياميمكنالتيالبطيئةالسياحةأنشطةبعضتوجد

.والمشيالمائيةوالرياضاتواإلبحارالخيلركوبواألسماكصيدوالدراجاتركوبوالطيور

الساحليةنادقالفحيثالبطيئةالسياحةمعاييرمعتتناسبالتيالمؤسساتمنكبيرةمجموعةوايتجزيرةتقدم

الخدمةذاتيةمذهلةالالعقاراتوواإلفطارالمبيتتوفرالتيالعاليةالجودةبتتميزالتيواإلقامةالساحرةالتقليدية

اإلقامةمنعديدةأشكالوتوفر.التخييمومواقعالعطالتمنتزهاتفيالموجودةللعائالتالمناسبةوالمرافق

.مزرعةفيإلقامةامثلالبطيئة

جموعاتمالسياحيجدأنالممكنمنو،والمتباينةالفريدةوالشواطئالطبيعيةالمناظرالمحلياإلنتاجيعكس

لعشاقليلدوللمقاصد.الجزيرةفياألصيلالطعامبمذاقويستمتعوامحلياالمنتجةالطعاممكوناتمنمتنوعة

.والشرابللطعامالمجانيالمحليالجزيرةدليلوهو."وايتنكهة"يسميالطعام

السكانيالتعداد

2018تعدادلوفقا141,538

األوسمة واالستراتيجيات

لليونسكو    المحيط الحيوي التابعة محمية •

وايت  بزيارة جزيرة قم •

سفير ،ةمفتاح فيكتس الجنوبيبطاقة الخضراء ومخطط مخطط النجمة : السفر المستدامةإجراءات •

.ودليل السفر البطيءالسفر ونصائح التعريف 

أخريمعلومات

الطهوفنبرازإعنفضالً ،عليهاوالحفاظوبيئتهاللجزيرةالبطيئةالحياةوتيرةإظهارعلىالترويجيركز

.المحليةوالحياة

"يئةالبطاحةالسي"معاييرتبعيبعضها،العاممدارعلىوايتجزيرةفيوالمهرجاناتالفعالياتمنالعديدتقام

جرةوشالجازاسبوعنهايةوعطلةللمشيوايتجزيرةمهرجان:بهاتنفذالتيوالطريقةالموضوعحيثمن

.وغيرهموايتفيوالمشياإليقاع



عنزوارللتُكشفحيثبطيئةكوجهةلنفسهاتروجسويسرافيسياحيةمنطقةأولهيمورجيس

.ذلكغيرووثقافتهموبيئتهمالرئيسيةأنشطتهمبفضلوذلك.مامكانالكتشافبطيئةالالطرق

امرجعً يسمورجمنطقةجعلأجلمن"البطيئةالوجهة"يسمىبرنامجبتنفيذقامواذلك،إلىباإلضافة

.البطيئةالسياحةعنونموذج

الرابعالفصل  بطئسياحيطابعذاتوجهات

سويسرا-مورجيسمنطقة 

وذلك،والحافالتالدراجاتمثلالمستدامةالتنقلوسائلخاللمنالتنقلعلىالزوارمورجيسمنطقةتشجع

.الخاصةالسياراتاستخدامبتجنبللزواريسمح

ثقافيةعالياتفبينمنتتنوعاألنشطةمنكبيرةمجموعةوتوفرلالهتمامالمثيرةبالمواقعمليئةمورجيسمنطقة

منوالعديدرةالبحيوجودبفضلوذلكبتنوعهاالبيئةتتميزو،رياضيةفعالياتأوالخمورلتذوقأوفعاليات

.المنطقةفيوالمتاحفالكروممزارع

فيعال  وىبمستالمنطقةفيالفنادقتتميزو،الجودةعاليةاإلقامةأماكنمنكبيرةمجموعةمورجيسمنطقةتقدم

الفنادقعظممتتركزو،والحداثةالراحةبينتجمعالتيالفنادقمنكبيرةمجموعةالمنطقةتقدمكماالضيافةمجال

:البطيئةلسياحةالمعاييرفقًاوو.األلبجبالعلىإطاللةجميعهاوتوفرجنيف،بحيرةمنبالقربالمدينةوسطفي

.محليينسكانيمتلكهاالمؤسساتمعظم

الطهيفنالةأصتظهر.الكتشافهاالزائرينالحرفيينمنالعديديدعوحيثالطهي،فنبأصالةالمنطقةتتميز.

خمورصنعومكريتينيومزرعة،فيجنيرونومي،فريجوبيتيتولو،دوفوكسللسيدالمحليةالمنتجات:في

.الساحل

السكانيالتعداد

.2018تعدادوفقًا82,632

واالستراتيجياتاألوسمة

بالفيتسيونسكو•

مورجيسمنطقةسياحة•

السويسريةالخضراءمورجيسمدينة•

أخريمعلومات

وضعهاعنبوضوحتعلنالتيسويسرافيبالفرنسيةالناطقةاألولىالمدينةهيمورجيسمدينة

سفروالالبطيءوالنومالبطيءالطعام:بطيئةجهاتأربعةعلىترويجهاوتركزبطيئةكوجهة

.البطيءوالخمورالبطيء

البالدفياألولىهةالوجبالفعلاآلنوهيسويسرافيالبطيئةللسياحةحقيقيًامركًزاتصبحأنالمنطقةتريد

.لرسالتهاركالمشتالقاسمهيالبطيئةالسياحةلجعلوذلك،"البطيئةمورجيسمنطقةوجهة"شعارتحملالتي

الطهيوفنيالثقافالتراثالكتشافالسياحلدعوةواالحتفاالتالفعالياتمنالعديدمورجيسمنطقةفييوجد.

الخمورتذوقواألطعمة،خبراءسبت:واالحتفاالتالفعالياتهذهوتشمل،البطيئةالسياحةبطريقةلمنطقةافي

.وغيرهمالخريفوسوقتوليب،ومهرجانالجديدة،



تشجيعوالبطيئةالسياحةتطويرعلىالسياحيةاستراتيجيتهاومارنسينركزت،2019عامفي

المنطقةعموقمراعاةمعالبيئةعلىثؤثروبالكادمستدامةبطريقةبالمنطقةاالستمتاععلىالزوار

البطيئةاحةالسيمنظورلتطبيقجيًدامثااًل الوجهةهذهوتمثل.فرانسدوإيلمنبالقربالمتمركز

.الحضريةالمناطقمنقربهامنرغمب

الرابعالفصل  بطئسياحيطابعذاتوجهات

فرنسا -سين ومارن

ارالزووتشجيعدعوةخاللمنوذلك.البطيئةالسياحةتطويرزيادةإلىتهدفومارنسينمقاطعةكانت

هذاصبحأالمثال،سبيلعلى.إقامتهمأثناءبالطعامواالستمتاعوالدراجاتبالقواربومارنسينالستكشاف

