
 

 

 برایتوصیه های سازمان جهانی گردشگری 
 گردشگری و توسعه روستایی 

 ثر برای توسعه روستاییؤراهنمایی برای تبدیل گرشگری به ابزاری م
 

 

 المللحوزه وزارتی و امـور بیـن
 ترجمه: نسرین عظیمی پناه

 9911ماه آبان 

 
 



                                              2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9911آبان ماه  -المللنـر بیوـحوزه وزارتی و ام  
 

 

 ،UNWTO وابسته اعضای ،UNWTO پذیری رقابت و گردشگری کمیته مشارکت با( UNWTO) گردشگری جهانی سازمان توسط هاتوصیه این

 مناطق کمیته ،(OECD) اقتصادی همکاریتوسعه و  سازمان ،(ITC) المللیبین تجارت مرکز جهانی، بانک گروه ،(FAO) کشاورزی و غذا سازمان

 ،(NECSTOUR) رقابتی و پایدار گردشگری یک برای اروپایی مناطق شبکه ،(EBRD) توسعه و بازسازی برای اروپایی بانک اروپا، اتحادیه

 گردشگری سازمان ،(ASEAN) شرقی جنوب آسیای ملل انجمن ،(PATA) اقیانوسیه و آسیا سفر انجمن اروپا، روستایی گردشگری فدراسیون

 .است شده تهیه( اسپانیا) Escapadarural.com و( JICA) ژاپن المللیبین همکاری آژانس ،(SPTO) اقیانوسیهجنوب 

 7272 سپتامبر 72 مادرید،
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 هایبخش ترینپرشتاب و ترینمنعطف از یکی گردشگری

 تجارت درصد هفت. ماست دوران اجتماعی - اقتصادی

 گذشته یدهه اقتصادی رشد از و دهدمی تشکیل را جهانی

 هانمیلیو که پیشرو، کارفرمای یک. استیشی گرفته پ

 .کندمی ایجاد غیرمستقیم و مستقیم طور به شغل

 لهجم از گردشگری، مزایای نقاط، از بسیاری در حال، این با

 شهری مناطق در جنسیتی، هایفرصت و اشتغال افزایش

 مینیسرز نابرابر توزیع به  که است، شده متمرکز ساحلی و

 ارفش عالوه،ه ب. کندمی کمک اقتصادی هایفرصت و ثروت

 از بیش ازدحام جمله از خطراتی با پربازدید هایمکان بر

 و فرهنگی و طبیعی منابع برای ناپایدار تقاضای حد،

 همراه جامعه زندگی و اجتماعی بافت در احتمالی اختالالت

 این مزایای روستایی مناطق در گردشگری ءارتقا. است

 گسترشجامعه  و مناطق در تریگسترده طور به را بخش

  گردشگری تمرکز با مرتبط خطرات حال عین در دهد،می

 تواندمی گردشگری .دهدمی کاهش را خاص هایمکان در

 رایب اجتماعی - اقتصادی هایفرصت تأمین در ثرؤم ابزاری

 افزایش به تواندمی همچنین. باشد روستایی جوامع

 هایچالش کاهش روستایی، مناطق نشاط و جذابیت

 از وسیعی طیف ءارتقا و مهاجرت کاهش شناختی،جمعیت

 زندگی ماهیت حفظ ضمن محلی، هایسنت و منابع

 یک هایارزش تواندمی همچنین. کند کمک روستایی،

 ،شودمحسوب می سفر یتجربه ماهیتاغلب  که سرزمین،

 و ملموس میراث بتواند تا داشتهپاس  فعال روشی به را

 در موجود اقتصادی هایفعالیت و کند حفظ را ناملموس

 .کند تکمیل را هاسرزمین این

 در گردشگری نقش ،91-کووید گیریهمه توجه بها ب

. است مطرح دیگری زمان هر از بیش روستایی توسعه

 برای را مهمی هایفرصت روستایی مناطق در گردشگری

 مقاصد دنبال به گردشگران زیرا کندمی فراهم بازیابی

 

 در. هستند باز فضای هایفعالیت و تجارب و جمعیتکم

 آمادگی کلی طور به روستایی مناطق جوامع حال، عین

 مغیرمستقی و مستقیم تأثیرات با مقابله برای کمتری

 اثرات با مواجهه در آنها از حمایت بنابراین .دارند هابحران

 برخوردار حیاتی اهمیت از گیریهمه اجتماعی و اقتصادی

 . است

 گوترش آنتونیو ،متحد ملل سازمان دبیرکل که طورهمان

 و 91-کووید" عنوان با خود اخیر هایسیاست خالصه در

 بحران این کرد، تأکید 9"تحول حال در گردشگری

 تعامل ینحوه در بازنگری برای فرصتی" همچنین

  و اقتصادی هایبخش سایر جوامع، با گردشگری

 و ارزیابیه منظور ب ،ما طبیعی  منابعو  هااکوسیستم

 مزایای یعادالنه توزیع از اطمینان جهت در بهتر مدیریت

  و کربن بدون گردشگری اقتصاد سمت به چرخش و آن

 ".است تراب آورت

9. United Nations, Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism, UN, August 2020 

 

https://drive.google.com/file/d/1y3LO3XyHHGHC12MGpEsPTTEcGhJ1PWTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3LO3XyHHGHC12MGpEsPTTEcGhJ1PWTO/view?usp=sharing
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 ینب ناپذیراجتناب و ذاتی  رشد، به رو ارتباط ،افزون بر این

. است شده تسریع فعلی بحران با روستایی و شهری توسعه

 شهری مناطق سمت به جهان جمعیت در تغییر

 برای هاییفرصت که کندمی ایجاد جدیدی هایحرکم

 دننمو بهتر چگونگی مورد در مجدد تفکر و تازه نگاه یک

 .نمایدمی فراهم را روستایی-شهری ین پیوندهایا

 ،است "روستایی توسعه و گردشگری سال" 7272 سال

 اشتراک به گردشگری جهانی روز با امسال که موضوعی

 ییروستا مناطق در گردشگری پایداری. است شده گذاشته

 یاستراتژ یک که بود خواهد آمیزموفقیت صورتی در تنها

 مشارکتی رویکرد بر مبتنی فراگیر و جامع ریزیبرنامه

 .شود اجرا و اتخاذ ،9ذینفعی-چند و اقدامی-چند

 ،روستایی توسعه و گردشگری برای UNWTO هایتوصیه

 خشب  همچنین و مختلف سطوح در هادولت از حمایت

 مناطق در گردشگری توسعه در جهانی جامعه و خصوصی

 و پایدار فراگیر، یتوسعه به که ایگونه به را روستایی

 .است داده قرار هدف مورد کند، کمکآور تاب

 گردشگری، مزایای یعادالنه توزیع ایتوسعه چنین

 میراث و طبیعی منابع از محافظت اشتغال، ایجاد افزایش

 عجوام توانمندسازی و اجتماعی گسترش ترویج فرهنگی،

 و جوانان زنان، ویژه به سنتی، محروم هایگروه و محلی

 فراگیر گردشگری. واهد نمودخ تضمین را بومی افراد

 رایب روستایی مناطق بیشتر دسترسی راستای در همچنین

 هاینسل از بازدیدکنندگان و محلی افراد گروه دو هر

 و نموده کمک مختلف دسترسی نیازهای با و مختلف

 فراهم همگان برای را بهتری زندگی کیفیت بنابراین

 .کندمی

  سازمان عمر از سال ، هفتاد و پنج0202 سالهمچنین 

 

