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مقدمه :
امروزه توریزم به عنوان یکی از مهمترین صنننعیت توهنناه اعی ار فرصننب بزرف فرگن ی اجتمععی و
اقت صعدی برای کالن شهر گع و معدر شهر گعی جهعنی از جمله کالن شهر گعی افغعن ستعن به شمعر می آی  .این
صناب در هعختعر گعی فرگن ی اجتمععی و اقتصعدی در جعماه حعل حعضر در تمعم شهر گعی دنیع به خصوص
افغعنسننتعن بسننیعر بع اگمیب اهننب براهننعی گنین ویوزی امروزه زسننترا فجننعگعی بعز جمای و ای عد مراکز
فراغتی و تفریحی م رن یکی از اگ اف مهم برنعمه ریزان م یریب کالن شنننهر گعی جعماه در حوزه توریزم می
بعش .
بر این اهننعی وزارا اعالععا وفرگند دو ب جمهوری اهننالمی افغعنسننتعن بع توجه و درنتر داشننب
قعنون ا هع هی قعنون زرخن وی ا هتراتوی انک شعف ملی برای افغعن ستعن مقرره زرخن وی و اگ اف انک شعفی
تو هاه اعی ار ( )ASDGsو هعیر قوانین ذی خل در امور توریزم و هی ستم بعزار آزاد ت صمیم مبنی بر عرح و
ت وین اع ی سی ملی توریزم را زرفته تع بع ش که از ای ن عریق عوای

هر شعری ب هب آوریم .او یب گعی این

اع یسی بیشتر بر نیعز من ی گعی اقتصعدی اشتغعل زایی ترویج و مارفی صنعیت دهتی و فرگن ی در هطح ملی و
محلی متمرکز ا هب .اع ی سی ملی توریزم بر ا هعی ا صول و ارزا گعی ا هالمی اخالقی اجتمععی گمب ست ی
ملی و انک شعف ملی ا هتوار ا هب .انک شعف تغییر وتحول مثبب در زن زی مردم من ر به ای شرفب و انک شعف
افغعنستعن می شود .از آن ع که صناب توریزم به ارائه خ معا متکی اهب میتوان موجب افزایش اشتغعل و حرفه
گعی ج ی و درآم شون  .اع ی سی ملی توریزم هعززعر بع واقایب ازدیعد هیعحعن افغعن ستعن ا هب و دراین هن
تالا صورا زرفته ا هب تع از ورود هیعحعن خعرجی برای تو هاه و انک شعف اعی ار در افغعن ستعن ا هتفعده
اعتمی صورا زیرد.
میزان توهاه اقتصعدی یک کشور وابسته به رش توریزم بوده و توریزم من ر به توهاه انکشعف و رش
زمینه گعی ت عرا جهعنی می ردد .از این جهب مع الزم می انیم که از این رشننن اقتصنننعدی (توریزم) به نفت
افغعنستعن اهتفعده کنیم تع مردم مع از آن منفاب حعصل کنن زیرا فقر و زرهن ی بخش عتیمی از جمایب کشور
مع را فلج کرده ا هب .بع درنتردا شب او ویب گعی ملی دو ب جمهوری ا هالمی افغعن ستعن و اگ اف انک شعفی
توهاه اعی ار ( )ASDGsکه موضوععا گون اعیعن دادن به فقر اعیعن دادن به زرهن ی زن ه زی هع م و ارتقع
رفعه آموزا بع کفیب برابری جن سیتی د هتر هی به آب آ شعمی نی هع م د هتر هی به انرژی اعک ومقرون به

صرفه رش اقتصعدی اعی ار و شغل شعیسته ارتقعی زیرهعخب گعی تعب آور و صناتی فرازیر کعگش نعبرابری
شهر گع و جوامت اعی ار ا وی تو ی و م صرف اعی ار اق امعا جهب مبعرزه بع تغیراا اقلیم ا هتفعده اعی ار از
آب ودریع گع ارتقعی اکوهننیسننتم و جلو زیری از از بین رفتن تنوع زیسننتی جعماه اعی ار و صننلح آمیز احیعی
م شعرکب جهعنی را تاقیب و انک شعف می گ و در کنعر اینگع کمک به تاه اا دی ر مبنی بر صلح و امنیب و
ای عد افغعن ستعن مرفه بع ثبعا و مترقی ا هب بع توجه و در نتر دا شب گمه اینهع هیعحب بعی به حیث محرک
دگه تحول شنعهعیی زردد .از جعنب دی ر مؤهسعا غیر دو تی اگ اف انکشعف ملی را از عریق هرمعیه زذاری
ا هتراتویک بعالی توریزم متمرکز هعزد .اع ی سی ملی توریزم نقش هعزن ه مؤ ه سعا غیر دو تی به خ صوص
مؤهسعا خ معتی توریستی را در امور توهاه و انکشعف زن زی هیعحعن برجسته مینمعی  .اع یسی ملی توریزم
در واقت رگنمود توانمن هننعزی هننیعحب اهننب تع ازاین عریق مردم دو ب و موئسننسننعا غیر دو تی بتوانن به
مشننکالا موجوده معنن فقر بیکعری بی ع ا تی اجتمععی و نع امنی رهننی زی کنن  .اگ اف این اع یسننی زمعنی
برآورده ش ه می توان که مقعمعا عع ی رتبه دو تی و شخ صیب گعی حقیقی و حکمی ک شور تو هاه و انک شعف
توریزم را منحیث یکی از او ویب گعی کعری دو ب و موئسنننسنننعا اجتمععی خود بدن ارن و برای تطبیق این
اع یسی اهتراتوی گعی تطبیقی آن را برنعمه ریزی کنن .
تالا گع در این را هتع بعی میعن اداراا ذی صالح و ذیاالقه دو ب و موئ س سعا غیر دو تی در هطح
تصمیم زیری گمعگند زردن  .توریزم در برنعمه گعی انکشعف و توهاه ملی افغعنستعن و اگ اف انکشعفی توهاه
اعی ار معنن برنعمهگعی دارای او ویب ملی دوبعره م نتر زرفته شود و از آن حمعیب گمه جعنبه صورا زیرد.
اع ی سی ملی توریزم به محرومیب گعی اقت صعدی و اجتمععی هیعحب بع برنعمه ریزی گعی دقیق ر هی زی خواگ
کرد .نعیل ش ن به اگ اف من رج در این اع ی سی تالا م شترک میعن هکتوری و فرا هکتوری اعم از اداراا
دو تی و هکتور خ صو صی ب سیعر مهم ا هب  .ب ین منتور برای عر ضه خ معا در ای عد را هتعی انک شعف و
توهاه اعی ار هیعحین الزم اهب تع گمعگن ی الزم در هطح برنعمه گع وتصمیم زیری گع گه در هکتور ععمه و
خ صو صی ای عد زردد و عرزا امل گعی برر هی و ارزیعبی تطبیق برنعمه گعی مرتبط به اع ی سی ملی توریزم تهیه
زردد.