ومارنسينقطارمحطاتفيالموجودةالدراجاتركوبطرقمنللعديدالسابقالتطويرخاللمنممكنًا

.المختلفة

لريف،افيالخيلركوبيشملوبعضها.األصيلةالبطيئةالساحةوأنشطةتجاربمنالعديدومارنسينتوفر

مةاألطععلىوالتعرفالمختلفةالطرقعلىالدراجاتوركوبزورقركوبأوبحريةبرحلةواالستمتاع

باإلضافة،مارنوسينلقرىالثقافيوالتراثالتاريخالكتشاففرصةذلكويوفر.المحليةوالمنتجاتاألصلية

.المنطقةفيالسياحيةالمواقعأجملإلى

الفنادقنأماكعناالبتعادفييرغبونالذينوالزوارللسياحالنمطيةغيراإلقامةأماكنمنكبيرةمجموعةتوجد

.والبطيئةمةالمستداالسياحةنهجعلىأكبربشكلتركزالتياإلقامةأماكنمنجديدةأنواعوتجربة،"التقليدية"

أوشرنقة،الفكرةمنالمستوحاةللصوتالعازلةالخيامأواألشجار،بيوت:المثالسبيلعلىاالماكنهذهوتشمل

الفقاعيةالفنادقأوالكرفانات،أوالشكل،مخروطيةالخيامأوفاخرة،سكنيةمراكب

والزوارينالمسافردعوةهيالبطيئةللسياحةالترويجومارنسينإقليمخاللهامنيسعيالتيالطرقإحدىمن

التقليديةلوىالحأوكولومييهالبريجبن:فياألطعمةتلكتتمثل.المحليةالمأكوالتوتذوقالراحةمنقسطألخذ

.نموربلديةمن

السكانيالتعداد

.2019لتعدادوفقا1,397,665

واالستراتيجياتاألوسمة

لليونسكوالتابعةبروفينبلدية•

لليونسكوالتابعةفونتينبلوبلدية•

ومارنسينسياحةجاذبيةمجلس•

أخريمعلومات

الوقتبأخذ"نالزائريالكتيبهذايوصي.ومارنسينومعالمنشطةأبعضعلىالضوءالسياحيكتيبهايسلط

."الخالبةبالطبيعةاالستمتاعأوالطعاممنوطابلذماوتذوقواالستماعالتأملفيالكافي

مدارعلىةمستمرفعالياتهيالعملوورشوالمعارضوالمهرجاناتالطعامتذوقوفعالياتالثقافيةالفعاليات

قبو:لمثالبطيءالسياحةمفهوممعاييرمعتتناسبالتيالفعالياتمنقليلعدديوجدو.ومارنسينفيالعام

.الربيعكلماتومهرجانتبيرديريليومهرجانالجازموسيقي



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

المحتويات

البطيئةلبرامج السياحة األربعة الرئيسية المكونات 

فيتادولشي-منجم للذكريات

إيكوترفواجير-أبروتسوواليوجا والمشي لمسافات طويلة في رحلة الرفاهية 

كم زيرو تورز -توسكاناالوقوع في حب 

لوبيرونتجربة نجد 

جولة الطعام والخمور في كرواتيا وسلوفينيا  -ترفلريسبونسبل

للرحالت مونددي فواياجوروكالة -ألنتيجومن نهر دويرة إلي 



الخامسالفصل البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

المكونات األربعة الرئيسية لبرامج السياحة البطيئة

.سمح للمسافرين باالستمتاع بالمناظر الطبيعية بحواسهم الخمسوتبرامج سياحية مرنة ولها وتيرة ثابتة

.رغبات المسافرين في كل خطوة في الرحلةالبرامج تلكوتراعي 

للتأمل والتفكير تالوقأيضاوتتيح . البيئة والمواقع المختلفةفي التعرف علي برامج سياحية توفر وقتًا كافيًا للمسافر للتعمق

.والتنمية الشخصية

ة الهندستتناسبيجب أيضا أنويجب تصميم المساحة وتقديم الخدمة بعناية. سياحية توفر أماكن توقف للمسافربرامج

.تجربة متكاملة وممتعةلكي نحظى باالهتمام الكامل بالتفاصيل؛ومن الضروري .المعمارية والديكور مع المناطق المحيطة

قة أن وتجعل المسافرين يقدرون حقيبرامج سياحية تقدم الطعام المحلي والتقليدي الذي يستخدم في طهوه المنتجات المحلية

.يعهاجميجب أن تتناسب قوائم الطعام مع األذواق. الطعام قد تم إعداده بحب وعناية، وبالتالي يتطلب وقتًا لتذوقه وتجربته



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةسياحيةلبرامجالرئيسيةاألربعةالمكونات

للذكرياتمنجم 

فرصةنللمسافرييتيحألنهالبطيئةالسياحةلبرامججيدمثالهوالبرنامجهذا

نقلوسيلةلدراجةاتعتبرو،بالدراجةتنقلهمأثناءوثقافتهاسردينيامعالمفيالتمعن

.للبيئةصديقة

لركوبخبراءمرشدينبصحبةرحلة:النوع•

الدراجات

أقصىكحدشخًصا18:المجموعةحجم•

أيام8:المدة•

محليةنجومثالثفنادق:اإلقامة•

المعالمومشاهدةالدراجاتركوب::األنشطة•

ثقافيةوزيارات

للفرديورو1.190:السعر•

.نياسرديغربجنوبفيسياحيمرشدبصحبةبالدراجةجولة•

النائيةالطرقفيالدراجةركوب•

.الخالبوالجمالالمرورحركةانخفاضبتتصفطرق•

.ةالمحليالضيافةلتجربةعائليًاُمدارةساحرةإقامةأماكن•

.يةالمحلوالخمورالمثاليةاألطباقلتذوقمختارةومطاعمفنادق•

السياحة:ومنهااألنشطةمنكبيرةمجموعةتضمكاملةإقامة•

.الطعاموتذوقوالطبيعةالنشطة

وحماسيوناالطالعواسعينومتعاونونأشخاصالرحلةيقود•

إيطاليا

المرشدون السياحيون

دولة
(الشركة)

، إيطالياسيردينيا

الوجهة



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

المتنوعةالبرامج السياحية 

هذه البرامج المتنوعة مقترحات والهدف منهم تقديم اإللهام ونشر األفكار وتوضيح كيفية اعتماد وتطبيق مفاهيم برامج السياحة البطيئة *

(ليالي7-أيام8):األصليالبرنامج

الطبيعيةبالمناظرستمتاعباالليسللمسافرينيسمحالبرنامجهذا.سردينياجنوبالستكشافبريةرحلةإقامةإليباإلضافة،بالدراجةسردينياالكتشافمصممةأسبوعلمدةالسياحيالمرشدبصحبةجولة

.المحليةاإلقامةأماكنفيواإلقامةالثقافيةالمواقعزيارةخاللمناإليطاليةالثقافةفيبالتوغلأيًضاولكنفقط،للطريق