 قدرت از استفاده. گذردمی( ملل سازمان) متحد ملل

 خشب این سهم روستایی، توسعه یشبردپ برای گردشگری

 اجرای و( SDGs) پایدار توسعه اهداف به دستیابی در را

 .دهدمی افزایش گردشگری اخالق جهانی کد

 در اهبحران برانگیزترین چالش از یکی با جهان که آنجا از

 جمعی فرصت یک اینجا در است، روبرو هازمان یهمه

 نوآورانه رویکردهای یتوسعه و ما هایتالش تجدید برای

 تقویت توسعه برای را گردشگری توانایی که دارد وجود

 سعهتو ایجاد در آن فرد به منحصر توانایی ،جمله از کند،می

 هایفعالیت از یکی عنوان به روستایی جوامع برای

 هیچ که است جوامع سراسر در درگیر اقتصادی -اجتماعی

 گیرد.نادیده نمی را کس

   

9. Multi-action and Multi-stakeholder   
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 اسـه و اسـپای
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 طبق. است جهان سراسر در رایج روند یک شهرنشینی

 جهان جمعیت از ٪86 ،0202 سال تا ملل، سازمان اعالم

 تولید از ٪60 شهرها و 0کنندمی زندگی شهری مناطق در

 زیست و انسانی شدید ثرا و کرده فراهم را جهان اقتصادی

 هزینه و گذاشته جای به خود از را آوریسامرس محیطی

 این. 3کنندمی تحمیل اطراف روستایی مناطق به را زیادی

 افرادی کل از ٪62، که است واقعیت این با در تضاد روند

 روستایی جوامع در برند،به سر می "شدید فقر"در که

 .4کنندمی زندگی

 به ایفزاینده جمعیتی هایچالش با روستایی مناطق

 شکاف تر،پایین درآمد سطح جمعیت، کاهش :ویژه

 عدم و سنتی اقتصادی هایفعالیت کاهش دیجیتالی،

 و خدمات زیرساخت، کمبود همچنین و اقتصادی تنوع

  کیی روستایی جوانان. هستند نقل روبرو و حمل ارتباطات

 کمبود دلیل به که هستند هاگروه پذیرترینسیبآاز 

 و کشاورزی در سودمند کارآفرینیو  شغلی هایفرصت

 عین در. 0باشدمی ،روستا مرتبط با اقتصادی هایفعالیت

 یتوسعه به پرداختن هنگام در افراد ترینمهم آنها حال،

 میلیارد 9.0 از نفر میلیارد 9 تقریباً. 8هستند روستایی

 کشورهای در سال 04 تا 90 سنی رده در ،جهان انجوان

 در جوانان درصد 66 و کنندمی زندگی توسعه حال در

 زندگی روستایی مناطق در توسعه حال در کشورهای

 .هستند بیکار آنها نفر میلیون 0 که کنندمی

 دتهدی معرض در فرهنگی و اقتصادی سنتی هایسیستم

 میبو ردمم بر خصوصاً امر این. دارند قرار اقلیمی تغییرات

. گذاردمی تأثیر محلی طبیعی منابع و کشاورزی به متکی

 رها مهاجرت دلیل به که هاییزمین دورافتاده، جاهای در

 باعث و بگیرند قرار فرسایش تأثیر تحت توانندمی اند،شده

 انمک حس احتمالی رفتن بین از و فرهنگی منظر غییرت

 باالتری خطر معرض در همچنین هاییمکان چنین. شوند

  .دارند قرار طبیعی بالیای از

 سازیمتنوع برای ابزاری گردشگری که است شده ثابت

 سایر رب برابری چند تأثیر با اشتغال اصلی موتور و اقتصادی

. کنندمی کمک روستایی توسعه به که است هاییبخش

 عنف به تواندمی ویژه به روستایی مناطق در گردشگری

 کار نیروی از ٪04 که- زنان مانند سنتی محروم هایگروه

 اقتصاد کل برای ٪31 با مقایسه در را گردشگری بخش در

 گردشگری. باشد بومی مردم و جوانان  -دهندمی تشکیل

 و خرد هایبنگاه برای آسان دسترسی بخش یک همچنین

 زا توجهی قابل بخش که است خوداشتغالی افراد و کوچک

 امعهج سطح در کارآفرینی کلی طور به و گردشگری بخش

 .دهندمی تشکیل را

0 .United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) 

3 .TWI2050 - The World in 2050 (2020). Innovations for Sustainability. Pathways to an efficient and post-pandemic future. Report prepared by The World in 2050 initiative. 

International Institute for Applied Systems Analysis(IIASA), Laxenburg, Austria. www.twi2050.org  
4 .De La O Campos, A.P., Villani, C., Davis, B., Takagi, M. 2018. Ending extreme poverty in rural areas – Sustaining livelihoods to leave no one behind. Rome, FAO. 84 pp. Licence: 

CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

0 .Food and Agriculture Organization, Addressing rural youth migration at its root causes: A conceptual framework (2016) 

8 .FAO. 2020. Rural youth and the COVID-19 pandemic. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9531en 
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 افزایش اعثب 91-کووید گیرهمه بیماری ،افزون بر این

