
                                                                                 الجمهورية العربية السورية  

                                                                                         وزارة السياحة        
 
 
 
 

/ لجنة السياحة والتنافسية/التعاريف المعتمدة من قبل منظمة السياحة العالمية 

 المستخدمة في سلسلة القيمة السياحية للمفاهيم

 

على تقييم حالـة كجهاز فرعي للمجلس التنفيذي  2013منذ إنشائها في عام وجلنة السياحة و التنافسية  تعمل
الثانيـة األساسـي "التنافسـية السـياحية" وحتديـد عواملهـا الرئيسـية. واعتمـدت الـدورة املعرفة حول املفهوم 

 : وهيتعاريف حتقق إطارا شامالً وموجزاً على الصعيد العاملي  والعشرون للجمعية العامة
 

هي نوع من النشاط السياحي يكون فيه الدافع األساسي  )  Cultural Tourismالسياحة الثقافية :  ( 
تعلم واكتشاف وجتربة واستهالك املعـالم الثقافيـة / املنتجـات امللموسـة و غيـر امللموسـة فـي وجهـة للزائر هو 

سياحية. ترتبط هذه املنتجات / معالم اجلذب مبجموعة من املواد املتميزة و السمات الفكرية و الروحية والعاطفيـة 
الفنون و الهندسة املعمارية والتراث التاريخي والثقافي ، تراث الطهـي ، واألدب ، املوسـيقى ،  تشمل التيجتمع للم

 .والصناعات اإلبداعية والثقافات احلية مع أسلوب حياتهم ، ونظام القيم واملعتقدات والتقاليد
 

قائم على الطبيعة النشاط السياحي الالسياحة البيئية هي نوع من  ) Ecotourism(  السياحة البيئية :
الدافع األساسي للزائر  هو مراقبة وتعلم واكتشاف واكتساب اخلبـرة و تقـدير التنـوع البيولـوجي  والذي يكون فيه

والثقافي مع موقف مسؤول جتاه حماية سالمة النظام البيئي وتعزيز رفاهية اتمع  احمللي. السياحة البيئيـة تزيـد 
البيئة الطبيعية واألصول الثقافية بني السكان احملليني والزوار على حـد  وفاظ على التنوع البيولوجي الوعي جتاه احل

 سواء وتتطلب عمليات إدارية خاصة لتقليل التأثير السلبي على النظام البيئي.
 

فيه السياحة الريفية هي نوع من النشاط السياحي الذي ترتبط  )Rural Tourism( السياحة الريفية :  
جتربة الزائر مبجموعة واسعة مـن املنتجـات املرتبطـة بشـكل عـام باألنشـطة الطبيعيـة .والزراعـة ومنـط احليـاة 
الريفية/الثقافة والصيد ومشاهدة املعالم السياحية . جتري أنشطة السياحة الريفية فـي املنـاطق غيـر احلضـرية 

) هيمنة الزراعة واحلراجـة علـى املنـاظر الطبيعيـة 2) كثافة سكانية منخفضة ، 1(الريفية) مع اخلصائص التالية: 
 ) البنية االجتماعية التقليدية ومنط احلياة.3واستخدام األرض 

 

وجهـات ذات  هي نوع من السياحة التـي حتـدث عـادة فـي Adventure Tourism)  ( : سياحة املغامرات
ميزات جغرافية محددة ومناظر طبيعية ومتيل لتترافق مع النشاط البدني والتبادل الثقـافي والتفاعـل و املشـاركة 
مع الطبيعة. هذه التجربة قد تنطوي على نوع من الواقع أو اخلطر احملتمل وقد يتطلب  ذلك جهدًا بـدنيًا / أو عقليًـا 

ألنشطة في الهواء الطلق مثل تسلق اجلبال ، والـرحالت ، والقفـز باحلبـال ، كبيرًا. سياحة املغامرات تشمل عموما ا
وتسلق الصخور والتجديف ، وركوب الدراجات في اجلبال واملشي في األحراش وغوص السكوبا. وبطريقة مماثلة، ميكن 