 ليالي3-أيام4) نصف جولة : 1برنامج(

تقصير المدة إلى نصفالخطة المحتملة هي 

.أسبوع والتركيز على جزء واحد من الطريق

(ليالي3-أيام4)جولةنصف:2برنامجA

نصفإلىالمدةتقصيرهيالمحتملةالخطة

.الطريقمنواحدجزءعلىوالتركيزأسبوع

(ليالي7-أيام8)سردينياشمالإليجولة:3برنامج

ذاتوالطرقبالقرىالمرورالمحتملالبرنامجيتضمن

.سردينيامنالشماليالجزءفيالخالبةالمناظر

 4)1سردينياشمالإليجولة:4برنامج

(ليالي3-أيام

ذاتوالطرقبالقرىالمرورهيالمحتملةالخطة

.سردينيامنالشماليالجزءفيالخالبةالمناظر

 4)2سردينياشمالفيجولةنصف:5برنامج

(ليالي3-أيام

المناظرذاتوالطرقبالقرىالمرورهيالمحتملةالخطة

.سردينيامنالشماليالجزءفيالخالبة

الدراجةركوبعلىتركزجولة:6البرنامج

والرفاه

أنشطةمنواحديومإضافةهيالمحتملةالخطة

وجلسات(الصحيالمنتجع)السباجلساتمثلاالسترخاء

الفنيةوالحرفالمحليةوالفعالياتوالعروضاليوغا

.األصليةالجولةفعالياتمنوالمزيدالتقليدية



الخامسالفصل 
البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

-أبروتسوالرفاهية واليوجا والمشي لمسافات طويلة في إيطاليا رحلة 

إيكوترفواجير

واكتشافالستكشافتجربةيخلقألنهالبطيئةالسياحةلبرامججيًداخياًراهذا

يتكون.يةالشخصوالتنميةباالستبطانالمتعلقةاألنشطةبينالجمعخاللمنوجهة

فيتسوأبرومدينةالزوارخاللهايستكشفأيامثالثةمدتهاجولةمنالبرنامجهذا

ودروسوالتأملاليوغاجلساتمثلأنشطةالجولةهذهوتشمل.إيطالياجنوب

العوالقالكنائسالكتشافوالتنزهنصيرالطبيعةالرسمإليومدخلالطبخ

.أبروتسوفيالطبيعيةوالمناظروالقصور

.ةكاملة ومتنوعة تجمع بين الطبيعة والثقافة والرفاهيإقامة •

.قرى القرون الوسطىزيارة •

.غير الملوثةالطبيعةفي قلب االنغماس •

.الطبخ وتذوق المنتجات المحليةدروس •

.في عقارات السياحة الزراعيةاإلقامة •

فرنسا

مرشد سياحي

الدولة
(الشركة)

إبطاليا، أبروتسو

الوجهة

مرشدينبصحبةرحلة:النوع•

15إلي8من:المجموعةحجم•

شخص

أيام3:المدة•

الزراعيةالسياحةعقارات:اإلقامة•

،اليوجاوتدريبالتأمل:األنشطة•

.الطهوفن

للفرديورو440من:السعر•



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

المتنوعةالبرامج السياحية 

هذه البرامج المتنوعة مقترحات والهدف منهم تقديم اإللهام ونشر األفكار وتوضيح كيفية اعتماد وتطبيق مفاهيم برامج السياحة البطيئة *

ليالي2-أيام3(:األصليالبرنامج)

وجبات صحية تعتمد على الفاكهة سيستمتع المشاركون بالثالثة خالل هذه األيام ،الرفاهيةفضالً عن االستمتاع بأنشطة الطهي، مصممة الكتشاف الثقافة اإليطالية واالنغماس فيها وفن وليلتين جولة لمدة ثالثة أيام 