 دیدج تجربیات دنبال به که است شده گردشگرانی عالقه

 و آزاد هوای در اطراف روستایی و طبیعی مناطق بر مبتنی

  .هستند متراکم محیط از دور

 لقاب تجربیات برای افزایش حال در تقاضای با ،روند این

 و فرهنگ محلی، جوامع با تریقوی تعامل که اعتمادتر

 برای تقاضا همچنین و کندمی فراهم را آنها محصوالت

 همراه شده  سفر، یتجربه مراحل تمام در سبزتر رویکردی

 و اجتماعی اقتصادی، عظیم هایفرصت برای گشایشیو 

 گردشگری طریق از ،روستایی مناطق زیست محیط احیای

 .کندمی ایجاد

 میان در آوریتاب ایجاد اهمیت بر همچنین کنونی بحران

  ،هستند گردشگری به متکی که روستایی مناطق جوامع

 ربهت اجتماعی حمایت معنای به امر این. است کرده تأکید

 تنوع ایجاد همچنین و جوامع بین در منافع تقسیم و

 از گردشگری بازارهای و محصوالت گسترش و اقتصادی

 این به دستیابی برای. است افزوده ارزش تجارب طریق

 به دسترسی ها،مهارت یتوسعه گذاری،سرمایه هدف،

 ،دیجیتال تحول ها،زیرساخت یتوسعه ،مالی منابع

 و یافته بهبود اکمیتح اثرات، ارزیابی پایدار، یتوسعه

 بازیابی هایبرنامه مرکز در باید زنان توانمندسازی

 کمک امر این. گیرد قرار روستایی جوامع در گردشگری

 آنها از تر،قوی ظهور و بحران از عبور هنگام تا کندمی

 .شود حمایت

 و مشاغل برای جدید هایفرصت ایجاد نهایت، در

 طریق از روستایی مناطق در اقتصادی هایفعالیت

 یهمه که دارد جامع رویکرد یک به نیاز گردشگری

  ارزش یزنجیره در را دیگر هایفعالیت و هابخش

  

  هایمشارکت و کندمی درگیر گردشگری

 .بخشدمی ارتقا را 9(PPC) محور جامعه-خصوصی -مومیع

 تاییروس توسعه پیشبرد برای گردشگری قدرت از استفاده

 پایدار توسعه اهداف به دستیابی در را بخشاین  سهم

(SDGs)، برابری) 0 ،(فقر عدم) 9 اهداف ویژه به 

 کاهش) 92 ،(اقتصادی رشد و مناسب کار) 6 ،(جنسیتی

و  مصرف) 90 ،(پایدار جوامع و شهرها) 99( هانابرابری

 91 و( زمین روی بر زندگی) 90 ،(مسئوالنه تولید

  اخالق جهانی کد اجرای همچنین و( اهداف برای مشارکت)

 .دهدمی افزایش  گردشگری،

 رویکرد یک به نیاز هافرصت این تحقق حال، این با

 جهت در گردشگری برای متوالی و یکپارچه استراتژیک

 الس سوی به بلندمدت اندازیچشم با روستایی یتوسعه

 .دارد آن از بعد و 0232

9. Public-Private-Community   
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 یه هاـتوص
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I. حاظ نمودن ل

 یک عنوان به گردشگری

 در استراتژیکرکن 

 یتوسعه هایسیاست

 روستایی

 

 

 

 

 

 

 

II .راستای در گردشگری 

 جوامع رفاه و منفعت

 بخشی ایجاد: روستایی

 رآوتاب فراگیر، عادالنه،

 پایدار و

III .جدید هایفرصت 

 و گردشگری برای

: روستایی یتوسعه

 و فناوری نوآوری،

 شدن دیجیتالی

IV .و محصول یتوسعه 

 یزنجیره یکپارچگی

 یتجربه یک برای ارزش

 هیافتبهبود و پایدار سفر

V .و هاسیاست تقویت 

 در پایدار عملکردهای

 روستایی مقاصد
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I. حاظ نمودن ل

 به گردشگری

 رکن یک عنوان

 در استراتژیک

 هایسیاست

 روستایی یتوسعه

 

 را شینق تا حاظ نمایندل روستایی یتوسعه هایسیاست استراتژیک ارکان از یکی عنوان به را گردشگری باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .9

 مهم این .نمایند درک کند، اعمال آن ترویج برای را فعالی هایسیاست و نموده ایفا روستایی متنوع اقتصاد از بخشی عنوان به تواندمی حوزه این که

 وستاییر مناطق در گردشگری مدیریت و توسعه برای هاییمشوق و راهنمایی کافی، گذاریسرمایه کارا، نظارتی و اصولی چارچوب یک یارائه مستلزم

 مهمی سهم تواندمی روستایی مناطق در گردشگری زیرا است 91-کووید حمایتی اقدامات رتبط بام ویژه به امر این. باشدمی ترپایدار و ترثرؤم طور به

 مواجه ایودجهبهای چالش با شدت به هادولت اگر حتی .باشد داشته روستایی جوامع اقتصادی -اجتماعی آوریتاب افزایش و بخش این بهبود در

 هایزیرساخت توسعه و گذاریسرمایه ترویج برای 91-کووید بحران زمان در ویژه به ایمنطقه و ملی منابع از ثریؤم سهم که است ضروری هستند،

 اجتماعی اریگذفاصله با و تراکمکم مناطق به سفر برای مشتری ترجیحی تمایل روند در کنونی فرصت دلیل به ویژه به روستایی، مناطق در عمومی

 هند.ددر دستور کار قرار  تر،آسان

 املش شود گرفته نظر در باید که عواملی. کنند ادغام خود یتوسعه هایبرنامه در کامل طور به را گردشگری باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .0

 هب گردشگری تبدیل و سرزمین سراسر در گردشگری مزایای توزیع هایسیاست همچنین و روستایی مقاصد خاص هایویژگی و سرزمینی هویت

 و ملی زیریبرنامه هایدستورالعمل طراحی بر باید ویژه تأکید. باشدمی روستایی مناطق برای پایدار و آورتاب فراگیر، یتوسعه در جهت ثرؤم ابزاری

 پذیرامکان( موارد سایر و) گردشگری یتوسعه در را( آن مختلف کاربردهای در) زمین از بیشتر وریبهره باید موارد این. باشد قوانین یا/ و ایمنطقه

 و) زمین از بهینه یاستفاده امکان باید همچنین امر این. کند فراهم را توسعه هایبرنامه کارآمدتر و ترسریع اجرای و ریزیبرنامه امکان و سازد

 تا کند فراهم را محلی و ایمنطقه ملی، یجامعه ناملموس و ملموس طبیعی، منابع سایر و طبیعی ذخایر مداوم حفظ جمله از ،(زمین تخصیص

 .کند جلب خود به را گردشگران و بازدیدکنندگان

 همچنین و روستایی یتوسعه ویژه به مربوطه سیاستی هایحوزه سایر و گردشگری بین هماهنگی افزایش طریق از را دولتی کلی رویکرد یک باید هادولت .3

 آن اهداف هب دستیابی و روستایی یتوسعه برای گردشگری ظرفیت رساندن حداکثر به منظور به( محلی و ایمنطقه ملی،) دولتی مختلف سطوح میان در

