
1 
 

 

 

 گردشگری و سفر طریق از اقتصاد و مشاغل از حمایت
 بهبود تسریع و COVID-19  اجتماعی و اقتصادی اثرات کاهش جهت در اقدام برای فراخوانی 

 

 

 
 

 

 ترجمه غیر رسمی:

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 9911فروردین-دفتر امور بین الملل

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 فردا سفر کنید#

 

 

 جهانی بهداشت سازمان آن، عضو کشورهای نمایندگان ،UNWTO از متشکل گردشگری بحران کمیته اعضای مشارکت با( UNWTO) گردشگری جهانی سازمان توسط سند این

(WHO)، دریانوردی المللی بین سازمان( ایکائو) کشوری هواپیمایی المللی بین سازمان (IMO)، وابسته اعضای - خصوصی بخش و UNWTO، ها فرودگاه المللی بین شورای اعضای 

(ACI)، کروزمسیرهای  المللی بین انجمن (CLIA)، المللی بین هوایی نقل و حمل انجمن (IATA )جهانی سفر و گردشگری شورای و (WTTC) است شده تهیه. 

 

 0202 آوریل 1 اسپانیا، مادرید،

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 فهرست

 مطالب 

 مقدمه

 ها توصیه ای از خالصه

 ها توصیه

I .اثرات کاهش و بحران مدیریت 

IIبهبودبازیابی و  در تسریع و محرک ها . ایجاد 

III .فردابرای  شدن آماده 

 مرتبط منابع

 

 

 

 

 



4 
 

 

 هـدمـمق



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضطراری وضعیت بی سابقه یک با جهان

 تأثیری منحصر به فرد بر باجهانی   بهداشت

  است. شده روبرو ما معیشت و جوامع

 است هایی بخش جمله از گردشگری و سفر

 رانبح ثیرپذیری را از اینأین تبیشتر که

 هک شغل ها میلیون به توجه با و است تهداش

 الزم حمایت فوری هستند، خطر معرض در

 .است

 هب منحصر ای گونه به نیز گردشگری و سفر

 تالشهای از بخشی تا است شده آماده فرد

 برای بهبود و گردشگری از فراتر جهانیِ

 باشد. بازیابی

 .است اولویت باالترین COVID-19 گیر همه مهار

 شده انجام اقدامات تمام از است متعهد گردشگری

 یزندگ در آن تأثیر کاهش و بیماری شیوع مهار برای

 .کند حمایت افراد

 با( UNWTO) گردشگری جهانی سازمان

 جهانی بهداشت سازمان خود، عضو کشورهای

(WHO)، کشوری المللی بین هواپیمایی سازمان 

(ICAO)، دریانوردی المللی سازمان بین (IMO )و 

 شورای ،UNWTO وابسته اعضای_خصوصی  بخش

 المللی بین انجمن ،(ACI) ها فرودگاه المللی بین

 و انجمن حمل ،(CLIA) های دریاییسفر خطوط

سفر و  شورای و( IATA)المللی  بین هوایی نقل

را برای  نزدیکی همکاری_ (WTTC) گردشگری

اطمینان از واکنشی هماهنگ و مؤثر، آغاز نموده 

 از حمایت در بخش این همبستگی و آمادگی ما است.

 راهمف با بهداشت، فعلی اضطراری وضعیت به واکنش

 الزم برای قرنطینه های زیرساخت ساختن

       

 بهداشتی های مراقبت کارکنان از میزبانیمردم، 

 های مراقبت های بخش به شدن تبدیل یا

 نهیم.می ارج بهداشتی را 

 از با جهانی رکود اجتماعی،-اقتصادی جبهه در

 در حال وقوع است. شغل، ها میلیون رفتن بین

 اقتصادی بخش به عنوان یک گردشگری، و سفر

ه ک حوزه هاست تاثیرپذیرترین از یکی ،پراشتغال

 گردشگری و سفر ارزش زنجیره کل در آن مشاغل

 نپذیرتری آسیب ویژه به . این موضوعاستدر خطر 

 جوامع و جوانان زنان، مانند جمعیت های گروه

 .دهد می قرار تأثیر تحت را روستایی

 و ریفو حمایت به نیاز بنابراین گردشگری و سفر

 و شغل حفظ برایاثرات  ویژه کاهش های بسته

عواقب بدیهی ناشی  اثر در بازار ظرفیت از اطمینان

 از شرایط اضطراری دارد.

 بخش هر از گردشگری اجتماعی و اقتصادی اثرات

 .است چشمگیرتر دیگری اقتصادی
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 گردشگری پذیری آسیب باعث امر این که حالی در

 فرد به منحصر موقعیتی در نیز را آن اما شود می

 تر گسترده اقدامات و ها برنامه به تا دهد می قرار

 . کند کمک بازیابی برای

 را توسعه های فرصت گردشگری جهان، سراسر در

 تمامی در را تفاهم و همبستگی و کند می تقویت

 داخلی گردشگری که همانطور کند، می ترویج مرزها

 بر وهعال. کند می کمک کشور انسجام تقویت به نیز

 در تقویت نیروها در مهمی نقش صنعت این ،آن

 اایف فرهنگی و طبیعی میراث ترویج و حفظ جهت

 از حمایت صدر در که هاست مدت و کند می

 همه این دالیل . است بوده زیست محیط حفاظت

 جهانی بخش نشان می دهند که حمایت از

 وقتی هم و بحرانکنونی  زمان در هم گردشگری

اهمیت بسیار  شوند، ازیابیب مرحله وارد جوامع

  .زیادی دارد

 

به  را گردشگری و سفر COVID-19 گیری همه

 وجود این با. است داده قرار تاثیر شدت تحت

 هتج مجدد اعتبارسنجی و تأمل برای نادر فرصتی

  فراهم مردم و زمین برای بهتر و مجدد رشد

 .کند می

 
 جامعه که زیرا است توجه قابل ویژه اتفاق این

 توسعه هدف 01 تحقق برای سال 01 فقط جهانی

 شده مشخص 0101 برنامه در که (SDGs) پایدار

و ما دهه اقدام را شروع کرده  دارد فرصت - است

ود، ش مدیریت مسئوالنه به طور گردشگریاگر . ایم

طی تکامل ناشی از این بحران، بر  تواند می

تحقق اهداف توسعه  عامل یکاهمیتش به عنوان 

 و معیشت از حمایت و به را افزایش دهد پایدار

 راسرس در نفر میلیونها برای فراگیر فرصت ایجاد

 .جهان
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 توصیه هامعرفی 

 خصوصی بخش ها، دولت از حمایت هدف با ها توصیه این
 بی سابقه اضطراری شرایطمواجهه با  در جهانی جامعه و

 ساختهاست،   COVID-19ه همانک اقتصادی و اجتماعی
 در کشورها از داده هایی این توصیه ها بر اساس. است شده
 و المللی بین های سازمان همچنین و جهان مناطق تمام

 نمی قطعی اما شده تهیه خصوصی بخش های انجمن
 .باشند

 مختلف روشهای به را شورهاک  COVID-19 این، بر عالوه 
 توانایی. داد خواهد قرار تأثیر تحت مختلف درجات و