.وأنشطة التأمل الواعيباإلضافة إلى ممارسة اليوجا الطازجة، والمنتجات 

 6-أيام7)جولة األسبوع الواحد  : 1برنامج

(ليالي

يسمحبديالً هوواحدأسبوعإلىالبرنامجمدةإطالة

.أكثرحةمريبوتيرةالبرنامجبهذاباالستمتاعللمسافرين

فيهانفساألنشطةتمارسلوقتإيجادفيالفكرةوتتمثل

فيبعمقباالنغماسللمشاركينيسمحممااطول،وقت

.التجربة

 التي تضمجولة األسبوع الواحد : 2برنامج

(ليالي6-أيام7)بزيارات ثقافية  

ة مدة إطالمع الثقافية، األنشطة يتضمن هذا البرنامج بعض 

طة في الجمع بين األنشفكرة البرنامج تتمثل . البرنامج

مة مثل زيارة القرى القديالثقافية، األصلية والزيارات 

والمتاحف والمواقع التاريخية وما إلى ذلك من أجل السماح

.جهةللمشاركين باالندماج في المجتمع المحلي وتاريخ الو

 أيام7)جولة أسبوع الخضراوات والنباتية : 3برنامج-

(ليالي6

على فن الطهي الصحي يركز ومتنوع األنشطة الخيار هذا 

التنوع هذا سيسمح . والخضروات

ي فن الطهي باالنغماس ففنون تعلم لالمتحمسين للمشاركين 

الطهي في هذه الوجهة أثناء االستمتاع باألنشطة المتعلقة 

بصرف النظر عن أنشطة. بالصحة في جو طبيعي وبطيء

تذوق مثل اليشمل هذا الخيار أنشطة يمكن أن البرنامج األصلية، 

.وزيارة المزارع المحلية وما إلى ذلكالطهي و

والمشيالدراجاتركوبجولة:2برنامج

(ليالي6-أيام7)أسبوعلمدةطويلةلمسافات

،العجلركوبيتضمنحيثاألنشطةمتنوعالخيارهذا

المنطقةباكتشافللمشاركينالتنوعهذاسيسمحو

مرشدبصحبةبجولةالقياممنيمكنهمممابالدراجة،

.مختلفةالوجهةمناطقإلىمرشدبدونأوسياحي

 في األنشطة الرفاهية أسبوع : 5برنامج

(ليالي6-أيام7)يوكو شينرين 

النشاطويضماألنشطةحيثمنمتنوعالخيارهذا

،(ابةالغفياالستحمام)وكويشينرينالشهيرالبطيء

ءلالسترخاالغابةفيترفيهيةرحلةعنعبارةوهو

.والرفاهية

13-يوم14)البطءشديدةسياحيةجولة:6برنامج

(ليلة

تجعلهالتيالجديدةاألنشطةمنالعديدالبرنامجهذايتضمن

بعضالبرنامجيشمل.المنطقةالكتشافاألفضلالخيار

،(الصحيوالطعامالواعيالتأمل)مثلاألصليةاألنشطة

والزياراتالدراجاتركوب:مثلاألخرىاألنشطةوبعض

عيشأجلمنذلك،إلىباإلضافة.الطهيوأنشطةالثقافية

لالستمتاعكاف  وقتتوفيريجبحقيقيةبطيئةتجربة

.أسبوعينلمدةالبرنامجسيستمرلذاوالبيئة؛باألنشطة



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

توسكانافي حب الوقوع 

غذاء ال)االستدامة : أبعاد السياحة البطيئة مثلاختير هذا البرنامج ألنه يشمل 

ثناء سينغمس الزوار في عملية حصاد العنب أ)والعاطفة ( والعضويالمستدام 

وقت مع االستمتاع بال)األصالة و( االستمتاع بمزارع الكروم والمناظر الطبيعية

(.يئةسيستمتع الزوار بهذه الجولة بطريقة بط)البطء و، (المجتمعات المحلية

أياممسةخلمدةتوسكاناإلىالسفرعندفريدةتجربةفياالنغماس•

العنب،مزارعزيارةتجربة:اآلتيةاألنشطةوممارسةفي

بطيئة،والالمستدامةالمأكوالتتوفيروالمزارعين،معوالتواصل

شافواكت،المحليةالصحيةوالوجباتالعضويةالخموروتذوق

.والتاريخيالثقافيالتراث

.العنبحصادتجربةعيش•

.اليوميةحياتهمالمحليينالمزارعينمشاركة•

المساحاتفيمزروعةمحليةمحاصيلمنمعدطعامتذوق•

.الخضراءالمنزلية

.بهمالخاصةالعنبمزارعفيتصنعالتيالخمورتذوق•

.توسكاناثقافةفيتعمق•

إيطاليا

مرشد سياحي

الدولة
(الشركة )

، إيطالياتوسكانا

الوجهة

خاصسياج  مرشد توفير :النوع•

-:المجموعةحجم•

أيام5:المدة•

  عقارات:اإلقامة•
المزارعف 

منتج   وزيارةالطبخدروس:األنشطة•

ارةزيو الكمأةتجربةو النت   ها وتذوقر و الخم

.الثقافيةوالجوالت المحليير  المزارعير  

للفرديورو1,150من:السعر•



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

المتنوعة السياحية البرامج 

هذه البرامج المتنوعة مقترحات والهدف منهم تقديم اإللهام ونشر األفكار وتوضيح كيفية اعتماد وتطبيق مفاهيم برامج السياحة البطيئة *

(ليالي6-أيام7):األصليالبرنامج

برفقة مرشد ختلفة بأنشطة مالزوار أيًضا سيقوم و،الخموراالكتشاف والتعلم عن فن الطهو وعلم هذا البرنامج مليئ بأنشطة . فيال تقع في منطقة كيانتي كالسيكواإلقامة في تكون وليال  أيام وست مدة البرنامج األصلي سبعة 

.القرى وجلسات تذوق الخمور وتقييم أنواعهاالتاريخية وزيارات وزيارة المواقع تجربة حصاد العنب : مثلمحلي

 في تجربة الوقوع : 2برنامج

13–يوم 14)توسكاناحب 

(ليلة

األنشطةجميعالكتشافبديل

البرنامجفيالمنظمةوالتجارب

هذافكرة.أبطأبوتيرةولكناألصلي،

سيمارسالسائحأنهيالبرنامج

منأكبربسعةولكننفسهااألنشطة

فيالمشاركينسيساعدوذلكالوقت

.والبيئةالثقافةفيالتعمق

 لتعرف علي وجهتي لأسبوعين : 2برنامج

(ليلة13-يوم 14)توسكانا 

منطقتيناكتشافمنلزواراالبرنامجهذاسيمكن

:أسبوعينإليالبرنامجمدةوستقسمكيانتيفي

فيفيالفياإلقامةستكوناألول،األسبوعفي

يفالسياحسيقيمالثاني،األسبوعفيو.كيانتي

.توسكانافيأخريمنطقةمنبالقربأخرىفيال

منالمزيداكتشافمنالزوارسيتمكنبالتالي

.الطهوفنعليوالتعرفتوسكانافياألماكن

 الجولة -توسكاناتجربة الوقوع في حب : 3برنامج

(  ليالي6-أيام7)النباتية 

للزواربديالً البرنامجهذايكونأنيمكن

جربةوتاالستمتاعفييرغبونالذينالنباتيين

يشعروننفسهالوقتوفيتوسكاناأنشطة

هذاسيشملو.السياحيالفوجفيباالندماج

لألشخاصالمالئمةاألنشطةجميعالبرنامج

احتماليةأيًضاهناكوستكونالنباتيين،

.أسبوعينإلىالبرنامجمدةإلطالة

 تجربة الوقوع : 4برنامج

ل بالتنق-توسكانافي حب 

(  ليالي7-أيام8)المستدام

حيثمنمتنوعالبرنامجهذا

منالمشاركينوسيمكناألنشطة

توسكاناحبفيالوقوع

المستدامالتنقلوسائلباستخدام

الكهربائيةالدراجاتمثل

وركوبالخيلوركوب

،(كهربائيةدراجة)السيجواي

.وغيرهم



الفصل الخامس البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

تجربة نجد لوبيرون

ريدونيلمنومثالية،بطيئةسياحةللبرامجمجموعةلوبيروننجدتجربةتقدم

وقتًايةتمضويفضلونومسؤولة،مستدامةبطريقةواكتشافهالمكاناستكشاف

برنامجبينتجمعوأسبوعتجربةالهذهتستغرقو.بالطريقالستمتاعافيطوياًل 

منواسعةةمجموعللزائرينلتقدمالليونةمنمناسبومستوىجيًدا،تنظيًمامنظم

.فرنسافيبروفنسالكتشافالنشاطات

تجربة نجد لوبيرون

سياحيمرشدمعرحلة:النوع•

شخص14ل10من:المجموعةحجم•

أيام8:المدة•

صغيرعقار:اإلقامة•

لألسواق،زياراتثقافية،زيارات:النشاطات•

المنتجاتوتذوقللمزارعزياراتتمشية،جوالت

مصانعزيارةطويلة،مسافاتمشيالزراعية،

.روالخموتذوقروالخم

فردلليورو3300:السعر•

أنفسهمالمنظمينبصحبةالطالبحسببرنامج•

الوجهةفيالكاملاالنغماس•

والطبيعةاألكل،وفنالثقافة،بينتجمعمتنوعةإقامة•

متشابهةأفكارلهمالمسافرينمنصغيرةمجموعة•

وحماسيوناالطالعواسعينومتعاونونأشخاصالرحلةيقود•

ليونة•

وتاريخيةوفاخرةثقافيةرحلة•

البروفنستجربة بنكهة استرخاء وسكينة•

فرنسا

منظم الرحلة

(الشركة)دولة

البروفنس، فرنسا

الوجهة



الفصل الخامس البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

برامج سياحية متنوعة

هذه البرامج المتنوعة مقترحات والهدف منهم تقديم اإللهام ونشر األفكار وتوضيح كيفية اعتماد وتطبيق مفاهيم برامج السياحة البطيئة *