 .نمایند ترویج
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 اتخاذ را سیستمی و جامع رویکرد یک و باشد( PPC) جامعه -خصوصی -عمومی مشارکت بر مبتنی باید روستایی یتوسعه برای گردشگری حاکمیت .4

 در کامل طور به - محلی جوامع و مدنی جامعه خصوصی، بخش محلی، و ایمنطقه ملی، سطح در دولتی بخش - ذینفعان یهمه آن طریق از که کند

 .باشند داشته مشارکت روستایی مناطق یتوسعه برای گردشگری هایاستراتژی و هاسیاست هماهنگی و ارزیابی اجرا، طراحی،

 برای را ربراب هایفرصت و نتایج تا کند متمرکز فرآیند کل در را جنسیتی مالحظات باید روستایی یتوسعه برای گردشگری در حاکمیت و هاسیاست .0

 .نماید تضمین زنان و مردان

 ها،ذاریگسرمایه تقویت برای را گردشگری هایظرفیت بتوانند تا کنند ایجاد روستایی مناطق در را کارا محیطی باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .8

 خدمات و هازیرساخت یتوسعه طریق از تواندمی مهم این. بخشند تحقق هامهارت و سازیدیجیتالی عادالنه، و مناسب کار شرایط کارآفرینی، نوآوری،

 لحاص کند،می حمایت خصوصی بخش از که نظارتی محیط یک و قانون حاکمیت تقویت پرورش، و آموزش و پولی هایمشوق مالی، هایسیاست ضروری،

 .است روریض روستایی گردشگری مقاصد پایداری از اطمینان برای مرتبط هایبخش کلیه و گردشگری در خصوصی بخش شارکتم و نقش. شود

 نزدیک روستایی مناطق معرفی و اطراف روستایی مناطق به سفر با همراه شهرها در گردشگری  ترویج از طریق  باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .1

 دهدمی گسترش را بخش این مزایای تنها نه روستایی مناطق در گردشگری ترویج. دهند ارتقا را روستایی و شهری هایبافت بین ارتباط شهری، مراکز به

 .کندمی کمک نیز شهرها در بازدید پرهای مکان بر فشار کاهش به بلکه

 جدید تحوالت و گذاریسرمایه وری،بهره برای شرطی عنوان به را گذاریسرمایه باید جوامع و خصوصی بخش محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .6

 المللیبین مالی سساتؤم خصوصی، بخش از گذاریسرمایه جذب برای ویژه به دولتی بخش گذاریسرمایه .دهند افزایش روستایی مناطق در گردشگری

(IFIs )لیدیک روستایی مقاصد پایداری و پذیریرقابت برای دیجیتال، و نقل و حمل هایزیرساخت ویژه به ها،زیرساخت. است مهم بسیار توسعه شرکای و 

. مایندن حاصل اطمینان بازدیدکنندگان یتجربه و روستایی جوامع رفاه بهبود منظور به هازیرساخت در گذاریسرمایه کافی سطوح از باید هادولت. است

 -درون اتصال روی،پیاده و سواریدوچرخه امکانات و عمومی نقل و حمل اتصاالت ارتباطات، و دسترسی بهبود برای ریلی خطوط و هاجاده شاملوارد م این

 ،ند باالبا پهنای با/ اتصال اینترنت تلفنی، خدمات همچنین و فرهنگی منابع آموزشی، و بهداشتی هایزیرساخت پارکینگ، فضای معتبر، برق ای،جزیره

 .است کودکان از مراقبت و بهداشتی خدمات بانکی، تسهیالت امنیت، و  ایمنی زباله، بازیافت و مدیریت آشامیدنی، آب تأمین
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 یگردشگر برای مشترک ابتکارات و هااستراتژی و دهند گسترش را مرزها بین همکاری باید چندجانبه هایسازمان و محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .1

 .دهند توسعه ،درگیر مناطق برای بیشتر تأثیرات با و پایدارتر رویکرد یک از اطمینان ا به منظورر روستایی

 سهم راستای در گردشگری، برای را( ODA) 9رسمی یتوسعه کمک سطوح و کنند تقویت را گردشگری از خود حمایت باید توسعه شرکای و نهادها .92

 ردماز جمله م پذیرآسیب هایگروه برای ویژه به فراگیر، یتوسعه و فقر کاهش ترویجدر جهت  ابزاری عنوان به اقتصادی رشد و مشاغل برای بخش این

 .دهند افزایش روستایی، مناطق در بومی

 ابتکارات این. دببر پیش را گردشگری و پایدار غذایی هایسیستم بین نزدیک یرابطه که نماید رویجت را ابتکاراتی و هاسیاست باید المللبین یجامعه .99

 ت،هوی حفظ ضمن و باشند روستایی مناطق در محلی خوراک و فرهنگی میراث زراعی، تنوع زیستی، تنوع از استفاده و حفاظت برای راهی توانندمی

 محلی غذایی هایتمسیس بر آنها تأثیر و روستایی مناطق به سفر هنگام در کربن اثر از گردشگران بیشتر آگاهی برای ابتکاراتی. دهند ارتقا را محلی اقتصاد

 .نماید تشویق کند،می کمک هااکوسیستم و جوامع برای مثبت تأثیرات ایجاد به که را رفتارهایی تا یابد توسعه باید

 یهاسازمان و خصوصی بخش اهداکنندگان، المللی،بین هایسازمان میان هایتالش و مساعدت ناسبت ومؤثر  ریزیبرنامه باید المللبین یجامعه .90

 ،موقت مداخالت و کاریموازی از جلوگیری و حداکثری از تأثیرات اطمینان مشخص، یتوسعه اهداف به دستیابی جهت دررا  (NGO) غیردولتی

 .است نیاز مورد ملی و محلی هایدولت با شده توافق هایاستراتژی بر مبتنی المللی،بین کمک برای ارزش یزنجیره رویکرد یک. دهد فزایشا

  
 

 

9. :Official Development Assistance تهیتوسط کم ( کمک توسعهDACسازمان توسعه و همکار )یاقتصاد ی (OECDبه عنوان کمک دولت  )در حال توسعه را  به طور خاص هدف  یو رفاه کشورها یکه توسعه اقتصاد شده است فیتعر ی

 ]م[ دهد. یقرار م
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 آوریابت از حمایت برای ویژه به باالتر، درآمد با توسعه حال در کشورهای برای را پروژه مالی تأمین و توسعه به دسترسی باید الملل بین یجامعه .93

 هایایالت و کشورها از تعدادی .بخشد بهبود روستایی، مناطق در یافته افزایش( MSMEs) متوسط و کوچک خرد، هایشرکت یتوسعه  و پیشرفته