 یزن سابقه بی بحران این از بهبودی و واکنش برای کشورها
 منابع ها، زیرساخت در تفاوت. بود خواهد متفاوت بسیار

مثال هایی از  سیاسی عوامل یا اقتصادی ظرفیت انسانی،
ی عملیات امکان صورت در حال، این با. امر هستنددالیل این 

 زا اطمینان و بحران تأثیر کاهش به زیر های توصیه ،شدن
 دهد می اجازه بخش به و کمک نموده گردشگری ازیابیب

 مداخالت. کند کمک جامعه تر گستردهبهبود  به تا
 انیجه ازیابیب احتمالی سناریوهای طبق باید پیشنهادی

 و بهداشتی بحران بزرگی و انتظار مورد زمان مدت یعنی
 . مورد مالحظه قرار گیرند اقتصادی

 :دشون می تقسیم اصلی بخش سه به ها توصیه

 اثرات کاهش و بحران مدیریت .0

 بهبودی در تسریع و محرک تهیه .0

  آینده برای شدن آماده .0

 این مهمتر زندگی، بودن خطر معرض در وجود با

 سازمان جهانی اخالق کد اصول ذینفعان که است

 مواردی ویژه به کنند، رعایت را گردشگری جهانی

 گردشگری نکناکار تعهداتو  حقوق به مربوط که

 دهه آغاز با زمان، همین در. باشد کارآفرینان می و

 قرار اهمیت بر گردشگری جهانی سازمان ،اقدام

 تالش های همه در مرکز اهداف توسعه پایداردادن

  کند. می تأکیدبرای بازیابی  آینده

 د:باشمی زیر اصول اساس مبنای بر ها توصیه این

https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
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 و سفر از حمایت .9

 حمایت ،گردشگری

 معیشت و مشاغل از

 است

 

 بخش کنار در گردشگری، که کرد اذعان ابتدا از باید

ین بیشتر که است هایی بخش از یکی نقل، و حمل

به  داشته است. COVID-19 بحران از تآثیرپذیری را

ر دعنوان بخشی با روابط بین انسانی باال، گردشگری 

که از مرزها عبور می کنند بسیار بحران هایی  مقابل

 در این شرایط: آسیب پذیر است.

 و ها محدودیت کشورها، و شهرها کل تعطیلی 
 حمل و گردشگری های بخش سفر، ممنوعیت

 .است رسانده بست بن به را نقل و

 تا گرفته هواپیمایی شرکت بزرگترین از 
 ،روستایی جامعه یک در اقامتگاه ها کوچکترین

 .بخش گردشگری متوقف شده است

  ،تأثیرات به همان اندازه که اجتماعی هستند 
 و ن کارکنا معیشت بر نیز می باشند و اقتصادی

 و نقل و حمل ی وگردشگر کنندگان تأمین
 می راث وامعج کل و آنها های خانواده همچنین

 .گذارد

 ،عمیقا مرتبط و متراکم أمینت های زنجیره دنیای در

 سایر توسط بلکه گردشگری بخش درون در تنها نه تأثیر

وارائه  ساز، و ساخت کشاورزی، از قبیل ها بخش

 .شود می احساس دهندگان خدمات مالی و فناوری نیز

شاهراه  و شغل د کنندهایجا یک عامل اصلی گردشگری

 توسعه مراحل تمام در اقتصادها از بسیاری برای زندگی

 وجهت با و است یافته بهبود ها بحران از قبالً بخش این  ت.اس

 برای باید جامعه حوسط همه در آن شده اثبات اهمیت به

 :گیرد قرار حمایت مورد مشاغلش دوباره رشد و حفظ

 که حالی در جهانی، اقتصادی بحران دنبال به 

 های سال بین اقتصادی های بخش کل در اشتغال

 در اشتغال ،داشت رشد ٪00،  0102 تا 0101

 .است داشته رشد ٪03 ها رستوران و اقامتبخش 

 هایگروه برای اشتغال اصلی موتور گردشگری 

 .است جوانان و زنان مانند ترپذیر آسیب

 خدمات صادرات از ٪01 بخش این ،0102 سال در 

 صادرات کل از ٪53 تا و( دالر تریلیون 0.3) جهان

 د.دا تشکیل را توسعه حال در کشورهای در خدمات
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 ظرفیت دارای گردشگری .2

 بازگشت برای شده اثبات

 هدایت بازیابی و سریع

 ستها بخشسایر 

 

 کنندهبرابر چند تأثیر واسطه به و مستقیم طور به گردشگری (multiplier 

effect )اقتصادی بهبود و جهان در شغل ایجاد در مستقیم غیر طور به خود 

 .کند می کمک

 سپ سریع و قدرتمند بازگشت برای را گردشگری توانایی گذشته های بحران 

 .است داده نشان خارجی های شوک از

 را النیک بازده تواند می گردشگری ازیابی بخشب تقویت و بحران تأثیر کاهش 

  .ایجاد کند اقتصاد کل در

 تبعیضبا  و است صلح و متقابل تفاهم فرهنگی، تبادل کننده تسهیل گردشگری 

 .مقابله می کند جوامع و افراد بر علیه تعصب و
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 توصیـه ها ای از هـخالص
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 هب کمک برای اتیعملی چارچوبی تدوین زیر هایتوصیه

 و سفر بر بحران فوری تأثیر کاهش در کشورها

 و بهبودی برای هایی محرک نمودن فراهم، گردشگری

 گردشگری در بخش آوری تاب و توسعه برای ییراهنما

 .است داده قرار هدف رابلندمدت 

 همچنین و COVID-19 متنوع تأثیر به توجه با

 و یدولت نظارتی های چارچوب و مختلف های واقعیت

 نای که موضوع این اقدام، برای گردشگری مقامات و ملی

. است درک قابل نیست، کاربردی موارد همه در ها توصیه

ت سیاس اقدامات تا دارند قصد ها این توصیه وجود، این با

 از بهبود در تسریع و بحران تأثیر کاهش برای را گذارانه

 .نمایند راهبری گردشگری طریق

 دبای اما است، گردیده ارائه بخش سه در زیر هایتوصیه

 همه همکاری با و همزمان صورت یه و آلایده طور به

 .یافت دست آنها به اکوسیستم در ذینفعان

I. بحران مدیریت 

 اثرات کاهش و 
 

 خود حفظ ،حفظ مشاغل انگیزه بخشی برای. 0

 اه گروه پذیرترین آسیب از محافظت و اشتغالی

  ها شرکت نقدینگی از پشتیبانی. 0

 ارتأثیرگذ مقررات و عوارض ،ها مالیات ازبینیب. 0

 گردشگری و نقل و حمل بر

  کنندگان مصرف اعتماد و حمایت از اطمینان -5

 های مهارت ویژه به ، ها مهارتتوسعه  یارتقا -3

 دیجیتال

 های بستهلحاظ نمودن گردشگری در . 6

 و ای منطقه ملی،  سطوح در اقتصادی اضطراری

 المللی بین

 مدیریت های استراتژی و اه مکانیسم ایجاد. 1

 بحران
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II .تسریع و محرک ها ایجاد 