 ألسواق، تتضمن هذه النشاطات زيارات ثقافية، وزيارات لوثمانية أيام منظمة تنظيًما جيدًا و مليئة بالنشاطات الكتشاف منطقة لوبيرون (  ليالي7–أيام 8)البرنامج السياحي األصلي

. وجوالت تمشية، وزيارات للمزارع وتذوق المنتجات الزراعية، والمشي لمسافات طويلة بدون عناء، وزيارات لمصانع الخمور وتذوقها

 تجربة نجد : 1البرنامج المتنوع

–يوًما 14)لوبيرون في أسبوعين 

برنامج بديل الستكشاف(ليلةً 13

النشاطات والتجارب جميعها 

الُمنسقة في البرنامج السياحي

ة فكر. األصلي، لكن بإيقاع أبطأ

هذا البرنامج مماثلة للبرنامج 

األصلي، لكن مع إضافة وقت 

أطول، مما يتيح للمشاركين أن 

قافة ينغمسوا بأنفسهم بعمق في الث

.  والبيئة

 تجربة : 2البرنامج المتنوع

الخمور والطعام في لوبيرون 

هذا (ليالي7–أيام 8)

مختلف من حيث البرنامج 

األنشطة التي تركز على 

تجربة الطعام والخمور، 

طقة ليس فقط الستكشاف المن

بل أيًضاالبارزة، ومعالمها 

ل الستكشاف تقاليد فن األك

. الخاصة بها ومنتجاته

هذا البرنامج يتضمن و

:  نشاطات، مثلالسياحي 

، وبرامج الطهي، التذوق

وحصد العنب، وزيارة 

بواسطة مزارع العنب 

.الكهربائيةالدراجات 

 تجربة : 3البرنامج المتنوع

الخمور والطعام في لوبيرون 

هذا (ليلةً 13–يوًما 14)

اني البرنامج امتداد للبرنامج الث

يوًما، 14حيث تستغرق الرحلة 

من أجل السماح للمسافرين 

باستكشاف المنطقة بطريقة

. أكثر عمقًا وبطئا

 تجربة : 4البرنامج المتنوع

رون التنقل المستدام في نجد لوبي

البرنامج هذا (ليالي7–أيام 8)

مختلف من حيث األنشطة التي

وا يخوضللمشاركين أن تتيح 

دام باستخلوبيرون تجربة نجد 

:  مستدامة، مثلوسائل تنقل 

ركوب الدراجات الكهربائية 

.واألحصنة  والسيجواي

 5البرنامج المتنوع  :

م تجربة التنقل المستدا

14)في نجد لوبيرون 

هذا (ليلة13–يوًما 

البرنامج امتداد 

حيثالرابع للبرنامج 

14تستغرق الرحلة 

من أجل السماح يوًما، 

اف باستكشللمسافرين 

ر المنطقة بطريقة أكث

وبطئاعمقًا 



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

جولة الطعام والخمور في كرواتيا وسلوفينيا

نهجتبعتعطالتتنظيمفيمتخصصةبريطانيةشركةهيترفلريسبونسبل

شركةئةأربعمامنبأكثرالمسافرينتربطمطابقةخدماتتوفرحيثاالستدامة،

لوفينياوسكرواتيافيوالخمورالطعامرحلةوتناسب.ومتخصصةصغيرةسفر

لوجهة،لالمحلياألكلفنعلىوالتعرفاالستكشافيحبونالذينللمسافرين

داخلسافرينللميتسنىشهرة،أقلأوربيتيندولتينثقافةعلىالتعرفوبجانب

راءوالخبالسكانمعالدردشة:مثلمتنوعةنشاطاتيجربواأنصغيرةمجموعة

فيةالريالحياةفيبأنفسهمواالنغماسالعضوية،المزارعوزيارةالمحليين،

لوجيةأيدويناسبألنهالسياحيالبرنامجهذااختيرلهذاأبطأ؛بإيقاعوأسرارها

..البطيئةالسياحة

ومرشدينسياحيمرشدبصحبةرحلة:النوع•

محليين

شخص20إلىشخص16من:المجموعةحجم•

أقصىكحد

أيام10:المدة•

ون،بانسيأوعائلة،تديرهصغيرةفندق:اإلقامة•

إفطارمعغرفةأو

تذوق الخمور، وتذوق العسل، وتذوق: النشاطات•

، وتذوق الجبن، وزيارة ةزيت اليقطين والكمأ

المعالم، وزيارات ثقافية، وزيارة المتاحف 

.واألماكن األثرية

يورو للفرد3300يبدأ من : السعر•

أيامعشرةتستغرقوخمورطعاملتجربةرحلة•

.محليينخبراءوسياحيمرشدبصحبةصغيرةمجموعات•

.(اعمالمطمالكيالمزارعين،المنتجين،)المحليينالسكانمقابلة•

وروالخماإلقليميةاألطباقلتجربةعائالتتديرهامختارةمطاعم

.المحلية

المملكة المتحدة

منظم الرحالت

(التي تقع بها الشركة)دولة

كرواتيا)منطقة إستريا وكفارنير 

(وسلوفينيا

الوجهة



Variation 1: 

Food and wine 

Experience -

two weeks (14 

days – 13 

nights)

An alternative to 

experiencing the original 

package at a slower 

pace. The idea is would 

be to do the same 

program with more time, 

allowing the travellers to 

immerse deeply in the 

culture and environment 

of the destinations. 

الفصل الخامس البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

برامج سياحية متنوعة

هذه البرامج المتنوعة مقترحات والهدف منهم تقديم اإللهام ونشر األفكار وتوضيح كيفية اعتماد وتطبيق مفاهيم برامج السياحة البطيئة *

(ليالي10–يوًما11)األصليالسياحيالبرنامج

ى ينغمسوا كاماًل في هذه المتنوعة وتجربتها، حتوق يتضمن البرنامج السياحي رحلة برية تركز على فن األكل وأساليب صنع الخمور، حيث يتسنى للمسافرين التعرف على النشاطات المطبخية والتذ

.الثقافات

 تجربة : 1البرنامج السياحي

أسبوعان -الطعام والخمور

(ليلةً 13–يوًما 14)