 برای اند،شده خارج پول المللیبین صندوق و (ODA) ی رسمیتوسعه مککشمول  از که گروه، این در( SIDS) توسعه حال در ایجزیره کوچک

به  اقتصادی آوریتاب ایجاد و اقلیمی اثرات کاهش مانند مسائلی به پرداختنبرای و  9کسری بودجه ]سیاست[به  دولتی بخش ایسرمایه هایپروژه

 هستند پذیرآسیب هوایی و آب شدید حوادث برابر در نامتناسبی طور به SIDS اینکه به توجه با. هستند متکی 0اوراق بدهی انتشار از طریق مالی أمینت

. کنندیم تجربه را زندگی باالی هایهزینه و شدید هایسختی اغلب روستایی ایجزیره جوامع شوند،می تشدید اقلیمی تغییرات اثر در تغییرات این و

 .نمایدمی دشوار بسیار را گردشگری زمینه در محلی افراد گذاریسرمایه امر این رفته، هم روی

 اییروست جوامع محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، رفاه باید روستایی یتوسعه و گردشگری برای محلی و ایمنطقه ملی، هایسیاست .94

 و رهبری باید امر، این به توجه با. باشند داشته زیست محیط و مردم با ارتباط بومی هایروش به ایویژه توجه و دهند قرار خود اصلی یهسته در را

 تاییروس گردشگری پایداری همچنین .شود حاصل اطمینان روستایی مناطق یجامعه سوی از ثرؤم و گسترده حمایت از تا شود تقویت محلی مدیریت

 باید .دهد ارتقا را روستایی جوامع با گردشگری از حاصل اقتصادی منافع متعادل اشتراک و شده روستایی جوامع فرهنگمنجر به محترم شمردن  باید

 د.شو ایجاد محلی سطح در  کنند،می شرکت گردشگری ارزش یزنجیره در که جامعه اعضای کامل مشارکت با منافع، تقسیم جامع مکانیسم یک

 
 
 

 
9. Deficit spending 
0. Debt financing 
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 رد گردشگری مدیریت و توسعه ریزی،برنامه برای گیریتصمیم و مشارکتی مشاوره فرآیندهای هدایت درگیر کامل طور به باید روستایی جوامع .90

 این زا. باشند داشته نقش آن مدیریت در هم و مقصد ریزیبرنامه در رهبری و مالکیت در هم که سازد قادر را آنها بایدامر  این .باشند روستایی مقاصد

 انجام رایب کافی اختیار( خصوصی و دولتی) محلی مدیران به اما باشد توافقی گیریتصمیم آن در که باال به پایین از یمباحثه یندهایفرآ ایجاد نظر،

 هادهایپیشن و ارزیابی کنترل، برای سازوکارهایی ایجاد ترتیب، همین به. است ضروری ،باشند نیز پاسخگو آن قبال در که بدهد را مشخصی اقدامات

 را زنان برابر و فعال مشارکت باید گیریتصمیم ساختارهای چنین. باشد ترگسترده توافق مورد باید نیز مورد این اینکه، ضمن. است ضروری نیز بهبود

 .کند تشویق

 متوسط و کوچک های خرد،شرکت برای را مناسبی محیط تنظیمی، نظارتی چارچوب یک از اطمینان با باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .98

(MSMEs ) ردشگریگ مشاغل ایجاد و روستایی جوامع تقویت برای را مالی کمک به ساده و آسان دسترسی باید همچنین آنها .کنند فراهم کارآفرینی و 

 نرخ اعطایی، وجوه اعتباری، خطوط) دولتی و خصوصی بخش در موجود بودجه مورد در اطالعات ارائه شامل امر این. کنند تضمین روستایی مناطق در

 هایکانال و دیجیتال بسترهای طریق از ویژه به آنها، فروش و محصوالت یتوسعه و مالی منابع به دسترسی یندهایفرآ سازیساده ،(غیره و ای یارانه سود

 جذب و بازاریابی ،فناوری پشتیبانی ،تجاری ایمشاوره خدمات مشترک، امکانات طریق از محلی هایMSME از پشتیبانی باشد.می کارآمدتر فروش

 باید هاولتد. است حیاتی بسیار گردشگری ارزش یزنجیره در آنها ادغام در تسریع و کارآفرینی شکست کاهش پیشرفت، به کمک برای گذاریسرمایه

 "مالیاحت کارآفرینان" حتی یا کوچک، مشاغل برای هادهندهشتاب یا/  و رشد مراکز ایتوسعه هایبرنامه از استفاده با را پذیریریسک و گذاریسرمایه

 مورد باراعت و وام شکل به مثال عنوان به تواندمی امر این .کنند تشویق بپذیرند، را گردشگری مشاغل یتوسعه و گذاریسرمایه ریسک خواهندمی که

 .یابد تحقق( غیره و بهتر یبهره نرخ یا جزئی، هایتضمین شامل) دولت حمایت
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 .کنند تسهیل و ترویج را روستایی مناطق در گردشگری کارآفرینان و شاغالن جذب و آموزش مداوم طور به باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .91

 حال در دیجیتال انقالب. است غیرممکن روستایی یتوسعه ،"انسانی سرمایه" بدون. است مهم محلی یجامعه برای هامهارت یتوسعه و آموزش

 بر مرکزت با روستایی جوامع در را هاییظرفیت باید استعداد یتوسعه هایبرنامه و گردشگری با مرتبط هایسیاست. است توسعه هایمهارت دهیشکل

 و رشد موجود، فرهنگی هایذهنیت و توسعه اندازهایچشم تنوع رعایت ضمن که کنند ایجاد سبز و اجتماعی هایمهارت همچنین و دیجیتال اقتصاد

 یوسعهتو  آموزش زمینه در سیاستی هایتالش از بخشی. کنند هدایت اجتماعی سودمند و سبزتر اخالقی، مسیر یک در را روستایی مناطق در توسعه

 ترپایین الیاتم با هایبرنامه دولتی، هاییارانه طریق از روستایی مناطق به انتقال برای باالتر مهارت با انسانی نیروی و سرمایه تشویق شامل باید هامهارت

 .باشد غیره و

 ضمن روستایی مناطق در گردشگری هایفعالیت که کند حاصل اطمینان باید خصوصی و دولتی بخش ،گردشگری اخالق کد جهانی اصول به توجه با .96

 شده دهران حاشیه به سنتی هایگروه برای ویژه به محلی، جوامع برای را کارآفرینی هایفرصت و منصفانه و مناسب مشاغل ،جنسیتی برابری ترویج

 .کندمی فراهم( بومی  مردم و جوانان زنان،)