 املغامرات الداخلية  سياحةممارسة بعض أنشطة 
 



تغطي تلك األنواع من السياحة والتي يكون الدافع األساسـي  ) Health Tourism(  السياحة العالجية :
لها املساهمة في الصحة اجلسدية والعقلية و/أو الروحية من خالل األنشطة الطبية الصحية التي تزيد مـن قـدرة 
األفراد على تلبية احتياجاتهم اخلاصة بحيث يعملون بشكل أفضل كـأفراد فـي بيئـتهم ومجـتمعهم . السـياحة 

 : هو مصطلح شامل لألنواع الفرعية السياحة الصحية والسياحة الطبية. العالجية
 

هي نوع من النشـاط السـياحي الـذي يهـدف إلـى حتسـني  )Wellness Tourism (السياحة الصحية :
وحتقيق التوازن بني جميع ااالت الرئيسية للحياة البشرية مبا في ذلـك اجلسـدية والعقليـة والعاطفيـة واملهنيـة 
والفكرية والروحية . إن الدافع األساسي للسائح في مجال السـياحة الصـحية هـو الوقايـة االسـتباقية وحتسـني 

ياة الصحي  من خالل أنشطة اللياقة البدنية ، وتناول الطعام الصحي ، واالسترخاء، والتدليك وعالجـات أسلوب احل
 الشفاء. 

 

هي نوع من النشاط السياحي الـذي ينطـوي علـى اسـتخدام  )Medical Tourism(  : السياحة الطبية
 التشخيص والعالج والشفاء والوقاية والنقاهة.املوارد واخلدمات الطبية القائمة على األدلة واخلدمات ويشمل ذلك 

 

هي نوع من األنشطة السياحية التي يسافر فيها الزوار لهدف  ) Business Tourism(  :سياحة األعمال 
مهني و / أو جتاري محدد إلى مكان خارج مكان العمل واإلقامة بهدف حضور اجتماع ، أو نشاط أو حدث. املكونات 

وأي نوع الرئيسية لسياحة األعمال هي االجتماعات ، احلوافز واالتفاقيات واملعارض. ميكن اجلمع بني سياحة األعمال 
 سياحي آخر خالل الرحلة نفسها.

 

هي نوع من النشاط السياحي الـذي تتميـز بـه جتربـة  ) Gastronomy Tourism(:  سياحة فن الطهي
الزائر بارتباطها بالطعام واملنتجات واألنشطة ذات الصلة بتراث الطهي وخبرات الطهي املبتكر  أثناء السـفر و قـد 

أخرى مثل زيارة املنتجني احملليني واملشاركة في املهرجانات الغذائية وحضور  تشمل سياحة فن الطهي على أنشطة
دروس الطبخ . وتعد (سياحة النبيذ) نوع فرعي من سياحة فن الطهي وتشير إلى السياحة الهادفة إلى زيارة مـزارع 

 املصدر أو بالقرب منه.وتشمل أيضا  التذوق ، االستهالك و/أو شراء النبيذ غالباً عند  الكروم، ومصانع النبيذ

 

تشير إلى أنشطة السياحة البرية مثل السباحة . ركوب  )  Coastal Tourism(  السياحة الساحلية :  
األمواج ، وحمامات الشمس وغيرها من األنشطة الترفيهية الرياضية الساحلية والتي حتـدث علـى شـاطئ بحـر أو 

 املرافق واخلدمات هي شرط أساسي لدعم السياحة الساحلية .بحيرة أو نهر. أو بالقرب من الساحل كما أن 
تشير إلى األنشطة البحرية األخرى التي جتري في البحـر مثـل التجـوال     ( Maritime Tourism ) السياحة البحرية

 البحري ، اليخوت، القوارب والرياضة البحرية .
تشير إلـى األنشـطة السـياحية مثـل اليخـوت والقـوارب   ) Inland Water Tourism ( السياحة الداخلية املائية :

والرياضات البحرية التي جتري في البيئات التي تقع داخل حدود األراضي الطبيعية وتشمل البحيرات واألنهار، البرك ، 
 واجلداول واملياه اجلوفية، والينابيع ومياه الكهوف وغيرها من املياه امعة تقليدياً.