 بازیابی و بهبود در
 

 گردشگری در و فعالیت گذاری سرمایه برای مالی محرکهای ایجاد -2

 گردشگری و سفر بر تأثیرگذار مقررات و عوارض ،ها مالیات ازبینیب. 2

 سفر سازی تسهیل ارتقای. 01

 دیجیتال مشاغل ویژه به ،جدید یها مهارت و مشاغلتوسعه  تقویت. 00

 بازیابی های بسته و محرک های بسته در محیطی زیست پایداری  دادن قرار محویت. 00

  تقاضا تحریک و اعتماد برگرداندن برای عمل سرعت و بازار درک. 00

 ها نشست و رویدادها بازاریابی، تقویت. 05

 مشارکت در گذاری سرمایه. 03

 در همچنین و المللی بین و ای منطقه ملی، بازیابی های برنامه در گردشگری دادن قرار محوریت. 06

 ای توسعه های کمک
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III .فردابرای  شدن آماده 
 

 خدمات و محصوالت بازارها، به بخشی تنوع. 01

  دیجیتال تحول و بازار هوش های درسیستم گذاری سرمایه. 02

 سطوح همه در گردشگری حاکمیت تقویت. 02

 و سازوکارها از بخشی گردشگری اینکه از اطمینان و آوری تاب ایجاد بحران، برای شدن آماده. 01

 است ملی اضطراری های سیستم

  استعدادها رشد و انسانی سرمایه در گذاری سرمایه. 00

  ملی کار دستور در  پایدار گردشگری مؤکدانه دادن قرار. 00

 اهداف از پیروی و پذیرش و دورانی )چرخشی( اقتصاد گرفتن پیش در راستای در رویه تغییر -00

 (SDGs) پایدار توسعه
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 توصیــه هـا
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I. بحران مدیریت  

 اثرات کاهش و
 

 و سفر به غیرمستقیم و مستقیم طور به جهان سرتاسر در نفر ها میلیونمعیشت 

 وراًف باید و است ضروری بسیار اقدامات این ترتیب، همین به. ستا وابسته گردشگری

 برای موقت و هدفمند موقع، به امداد نمودن فراهم به مربوط اقدامات مورد در  ویژه به

 . دنشو اجرا ،ادامه دارد اضطراری شرایط که زمانی تا دیده آسیب های شرکت و افراد اکثر

UNWTO این در اعتماد احیای و مشاغل مالی و اقتصادی حمایت اهمیت بر همچنین 

 .حفظ مشاغل موجود باید مورد حمایت قرار گیرد اینکه همه از مهمتر. دارد تأکید بخش

 وحمایت شود  کارگران از تا شود تالش باید نیست، پذیر امکان امر این که جاهایی در

 شود.ایجاد  پذیر، آسیب های گروه برای ویژه به جدیدی، های فرصت

 

 

 

 

 

 

 

. 
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I.بحران مدیریت  

 اثرات کاهش و

 

انگیزه بخشی برای حفظ . 1

 حفظ ،مشاغل موجود

 از محافظت و خوداشتغالی

 اه گروه پذیرترین آسیب

 

 اجتماعی تأمین پرداختهای کاهش یا معافیت جمله از ویژه امدادی های صندوق و ها مشوق 
 .یدنمای ایجاد کنند، می حفظ را خود کار نیروی که شرکتهایی برای را مالیاتی های پرداخت و

 نمایید اعطا واگیری، کاهش به کمک جهت در  مالی های یارانه ها شرکت و مردم به. 
 واردم این. دهید گسترش و بسط را پذیرتر آسیب افراد برای ویژه به اجتماعی، مزایای انتقال 

 .باشد کارجویان به هزینه کمک ارائه و بیکاری بیمه مزایای پرداخت شامل تواند می
 پرداختهای کاهش یا امهال معافیت، مانند ویژه حمایتی های طرح ،فرما خویش کارگران برای 

 .نمایید ایجاد مالیاتی و اجتماعی تأمین
 و نمایید حمایت مانده اند خانه در  سالخورده افراد و کودکان از مراقبت برای که کارکنانی زا 

 .آورید فراهم ذینفعان برای را اداری آسان فرآیندهای
 دهند می آموزش اند شده خود شغل ترک به مجبور که افرادی به که هایی شرکت برای 

  آورید. فراهم را هایی مشوق
 کنید ایجاد کاری ساعات کاهش مانند بیکاری پاره وقت برای کارهایی و ساز. 
  ات  کنار بگذارید را مدت کوتاه درکارگری  بیمه به مربوط قوانینسخت گیری در خصوص 

 کار ردنک متوقف به مجبور و اند گرفته قرار فعلی بحران تأثیر تحت شدت به که هایی شرکت
 .را داشته باشند دستمزدها جبران برای کمک تقاضای آسانی امکانبه  اند، شده

 ارگریک های اتحادیه و ها شرکت بین مؤثر گفتگوی، کار المللی بین استانداردهای با مطابق 
 .نمایید تشویق را

 نآ با بحران از بعد و حین در کارگران است ممکن که را اقتصادی مشکالت و شغلی خطرات 
 .دهید کاهش و بشناسید را شوند روبرو

 ویژه بهمحروم  سنتی به طور های گروه اینکه از اطمینان برای را ای ویژه محافظتی اقدامات 
 .کنید ارائه نگیرند، قرار منفی تأثیر تحت روستایی جوامع و جوانان زنان،
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I.و  بحران مدیریت 

 اثرات کاهش

 

 از پشتیبانی. 0

  ها شرکت نقدینگی

 

 اختصاص اضطراری یها برنامه و ها صندوق در ای ویژه بودجه ردیف گردشگری و سفر به 
 ورشکستگی زا بتوانند و شود حمایتی که بیشترین تاثیر را پذیرفته اند های شرکت از تا دهید

 به موضوع این. کنند شروع دوباره اضطراری شرایط از پس را خود فعالیت و کنند جلوگیری
 .کند می کمک بازار به عرضه بازگشت از اطمینان

 و اجتماعی تأمین معوقات تأمین و موقتی استثنائات طریق از را ها شرکت نقدینگی 
 .کنید پشتیبانی مالیاتی های پرداخت

 هب گردشگری صنعت برای الزم نقدینگی که کنید ایجاد راای  گذاری سرمایه سازوکارهای 
 فراهم  مدت، کوتاه در ویژهه ب و( MSMEs) کوچک و متوسط خرد، های شرکت ویژه
 .غیره و ای یارانه و فوری های وام یا گردش در سرمایه طریق از مثال عنوان به شود؛

 ارهاج ،(تلفن) ارتباطات برق، مانند حساس های صورتحساب در کاهش یا موقت استثنائات 
  .کنید اجرا را غیره و

 امو ضمانت وام، بازپرداخت در استمهال مانند اضافی نقدینگی تسهیل برای مالی ابزارهای 
 .نمایید تأمین را گردش در سرمایه برای پذیر انعطاف اعتباری وام یا

 و شاغل افراد کوچک، مشاغل برای استرداد قابل غیر و هدفمند کوچک، بالعوض کمکهای 
 .کنید فراهم را کارآفرینان

 یازن بدون را مالیاتی و اجتماعی تأمین  های هزینه پرداختتعویق  برای آسان های مکانیسم 
 .دهید توسعه جریمه یا پیچیده بوروکراسی به