 ارزش یزنجیره کل در را دسترسی قابلیت باید خصوصی و دولتی بخش ،همه برای دسترس در گردشگری مورد در UNWTO هایوصیهت راستای در .91

 هایفرصت ایجاد ضمن تا هبود بخشندب  سالمندان جمله از خاص، دسترسی نیازهای با افراد توانمندسازی هدف با روستایی، مقاصد در گردشگری

 تحقق صورت در. یابد ارتقا محلی مردم برای باید سطح هر در دسترسی. نمایند فراگیرتر دگاننبازدیدکن و محلی جوامع برای را مقاصد نوین، کار و کسب

 .برد خواهند لذت دردسترس روستایی مقاصد از نیز گردشگران و بازدیدکنندگان عوض در امر، این

 مناطق در گردشگری یتوسعه و داده قرار توجه موردرا   بومی گردشگری پایدار یتوسعه مورد در UNWTO هایتوصیه باید خصوصی و دولتی بخش .02

 ادایج و رفاه و داده کاهش را فقر تواندمی که گردشگری در عادالنه هایمشارکت و توانمندسازی مشاوره، متقابل، احترام اصول مبنای بر را روستایی

 .دهند قرار بخشد، بهبود را بومی جوامع برای جدید شغلی هایفرصت

 

https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism#:~:text=As%20a%20fundamental%20frame%20of,key%2Dplayers%20in%20tourism%20development.
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421299
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III .هایفرصت 

 برای جدید

 و گردشگری

 :روستایی یتوسعه

 و فناوری نوآوری،

 شدن دیجیتالی

 به تواندمی امر این .برانگیزاند را شدن دیجیتالی و فناوری نوآورانه، هایحلراه که نمایند ترویج را هاییسیاست باید محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .09

 دهندگانائهار انواع یهمه پذیریرقابت و فراگیری و نموده کمک بازار به هستند، خانوادگی آنها از بسیاری که محلی، گردشگری مشاغل دسترسی تسریع

 یتوسعه باید دیجیتال تحول و نوآوری. کند کمک سبز محصوالت و پویایی پیشرفت به تواندمی همچنین. دهد افزایش را گردشگری ارزش یزنجیره در

 فاه،ر تولید، کشاورزی، خوراک، با ارتباط ترویج و پایداری تقویت ضمنهدایت نماید؛ به ویژه مواردی که  را پویایی و تجارب گردشگری، هایزیرساخت

 .برسانند حداکثر به برای اعتبار و سندیت را بازدیدکنندگان یخواسته طبیعت، و ورزش

اطق من با مشابه یبه فناور یاز اتصال و دسترس ییصد روستااحاصل کنند که مق نانیاطم دیبا یو بخش خصوص یو محل یامنطقه ،یمل یهادولت .00

ربه تج کیبوده و  یدیکل یگردشگر یکسب و کارها یبه بازار برا یاز دسترس نانیاطم یامر  برا نیا ."اندعقب نمانده"برخوردار هستند و  یشهر

در تمام مراحل  ندهاآیفر ونیامر شامل اتوماس نیشود. ایم عیتسر 91-دیکوو ] بحران [ واسطهباست که  تالیجیسفر د یمسافران در چرخه یرامثبت ب

 ،یمات محلمحصوالت و خد یکیالکترون دیقابل اعتماد، خر و عیسر میسیب نترنتیبه ا یتجربه سفر )ورود/خروج بدون تماس، پرداخت بدون پول، دسترس

الئم )ع گردشگر یتجربه یمنیو ا تیفیدر ک شرفتیتواند به پیم نیموضوع همچن نی. ااست خدمات یسازی( بدون شخصرهیو غ تالیجید یمنوها

به پر  دیبا یاژهی( کمک کند. توجه ورهیو غ 9ها، چت باتیتعامل یتالیجید یدر مناطق مشترک، بسترها تی، کنترل ظرفیدسترس تیری، مدتالیجید

 داده شود. ییدر مقاصد روستا یتیجنس تالیجیکردن شکاف د

 
 
 

 
9 .Chatbotینرم افزار هوش مصنوع کی (AIاست که م )م[ کند. یسازیهتلفن شب قیاز طر ایتلفن همراه  یهاها، برنامهتیسارسان، وبامیپ یهابرنامه قیاز طر یعیبه زبان طب را با کاربرچت(  ایتواند مکالمه )ی[ 
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III .هایفرصت 

 برای جدید

 و گردشگری

 :روستایی یتوسعه

 و فناوری نوآوری،

 شدن دیجیتالی

 ،یزیربرنامه یرا برا یها و فناوردادهاستفاده از کالن ،یو ارائه دهندگان فناور یبخش خصوص یبا همکار دیبا یو محل یامنطقه ،یمل یهادولت .03

ها مستیس نیا به حداکثر برسانند. ییدر مناطق روستا یگردشگر یبرا ،بر شواهد یمبتن یهااستیس جیو ترو یبهتر گردشگر تیریسنجش و مد

 یو فرهنگ یعیمنابع طب تیری، مدتحرک، حمل و نقل و یاجتماع راتی، مسکن، تأثیمنیبرد، سالمت و ا تی، ظرفهارساختیز یهانظارت بر شاخص دیاب

 یراهبرد استفاده، سفر آنها ی، رفتارها و الگوهاییاز مناطق روستا دکنندگانیدرک بهتر بازد یبرا ها بایددادهکالناز  .رندیو مشارکت جامعه را در نظر بگ

مورد  ییمناطق روستا یداریو پا یریپذرقابت تیو تقو اثراتشده، نظارت بر  یسازیتجارب قابل فروش و شخص یهیته یتواند برایاطالعات م نیشود. ا

ند، در خاص کمک کن یدسترس یازهایبا ن ییتوانند به مسافران روستایم نیهمچن ونیو اتوماس یمانند هوش مصنوع ییهای. فناورردیاستفاده قرار گ

و  ییتحرک محدود، اختالالت شنوا یتا به افراد دارا ردیمورد استفاده قرار گ ییتواند توسط مقاصد روستایشده م تیو تقو یمجاز تیحال واقع نیع

ها دادهنآزاد به کال یو دسترس یعموم تیحاکم دیبا ،ییاهداده نیو آگاهانه با چندنبال توافق اولیه ه بسفر به سراسر جهان کمک کند.  یبرا ،یینایب

 دیبا یفرد نفعانیو ذ یکنندگان است. جوامع محلها  هم به نفع جوامع و هم به نفع مصرفو داده یفناور نیکه ا گرددحاصل  نانیتا اطم شدهفراهم 

 ها را بدهد.دادهبا استفاده از کالن یفرد ماتیتصم یو اجرا یابیارز ،یکه به آنها امکان دسترس نندیرا بب یآموزش کاف
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IV .یتوسعه 