   

هي نوع من النشاط السياحي الذي  ) Urban / City Tourism(  : )سياحة املدن( السياحة احلضرية
يحدث في املناطق احلضرية التي تتميز بسماتها غير الزراعية واالقتصاد القائم على اإلدارة والصناعة والتجارة 

املدن مجموع واسعة وغير متجانسة من  تقدم وجهات مختلف وجهات املدن . بنيواخلدمات وبكونها نقاط وصل 
 اخلبرات الثقافية واملعمارية والتكنولوجية والتجارب االجتماعية والطبيعية ومنتجات الترفيه واألعمال.

 
 
 
 
 



هي نوع من النشاط السياحي الذي يحدث في مساحة  ) Mountain Tourism (   السياحة اجلبلية :
جغرافية محددة مثل التالل أو اجلبال ذات اخلصائص والسمات املتأصلة في مناظر طبيعية محددة ، 

ويشمل ذلك مجموعة واسعة من األنشطة الطبوغرافيا،واملناخ والتنوع احليوي (النباتات واحليوانات ) واتمع احمللي 
 ضية في الهواء الطلق.الترفيهية والريا

 

تغطي تلك األنواع من السياحة التي لها دور أساسي في  )(Education Tourism:  السياحة التعليمية
حتفيز مشاركة  السائح واكتساب اخلبرة في التعليم ، والتحسني الذاتي والنمـو الفكـري وتنميـة املهـارات . متثـل 
السياحة التعليمية مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات ذات  الصـلة بالدراسـات األكادمييـة و تعزيـز املهـارة ، 

 لرحالت املدرسية والتدريب الرياضي  ومناهج تنمية املهن ودورات اللغة وا
 

هي نوع من النشاط السياحي الذي يشير إلى جتربة السائح  ) Sport Tourism(  : السياحة الرياضية
جتاري وغير جتاري ذات  بالسفر إما للمراقبة واملشاهدة كمتفرج أو املشاركة بنشاط في حدث رياضي عادة مايكون

 طبيعة تنافسية.
 

 حتليلية مع أو بدون حدود إدارية أو الطبيعيةوهي املساحة  Tourism Destination) ( الوجهة السياحية
املشـترك) مـن املنتجـات واخلـدمات واألنشـطة  ي التجمـع ( املوقـع. وه فيها قضاء ليلة واحدة  بحيث ميكن للزائر

. تضم الوجهة العديـد  السياحة لتحليلوحدة أساسية  والوجهة هي  سلسلة القيمة السياحية ضمنواخلبرات 
التواصل لتشكيل وجهات أكبر. وميكـن أن تكـون  و متكنهم منمن املعنيني بالقطاع السياحي وأصحاب املصلحة  

 .الوجهة غير ملموسة في صورتها وهويتها مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في السوق
 

هـي الكيـان   )Marketing Organization Destination Management  ( منظمة إدارة  تسويق الوجهـات
تقـدم تسـهيالت  االتنظيمي الرائد الذي قد يشمل مختلف السلطات واملعنيني بالقطاع السياحي واملهنيني كمـ

للشراكات في قطاع السياحة  بهدف حتقيق تصور مشترك. كما أن الهيكلية  تختلف من سلطة عامة واحدة إلى 
منوذج شراكة عامة / خاصة مع الدور الرئيسي للشروع في التنسيق وإدارة أنشطة متنوعة مثل تنفيذ السياسـات 

 طة التطوير والترويج والتسويق ومكتب األنشطة.السياحية والتخطيط االستراتيجي وتطوير املنتج  وأنش
قد تختلف وظائف منظمات التسويق الدولية من املستوى الوطني إلى املستوى اإلقليمي واحمللي تبعاً لالحتياجـات 
احلالية و احملتملة وكذلك على مستوى الالمركزية في اإلدارة العامة. ليس كل وجهة سياحية لـديها منظمـة إدارة 

 وجهاتتسويق ال
 

املنتج السياحي هو مزيج من العناصر امللموسة وغير امللموسـة   )Tourism Product( املنتج السياحي:
مثل املوارد الطبيعية والثقافية و البشرية ، واملعالم السياحية ، واملرافق ، واخلدمات واألنشطة حول مركـز اهتمـام 

جتربة شاملة للزوار مبا في ذلك اجلوانب العاطفية للزبائن  محدد والذي ميثل جوهر املزيج التسويقي للمقصد ويخلق
 احملتملني. يتم تسويق املنتجات السياحية وبيعها من خالل قنوات التوزيع ولها دورة حياة.