دیدگاه :
گمعنزونه که بر گم عن مالوم اهننب کشننور افغعنسننتعن یکی از نعدر ترین کشننور گع از حعع منعبت
توریستی مخصوصع ایکو توریزم میبعشن که دی وزارا اعالععا و فرگند نیز مبنی بر این منعبت بوده که گ ف
از ت وین اع ی سی ملی توریزم ر ش و انک شعف اعی ار توریزم بر مبنعی بعزار صناب توریزم که بع شرایط عینی
کشور مع هعززعر و منتج به ارتقع و رش صناب توریزم و رش عوای ملی وای عد اشتغعل در کشور زردد میبعش .

ماموریت :

معموریب وزارا اعالععا وفرگند در بخش توریزم برای ترویج صنننناب توریزم به شنننکل مت وام و
اعی ار به عنوان ابزاری برای رشنن اقتصننعد ای عد فرصننب گعی اشننتغعل زایی ارائه خ معا اجتمععی و تبعدل
فرگن ی از عریق ترویج و زسترا فرگند صناب توریزم در افغعنستعن که دارای میراثهعی فرگن ی و منعبت غنی
و هعحعا عبیای و دا شتن زیربنع گع و یکی از نعدر ترین ک شور گعی ایکو توریزم در هطح جهعن میبع ش  .وزارا
اعالععا و فرگند توریزم را یکی از اگ اف اصننلی و اهننتراتویک دانسننته که گ ف اصننلی آن جلب و جذب
هیعحین و به بعزار ک شعن ن فرگند گعی مختلف و منح صر به فرد به منتور تنوع و تبعدل فرگن ی میعن ک شور
گعی منطقه جهب توهاه وانکشعف صناب توریزم در کشور میبعش .

اهداف :
 -1اهداف کلیدی و استراتژیک :

 1.1قرار دادن و حمعیب کردن توریزم بحیث یک او ویب ملی در دو ب.
 2.1قرار دادن و حمعیب از رقعبب در افغعنستعن به مقص توریزم.

 -2اهداف فرعی :

 1.2بعال بردن عوای ملی اشتغعل زایی منطقه ای  /محلی و توهاه اقتصعدی.
 2.2بهبود و توهاه دادن تو ی اا توریستی مطعبق نیعزمن یگعی بعزار.
 3.2ت وین و بعزن ری اهنعد تقنینی در زمینه توریزم.
 4.2ای عد زیربنعگع بع مایعرگعی جهعنی.
 5.2ای عد برنعمهگع و االن بعزار یعبی مؤثر و اعی ار.
 6.2زیر هعخب گعی مایعری
 ای عد دوران توریزم جعمت مبتنی بر گرخه اقتصعدی.
 برجسته هعزی جعذبه گعی توریستی.
مفاهیم ،کاربرد و ضرورت پالیسی:

اع یسی زذاری از یک دی زعه ماعدل تصمیم زیری اهب یانی میتوان آن را نوعی تصمیم زیری دانسب
زیرا گن عم که اع یسی تایین می شود در گمعن جعی عه تصمیمی اتخعذ می شود بع این تفعوا که اع یسی نسبب به
تصمیمعا موردی و ثعنویه بعالتر و اهعهی تر اهب.
بنعبراین اع ی سی تر هیم می شود و هدس ت صمیمعا بع رععیب موازین ایش بینی ش ه در اع ی سی اتخعذ
می ردد .دو ب حکومب و یع گم جعماه برای ت اوم حیعا بعی از موقایب گعی عبور کن و از موقایب موجود
به موقایب مطلوب برهنن اس اع یسننی عمومی و ملی قعع ه و اصننول کلی و الزم برای اق امعا و حرکب گع
برنعمه ای مطلوب اهب.
یکی از هوال گعی اهعهی که گمیشه مطرح اهب این اهب که قعع ه کلی اع یسی از ک ع هرگشمه می
زیرد در اع هخ می توان زقب اع ی سی آینه ان ی شه و زرای شهع ا هب اع جعی یک م موعه ای از اجتمعع ( زروه

هعزمعن و یع اداره ) می بع ش  .یانی م موع ان ی شه ی زروه هعزمعن و یع اداره تب یل به جریعن فکری می شود که
این جریعن برای خود یک اع یسی تایین می کن .
اداره و یع هننعزمعن بر اهننعی درک کعفی از مصننع ح عمومی خطوو کلی و قواع اصننلی تصننمیمعا را
ترهیم میکن از این جع اهب که گمسوی اداره و یع هعزمعن بع مخععبعن اصلی اع یسی مطرح می شود و از عرف
دی ر ضرورا اهب که میعن مردم و اداره فصو ی م شترک وجود داشته بعش تع ضرورا و زوم حمعیب از یک
دی ر راترک کن .
اع یسی ان یشه را در تصمیم زیری راگنمعی می کن اع یسی مشخص کنن ه مح وده ای اهب که تصمیم
گعی آتی بعی در داخل آن اتخعذ زردد.
اع یسی یک برنعمه عمومی اهب که به منز ه راگنمعی عملی م نتر مسئو ین درجه اول یک اداره قرار
می زیرد .ب ین مانی که م سئو ین بلن اعیه نقش برج سته در تاین اع ی سی ملی و هرا هری اداره و دو ب دارن .
نحوه اجرای برنعمه برای مسئو ین یک هعزمعن به وهیله اع یسی تاین می شود و گمین عور وهیله موثری برای
کنترول کعر و اجرا ی آن به شمعر می آی .
بع توجه به تاعریف بعال دو ب از ب و تع هیس تع اکنون به منتور رفت م شکالا و نیعز من ی گعی اتبعع
افغعن ستعن قوانین مقرراا م صوبعا و اع ی سی گع را در گعرگوب قعنون ا هع هی افغعن ستعن عرح ت وین و
توشیح نموده اهب .در جریعن یک دگه زذشته هکتورگعی خصوصی خ معا توریستی از قوانین و اع یسی گعی
ملی دو ب جمهوری ا هالمی افغعن ستعن در هکتور گعی فرگند و بعز هعری م ستفی ش ه ان و ی هه دگه نع
ب سعمعنی گعی داخلی هیعحین داخلی و خعرجی را ازنامب هیعحب شعن به این ک شور بعزدا شته و نیز شیرازه
دو ب ملی را که توان عرضنه خ معا هنیعحعن را داشنته بعشن

از گم اعشنی .عالوه بر آن برنعمه گعی خورد و

ریزی که از جعنب نهعد گعی دو تی و غیر دو تی راه ان ازی زردی ه اهننب و یع در شننرف تطبیق به گیچ وجه
نمیتوان

در دراز م ا اع هخ زوی نیعز من ی گعی روز افزون توریزم بع ش  .بنع براین ماینیب توریزم به عنوان

مسننئول درجه اول بخش توریزم در ب نه وزارا اعالععا وفرگند نخسننتین اع یسننی ملی توریزم افغعنسننتعن را
ت وین نمود تع اعمینعن حعصیل کن که از هرمعیه ززاری که بعالی توریزم صورا می یرد از آن به عور منصفعنه
بهره میبرد و بععث رش و انکشعف صناب توریزم در کشور می زردد.