 و محصول

 یکپارچگی

 ارزش یزنجیره

 یتجربه یک برای

 و پایدار سفر

 بهبودیافته

آنها  تیظرف نییتع یبرا ییمقاصد روستا یهااز نقاط قوت و فرصت یقبل یابیبا ارز دیبا ییدر مناطق روستا یگردشگر اتیمحصوالت و تجرب یتوسعه .04

 یتوسعه یبرنامه و استراتژ کی( و یانسان هیها، سرمایگذارهیمنابع، سرما تیریها، مدرساختیمد مناسب )زرآکا  طیمح کی جادیا نیو همچن

در مورد  یمناسب نشیابتکارات هوشمند بازار که ب یمنظور، اجرا نیا ی. براگردد تیباشد، هدا ریپذامکان یو از نظر اقتصاد داریتواند پایمدت که مدبلن

 است. یدارند، ضرور یمحل تیمطابق با بازار هدف با حفظ هو یابیمحصوالت و بازار قیتطب یبرا ییمسافران روستا یازهایروندها و ن

 و نفعانیها، ذبخش ریکند و سا یرویپ کپارچهیجامع و کامالً  اندازشمچ کیاز  دیبا ییدر مناطق روستا یمحصوالت و تجارب گردشگر یتوسعه .00

الت مشترک محصو جادیدر ا یبه طور ذات دیبا ییجوامع روستا کند. ریرا درگ یو گردشگر ییارزش روستا یهریدر زنج یاقتصاد-اجتماعی یهاتیفعال

ز ا ییهاشبکه جادیا ای زشیانگ است و یدر جامعه ضرور یمناسب مشارکت داشته باشند. همکار یو اقتصاد یطیمح ستیو ز یاجتماع یرگردشگ

شود. یم هیتوص اًقوی یو صنعتگر یمحصوالت کشاورز ،یمحصوالت گردشگر یهو توسع یطراحی هنیدر زم یهمکار یها برایو تعاون دکنندگانیتول

 یدگقلمرو، منابع و سبک زن تیبتوانند مالک دیخود افتخار کند. آنها با یزندگ یهویدهند و شید به آنچه که هستند، آنچه انجام میبا ییجامعه روستا

 باشند.یارزشمند م اتیتجرب جادیو ا دکنندگانیصورت قادر به استقبال از بازد نیخود را درک کنند و در ا

را که  یمل یرهایو مس یارهی، ارتباطات جزیاجاده ی، سفرهایموضوع یرهایمس دیبا یبخش خصوص نیو همچن یو محل یامنطقه ،یمل یهادولت .08

 تجارب و ارتباطات مشترک یهتوسع در جهت ییمقاصد مختلف روستا نیب یهمکار .ندینما جیدهند، ترویم وندیرا به هم پ ییمقاصد مختلف روستا

 شود.یم قیکنندگان تشودیبازد یارزش افزوده برا جادیو ا یگردشگر یهثرتر توسعؤم کردیرو یبرا یگردشگر
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IV .یهتوسع 

 و محصول

 یکپارچگی

 ارزش یهزنجیر

 یتجربه یک برای

 و پایدار سفر

 بهبودیافته

 داده، ترویج است، روستایی مناطق به منحصر که را اعتمادی قابل و جدید تجارب باید جوامع و خصوصی بخش محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .01

 گرفته رنظ در باید روستایی منابع کامل تنوع .دهند ارتقا کنندهمصرف فعلی گرایشات با مطابق ،لوتخ هایمحیط در را فرهنگ و طبیعت با ارتباط

 و یکشاورز گردشگری ورزش، و ماجراجویی تندرستی، و سالمتی نوشیدنی، و خوراک فرهنگ، با مرتبط گردشگری هایفعالیت شامل موارد این. شود

. است اییروست محصوالت به دسترسی و بازدید از پس هایپیگیری ترویج همچنین و طبیعی شده حفاظت مناطق و دریا ساحل، کوهستان، اکوتوریسم،

 مناطق رد زیست محیط از حفاظت و فرهنگی یادگیری نظر از  را تجاربی ،بازدیدکنندگان برای که تفسیری بر تأکید با محصول یهتوسع بر تمرکز

 .گیرد قرار اولویت در باید کند،می فراهم روستایی

 شرایط هب توجه با .کنند تقویت را روستایی مناطق در گردشگری ترویج و بازاریابی باید جوامع و خصوصی هایبخش محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .06

 کمتر تراکمبا  و باز فضای مناظر دنبال به بازدیدکنندگان از بسیاری زیرا است شده فراهم جدید مسافران حفظ و جذب برای فرصتی ،91-کووید فعلی

 برای آنها سهم اهمیت مورد در بازدیدکنندگان آموزش نیز و جوامع غرور و مکان حس رشد در مهمی نقش تبلیغات و بازاریابی این، بر عالوه. هستند

 و بازدیدکننده رضایت مقصد، به احترام از اطمینان همچنین و کردهزینه و تقاضا افزایش باید آمیزموفقیت تبلیغات. دارد محلی جوامع منفعت

 .دهد قرار هدف مورد را گذاریسرمایه

 حفظ و ملی اقتصاد در آنها سهم و روستایی جوامع اهمیت مورد در بخشیآگاهی باید جوامع و خصوصی بخش محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .01

 در یرییادگ به را جوانان و کودکان که باشد آموزشی هایبرنامه شامل تواندمی امر این .دهند افزایش را داخلی بازار ارتقا برای طبیعی و فرهنگی منابع

 دهش منتقل طبیعی و فرهنگی میراث از آگاهی و کرده سنتی هایفعالیت و رسوم و آداب درگیر را آنها نموده، ترغیب کشورشان فرهنگ و قلمرو مورد

 .دهدمی افزایش را طبیعت با آنها ارتباط همچنین و روستایی جوامع توسط
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IV .یهتوسع 

 و محصول

 یکپارچگی

 ارزش یهزنجیر

 یهتجرب یک برای

 و پایدار سفر

 بهبودیافته

 قابل هایفرمت در را در دسترس امکانات و خدمات محصوالت، مورد در شده روز به منظم طور به و دقیق اطالعات باید خصوصی بخش و هادولت .32

  ،خود یهتجرب ارتقاء و سفر یهبرنام کل خرید و رزرو امکان خاص، دسترسی شرایط با بازدیدکنندگان تا دهند قرار دسترس در و آوریجمع وصول،

 .باشند داشته را ]سفر از[ بعد و حین قبل،

 امر ینا .بپردازند بودن فصلی موضوع به داخلی بازار در هاییکمپین برپایی طریق از باید جوامع و خصوصی بخش محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .39