البرنامجلتجربةبديلبرنامج

،أبطأبإيقاعاألصليالسياحي

وضعحولتتمحورفكرتهو

منالمزيدبإضافةنفسهالبرنامج

ينللمسافريتيحالذياألمرالوقت،

قافةثفيعميقًاانغماًساينغمسواأن

.وبيئتهاالوجهة

 تجربة الطعام : 2البرنامج السياحي

يوًما 11)والخمور في البيوت المتنقلة 

للبرنامج برنامج بديل (ليلة10–

انية إمكللمسافرين سيتيح األصلي الذي 

المنازلبواسطة الذهاب في رحلة برية 

 .المتنقلة

 تجربة الطعام : 3البرنامج السياحي

11)والخمور و النشاطات التي تعزز الصحة 

على يضيفهذا البرنامج (ليالي10–يوًما 

ة نشاطات متعلقة بالصحالبرنامج األصلي 

البرنامج هي أالفكرة و. النفسيةوالسالمة 

حلية يكون المسافر منغمًسا في المجتمعات الم

ل أيًضا بفقط، فن أكلهم وثقافتها، باستكشافه 

إلى عما حوله، باإلضافةويفصل أن يسترخي 

.  صحيةعادات ممارسة 

 تجربة الطعام : 4البرنامج السياحي

10–يوًما 11)والخمور والثقافة 

هذا البرنامج بعض يضيف (ليالي

ي النشاطات الثقافية للبرنامج األصل

اليب وأسللمسافرين المهتمين بفن األكل، 

.  ةالخمور، وأيًضا اإلرث والثقافصنع 

ة ثقافيزيارات هذا البرنامج يتضمن و

،    للقرى،  واألماكن السياحية،  والمتاحف

 .واألماكن المشوقة األخرى



الخامسالفصل  البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

من نهر دويرة إلى ألنتيجو

الثقافةنبييجمعالذيالبطيئة،للسياحةمشروععلىكمثالالبرنامجهذااختير

يقيمو.بالعنوحصدالخمربصناعةالمتعلقةوالنشاطاتطويلة،لمسافاتوالمشي

سسةمؤفيعضووهو-للسفرالفرنسيةموندديفواياجوروكالةرحالتمنظم

منالبطيئةةالسياحفلسفةمعتتماشىسياحيةبرامج-المسؤولةللسياحةفرنسية

لبرتغال،افيالسياحيالمرشدبصحبةبريةرحلةأثناء.واإلقامةالنشاطاتحيث

ويتذوقوارتغال،البفيالنائيةلألماكنالغنياإلرثيستكشفواأنللزائرينيتسنى

مارةعمحبيتجذبالتاريخيةالفاخرةالثقافيةالرحلةهذهو.هناكالحياةنكهة

بالسحر،ةالمليئالوسطىالعصورأزقةإلىباإلضافةوقالعها،المختلفةالعصور

فينالزائريرغبةالرحلةهذهتحققو.الزائريننفوسفيعميقأثرلهاالتي

الخالبةالمناظرعلىتطلالتيالجوالتبفضلوالسكينة،حولهمعمااالنفصال

.التراساتتعلوالتيالعنبومزارعاألنهاربجوار

يتحدثسياحيمرشدبصحبةرحلة:النوع•

.الفرنسية

فرديسفر:المجموعةحجم•

يوًما11:المدة•

أوعنب،مزرعةفيعقارأوريفي،بيت:اإلقامة•

.بوزادافنادقسلسلة

الخمور،تذوقوثقافية،زيارات:النشاطات•

شراعيمركبمتنعلىبحريةورحلة

للفرديورو1800منيبدأ:السعر•

ة،والتاريخيالثقافية،التجاربتتضمنيوًما11تستغرقرحلة•

.والتذوقية

يفوقتقضاءطويلة،لمسافاتالمشيالعنب،مزارعاستكشاف•

.السكينةوالذهنتصفية

حياةوأسلوبغني،إرثاكتشاف.نائيةأماكنفيطريقرحالت•

.النائيةاألماكنفيسهل

.وتاريخيةوفاخرة،ثقافية،رحلة•

.البالوراحةالذهنتصفية•

.الزحامعنبعيدًاالحقيقي،البرتغالمذاق•

فرنسا

منظم الرحلة

(التي لتقع بها الشركة)دولة

شمال البرتغال ووسطها

الوجهة



امسخالفصل ال البطيئةالسياحةنهجتتبعمنتجات

برامج سياحية متنوعة

هذه البرامج المتنوعة مقترحات والهدف منهم تقديم اإللهام ونشر األفكار وتوضيح كيفية اعتماد وتطبيق مفاهيم برامج السياحة البطيئة *

متنوعةأنواعبينيجمعو.بهاالحياةوأسلوبالبرتغالثقافةالستكشافيوًما،11تستغرقسياحيمرشدبصحبةبريةرحلةالبرنامجيتضمن(ليالي10–يوًما11)األصليالسياحيالبرنامج

.الرحلةأثناءالعالمعنواالنفصالاالسترخاءتسهلالتيللنشاطاتباإلضافةالفاخرة،والتجاربالثقافية،الزيارات:مثلالنشاطاتمن

أصالة : 1البرنامج السياحي

البرتغال الحقيقية أسبوعان

(ليلة13–يوًما 14)

البرتغالالستكشافبديلبرنامج

فيالذهابطريقعنأبطأ،بإيقاع

تكمنو.أسبوعينلمدةطريقرحلة

بالنشاطاتالقيامفيالبرنامجفكرة

أطول،وقتباستغراقلكننفسها

أنللمسافرينيتيحالذياألمر

ئة،والبيالثقافةفيبأنفسهمينغمسوا

فيليلةمنأكثرقضاءإلىباإلضافة

.نفسهاإلقامةمكان

.

 2البرنامج السياحي  :

ع استكشاف البرتغال في أسبو

(ليالي6–أيام 7)

يحيتاألصليللبرنامجبديلبرنامج

ترحالفيالذهابإمكانيةللمسافرين

أنيمكنو.واحدأسبوعخاللبرية

خاللمنالمفضلةمناطقهميختاروا

.األصليالبرنامجخيارات

 3البرنامج السياحي  :

استكشاف البرتغال في 

–يوًما 11)منزل متنقل 

(ليالي10

األصلي للبرنامج برنامج بديل 

ي إمكانية الذهاب فيتيح للمسافرين 

. منزل متنقلبرية بواسطة رحلة 

.

 4البرنامج السياحي  :

ع استكشاف البرتغال في أسبو

6–أيام 7)في منزل متنقل 

(ليالي

يتيح3للبرنامجبديلبرنامج

ةرحلفيالذهابإمكانيةللمسافرين

بواسطةواحدأسبوعخاللطريق

همأماكنيختارواأنيمكن.متنقلمنزل

.األصليالبرنامجمنالمفضلة



الفصل السادس أبرز الفاعليات الدولية التي تربط السياحة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المحتويات

األردن –2020منتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمنطقة الشرق األوسط ووسط أفريقيا 

المملكة المتحدة–فاعليات السفر المتقدم 

المملكة المتحدة–مؤتمر تكنولوجيا السفر أوروبا 

البرتغال–قمة شبكة اإلنترنت 



عمان

www.menaictforum.com/

الفعاليةوصف

المعلوماتاتكنولوجيصناعةمجالعلىتركزسنويةنصففاعليةهوواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيامينامنتدى

لتوفيركنولوجياالتاستخدامعلىويركزاألردن،فيالمنتدىهذايعقدو.أفريقياوشمالاألوسطالشرقلمنطقةواالتصاالت