گ ف از عرح و ت وین اع یسی ملی توریزم رهی زی هیستمعتیک و گمه شمول اداراا ذیربط دو تی و
نهعد گعی غیر دو تی به مشکالا هیعحین بوده عرح و ترتیب برنعمه گعی کوتع م ا میعن م ا و دراز م ا به
منتور ر ش وتو هاه توانعی گعی آنهع در عر صه گعی اقت صعدی اجتمععی فر گن ی و هیع هی ک شور ا هب
.اع یسننی ملی توریزم عوری عرح زردی ه اهننب که تع کی بر بر جسننته هننعزی جعذبه گعی توریسننتی تنوع
فرگن ی و تبعد ه اهاعر خعرجی رش و اشتغعل زایی و در حرکب آوردن گرخه اقتصعدی بر مبنعی فاع یب گعی
توری ستی در ک شور که من ر به تغییر و تحول اعی ار در و ضایب زن ه زی مردم درعر صه مختلف از یک هطح
به هطح دی ر زردی ه و منتج به کعگش فقر وبیکعری در کشور خواگ ش .

تحلیل وضعیت:
 .1وضعیت ملی توریزم :

جعذبه گعی توریستی در اکثر از کشور گع که شعمل میراث گعی فرگن ی جعذبه گعی عبیای جعذبه
گعی مذگبی جعذبه گعی ورزشی و غیره می بعش که افغعنستعن نیز به عنوان کشوری دارای تم ن کهن و جعذبه
گعی بی نتیر زرد ش ری بوده ودر هعل  1343ع جویب هعزمعن زرد ش ری را ک سب نموده که قبل تر از آن در
هعل  1327افغعنستعن اداره توریزم را تعهیس کرده بود این کشور به علب بر خورداری از جعذبه گعی زردش ری
عبیای و زونعزون محل حجور زردش ران ش ه ویک هعل اس از عجویب افغعنستعن در هعزمعن جهعنی توریزم
نخستین زروه از جهعن زردان به افغعنستعن هفر کردن  .که هفر ار معجرا ی معرکو او و هیعح بع شهعمب و جسور
و نیزی یکی از آن نمونه گع اهب.امع جند گعی گن دگه زذشته صناب توریرم را در افغعنستعن تحب تعثیر قرار
داده و زردش ری رونق زذشته اا را از دهب داده اهب.
بر اهعی آمعر تعئی نع ش ه افغعنستعن دارای  1400منطقه زردش ری و ص گع بنعی تعریخی یکی از نعدر
ترین ک شور گع دربخش اکو توریزم ا هب  .امع این صناب ارز شمن در افغعن ستعن به علب جند و نع امنی رونق
خود را از دهب داده اهب.این در حع ی اهب که در دگه  70میالدی بیش از  90گزار زردش ر از هراهر جهعن
بع گ ف مشعگ ه زیبعی گعی منحصر به فرد افغعنستعن در این کشورهفر کردن .

کشور افغعنستعن بع مکعنهع و جعذبه گعی تعریخی خود دارای ق متی شش گزار هع ه اهب امع اعئین بودن
امنیب برنعمه گعی موثر و نبود یک اع یسنننی ملی وگمه جعنبه در این بخش از هنننوی دو ب و حکومب از مهم
ترین د یل رکود صناب زردش ری در افغعنستعن به حسعب می آی .
بع توجه به این ویوزی گعی توری ستی که گمه آن مورد عالقه هیعحین و توریزم ا هب و ظرفیب تب یل
ش ن به مقص توریستی تنهع نه درهطح منطقه بلکه درهطح جهعن را دارا می بعش متعهفعنه اکثریب این جعذبه
گع دروالیعا ک شور قرار دارن  .که بع توجه بع شرایط فالی امنیتی که نقش کلی ی در انک شعف صناب توریزم را
دارن فاع یب گعی موثری کمتر صورا زرفته ا هب .بع توجه به این م سئله تنهع بخش توریزم وزارا اعالععا
و فرگند نمی توان بععث توهنناه و انکشننعف توریزم زردد بسننیعری از والیب گع گمعنن والیب (کعبل بعمیعن
جالل آبعد مزارشریف گراا اروان ب خشعن کعایسع وان شیر) درحعل حعضر شعگ هیر هفر گعی انفرادی و
زروگی هیعحین داخلی و خعرجی درفصل گعی مختلف هعل گستیم بخصوص هیعحب داخلی که تا اد کثیری
از گموعنعن مع در اوقعا رخصتی آخر گفته به تفریح و هیعحب می اردازن .

 .2وضعیت داخلی توریزم (وزارت اطالعات و فرهنگ):

وزارا اعالععا وفرگند در صننن د ای عد تغییراا بنیعدی در امور توریزم میبعشننن که به اهنننعی آن
فاع یب گعی هیعحتی را در هطح ک شور مطعبق به مایعر گعی بین ا مللی و نیعز من ی هیعحین داخلی و خعرجی
تنتیم و انکشننعف می گ  .واز مزایعیی اقتصننعدی اجتمععی فرگن ی آن به نفت دو ب و مردم اهننتفعده می نمعی
وفرگند هیرو هیعحب را در هطح کشور ترویج می گ .
وزارا اعالععا و فرگند تامیر انسنننتیتوا توریزم را اعمعر نموده اهنننب که برای فاعل هنننعزی این
انستیتیوا فاع یب گعی را از جمله ت وین نصعب درهی در حعل ان عم دادن گسب .گمچنعن برای جلب و جذب
هنیعحین فاع یب گعی نشنراتی و تبلیغعتی ان عم زردی ه که میتوان از فاع یب دو ویب هنعیب توریسنتیچ گن ین
شمعره م له زرحن وی کته وف بروشور استکعرا گعی مختلف ا نوع آ بوم واوهتر گعی ویوه و هعخب یک
فلم کو تعه از هعحعا و مکعن گعی توریستی نعم برد.