 و بزترس مسئوالنه، گردشگری هایتجربه به عالقه افزایش به توجه با محصول متناسب یهتوسع و کنندگانمصرف برای ویژه هایمشوق شامل تواندمی

 شناسیجمعیت رب ویژه تمرکز یک با و روستایی گردشگری برای سنتی داخلی بازارهای از فراتر باید بازار تنوع همچنین. باشد تجاری هایفعالیت و اخالقی

 نبالد به که جوانی جمعیت همچنین و کند سفر فصل از خارج تواندمی که اقتصادی لحاظ به پایدار و سفر یهتجرب دارای سالم، اما مسن جمعیتی)

 .شود گرفته نظر در( هستند رفاه و طبیعت
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V .تقویت 

 و هاسیاست

 پایدار عملکردهای

 مقاصد در

 روستایی

 9 اهداف ویژه به ،(SDGs) پایدار توسعه اهداف و 7292 برنامه چارچوب در روستایی یهتوسع به دستیابی برای ثرؤم ابزاری عنوان به باید گردشگری .30

 جوامع و شهرها) 99( هانابرابری کاهش) 92 ،(هازیرساخت و نوآوری صنعت،) 1 ،(اقتصادی رشد و مناسب کار) 6 ،(جنسیتی برابری) 0 ،(فقر بدون)

 اخالق جهانی کد اجرای و( اهداف برای مشارکت) 91 و( خشکی در زندگی) 90 ،(آب زیر در زندگی) 94 ،( مسئوالنه تولید و مصرف) 90 ،(پایدار

 کشورها برای مفید فعالیتی گردشگری، :0 ماده و آن پیشرفت به کنندهکمک و بشریت فرهنگی میراث از کننده استفاده گردشگری،: 4 ماده) گردشگری

 تنسب را جوامع در همچنین و خصوصی و دولتی هایبخش در ذینفعان یهمه آگاهی باید هادولت منظور، این برای. شود گرفته نظر در( میزبان جوامع و

 .دربرگیرد را مربوطه ذینفعان یههم که کنند ایجاد آنها نظارت و اجرا برای مشارکت جامع یندآفر یک و دهند افزایش پایدار یهتوسع اهداف به

 زیر رکن پنج اساس بر روستایی مناطق در را "هوشمند مقاصد" مفهوم باید ،جوامع و خصوصی بخشبا همکاری   محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .33

 .پایداری( 0 و پذیریدسترس( 4 فناوری،( 3 نوآوری،( 0 حاکمیت،( 9 :کنند اجرا

 ت،ضایعا و انتشارات کاهش و محلی منابع از کارآمدتر استفاده برای را پایدار اقدامات باید جوامع و خصوصی بخش محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .34

 یهافعالیت در زیستی هایسوخت و باد انرژی خورشیدی، انرژی مانند پاک انرژی از استفاده شامل موارد این .نندک ترویج سبز اقتصاد چارچوب در

 ذاییغ هایزباله بازیافت و مدیریت هایبرنامه اجرای و مضر مواد و مصرف یکبار هایپالستیک از استفاده ممنوعیت انرژی، وریبهره افزایش گردشگری،

 باید زنی گرما ضد هایآوریفن سایر و بانسایه ایجاد به توجه و شده لحاظ ریزی برنامه و بندیمنطقه در باید پسماند مدیریت عمومی هایبرنامه. است

 .شوند اجرا و تشویق توسعه یندآفر از بخشی عنوان به

 و جهانی میراث هایسایت طبیعی، ذخایر مانند فرهنگی و طبیعی منابع از ادغام باید جوامع، و خصوصی بخش  محلی، و ایمنطقه ملی، هایدولت .30

 اطمینان( یرهغ و تعطیالت مذهبی، اماکن) فرهنگ و محلی زیستی تنوع به احترام بر ویژه تأکید با روستایی مناطق یهتوسع در تاریخی و طبیعی اماکن

 .نمایند حاصل
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V .تقویت 

 و هاسیاست

 پایدار عملکردهای

 مقاصد در

 روستایی

 اجتماعی، اقتصادی، تااثر که نظارتی ابزار و اعتماد قابل هایداده ادغام طریق از باید جوامع، و خصوصی بخش ،محلی و ایمنطقه ملی، هایدولت .38

 بتنیم گردشگری یهتوسع پردازد،می منابع سازیبهینه و ردیابی به و نموده گیریاندازه را روستایی مناطق در گردشگری محیطی زیست و فرهنگی

 ماری،آ اطالعات و هاداده آوریجمع توسعه، هایبرنامه مدیریت و ارزیابی ریزی،برنامه تدوین، در بهتر توانایی ایجاد منظور به. نمایند ترویج را شواهد بر

 .رددگ کارآمدتر باید روستایی، مناطق در شدن دیجیتالی از باالتری سطح نمودن فراهم با ترجیحاً ای،منطقه/ ملی مقامات توسط ارزیابی و پردازش

 برای آماری چارچوب عنوان به متحد ملل سازمان آمار کمیسیون توسط که( MST) "گردشگری پایداری سنجش" یابتکار طرح به باید هادولت .31

 اهدولت از. شوند ملحق است، شده شناخته فراملی و ملی سطح در گردشگری اجتماعی و اقتصادی محیطی،زیست اثرات بر نظارت و گیریاندازه

 شبکه این، بر عالوه. بردارند گام آن اجرای جهت در مقدماتی مطالعات طریق از و کرده پشتیبانی ،چارچوب یهتوسع روند از تا است شده دعوت

 رتأثی بهتر درک و منابع از استفاده برای منظم و موقع به سیستماتیک، نظارت یک برای را چارچوبی UNWTO9 پایدار گردشگری ناظران المللیبین

 فاضالب مدیریت آب؛ مدیریت انرژی؛ مدیریت محلی؛ رضایت حاکمیت؛ اقتصادی؛ منافع استخدام؛ بودن؛ فصلی :حوزه 1 در محلی سطح در گردشگری

 مثال عنوان به) روستایی جوامع بر گردشگری تأثیر بر منظم نظارت زمینه، این در. کنندمی فراهم جامد، زائد مواد به دسترسی و مدیریت و( پساب)

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از( رضایتمندی و زندگی کیفیت

  

 

 

  
9. UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories 

 



                                               24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9911آبان ماه  -المللنـر بیوـحوزه وزارتی و ام  

 گردشگری و توسعه روستایی برایتوصیه های سازمان جهانی گردشگری 

 ثر برای توسعه روستاییؤراهنمایی برای تبدیل گرشگری به ابزاری م 
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