 حران،ب با مقابله ضمن که خرد های شرکت برای را آموزش و مدیریتی راهنمایی و پشتیبانی 
 .نمایید فراهم دارند، کار سرو نیز اداری و مالی مؤسسات با
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I.بحران مدیریت  

 اثرات کاهش و

 

 و عوارض ،ها مالیات ازبینیب. 3

 لنق و حمل بر تأثیرگذار مقررات

 گردشگری و

 

 گردشگری، بر تأثیرگذار عوارض و ها هزینه ها، مالیات کلیه 
.کنید بازبینی را مرتبط های فعالیت و نقل و حمل

 گردشگری، و سفر های مالیات کاهش یا موقت تعلیق زمینه 
مالیات  و افزوده ارزش بر مالیات جمله از عوارض، و ها هزینه

 و حمل و گردشگری خاص های هزینه همچنین و درآمدبر 
 مفراه ،شفاف و آمیز تبعیض غیر منصفانه، روشی به را نقل

.آورید
   مربوط قوانین پذیر انعطاف اجرای و کردهمقررات را بازبینی 

 مانند نقل، و حمل و گردشگری های شرکت از برداری بهره به
 نظر در را (Airport slot) فرودگاه اسالت تخصیص قوانین
 نظیمت را خود عملکرد تا کند می کمک اپراتورها به این. بگیرید

 .الزم اداری تشریفات کاهش با جمله از کنند؛ متوقف یا
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I.و  بحران مدیریت 

 اثرات کاهش

 

 و حمایت از اطمینان .4

 کنندگان مصرف اعتماد

 بخش اب کنندگان مصرف برای منصفانه ترتیبات ترویج برای 
 تنظیم شامل تواند می موارد این. کنید همکاری خصوصی

 حمایت از اطمینان و پرواز بلیط و شده لغو تعطیالت مجدد
 از باید امکان، صورت در. باشد کننده مصرف کامل

 اختالفات فصل و حل برای جایگزین سازوکارهای
 .دبرس حداقل به ها دادخواست تا شود استفاده کننده مصرف

 کنندگان، مصرف از حمایت و تقاضا افزایش منظور به 
 سال پایان تا معتبر شده لغو رزروهای برای را هایی کوپن

 .بگیرید نظر در 0101
 درخواست به مربوط مشکالت فصل و حل های روش 

 های کارت طریق از شده پرداخت پیش از مبالغ بازپرداخت
  .نمایید پیگیری را اعتباری
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I.بحران مدیریت  

 اثرات کاهش و

 

 ،ها مهارتی توسعه ارتقا .5

 دیجیتال های مهارت ویژه به

 

 و بازیابی دوره برای را جدیدی های مهارت تا کنید حمایت بیکاران از 
 عهتوس شامل کلی طور به تواند می مفید های مهارت. دهند توسعه بهبود

 .باشد دیجیتال های مهارت و بازار هوش بازاریابی، جدید، محصوالت
 از بیشتر که افراد از دسته آن برای را رایگان آنالین آموزش های دوره 

 شوند، یم بیکار که افرادی مانند گیرند، می قرار تأثیر تحت اقتصادی نظر
 دانشگاه همکاری با کار، ساعت کاهش به جبورم افراد و فصلی کارگران

 .کنید ایجاد آموزشی موسسات سایر و ها
 آنالین آکادمی مانند المللی بین های سازمان رایگان محتوای UNWTO 

 یبانیپشت ،زبان چندین به ها دوره بازاریابی و توسعه از و تبلیغ کنید را
 .کنید

 را دیجیتالی های مهارت بتوانید تا کنید همکاری دیجیتالی شرکای با 
 های فرصت و کنید فراهم آینده و فعلی گردشگری متخصصان برای

 .دهید ارتقا بیشتر را موجود دیجیتال یادگیری
 یکارآفرینان و ها استارتاپ به جوایز اهدای و تشویق برای ملی های چالش 

 .نمایید ایجاد را دهند می ارائه بحران برای نوآورانه های حل راه که
 پرسنل برای راعلمی و مهارتی  آموزش های برنامه دولتی بودجه با 

 اند، شده تعطیل به اجبار بحران جریان در که گردشگری شرکتهای
 .نمایید تدوین
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Iبحران .مدیریت  

 اثرات کاهش و

 

 های بستهرا در گردشگری . 6

 ملی،  سطوح در اقتصادی اضطراری

 لحاظ نمایید المللی بین و ای منطقه

 

 نقل و حمل و گردشگری که کنید حاصل اطمینان 
 اثرات کاهش اضطراری، های بسته دربه طور کامل 

ادغام شده  المللی بین و ای منطقه ملی، حمایتی و
 .اند

 های برنامه در ملی گردشگری های اداره گنجاندن از 

 ندمان ای منطقه و المللی بین های سازمان به مربوط

 ،اروپا کمسیون و ای منطقه های بانک جهانی، بانک

 کارآفرینان از حمایت امر این  .کنید حاصل اطمینان

 زیرساخت ،(MSMEs)  متوسط و کوچک خرد،

 حوزه های اثرگذار بر سایر و گردشگری های

 .کند می تضمین را گردشگری
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Iبحران .مدیریت  

 اثرات کاهش و

 

 های استراتژی و مکانیسم . ایجاد7

 بحران مدیریت

 است، نگردیده بینی پیش قبل از که جایی در 
 ملی و ای منطقه جهانی، سطح در را سازوکارهایی

 ذینفعان همه که  را فعلی بحران تا کنید ایجاد
 .نمایید مدیریت است، هکرد خود درگیر را مربوطه

 اعتماد از حمایت در هایی پیام نمودن یکپارچه 
 .عمومی وتصور درک و کننده مصرف

 و ها رسانهبا  ارتباط برای استراتژی  یک 
 ایجاددرگیر کردن آنها  و اجتماعی انتأثیرگذار

 .کنید
 پویایی و ها داده اساس بر را بحران سناریوهای 

 .دهید توسعه فعلی بحران
 برای بحران به واکنش جهانی استراتژی یک 

 آینده نیازهای برای گردشگری آمادگی از حمایت
 تدوین نمایید. آنها بهبود و
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IIدر تسریع و محرک ها . ایجاد 

 بازیابی و بهبود

 

، COVID-19 یریاز همه گ یسابقه تقاضا، ناش یو ب یبا توجه به سقوط ناگهان

. دارد یبه محرک اقتصاد ازیاز بهبود ن تیحما یبرا یبخش سفر و گردشگر

متفاوت  یارزش گردشگر رهیممکن است در کل زنج ازیسطح محرک مورد ن

 باشد. 