وزراا اعالععا وفرگند و ماینیب زرحن وی افغعنسننتعن از هننعل  1381تع به حعل مطعبق و بع در نتر
دا شب قعنون ا هع هی افغعن ستعن قعنون زرحن وی و مقرره زرحن وی و هعیر قوانین ذی خل در امور توریزم
هی ستم بعزار آزاد را دربخش هیعحب ترویج هعخته که موقف حمعیوی هکتور خ صو صی را به منتور ارایه
خ معا توریستی و ای عد تسهیالا الزم برای هیعحین در کشور اختیعر نموده اهب.
وزارا اعالععا وفرگند برای ارایه خ معا توریسنننتی در بخش گعی مختلف بیش از ( )........جواز
نعمه فاع یب برای شرکب گعی خ صو صی توری ستی و به تا اد ( ).......جواز فاع یب برای تع هی سعا بود وبعا
هیعحین توزیت و صعدر نموده ا هب .که فاع یب گعی هکتور خ صو صی در بخش گعی مختلف نیعز من ی گعی
هیعحین را رونق بخشی ه و زمینه اشتغعل زایی را برای مردم در نقعو مختلف کشور مسعع هعخته اهب.

نگاه اجمالی به جایگاه و نقش دولت در توریزم:

گمعنطور که می انیم توریزم بر اعیه جعذبه گع تع هی سعا بود بعا و خ معا مح صوالا توریزم ا هتوار
ا هب .ب ینملحوع مکعن گعی توری ستی و جعذبه گعی خلق ش ه توری ستی که ی عنه مؤ فه در آم زایی و جلب
جذب توریسب گعی داخلی ملی و خعرجی دارن و بعی در راهتعی رش این صناب و در کنعر قرار دادن دی ر
جعذبه گعی توریسننتی که وجود دارن بعی تالا گشننم زیری صننورا زیرد و بنع آغعز فاع یب گر کعری بعی
مسؤ یب و صالحیب واضح و مشخص در نتر زرفته شون که فاال گنین مسئله در باجی موارد توریستی که
کعمال مربوو توریزم و شننعخص گعی اصننلی و مؤ فه گعی رشنن توریزم به شننمعر می آی در گوکعا وزارا
اعالععا و فرگند نبوده و بیشتر آن تحب اثر هعیر اداراا می بعش  .که میتوان در این مورد اشعره داشب معنن
بعغ وحش به عنوان جعذبه که درقبعل خود دارای تنوع حیعا وحش دارن و اذیرای بیشنننترین توریسنننب گعی
داخلی بوده و گمچنعن قصننر اغمعن که جعذبه خلق شنن ه از حعع تویسننتی بوده و از اگمیب بعالی بر خور دار
ا هب و برای زذران ن اوقعا فراغب که امروز ه بحث مهم به ح سعب می آی و گمچنین م سئله گعی بی شتر نیز
وجود دارن که وا ضح و آ شکعر فهمی ه و دان سته می شون توریزم زمعنی ر ش میکن که تمعم شعخص گع و مؤ
فه گعیش بع گم منسن م زردد که این مسننئله توام بع گمکعری در بخش صننالحیب گعی اجرای دو ب و وازذار

نمودن این نوع از جعذبه گع جهب ا هتفعده و م یریب توری ستی در بخش توریزم وزارا اعالععا و فرگند که
نتی ه آن رش صناب توریزم در افغعنستعن اهب.

راهبرد عمومی :

 ای عد کمیته عع ی توریزم در جنب کمیته گعی دی ر حکومب .
 تخصیص بودجه خعص برای تطبیق و توهاه انکشعف توریزم.
 بعزن ری هعختعر تشکیالتی اداره توریزم جهب مسلکی هعزی آن .
 بر ززاری نمعیش عگهع و گمعیشهعی اختصعصی در هطح بین ا مللی جهب شنعهعن ن ظرفیتهعی
زردش ری افغعنستعن و شرکب فاعل در نمعیش عگهعی ملی و بین ا مللی در خعرج از کشور.
 انتشننعر دایمی کتعبهع مقعالا کعتع وزهع عکسننهع و تهیه نقشننه گعی توریسننتی از جعذبه گعی
زردش ری افغعنستعن .
 اعمعر هننعختمعن اداری مشننخص بع نمعی توریسننتی برای توحی اداره توریزم دو تی بع ظرفیب
جذب نمعین زی ان من گعی صنعیت د هتی و اتحعدیه گعی شرکتهعی هیعحتی و گوتل اری بع
مایعر توریستی.
 وازذاری مسؤ یب و دادن صالحیب به مقص اهتفعده توریستی به منتور رش صناب توریزم
مبتنی بر جعذبه گعی خلق شنن ه معنن قصننر اغمعن و عبیای معنن دره آجر بعمیعن و اعرک گعی
ملی و بین ا مللی در افغعنستعن .

نتایج :

 زرفتن ههم منعهب از بعزار زردش ری بین ا مللی .
 مارفی تعریخ و تم ن افغعنستعن به جهعنیعن و ای عد تفعگم بین ملتهع .
 کمک به تقویب روابط بخش توریزم بع هعیر هعزمعنهع و نهعد گعی توریستی ملی و بین ا مللی .

بخش امنیت:

در هعل گعی اخیر توریزم از اگمیب فوق ا اعده ای بر خور دار اهب تع ح ی که به این مسئله به گشم
صناب ن ریسته میشود .موفقیب و رش اعی ار توریزم در زرو عمل کرد منعهب عرصه توریزم عنعصر و عوامل
متا دی اهننب که روی گم رفته اهننبعب و وازم توریزم را تشننکیل می گ که یکی از مهم ترین عوامل امنیب
توریزم و مقص گعی توریزم اهب .
در گمین راهتع ت وین گعرگوب اهتعن ارد و راگکعر گعی اجرایی برای توهاه توریزم در هطح کشور بع
د ر نتر دا شب ویوزیهعی زیسب محیطی فرگن ی اجتمععی و اقتصعدی جهب نیل به اگ اف تو هاه اعی ار در
بخش توریزم و بع توجه به ارتبعو تن عتند مقو ه احسنننعی امنیب و آرامش و ارتقعی صنننناب توریزم و امنیب
توریزم اعم از داخلی و خعرجی را حتی در منععق دور افتعده بعی تجمین نمود.