.إشراقًاأكثرلمستقبلواالستعدادالشباب،تأهيلوإعادةللحياة،أفضلجودة

فيالدولمعظمهاتواجهالتيالُملحةلتحدياتلالتصديعلىلمساعدتناالتكنولوجياكفاءةمدىمناقشةإلىالمنتدىيهدف

كنولوجياالتودورالرقمية،االقتصاداتبناءإعادةوالصحية،الرعايةوالمقلق،البطالةمعدلضمنهامنالحالي،عصرنا

.تمعاتالمجهذهلسكانأفضلحياةفيآملينالمختلفةالمجتمعاتبينالفجوةوسدالشفافية،تعزيزفيالمالية

الفصل السادس أبرز الفاعليات الدولية التي تربط السياحة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ال منتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمنطقة الشرق األوسط وشم

األردن-2020أفريقيا  /www.travelforward.wtm.comلندن

الفعاليةوصف

حواليمعيجتحيث.العالمحولالسفرمجالعلىتركزبريطانية،فاعلياتهيللسياحةالعالميةاألسواقفاعليات

فيمراتللمؤتبكسلمركزفيالدولياإلعالموممثليالحكومات،ووزراءالسفر،مجالفيالمهنيينأكبرمن46000

.السفرمعرضلحضورعامكللندن

هذهتتكونو.احةللسيالعالميةاألسواقفاعلياتمنجزءويعتبرللسفر،رائدتقنيبرنامجهيالمتقدمالسفرفاعليات

.الناشئةالشركاتوعرضالتفاعلية،والمعارضالمؤتمرات،منأيام3يستغرقبرنامجمنالفاعلية

المملكة المتحدة–( Travel Forward)السفر المتقدمعاليةف

الزوارمجتمعبالتحديد(مينا)أفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةتستهدفالتيالفاعلياتهذه

أوحليالت،والتضخمة،وبياناتاالصطناعي،الذكاء:مثلمبتكرة،تقنياتعنتبحثالتيوالشركات

.البطيئةةالسياحفيهبماالسياحةقطاععلىتُطبقأنيمكنبحيثالسيبراني،األمنلمسألةحلول

اتجاهاتأحدثمثلومبتكرة،حديثةتقنياتإليجادتسعىالتيللشركاتخاصبشكلمهمةالفاعليةهذه

الُمعزز،والواقعوالتحليالت،الضخمةوالبياناتالعمالء،وتجربةبالسوق،المتعلقةاألبحاثوآخر

فيهمابالسياحةمجالفيتطبيقهاأجلمناآللة،وتعلماالصطناعي،والذكاءاالفتراضي،الواقعو

.البطيئةالسياحة

https://www.menaictforum.com/
https://travelforward.wtm.com/


لندن

www.ntm.traveltechnologyeurope.com/

ةالفاعليمواصفات
منصةهوو،السفرتكنولوجيامجالفيمهني6000منأكثرويجمعسنويًالندنفيأوروباالسفرتكنولوجيامؤتمريعقد

سياحةالوالعطالتوالسفروالضيافةالمؤتمراتهذهمعظمتناقشحيثالعالمحولوالسياحةالسفرلوكاالتدولية

المؤتمرهذاويعرض.الحجوزاتأنظمةوالسفرتكنولوجياتالمعلوماتوتكنولوجياوالدفعأنظمةواإللكترونيةالتجارةو

األعمال،أتمتهيفالمتخصصينللمورديناإلنترنتعبروالتسويقمحتوىوالتوزيعوالحجزالتكنولوجياتمثلمنتجات

اعليةالتفالذكيةالضيافةوالرفاهية،والصحية،الرعايةوالضافة،،برمجياالعمالءمعالعالقاتإدارةوالترجمة،و

الفصل السادس أبرز الفاعليات الدولية التي تربط السياحة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المملكة المتحدة–مؤتمر تكنولوجيا السفر في أوروبا 

لشبونة

https://travelforward.wtm.com/

الفاعليةمواصفات

وصفهاو،الميًاعالتكنولوجيامجالفيجديدهوماكلعلىويتعرفواليقدمواوالشركاتاألفراداإلنترنتشبكةقمةتجمع

.العالمفيتكنولوجيةقمةأهمبأنهاالبعض

والمستثمرين،ةالجديدالواعدةالناشئةوالشركات،العالمفيالشركاتكبرأومؤسسيالتنفيذينالرؤساءالحضوريقابل

.الرائدينالصحفيينوالمؤثرين،

تناقشوهذايومنافيالصناعيالمجالتواجهالتيالكبرىالتحدياتيناقشونالذينباألفرادالفعاليةهذهوترحب

.البيئةواستدامةللتصميموصوالً العميقةوالتكنولوجياتالبياناتعلوممنبدأً موضوعات

البرتغال-قمة شبكة اإلنترنت 

الحلولاركةمشإلىيهدفالجودةعاليتفاعليمؤتمراتبرنامجهوأوروبافيالسفرتكنولوجيامؤتمر

.السفرقطاعفيابتكاًرااألكثرالرقمية

الحديثةالتقنياتعلىتتعرفحيثالبطيئةالسياحةلشركاتخاصةاألهميةغايةفيالفاعليةهذه

.أعمالهابمجالالمتعلقة

واألعمالكاتللشرالعالميللمجتمعلالنضمامالفرصةللزواريتيحبرنامجاإلنترنتشبكةقمةتقدم

التواصلوويلالتموالتجاريةبالعالمةالدرايةتعزيزعنتبحثالتيالسياحةبقطاعالمتعلقةالناشئة

.البطيئةاحةالسينهجتتبعالتيوالصغيرةالناشئةللشركاتأيًضامشوقةفاعليةهيلهذاوالتعلم

http://www.ntm.traveltechnologyeurope.com/
https://travelforward.wtm.com/
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المحتويات

أسكيب

أوسينتيستيز

إيفانوس

نيكستو

روتموشن

واي واي
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أسكيب

بتحميلينالمحترففتراضيالاواقعالمنشئييقومحيثمنظمةمنصةهيأسكيب

برعليشاهدوهاللمستخدمينسفرهمأثناءالتقطوهابانوراميهفيديومقاطع

مجالفيرائدةالمنصةتعتبرو.وأندرويدإسأوأيألجهزةالهواتفتطبيقات

بعضهاالشركاتبينمعامالتينفذونو،االفتراضيالواقععبرالسفرإتاحة

.والمستخدمينالشركاتبينأوالبعض

مشاركة منصات اقتصادية: الفئة•

المنتجات السياحية والدعاية واالتصاالتوضع مفهوم: مرحلة•

 Website: www.ascape.comالموقع اإلليكتروني•

السياحة البطيئةإمكانية تطبيقها في مجال

مجالفيجديداهاتجوهواالفتراضي،الواقععبراممكانالستكشافالبطيئينللسياحالفرصةأسكيبتتيح

استخدامبابتكاريةبطريقةمالوجهةالبطيئةالسياحةنهجلتجربةالفرصةتتيحمنصةفهيالسياحة

بديلاليعتبرو،ماوجهةفيتجربةخوضروعةمدىوتجربةالوجهةالستكشافالحديثةالتكنولوجيات

.البطيئةالسياحةطابعوينقلماتجربةأومالوجهةللترويج



الفصل السابع
السياحة البطيئةلمفهومالحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة 