که  ییاج و در تیاز شفاف نانیرقابت منصفانه، با اطم یبرا ضیتبع جادیا بدون

 قیاز مشاغل در همه ابعاد، از جمله از طر تیحما دیباشد، با ریامکان پذ

 . ردیقرار گ تیمحرک، در اولو یمطلوب و بسته ها یاتیمال یها استیس

 یها استیدر مرکز س یتا گردشگر نموداستفاده فرصت  نیا از دیبا نیهمچن

و رشد مجدد، به هنگام بازیابی حاصل شود که  نانیو اطم ردیقرار گ یمل

 .جدایی ناپذیر از صنعت خواهد بود یقسمت یداریپا
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IIمحرک ها . ایجاد 

 بازیابی در تسریع و

 و بهبود

 

 برای مالی های محرک . ایجاد8

 در گذاری سرمایه و ها فعالیت

 گردشگری

 

 مشاغل خرد، کوچک .  کوتاه مدت یتجار یها تیاز فعال یبانیو پشت یابیباز یبرا
به  یدسترس تال،یجیتحول د یها مانند مشوق  ژهیو یها زهیانگ  MSMEsمتوسط 

 . دیکن جادیبازار، آموزش و استخدام ا
 مشوق ارائه و دیکن جیها ترو رساختیرا در ز عیشده سر یزیر برنامه یگذار هیسرما  

 .دیریدر نظر بگ یدر گردشگر یخارج میمستق یگذار هیسرما یرا برا یاضاف یها
 پر سرعت، فرودگاه ها،  یحمل و نقل به عنوان مثال بزرگراه ها، قطارها یها رساختیز

 نی. ادیده ارتقاافق بلند مدت  کی برای را ییهوا کیتراف تیریمد یها ستمیبنادر و س
 انیاگر صراحتاً ب یحت رد،یگ صورت یگردشگر یازهاین نیتأم باید با هدفامر اغلب 

 نشده باشد.
 یها پروژه یبرا را ییها که مشوق دیکن جادیا یگذار هیسرمابرای  ییسازوکارها 

Brownfield  تاسیساتی که قبال توسعه یافته و کاربرد داشته است ولی در حال[
انند گیرد[، محاضر برای گسترش، توسعه مجدد یا تغییر کاربری مورد استفاده قرار می

 ایگسترش  ،یبازساز یبرا یا ارانهی یهتل ها، اعتبارات محل یکسر استهالک برا
 کند. یفراهم مشود  یمپذیری که باعث بهبود رقابت  یانرژ یبهره ور یها پروژه

 یدر راستا ژهیبه و ن،یتأم رهیزنج ذینفعانتقلیل و  یکپارچگی قیتشو یالزم برا بودجه 
 یها و استارت آپ (MSMEs) کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تیتقو

 .دیده شیرا افزا تال،یجیدگردشگری 
 ها یگذار هیسرما هیدر کل پذیری دسترسو  یداریکه اصول پا دیحاصل کن نانیاطم 

 امر نیشود. ا یم تیرعا یو فرهنگ یعیطب یها ییدر حمل و نقل، اقامت، دارا ژهیبه و
  گردشگری را بیشتر افزایش خواهد داد.بخش  پذیری رقابت
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II. و محرک ها ایجاد 

بازیابی و  در تسریع

 بهبود

 

 و عوارض ،ها مالیات ازبینیب. 9

 و سفر بر تأثیرگذار مقررات

 گردشگری

 

 در مورد  اختصاصیو  یعوارض و مقررات عموم ها، اتیمال هکلی
 بهبود چارچوبدر را وابسته  عیحمل و نقل و صنا ،یگردشگر

 .دیکن یابیارز یاقتصاد
 اتیشرکت ها، مال اتیکاهش مال ای دیموقت جد یها تیمعاف 

اقامت  یبر ارزش افزوده در محل ها اتیمال ،ییحمل و نقل هوا
 ها را گسترش نهیهز ریو سا یگردشگر اتیو رستوران ها، مال

 .دیکن جادیا ایداده 
 یکه هنوز اقدام ییدر جا ،یاضطرار طیمراحل بعد از شرا در 

 شیرا به منظور افزا ییحمل و نقل هوا ینشده است، آزادساز
. دیده ارتقا یابیدوره باز یو اتصاالت  برا ییهوا تیظرف

 نیتأم یبرا یموقت ریبه اتخاذ تداب لی)کشورها ممکن است ما
 باشند.(  ربه بازا یاز نظر حقوق دسترس یریانعطاف پذ

 یو از اجرا دیکن بازبینیرا  ییهوا یو فضا رهایازمس استفاده 
به کاهش  دنیبا هدف سرعت بخش یالملل نیمقررات ب

 .دیکن تیحما یا گلخانه یو انتشار گازها سوخت یها نهیهز
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II .و محرک ها ایجاد 

 بازیابی و بهبود در تسریع

 

 رسف تسهیل . پیشبرد12

 

 رکه د یمسافرت تیکه هرگونه محدود دیحاصل کن ناناطمی 
است، بطور مداوم  دهیاتخاذ گرد COVID-19واکنش به 

ر و ب یبهداشت عموم داتیشود و متناسب با تهد یم یابیارز
با بازگشت خواهد بود.  یمحل سکیر یها یابیاساس ارز
در حد امکان با  به سرعت و دیها با تیمحدودامنیت، 
 د.نمقاصد منطقه برداشته شو ریبا سا یهماهنگ

 یها تیکه اطالعات در مورد محدود دیحاصل کن نانیاطم 
ها در دسترس، با ثبات و قابل اعتماد  تیمحدود رفعسفر و 
 یارتباط یها کانال هیکل قیاز طر دیاطالعات با نیاست. ا

کنندگان به اشتراک  و مصرف گردشگری موجود با بخش
 گذاشته شود.

 ان کنندگ دیبازد یرا برا زایو یها استیس شتریب لیتسه
سفر و  زایو لیتسه یها استیس  شبردیپو نیز موقت، 

 یمنطقه ا ی. دولت ها و بلوک هادیریدر نظر بگ را کپارچهی
 یکیالکترون یزایو یها استیس با هدف حرکت به سمت  دیبا

 سفر کار کنند. لیتسه یرو زا،یولغو  ایدر هنگام ورود  زای/ و
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II. محرک ها ایجاد 

 در تسریع و

 بازیابی و بهبود

 

 مشاغلی ارتقا. 11

 توسعه و جدید

 ویژه به ها، مهارت

 دیجیتال هارت هایم

 یبرا تال،یجید یها مهارت ژهیاشتغال و توسعه مهارت، به و یارتقا یبرا ژهیو یبرنامه ها 
 .دیینما جادیرا ا کارانیب یبرا ژهیو به و یگردشگر

 دیرا توسعه ده یگردشگرستخدام ا نیآنال یها ها و پلتفرم شگاهینما. 
 و اقدامات الزم  ییو مهارت افزا یباز آموز یآموزش ی( برنامه هایمال ی)کمک ها دیسوبس

 .دیرا توسعه ده  تالیجید یها یورافن شتریصنعت و انتشار ب یاستانداردها یارتقا یبرا
  اغل ش نفعانیذ یبه بازار برا یتوسعه محصول و دسترس را با هدف یآموزش دیجد یهافرصت

ئاتر ت ،یقیجشنواره ها، موس ،یدست عیخالق )مشتمل بر صنا عیفرهنگ و صنا یها نهیدر زم
در نوآورانه محصوالت  جادیا یبرا را یسالمت و پزشک یورزش، گردشگر عت،یو ...(، طب
 .دیکن ییسال شناساسرتاسر 

 وام،  ،یمال ژهیو ی)از جمله اعتبار خرد(، برنامه ها یخطوط اعتبار لیاز قب ژهیو یمشوق ها 
 نی. ادیفراهم کن ییاشتغال زا یحام یها شرکت یبرا را یاتیمال ای یاجتماع نیتأم یایمزا