مفهوم امنیت در توریزم:

مفهوم امنیب گمچون ب سیعری مفعگیم دی ر در عول تعریخ تغییر یعفته و رون رو به ر ش دا شته ا هب.
امروز کعر شنع هعن فن علم و مؤ فه گعی امنیب را در تمعم اباعد هیع هی اقت صعدی و اجتمععی ای یری می کن و
حتی بیش از آنهع می بینیم که عبعراتی گمچون امنیب در ر هعنه گع امینیب در ف جعی م عزی امینب در توریزم به
وجود آم ه ا هب .نبعی فراموا کرد که تع امینب بر قرار نبع ش هفری شکل نخواگ زرفب و هخن زفتن از
تریزم بیهوده خواگ بود گرزعه در هطح یک ک شور ب س تر منع هبی از دی امنیتی فراگم ن شود افراد عالقه هفر به
آن کشور را ای ا نخواگ نمود .امع ازر توریزم نسبب به مقص ی احسعی نع امنی داشته بعش گرزز به آن ع هفر
نخواگ نمود بنع بر این امنیب و توریزم نسنننبب مسنننتقیم بع گم دارد در واقت گمعن ونه که یکی از عوامل مهم
توهاه توریزم در یک مقص موجب به وجود آم ن امنیب می شود.
بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضننناف فرصنننب و ته ی گعی که در این مورد وجود دارد اشنننعره
زردی ه و مطعبق آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقاط قوت و ضعف:
نقاط قوت:

 حجنننور قطاه او یس  012در تمعم مکعنهعی
تعریخی و فرگن ی.
 رضعیب هیعحین از تعمین امنیب توهط قطاه
خعص او یس  012در هنننعحعا تعریخی و
بعهتعنی.
 مهمعن نوازی مردم افغعنستعن.
 وجود امنیب نسبی و کسب کعر در تمعم نقعو
کشور.
 کم بودن دزدی و کاله بر داری .
 بعال بودن ارزا اول اف غعنی در م یعن اول
کشور گعی گمسعیه.
 اعئین بودن گزی نه گع قی مب کعال گع و
خ معا.

نقاط ضعف:

 کشور افغعنستعن گنوز دگعر برخی گع شهعی
امنیتی اهب .
 مسنننئو یب اذیری کمتر ارزعنهعی امنیتی در
قبعل تویستهع (داخلی و خعرجی)
 برخی اتفعقعا ایش آم ه از قب یل آدم ربعیی
توهط افراد مسلح غیر مسئول.
 مارفی افراد و اشخعص بع بعی غیر نتعمی و
شخصی به عنوان او یس.
 برخی موارد دی ر گمعنن انتحعر و انف عر در
مکعنهع و گوتل گع مهم و ار ازدحعم.
 اعئین بودن کیفیب هیستم حمل و نقل از دی
امنیتی.
 تو جه نع کعفی به توریزم در بر نع مه گعی
توهاه ای و انکشعفی حکومب.

فرصتها و تهدیدها:
تهدید ها :

فرصتها :

 داشتن یک نتعم قوی متشکل از اردو او یس
و امنیب ملی
 موجودیب قوای آی سعف در مرکز و ب سیعری
از هعحعا و والیعا نع امن.
 موقایب ژئو او یتیکی کشور افغعنستعن
 دارا بودن گن ین مرز زمینی بع کشنننور گعی
گمسعیه.

 تبلیغعا منفی ک شور گعی گم سعیه ن سبب به
افغعنستعن .
 تبلی غعا منفی امنیتی در هنننطح بین ا مللی
علیه افغعنستعن.
 م اخله و جند ا هتخبعراتی هعیر ک شور گع
در افغعنستعن.

 ای ا کردن راه حل جهب تع مین امنیب راگعی

 امنیب بی شتر برخی از ک شور گعی گم سعیه و
خعرجی برای هیعحین.

مواصالتی به هعحعا توریستی .

 فاع یب عع بعن و ا قعع ه در باجی والیعا.
 شننکل زیری تجننویر منفی از افغعنسننتعن در
رهعنه گعی خعرجی و داخلی.
 فاع یب کمرند برخی نمعین زی گعی دو ب
افغعنسننتعن در خعرج از کشننور در راهننتعی
مارفی داشته گعی افغعنستعن .

راهبرد امنیتی:

 آموزا و تقویب قطاه او یس  012امنیتی
 تشکیل یک شبکه امنیتی خعص برای حفظ مراقبب از هعحعا توریستی و تع مین امنیب توریسب گع .
 بهره وری از فن آوری گعی نوین در حفعظب از آثعر تعریخی فرگن ی و عبیای.
 توجه به ادراک روانی توریزم و مهمعن نوازی افغعنی از هیعحین.

نتایج:
 حذف ن عه امنیتی در بر خورد بع زردش ری.
 ای عد احسعی امنیب برای توریزم در هعحعا توریستی
 حصول اعمینعن از حفظ و ن ه اری درهب از آب اا تعریخی فرگن ی و توریستی کشور.
 عالقه بیشننتر زردشنن ران جهب بعز دی از هننعحعا توریسننتی بع اعمینعن از تعمین امنیب شننعن در آن
هعحعا.

بخش فرهنگی:

افغعنسنننتعن به هنننبب موقایب جغرافیعیی تعریخ بیش از انج گزار هنننعل تم ن ونیز تنوع فرگن ی در
جغرافیعی خود یکی از غنی ترین ک شور در حوزه میراث گعی فرگن ی گر ک شور از ا هع هی ترین ارکعن تحکیم
گویب وای عد خالقیب گعی معدی ومانوی ملی یک کشور اهب .که این میراث دارای دو با اهب.

 .1میراث های فرهنگی معنوی:

میراث فرگن ی مانوی زن ینه زن ه بشری به شمعر می رود وبعز تعب م موعه ای از فزاین ه گعی ذگنی
اهب که دریک جعماه در دوره گعی زونعزون تعریخی شکل می یرد وبع اصو ی ثعبب و قعبل شنعخب به خالقیب
گعی معدی من ر ش ه گن عرگع و قعنون من ی گعی این م موعه به زونه ای نع خود آزعه و هنتی از نسل به نسل
دی ر منتفل وآموخته شنن ه و مایعرگعی ارزشننی آنهع گمیشننه مورد احترام مردم قرار می یرد .که این میراث گع
شعملچ زبعنهع مامعری هنتی عب هنتی بعور گع اعتقعداا عنانعا ر هوم فو کلور گع معنن چ ق صه گع مو هیقی گع
نمعیش نعمه گعی هنتی ا شکعل زونعزون بعزی گعی هنتی و نمود گعی معدی صنعیت د هتی (عرح گع نقع شی گع
کن ن کعریهع م سمه هعزی گع موزائیک وکع شی گع صنعیت گوبی جواگر هعزی او شعک گعی عنانوی) می شود.
که خوا بختعنه افغعنستعن دارای جعذبه گعی فرگن ی مختلف ا نوع اهب که اهتفعده و مارفی آن بععث زسترا
فاع یب گعی هیعحتی و جلب و جذب هیعحین داخلی و خعرجی می زردد.
 – 2میراث های فرهنگی مادی:

میراث گعی فرگن ی معدی شعمل آثعر می شود که قعبل دی ن و مس کردن بعش معنن چ آب اا تعریخی
آثعر ملموی در موزیم گع که ارزا آنهع کم و بیش در گر دوره تعریخی مورد تعک ی قرار زرفت ن تخریب آن
محسوی .قعبل دی ن بوده و اگمیب بعز هعزی حفعظب و ن ه اری آن آشکعرا می بعش .

بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضاف فر صب و ته ی گعی که وجود دارد ا شعره زردی ه و
مطعبق به آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقات قوت و ضعف :

نقاط قوت
 دارا بودن جعذبه گعی توریزم.
 منعبت فرگن یچ

نقاط ضعف
 تقع ضعی کمتر توریزم خعرجی جهب بعز دی
از افغعنستعن.

(امعکن تعریخی و بعهنننتعنی امعکن مذگبی و

 کمبود رگنمعی گعی مسلکی و آموزا دی ه

زیعرت ع گعی مق ی)

 کمبود رشننن ته توریزم در موئسنننیسننننعا

 آداب و رهوم محلیچ

تحصننیالا عع ی کشننور در کنعر رشننته گعی

(موهننیقی و رقص بعزیهعی محلی اوشننش
مردم محل به عنوان یک جعذبه )
 منعبت عبیایچ

علوم اجتمععی و اقتصعد.
 اننعئین بودن کیفیننب خ ن مننعا رفننعگی و
توریستی.

منعبت آبی جن لهع و اوشنننشنننهعی زیعگی

 اعئین بودن کیفیب خ معا صحی.

گشننن مه گعی آب زرم م اعدن غعر گعی

 اعئین و مح ود بودن ارایه خ معا بعنکی به

عبیای کوه گع و بیعبعنهع.
 جعذبه گعی ویوه چ

توریزم خعرجی.
 تغییر ارزا گعی اجتمععی تو هط توریزم که

(موزیم ملی عبیای وگنری دام نه ف اع یب

من ر به نعرضعیتی در هطح ملی می ردد.

گعی تفریحی گمعنن اهنننکی بعزی در بعمیعن

 هرخورده ش ن جعماه میزبعن از کعال و شیوه

ومیله عنانوی.
 وجود حس مهمنعن نوازی مردم منطقنه بنع
شهرا وآوازه بین ا مللی.
 حفظ صنعیت دهتی و آداب ورهوم محلی.
 توهنناه ایکو توریزم و ژئوتوریزم بع توجه به
اتعنسیل گعی موجود.

گعی زن ه زی به وهیله دی ار کنن ه زعن.
 نحوه مهعجرا از منععق روهتعی به شهر گع.
 ع م درک درهننب و گم رای دوفرگند که
بععث ت اخل فرگن ی می زردد.
 فراین فرگند اذیری کعگش تنوع فرگند گع
در جعماه گعی میزبعن.

 مارفی تعریخ منطقه (از جمله آثعر گعی قعبل
مشعگ ه)

 هننوی تفعگم گعی نعدرهننب در بین افراد و
اقشعر مختلف.

فرصت ها و تهدید ها :

تهدید ها

فرصت ها
 رون رو به رشنن هننرمعیه زذاری در بخش
توریزم.

فرگن ی.

 ان یزه توریزم برای هفر به مکعنهعی تعریخی
ی حیعا نواحی فقیر بع غیر صناتی.

 نوزایی (دوبعره ت

 بوروکراهی و کعغذ ارانی زیعد اداری.
 آهیب رهعنی به فرگند بومی و محلی.

و بعهتعنی.
 ت

 به روز نبودن کعر شنعهعن مرتبط به امور توریزم

ی ) گنر گع و فنون محلی

 نبود م یریب یک اعرگه وع م گمعگن ی میعن
اداراا مختلف در ت صیم زیری و اجرای برنعمه

و فاع یب گعی فرگن ی و هنتی.

گعی مرتبط بع بخش توریزم.

 بهبود زن ه زی اجتمععی و فرگن ی.

 تخریب ت ری ی بنعگعی تعریخی.

 مبعد ه فرگن ی بین مردم محل و هیعحین.

 ع م گ معگن ی کع مل م یعن بخش گعی دو تی

 ای عد فجننننعی درک گ مه جعن به (تنوع
فرگن ی).
 فرگند بومی وکشعن ن آنهع به بعزار توریزم.
 تشننویق مردم محل بخععر ای عد جشنننواره
گعی فرگن ی.
 مردم محلی توانم ن ی مع ی دی ارکن ن ه زعن
را دی ه و هودای داشتن آنهع را به هر میبرن
که میتوان نوع از تالا بعش .

و هکتور گعی خ صو صی که در بخش توریزم
فاع یب دارد.
 ع ن م گمننعگن ی و ضننناف تاننعمالا بین
هعزمعنهعی ذیربط توریزم.
 دخع ب اداری و عملیعتی برخی اداراا در زمینه
خ معا توریزم.
 ضنناف م یریب درهننب ومنس ن م درقسننمب
اعی اری و رش فرگند گعی بومی.

 دی ن و ت ربه کردن فرگند حقیقی و تتعگر

 کم رند ش ن فاع یب گعی رو هتع ی در منععق
توریسب اذیر.

آن از حیث موهیقی رقص وصنعیت دهتی.

 ع م درک درهب از توریسب گع ی خعرجی در
منععق هنتی ب ون درک وم یر یب و آزعگی به
هنن مختلف و آداب گعی دوعرف.
 رو آوردن مردم از م نععق گعی روهننن تعی به
شهرگع.
 ن ا شتن رگنمع گعی م سلکی در ق سمب آداب و
رهوم ععدا مردم محل.

راهبرد فرهنگی:

اصالح قعنون و مقرراا توریزم و ای عد تا یالا مطعبق به شرایط فالی.
ت وین می عنیزم و ا هتیراتیوی م شخص بع در نتر دا شب فرگند ا صیل ا هالمی و نعب ک شور مع برای جذب
تشویق و حمعیب هر معیه زذاران در عرصه هیعحب.
احیعء و ارتقعء جعذبه گعی متنوع توریزم کشنننور در زمینه گعی مذگبی فرگن ی تعریخی عبیای ورزشنننی
ازشکی و افزایش ظرفیتهعی توریزم در نقعو ار جعذبه کشور.
شنعهعیی قعبلیتهع و جعذبه گعی زردش ری و شنعهعیی آثعر و امعکن تعریخی و مذگبی.
بر نعمه ریزی مطعبق به مقرراا اهالمی در تفکر دینی اهالمی برای جهعن ردان کشور گعی اهالمی.
ت وین راگکعر برای حفظ احیعء و اهتفعده از ظرفیب گعی فرگن ی و توریستی در والیعا امن.
مکعن یعبی جعذبه گعی ج ی و مارفی آنهع از عریق رهعنه گعی صوتی و تصویری به جهعنیعن.

فاعل هعزی وب هعیب انتر نتی توریزم برای مارفی جعذبه گعی فرگن ی ( فرگند گعی بومی) عبیای و تعریخی
افغعنستعن.
فاعل هننعزی انسننتیتیوا زرحن وی جهب آموزا شننرکتهعی توریسننتی و مردمعن محل در بخشننهعی مختلف
توریزم.
شنع هعیی نیعز گعی آموز شی بخش توریزم جهب ارایه دوره گعی آموز شی کوتعه م ا و بلن م ا برای م یران
و کعر کنعن این بخش گع به داخل و خعرج از کشور.
ارایه اعالععا دقیق و به روز در داخل و خعرج کشننور منتور از دهننتری بودن اعالععا تنهع از نتر فیزیکی
نیسب بلکه راحب ترین و ارزان ترین مکعن گع برای آنهع مارفی داشته و در اختیعر آنهع قرار داد.