 
 

هـي سلسـلة مـن األنشـطة األوليـة  )Tourism Value Chain(    :  سلسلة القيمـة السـياحية
ألداء قطاع السياحة. و العمليات املرتبطة بهـا مثـل صـنع السياسـات و األساسية وأنشطة الدعم اإلستراتيجية 

التخطيط املتكامل وتطوير املنتجات والتعبئة والتغليف والترويج والتسويق والتوزيع وعمليـات وخـدمات املبيعـات 
ة والوجهة و هي األنشطة الرئيسية لسلسلة القيمة السياحية. أنشطة الدعم تشـمل النقـل والبنيـة التحتيـ

وتنمية املوارد البشرية والتكنولوجيا وتطوير األنظمة والسلع واخلدمات التكميليـة األخـرى التـي قـد ال تكـون ذات 
 صلة بنواة األعمال السياحية ولكن لها تأثير كبير على قيمة السياحة.

 
 
 



هي نتيجـة لعمليـة تنطـوي علـى  )Destination Quality of a Tourism : جودة وجهة السياحة
إرضاء جميع احتياجات السياحة من املنتجـات واخلـدمات ، ومتطلبـات وتوقعـات املسـتهلك بسـعر مقبـول ، فـي 
املطابقة مع الشروط التعاقدية املقبولة بشكل متبـادل والعوامـل األساسـية الضـمنية مثـل السـالمة واألمـن، 

ة واخلدمات. كما ينطـوي علـى جوانـب مـن والنظافة، وسهولة الوصول، واالتصاالت، والبنية التحتية واملرافق العام
األخالق والشفافية واالحترام جتاه اإلنسان والطبيعة والبيئة الثقافية . إن اجلودة هي واحدة مـن احملركـات الرئيسـية 

 .للسياحة التنافسية  وهي أيضا أداة مهنية ألغراض تنظيمية وتنفيذية وإدراكية ملوردي السياحة
 

ن يهـدف   )Innovation in Tourism : (  ةاالبتكار في مجال السياح هو إدخال عنصر جديد أو محسّ
إلى إحضار الفوائد امللموسة وغير امللموسة للمعنيني بالقطاع السياحي وللمجتمع احمللي، وحتسـني قيمـة جتربـة 
السياحة والكفاءات األساسية لقطاع السياحة وبالتالي تعزيز السياحة املستدامة أو التنافسية. إن االبتكـار فـي 

مل املنـاطق احملتملـة ، مثـل الوجهـات السـياحية واملنتجـات السـياحية والتكنولوجيـا مجال السياحة قـد يشـ
والعمليات واملنظمات والنماذج التجارية واملهارات ، العمـارة واخلـدمات واألدوات و / أو املمارسـات لـإلدارة والتسـويق 

 واالتصاالت والتشغيل ، ضمان اجلودة واألسعار
 

 )Tourism Destination  Competitiveness of a ( السـياحيةالقدرة التنافسية للوجهة 
هي قدرة الوجهة على استخدام طبيعتها ، ومواردها الثقافية واإلنسانية والصناعية والرأسمالية بكفاءة لتطـوير 
وتقدمي اجلودة واالبتكار و املنتجات واخلدمات السياحية األخالقية واجلذابة من أجل حتقيق منـو مسـتدام ضـمن رؤيـة 

لقطاع السياحة ، وحتسني وتنويع مكونـات السـوق وحتسـني شمولية وأهداف إستراتيجية ، وزيادة القيمة املضافة 
 جاذبيته وفوائده لكل من الزوار واتمع احمللي وذلك من منظور مستدام.

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