 یرگردشگ یبند تیبا اولو ای یخاص در بخش گردشگر یسازوکارها قیاز طر یاتواند  یامر م
 تر انجام شود. یعموم یها امهدر برن

 رفتشیامر به پ نی. ادیکن جادیا یدر گردشگر ینیاز کارآفر تیحما یبرا ژهیو ییبرنامه ها 
 کمک خواهد کرد. تالیجیو تحول د ینوآور شتریب

 دیینما قیو تشو بیرا ترغ ینواز همانیو م یکوتاه در گردشگر تامین  یها رهیزنج. 
 روهگ ریدر دسترس زنان و سا کسانیها به طور  تیکه اقدامات و فعال دیحاصل کن نانیاطم 

 نیتأم رهیزنج جادیامر به ا نیقرار دارد. ا یو بوم ییجوامع روستا ن،یجوانان، معلول ژهیها، به و
 کند. یو متنوع تر کمک م رتریفراگ یمحل

 دیینما تیو تقو تیرا حما یبا بودجه دولت یآموزش گردشگر یبرنامه ها. 
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II. محرک ها ایجاد 

 بازیابی در تسریع و

 و بهبود

 

 پایداری  دادن قرار یترمحودر . 10

 های بسته در محیطی زیست

 بازیابی و محرک

 

  یراب یبه عنوان فرصت یابیبازرویکرد شما به 
 یدیجد یبه سمت الگو جهش بخش گردشگری

 .باشد داریو مصرف پا دیتول از
 در مشوق ها،  دیبا یطیمحزیست  مقیاس های

 یمال یو صندوق ها یگذار هیسرما یبرنامه ها
 یتواند شامل بهره ور یم نهایادغام شود. ا ژهیو

پسماند(  تیریو راندمان آب، مد یمنابع )انرژ
اندازه گیری  CO2با هدف کاهش انتشار باشد و 

سازد  یرا قادر م گردشگری امر بخش نی. اشود
را  دخو یعملکردها یطیمحزیست  یداریتا پا

را  امکان نیا یبه گردشگر نیارتقا بخشد. همچن
که در  یالملل نیدهد تا با اهداکنندگان ب یم

 یمتمرکز شده اند همکار یداریپا نهیزم
 تیحما زیداشته و از بهبود بخش ن یشتریب
 .دینما یشتریب
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IIمحرک  . ایجاد

 در تسریع و ها

 بازیابی و بهبود

 

 و بازار . درک13

 برای عمل سرعت

 اعتماد برگرداندن

  تقاضا تحریک و

 

 به مصرف کنندگان را اعتمادتا  دیکن تیها حما از مقاصد و شرکتو اطالع رسانی کنید  تیبا شفاف 
خود را  یسفرها ،دهد یاجازه را م نیا بهداشت یاضطرار طیکه شرا یفرصت نیدر اول بازگردانند که

 دوباره آغاز کنند.
 دینک تعیینرا در اواخر سال  یعموم التیو در صورت امکان تعط دیکن بازبینیرا  التیتعط یبرنامه ها .

ود به کارمندان خ التیتعط یارائه کوپن ها یبحران، شرکت ها را برا تقاضا در دوران پس از تیتقو یبرا
 قیرا از طر یاز سفر و گردشگر تیاست، حما یاصل یکه دولت کارفرما ییو در کشورها دیکن قیتشو

 .دیریکارمندان در نظر بگ یایمزا یبرنامه ها
 یرو ،یابیبازار یها یمحصول و استراتژ یطراح میو تنظ هاروند ینیب شینظارت بر رفتار، پ یبرا 

 .دیکن یگذار هیسرما ،هوشمند داده و اطالعات یها ستمیس
 ارند، د عتریبه بازگشت سر لیکه تما از بازار ییبخش هازیر و  کشورهای هدف یرا برا یا ژهیو غاتتبلی

 .دیکن یو طراح ییشناسا ،یداخل یبازار گردشگر ای با عالیق خاص یاز جمله سفرها
 ین داخلشود گردشگرا یم ینیب شی. پی ترویج کنیدمل اقتصاد یشروع بهساز یبرا ی راداخل یردشگرگ 

اید در ب کنند. برنامه ها یم روشنمجددا تقاضا را موتور باشند که دوباره سفر کرده و  یکسان نیجزو اول
 دتم شیکند و افزا یم لیرا تسه یکه سفر داخلیی باشد و مشوق ها یابیبازار یها تیفعال راستای

 یها مشوق ای ژهیو غاتیتر، تبل یرقابت یها متیتواند شامل ق یم امر نیکند. ا یم بیاقامت را ترغ
 د.هستن یمتک یباشد که به شدت به گردشگر یصدامق رایب ژهیبو انیتوسط کارفرما یمسافرت

 والت محصرونق تالش شود تا  دیبا ،یشمال مکرهین)های سیزن(   بحران در فصل اوج ریبا توجه به تأث
ه، ساالن یدادهایتجارب و رو یبرا ییها تیتواند شامل فعال یم امر نی. افصل اوج در طول سال ادامه یابد

 قیو تشو یگردشگر یها انیجر تیریخود و مد یها تیانطباق فعال یبراگردشگری بخش  یساز آماده
 سال باشد. یعدب یها ارتباط در ماه

 فر دوباره سمثبت  ریثأت برای تبلیغ متولدین این هزارهو  یاجتماع یها کامل رسانه یها لیاز پتانس
 .دیاستفاده کن یداخل یدر بازارها ژهیبه و ،کردن
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IIمحرک ها . ایجاد 

 بازیابی در تسریع و

 و بهبود

 

 و رویدادها بازاریابی، تقویت. 14

 ها نشست

 

 برای ،یو محل یح ملودر سط ،یاز ادارات گردشگر 
 .دیکن تیحما یابیبازار یتالش ها تیتقو

 ها  جذب کنفرانس یبرا یا ژهیو یمال حمایت های
 یدادهایرو د،یکن جادیا یالملل نیب یدادهایو رو
ا ب مقاصدِ یابیو از باز دیکن یرا سازمانده یمحل
ر د ژهیامر به و نی. ادیکن تیحما کمتر یآور تاب

 یبه گردشگر شتریکه ب ییمورد مقصدها
 دارد. تیاهم ییروستااند و جوامع  وابسته

  یها نهیاز هز یچشم پوش ایشرکت ها را با کاهش 
و  دادهایرو ریسفر، سا یها شگاهیشرکت در نما

 .دیکن یبانیپشت یابیبازار یها تیفعال
 بازده  شیاز اقدامات هدفمند و افزا نانیاطم یبرا

 تالیجید یابیدر بازار ،یگذارهیسرما
 .دیکن یگذار هیسرما

  توسعه محصوالت، زیربخش های بازار و فعالیت
مه منجر به مسئوالنه تر و پایدارتر  های بازاریابی

 شدن بخش گردشگری می شوند را تشویق نمایید.
 آگاهانه و  سفر قیتشو یرا برا ییها نیکمپ

د کن یکمک م یمحل یمسئوالنه که به اقتصادها
محافظت  یعیو منابع طب یفرهنگ راثیو از م

 .دیده بیترت ،کند یم
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II. و محرک ها ایجاد 

بازیابی و  در تسریع

 بهبود

 