نتایج :

 مارفی تعریخ و تم ن افغعنستعن به جهعنیعن و ای عد تفعگم بین ملتهع.
 بهره برداری منعهب از بنع گع و بعفب گعی تعریخی و فرگن ی در شهر گع و روهتع گع.
 مطرح ش ن ک شور افغعن ستعن به عنوان یک ک شور دارای فرگند غنی و جعذبه گعی توریزم عبیای در
دنیع.
 به سعزی بی شتر زیر هعخب گع ای عد خ معا و ت هیزاا بی شتر و هعمعن گی بهتر بعفتهعی تعریخی و
ای عد امنیب بعالتر آنهع.
 گم عنی کردن حفعظب تامیر احیع ومارفی آثعر تعریخی و فرگن ی.
 افزایش ارزا اقتصعدی آثعر ثبب ش ه در فهرهب آثعر ملی وجهعنی.
 فرصب کعر برای جوانعن و نوجونعن تحصیل کرده.
 افزایش درآم و عوای ملی.
 بهبود کیفیب زن زی و بهبود کیفیب خ معا.
 افزایش امکع نعا تفریحی و هرزرمی.

 تقویب ارزشهع و عنانعا محلی درهطح کشور.
 افزایش منعبت جعماه میزبعن و مشعرکب آنهع.
 افزایش فرصتهعی ج ی اجتمععی و اقتصعدی.

بخش اقتصاد:

توریزم که به عنوان یکی از مهمترین راه گعی توهنناه و رشنن اقتصننعدی درجهعن به شننمعر می رود
درافغعن ستعن به دالیل فراوان گنوز جعی عه وافای خود را ای ا نکرد ا هب .افغعن ستعن علی رغم شرایط جغرافیعیی
و تعریخی منع هب و بر خوردار از مامعر ی ا صیل افغعنی خعنه گعی تعریخی م سعج بعزار تده گعی بع هتعنی
صنننعیت دهننتی آئین گع و مراهننم خعص معنن چ ت لیل از میله عنانوی نوروز در والیب بلخ و میله زلغن ی در
والیب اروان میله زل کچع و در بعمیعن میله زل بعدام در دایکن ی میله زل نعرنج در نن ر گعر و زل هیب در
وزر و می ان وردک و بسنننیعری جعذبه گعی تعریخی فرگن ی و عبیای دی ر نتواهنننته اهنننب گمعگند بع این
قعبلیب گعی بسیعر بعال صناب توریزم خود را متحول هعزد .وزارا اعالععا و فرگند بع توجه به اگمیب قجیه
و مزایعی اقتصعدی این صناب که فرصب گعی زیعدی را به وجود آورده و بععث رش توریزم در کشور می ردد
ور ش توریزم ززینه گعی مهم به تو هاه اعی ار و یکی از راه گعی ر هی ن به اگ اف تو هاه انک شعف اعی ار به
عنوان فال کمکی به اقت صعد ملی و محلی و حتی منطقه ای می ردد راگکعر گعی خعص را در قع ب اع ی سی ملی
زرحن وی ارایه داشته اهب.

تشویق و معرفی صنایع دستی به عنوان یکی از ابزار های جذب توریزم:

صنعیت د هتی بیعن ر صناب و گنر نیعکعن و ن شعن دگن ه ی ذوق و گنر مردم یک ک شور ا هب .این گنر
اصننیل رمز معن زعری و حیعا فرگن ی و اقتصننعدی کشننور در رون جهعنی شن ن در زرو ن عه کیفی به صنننعیت
دهننتی اهننب از با فرگن ی و توریزم نیز صنننعیت دهننتی بخشننی از صننناب توریزم اهننب که درگمه منععق
افغعنستعن وجود دارد در زستره جهعنی ش ن صنعیت دهتی میتوان بع ای عد رابط اویع و خالق بین عبیاب انسعن

دانش وفرگند یک منطقه بع زردش ران جریعن ج ی ی رادر آین ه برای ارتقع توریزم و توهاه اعی ار اقتصعدی و
جهب نیل به اگ اف انک شعفی تو هاه اعی ار و حفظ وا شععه ارزا گعی فرگن ی ای عد کن ک شور افغعن ستعن بع
دارا بودن ایشینه کهن ونقش فرگن ی توریزم در کشور ودارا بودن صنعیت دهتی هنتی خعص این کشور عالوه
بر تو هاه اقت صعدی اعی ار دراین ک شور به صورا م ستقیم بر ارتقع و ر ش مبعدالا فرگن ی توریزم و تو هاه
م شعغل مرتبط وای عد ا شتغعل اعی ار اثر زذار ا هب .زیرا در عمل و ت ربه ن شعن می گ که گنر صنععی یکی از
عوامل بسیعر موثر در رش توریزم میبعش .

اشتغال زایی در صنعت توریزم:

اقتصعد دانعن از صناب توریزم به عنوان یک صناب مو هرمعیه و اشتغعل زا نعم میبرن و توجه خعصی
به این صناب دارن ذا ماتق ن تو هاه صحیح توریزم به حعع اقت صعدی موجب افزایش ا هاعر خعرجی می
شود .صعحبنتران علم اقتصعد ماتق ن ازر کشوری بتوان از اتعنسیل گعی موجود در بخش توریزم اهتفعده کرده
و گرخهعی این صناب را در ک شورا به حرکب در آورد شعگ شکوفعئی ش رفی در هطح اقت صعد و ای عد
اشتغعل د ر هطح کشور مخصوصع در میعن مردم کمتر تحصیل یعفته و غیر متخصص می ردد.
بنع میخواگیم در این رابط به نقعو قوا ضنناف فرصننب وته ی گعی که وجود دارد اشننعره زردی ه و
مطعبق به آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقاط قوت و ضعف:
نقاط قوت:

 شننهرا بعال و نیک صنننعیت دهننتی کشننور
افغعنستعن

نقاط ضعف:

 قرار ن رفتن زردشننن ری بننه عنوان یننک
او ویب ملی و توهاه ای اقتصعدی.
 کمبود کعرمن ان مسنننلکی و متخصنننص در
بخش توریزم.

 دخع ب گعی م ستقیم فاع یب گعی توریزم در
فاع یب گعی اقتصنننعدی در هنننیسنننتم گعی
اقتصعدی.