أوسينتستيز

الحليةمتجاربخاضواالذينالزوارتربطإليكترونيةمنصةهيأوسينتستيز

منصةالتصممفهي،أكبربشكلمرضيةنزورهاالتيالمدينةجعلوتتُنسى

أثرتركترائعةنشاطاتلتنظيماألعمالرجالصغارمعرحالتوتستضيف

.المدينةزائرينفوسفيإيجابي

منصات االقتصاد التشاركي: الفئة•

وضع مفهوم المنتجات السياحية والدعاية واالتصاالت: المرحلة•

/www.authenticitys.comالموقع اإلليكتروني•

السياحة البطيئةمجالتطبيقها فيإماكنية 

والنهجنفسهافلسفةالتتبعأنهاحيثوتجاربها،البطيئةالسياحةلنشاطاتوالتسويقللترويجمثاليةالمنصةهذه

.فرالسأثناءواالجتماعيةالبيئيةلالستدامةجيدمحفزيجعلهامماالبطيئة،لسياحةباالخاصنفسه

https://www.authenticitys.com/


الفصل السابع

السياحة البطيئةلمفهومالحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة 

إيفانيوس

حسبتجوالبتنظيمللمسافرينتسمحجوائزعلىحائزةمنصةهيإيفانيوس

متض.ةهالوجمكانفيالواقعةالمحليةالسفروكاالتمعمباشرةرغبتهم

منأكثرسافركماوجهة160لشريكةوكالة2000وعضومليونالمنصة

.2009عاممنذالشركةهذهمعشخص500000

.  رحالت سفر حسب الطلب، ومنصات على شبكة اإلنترنت، والمبيعات: الفئة•

إدارة المنتجات السياحية والدعاية واالتصاالت: مرحلة اإلعداد•

www.evaneos.com :: الموقع اإلليكتروني•

السياحة البطيئةمجال تطبيقها في إمكانية 

نشاطاتإيجادرينللمسافيتسنىحيثةمثاليمنصةالبطيئة،السياحةمنظورمن،اإلليكترونيالموقعهذايعتبر

.صغيرةشركاتأومحلينرحالتمنظميوينشئهايصممهابطيئةوخبرات
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نيكستو

مشاهدةتلعيبمفهوموتطبيقالوجهة،فيالزائرينإلشراكمنصةهينيكستو

بالجذأماكنتسويقلوكاالتالمنصةتتيحو.عنهاوالتثقيفالوجهةمعالم

ناءبواأللعاب،وإنشاءبالوجهة،المتعلقةالقصصسردالمختلفةوالوجهات

.المحمولةهواتفهمعلىللمستخدمينتصلالتيالُمعززالواقعخبرات

التكنولوجيا المتنقلة : الفئة•

وضع مفهوم المنتجات السياحية: مرحلة اإلعداد•

/www.nexto.io: الموقع اإلليكتروني•

السياحة البطيئةمجالتطبيقها فيإمكانية 

راض الترويجية لتطبيق مفهوم السياحة البطيئة، ليس فقط لألغوتكنولوجيمنصة نيكستو حل جيد ومبتكر 

ويوفر هذا. لُمعززولكن أيًضا للسماح للمستخدمين باالنغماس كليًا في الوجهة وتجربتها بفضل خواص الواقع ا

. مواقع مما يساعد الزوار على التعرف على الوجهةالتطبيق نظام تحديد ال
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روت موشن 

قاتتطبيتطورالتي(ساس)خدمةمثلتعملالبرمجياتمنصةهيموشنروت

.المميزةالخصائصوالمحتوياتمنعديدةألنواعالداعمةالمخصصةالجوال

جميعفياحةللسيتروجتطبيقاتإنشاءفرصةالتسويقلممثليالخدمةهذهتتيحو

والمتاحفوالقرىالمدنلتستخدمهموشنروتصممو،منطقتهمأنحاء

.تجربتهموتعزيزالمسافرينجذبفييرغبآخركيانوأيوالمتنزهات

تكنولوجيا الهاتف المحمول: الفئة•

االتصال والترويج:مرحلة اإلعداد•

:  الموقع اإلليكتروني •

www.routemotion.com/

السياحة البطيئة مجالفيإمكانية تطبيقها

طبيقاتتتصميممهمةتسهلالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامنصاتأحدموشنروتيُعد

تطبيقيمتصمالممكنمنالمثالسبيلعلىف،األخرىالفاعلةالسياحيةوالجهاتللوجهاتمخصصة

المعلومات،ةمفصلبطيئةوبرامجللسفر،مستدامةوخياراتالمحلية،بالمطاعمتتعلقمعلوماتيقدم

الوجهاتةإدارلمنظميجيدةوسيلةاألداةهذهتكونأنيمكنالبطيئةللسياحةبالنسبةو.ذلكإلىوما

يمكنو،بطيئةالالسياحةتجاربعنالباحثينللسائحينتطبيقاتإلنشاءالسفرووكاالتالسياحية

.معينةجهةلوالبطيئةبالسياحةالمتعلقةالعروضكلعلىللعثورالمسافرونيستخدمهأنأيضا

http://www.routemotion.com/
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واي واي 

والمسافرينينللسائحبالنسبةتقليديةغيركتيباتهياإلرشاديةوايوايكتيبات

اإلرشاديةايووايكتيباتسلسلةفبقراءة،ثنائيةستاتجربةعنيبحثونالذين

وكشففةالمختلالمدنكنوزعنللبحثتفاعليةخياليةتجربةالقارئسيعيش

.الساحرةمعالمهاواكتشافخفاياها

إرشادية وألعابكتب : الفئة•

السياحي والترويج واالتصالنشر فكرة المنتج : مرحلة اإلعداد•

www.whaiwhai.com: الموقع اإلليكتروني •

السياحة البطيئة مجالفيتطبيقهاإمكانية 

سين تحتساعد كتيبات واي واي اإلرشادية على . طابع جديدففكرة التثقيف تأخذ هنا،السياحة البطيئةمن حيث 

.ةوالتعرف علي البيئوفي الوقت ذاته  توفير تجربة مرحةيمكنهم من اكتشاف األماكن مما السائحين، تجارب 

http://www.whaiwhai.com/


(  للترفيه والسفر والسياحة)ماركتينج، كونسلتيج AQAقدو هذه الدراسة 

محتويات هذه . والبحث المشترك لحوض البحر المتوسط" الوطنية للمحروقاتالوكالة "وبرعاية برنامج  ايني األوروبي أجري هذا البحث بمساعدة االتحاد 

وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها تعكس موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة بيرلزلشركة مشروع ميد الوثيقة هي المسؤولية الوحيدة 

. البرنامج

اا