 مشارکت در گذاری سرمایه. 15

 

 ادارات  زی اندگانیبا نما را یگردشگر یابیباز تهیکم
 ری(، سایو محل یدر همه سطوح )مل یگردشگر
)تجارت، حمل و نقل،  ربطیذ یها وزارتخانه

 ی(، انجمن هارهیو غ ،کشورآموزش، امور خارجه، 
 ندگانینما ،ییخطوط هوا ،یبخش خصوص

 یمربوطه مانند شرکت ها یشرکا ریکارکنان و سا
 .دیکن جادیا ها،و بانک  یفناور

 مشترک را با اهداف روشن،  اتییبرنامه عمل کی
تعیین منابع و  صیتخص ر،یفراگ کردیرو کی

ار ک شرفتی. بر اجرا و پدیکن میها تنظ تیمسئول
 .دینظارت کن

 نظارت یبرا را یگذار هیسرما تالیجید  یبسترها ،
مشترک بر اساس  یگذار هیو سرما جیترو

شده و  یبند تیاولو کیاستراتژ یها پروژه
 جیترو (SDGs) داریاهداف توسعه پا یها برنامه

 .دیینما
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IIو محرک ها . ایجاد 

بازیابی و  در تسریع

 بهبود

 

 گردشگری دادن قرار محوریت. 16

 ،ملی بازیابی های برنامه در پایدار

 همچنین و المللی بین و ای منطقه

 ای توسعه های درکمک

 یها برنامه –محرک گنجانده شود  یدر برنامه ها دیبا یگردشگر 
 ای مشاغلاز  تیارتقاء صادرات، حما ات،یدر مورد کاهش مال یعموم

 بخش باشد. نیبه نفع ا دیبا یبازآموز
 یادیها سود ز رساختیدر ز یگذار هیتواند از سرما یم یگردشگر 

بر مشاغل مرتبط با ساخت و ساز و ی میمستق ریتأث چرا که   ببرد
 یبندر ساتیپر سرعت، تأس ی. قطارهادارد مربوطه یها بخش ریسا

دسته قرار  نیدر ا یاصل یها و بزرگراه ها ستگاهیا ،یو فرودگاه
و سازگار  ستیز طیمح یداریپا های منطبق بر ینوساز .رندیگ یم

ب آ راتییبا تغ یگردشگر اتیتأس ریها، جاذبه ها و سا ساختن هتل
 .نیز از جمله این فعالیت ها هستند (climate proofing) ییو هوا

 ها مشاغل و بازار یابیباز یبرا یا لهیتواند وس یم ای توسعه یها کمک
ها در کل  و از بنگاه  دهیرا بهبود بخش تیفراهم نموده، حاکم

 .دینما تیحما یارزش گردشگر رهیزنج ستمیاکوس
 نیه احاصل کنند ک نانیتالش کنند تا  اطم دیبا یگردشگر نفعانیذ 

مانند صندوق  یا و منطقه یالملل نیب یها سازمان  تیبخش از  حما
اروپا  ونیسیو کم یا منطقه یها بانک ،یپول، بانک جهان یالملل نیب

 شود. یمنتفع م
 یدر قلب هر برنامه بهبود گردشگر یداریپا حاصل کنید که نانیاطم 

تحول  یبرا یبحران به عنوان فرصت نیا از رو نیو از ا نهادینه شده
 شود. یاستفاده م
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III .برای  شدن آماده

 فردا

 

 گرید و بار ابدیرا دارد که بهبود  لیپتانس نیا یردشگرگ

در و  یمل یاقتصادها یدیخود را به عنوان بخش کل

 کند. یمعرف داریبرنامه توسعه پاسطح گسترده تر، 

 یبرا رینظ یب یممکن است فرصت نیبحران همچن نیا

 حاصل نانیبخش را فراهم کند تا اطم نیشکل دادن به ا

 ،یریکند بلکه به واسطه فراگ یشود که نه تنها رشد م

 یرشد بهتر یریپذ تیدادن به مسئول تیو اولو یداریپا

 خواهد داشت. زین

ه ب یا ژهیتوجه و دیبا نده،یساختن آ یبرا ن،یعالوه بر ا

در همه سطوح  صورت  یداریو ارتقاء پا یآور تاب جادیا

 .ردیپذ
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III .برای  شدن آماده

 فردا

 

 بازارها، به بخشی تنوع. 17

 خدمات و محصوالت

 

 ار واحد، باز ای تیفعال کیبه  یاز وابستگ یریجلوگ یبرا
 یکنندگان خارج دی. بازددیرا متنوع کن یگردشگر

از  یبه عنوان بخش دیهستند و با با ارزش باال یصادرات
گرفته شوند. در صادرات در نظر  یارتقا یمل یبرنامه ها

اغلب ستون فقرات بخش  یداخل یحال، بازارها نیع
 هستند.

 در  لیو تسه اتارتباط تیتقو قیتا از طر دیتالش کن
تر  یرا رقابت یمنطقه ا نیو ب یداخل یسفر، سفرها

 .دیکن
 درک دیریرا در نظر بگ در تقاضا یاساس راتییتغ .

 مصرف کننده حاتیدر سالئق و ترج یاحتمال راتییتغ
 مهم خواهد بود. اریپس از بحران بس یو رفتارها

  توسعه  ظرفیت  ،پذیرتر  بیآس و جوامع  گروه هادر
که به حمایت از مناطق  محصوالت جدید گردشگری

 .را ایجاد نماییدروستایی و جوامع محروم می پردازند 
 که سالمندان،  یاجتماع یگردشگر یطرح ها

را هدف قرار  تیمعلول یها، جوانان و افراد دارا خانواده
 . دیده ارتقا ایو  نموده لیاند،  تسه داده
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III .شدن آماده 

 فردابرای 

 

 های سیستم در گذاری سرمایه. 18

  دیجیتال تحول و بازار هوش

 

 ژهیبه و ،بر شواهد یمبتن یو راهبردها ماتیتصم 
ها،  در دادهکلیدی هستند. بحران  یدر لحظه ها

که امکان  ییها و مشارکت لیو تحل هیتجز
 یتوسعه  گردشگربر مدت  و کوتاه کینظارت نزد

سرمایه گذاری کند،  یراهم مف را  و اثرات آن
 .کنید

 ی، رصدخانه هامربوطه نفعانیذ یهمکار با 
 یریاندازه گ یبرا یو محل یمل داریپا یگردشگر

 نیاو   دیینما جادیا یابعاد گردشگر هیکل
گردشگری به اشتراک  را با بخشاطالعات 

 .بگذارید
  و  استقبال کنید یتالیجیتحول داز

 یدولت یها در بخش را ینوآور یها ستمیاکوس
 .دیینما تیتقو یو خصوص
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III .شدن آماده 

 فردابرای 

 

 حاکمیت تقویت. 19

 همه در گردشگری

 سطوح

 

 که بخش  دیکن جادیا یگردشگر تیریمدبرای  یمل ییزوکارهاسا
 کردیرویک کند و  ریرا به طور کامل درگ یو جوامع محل  یخصوص

 .دهد جیترو یرا در جهت توسعه گردشگر "حاکمیت جامع"
 تیریمد یها سازمان ( مقصدDMOsرا برا )داریتوسعه مؤثر و پا ی 

 .دیینما تیتوسعه داده و تقو یدر سطح محل یگردشگر
 یبرا ینهاد یتیظرف ،یا و منطقه یمحل یدولت یساختارها نیدر ب 

 .دیکن جادیتر ا عیبهتر و بازگشت سر یآور تاب
 یها و پتلفرم دیکن ریرا درگ یو جامعه مدن یگردشگر یصنف یها نجمنا 

 شدن همه صداها ارتقا دهیاز شن نانیاطم یشهروندان را  برا یارتباط
 .دیده
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III .شدن آماده 

 فردابرای 

 

 بحران، برای شدن آماده. 02

 از اطمینان و آوری تاب ایجاد

 از بخشی گردشگری اینکه

 های سیستم و سازوکارها

 است ملی اضطراری

 

 از ها،  است. دولت یجهان یها راه حل نیازمند یجهان یها بحران
به بحران  یواکنش جهان سمیمکان" یک دی، باUNWTOطریق

 کنند. جادیرا ا "یگردشگر
 و  سکیر یابیتمام دروس آموخته شده، از جمله لزوم بهبود ارز

 یو خصوص یبحران را در هر دو بخش دولت در برابر یآمادگ
 .دیکنازبینی ب

  ی، مل یاضطرار یها و سازو کارها ستمیساطمینان حاصل کنید
 را شامل می شود.و حمل و نقل  یگردشگر

 و کامالً از نموده  تدوین یگردشگر یبرا یاضطرار یبرنامه ها
استقبال  یبحران در بخش گردشگر تیریو مد یاصول آمادگ

 .دیکن
 ان، کنندگ مصرف نیرابطه ب نییتع یو مقررات موجود برا نیقوان

را  یا مهیب یها استیس نیها و همچن ، واسطهعرضه کنندگان
 یسکر موثرتر توزیعو  ییدر زمان استثنا بهتر یرسان کمک یبرا

 .دیینما بازبینیمرتبط با بحران 
 حاصل  نانیبهداشت اطم یالملل نیمقررات ب تیو رعا یرویاز پ

 .دیینما
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III .شدن آماده 

 فردابرای 

 

 سرمایه در گذاری سرمایه. 01

  استعدادها توسعه و انسانی

 

 به روز   و بازبینی را  یگردشگر یانسان هیسرما یمل  یاستراتژ
 .دیکنرسانی 

 کار ماهر و آماده و  یروین از طریقو  دیکن ایجاد یآور تاب
( کار )بازار برای آینده ،و تربیتی یآموزش مکفی یها یاستراتژ

 .دیشو ایمه
 کار و برآورده  ندهیآ یبرا دیجد یها مهارت شرفتیپ یبرا

با رهبران  گردشگری، بخش ازیمورد ن یکردن مهارت ها
 فعاالن ،یها، مراکز آموزش دانشگاه ،یصنعت سفر و گردشگر

 یگردشگر یها و انجمن یبازرگان یها اتاق تال،یجیدبخش 
 .دییمشارکت نما

 مانند زنان رتریپذ بیآس یها که گروه دیحاصل کن نانیاطم ،
 یها یبه صراحت در استراتژ نیجوانان، مهاجران و معلول

 اند. گنجانده شده یانسان هیسرما
  دیبرابر احترام بگذار یها و فرصت شایستهبه اصول کار. 

 یراب یو حفاظت رانهیگ شیبا اعمال اقدامات پ دیبا انیکارفرما
 یکار طیخطرات، مح بابه حداقل رساندن مواجهه کارگران 

 کنند. نیو سالم را تضم منیا
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III .شدن آماده 

 فردا برای

 

 گردشگری مؤکدانه دادن قرار. 00

  ملی کار دستور در  پایدار

 

 به  یمل یها تیدر اولو یاز گنجاندن گردشگر
 جادیا یآن برا تیظرفمنعکس کننده  گونه ای که

 یارتقاو  فراگیریو  یرشد اقتصاد  تقویتشغل، 
 .دیحاصل کن نانیاطم باشد، یداریپا

 یهماهنگ یبرا یگردشگر یمل یشوراها جادیبا ا 
 کی ،یبا بخش خصوص یها و همکار استیس هیکل
 یتوسعه گردشگر یبرا جامع حاکمیتی کردیرو

 .دیکن جادیا
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III .شدن آماده 

 فردابرای 

 

 در راستای در رویه تغییر -03

دورانی  اقتصاد گرفتن پیش

 از پیروی و پذیرش و )چرخشی(

 (SDGs)پایدار  توسعه اهداف

 هدف توسعه  01به  یابیدست یما برا یجمع ییتواند توانا یبحران م نیا
و  داریپا یگردشگر ی. اجراندازدیرا به خطر ب 0101تا سال  داریپا

 بازبینی ف،یرا تعر (SDGsاهداف توسعه پایدار )مسئوالنه در چارچوب 
 .تقویت نمایید ای

 تیفرص بحران این - را حمایت کنیددورانی  اقتصاد یک سمت به گذار 
 ویتتق باعث که هایی استراتژی تدوین بر بیشتر تأکید برای است

 تولیدکنندگان،) بازیگران همه بین در هماهنگ تصمیمات و اقدامات
 گردشگری ارزش زنجیره در( غیره و کنندگان مصرف کنندگان، توزیع

 های فعالیت درمفاهیم اقتصاد چرخشی را  تواند می امر این. شود می
تولید  و منابع از کارآمدتر استفاده بهو منجر  ،یکپارچه نماید گردشگری
 ایشافز باعث حال عین در وشود  گردشگریدر فعالیت های  کمتر کربن

 .شود گردشگری بخش در آوری تاب و پذیری رقابت کلی
 یراز کند می کمک گردشگری بهکامل تر  صورت به پایداری پذیرش 

 ملل سازمان تر گسترده سیستم با بخش این  تر نزدیک ارتباطباعث 
 های آژانس کلیدی شریک یک به بخواهد گردشگری اگر. شودمی متحد

 المللی بین مالی مؤسسات و المللی بین های سازمان ملل، سازمان
 تالش 0101 برنامه تحقق برای جهانی جامعه که همانگونه شود، تبدیل

 اربسی آور تاب و پذیر انعطاف بخش یک عنوان به کردن عمل کند، می
 .است حیاتی
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 سازمان بهداشت جهانی توصیه های سفر
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 واکنش سازمان جهانی گردشگری به ویروس کرونا
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 به پرداختن برای پول المللی بین صندوق سیاست گذاری مراحل

 شیوع ویروس کرونا
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 پیامدهای وسیعی، هدفمند های سیاست با پول المللی بین صندوق

 کند می محدود را، کرونا ویروس از ناشی اقتصادی احتمالی منفی

IMF limiting the economic fallout of the coronavirus 
with large targe targeted policies 

 

 OECDمقابله سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی با ویروس کرونا

tackling coronavirus 
 

سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی برای بنگاه  های مشی خط

  متوسط و های کوچک
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/PPEA2020015_0.pdf
https://blogs.imf.org/2020/03/09/limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies/
https://blogs.imf.org/2020/03/09/limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/COVID-19-SME-Policy-Responses.pdf