 ضاف و کمبود مراکز اعالع رهعنی تفریحی
و ام ادی.
 اعالع ر هعنی ب سیعر ضایف از قعبلیب گع و
جعذ به گعی تعریخی و عبیای توریزم برای
جذب توریزم و تبلیغعا نعگیز در این بخش.

فرصتها و تهدید ها:

فرصتها:

تهدیدها:

 تنوع ویوزیهعی عبیای.

 افزایش گزینه گعی زن زی بر مردم محل.

 ای عد ا شتغعل و افزایش در آم هرانه عوای

 ع م وجود م یریب ق را من و نتعرا بر

ملی.
 جذب هرمعیه زذاران بیشتر.

خ معا توریزم.
 ن اشنننتن ریشنننته توریزم در موئسنننسنننعا

 ای عد زیر هعختهع و تسهیالا عمومی.

تحصننیالا عع ی کشننور در کنعر رشننته گعی

 ای عد امکعنعا خ معتی رفعگی و به اشتی.

علوم اجتمععی به اهتثتعیی بعمیعن.

 امکعن اشتغعل زایی بیشتر برای مردم.
 ای عد بعزارگع و بعزار گه گع که بععث در آم
زایی برای مردم می ردد.
 مارفی ک شور به عنوان یک مق ص توریزم و
ت عری.
 مارفی توانم ن ی گعی بع قوه کشنننور برای
هرمعیه زذاری و فاع یب گعی ت عری.
 ای عد مشعغل ج ی مرتبط بع توریزم.

 موقایننب نننع مطلوب در محیط خننعرجی و
بخش خعرجی ( گعنه زنی)
 ت غ ی یراا ت کنننع وژی و مواردگننعی د ی ر
بصورا نعزهعنی.
 نع گمعگن ی در بخشهعی مختلف توریستی .
 ت اع مل نع کعر آ م و ضننناف گ معگن ی
افغعنستعن بع هعز معنهعی بین ا مللی توریزم.

راهبر اقتصادی:
 اصالح قعنون و مقرراا توریزم و ای عد تا یالا مطعبق به شرایط فالی.
 توجه به توریزم داخلی و ای عد فرگند تور گعی داخلی هعزمعن گی ش ه در جعماه.
 تعمین و آموزا نیروگعی انسعنی کعر آم و متخصص در بخش دو تی و خصوصی.
 ت وین میکعنیزم و اهننتیراتیوی مشننخص برای جذب تشننویق و حمعیب هننرمعیه زذاران در عرصننه
هیعحب.
 ای عد نمعیشنن عه گعی دایمی صنننعیت دهننتی در کعبل و ای عد بعزارگه گعی صنننعیت دهننتی در منععق
توریستیک کشور.
 ت شویق و مارفی هکتور خ صو صی توری ستی مت شبثین صنعیت د هتی برای ا شتراک در نمعی ش عه گعی
منطقه ای و بین ا مللی.
 ههیم هعزی هر معیه زذاران و اخذ نتریعا آنهع در مورد توهاه و انکشعف توریزم.

نتایج:

 ورود اهاعر خعرجی به کشور.
 اویعیی بعزار غیر مرکزی ( بعزار گه گعی هیعر در منععق توریستیک)
 فاعل ش ن می ان گعی گوای و هیستم گعی حمل و نقل.
 افزایش هرمعیه زذاری.
 افزایش تو ی اا محلی و بومی و صناتی ( صنعیت دهتی و محصوالا فرگن ی)
 افزایش هرمعیه زذاری بخش خصوصی ( تعهیسعا بود بعا و گوتل داری)
 تشویق ترغیب و رش صنعیت دهتی در کشور.
 ای عد اشتغعل افزایش و در آم هرانه عوای ملی.
 افزایش عرضه نیروی کعر.
 کمک به افزایش در آم ی اهاعر خعرجی و عوای ملی.

 افزایش مایعرگعی زن زی.
 افزایش گزینه و در آم و کعگش فقر.

بخش محیط زیست:

عوامل و شرایط محیط عبیای ههم بر ج سته ای را در تو هاه توریزم در جهعن ردی ایفع می نمعی این
عوامل که در شننکل زیری و توهنناه جهعن ردی نقش اهننعهننی را بر عه ه دارد عبعرا اهننبچ از آب و گوای
مطلوب م سننمه گعی بودای و اهننتو تده گعی بودائیعن منععق کوگسننتعنی غعرگعی عبیای تنوع نع گمرایهع و
نواحی ییالقی در یعگه و گشننمه گعی آب زرم گشننمه آبهعی ما نی منععق بیعبعنی و نواحی جن لی و اعرک
گعی حفعظب ش ه حیعا وحش کوه گعی بلن و غیره ....که گریک از عوامل یعد ش ه از جمله عوامل گستن که
در توهاه توریزم نقش به هزای را دارد که اهتفعده مطلوب منطقی و بهینه از جعذبه گعی مذکور عالوه بر جذب
جهعن ردی بععث رش اقتصعدی اجتمععی و فرگن ی کشور گعی میزبعن من ر می ردد .که کشور افغعنستعن تمعم
موضو ععا را دارا بوده و ظرفیب بع قوه و موجود خوبی را در بخش ایکو توریزم دارد که تبلیغعا و مارفی اینهع
بععث توهاه رش و انکشعف توریزم در کشور خواگ زردی .

محیط زراعتی :

گشم ان از گعی زراعتی.
جن الا.
مزرعه گع و فعرم گعی معگی و دی ر.
محیط انسان ساخت.

هعختمعن گع و بنعگع.
روهتعگع و گشم ان از گعی روهتعی و شهری.

زیر هعخب گعی حمل و نقل معنن جعده گع و فرود زعه گع .
آثعر گعی بعهتعنی ( بودای بعمیعن منعر جعم غور و )....
منابع طبیعی:

آب.
گوا.
اقلیم.
محیط طبیعی:

منععق کوگستعنی.
دریعگع.
رود خعنه گع و در یعگه گع.
غعر گع.
هواحل.
جن ل گعی عبیای.
حیعا وحشچ
زیعگعن.
ارن زعن.
حشراا.
معگی گع.
حیوانعا.
اینهع نوع از فرصتهعی اهب که در قسمب توریزم و رش این صناب بر اعیه اقتصعد محلی و ملی در کشور
کمک می نمعی .
بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضاف فر صب و ته ی گعی که در این مورد وجود دارد ا شعره
زردی ه و مطعبق آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقاط قوت و ضعف:

نقاط قوت :

 وجود انواع جعذبه گع و گشنننم ا ن از گعی
عبیای منحصر به فرد.
 وجود جعذبه گعی ایکو توریزم.

نقاط ضعف:

 ضننناف اعالع رهنننعنی در بعره جعذبه گعی
عبیای در صناب زردش ری از عریق رهعنه
گعی جمای.

 موجودیب انواع مختلف زیعگی و جعنوری.

 شکعر حیوانعا در والیعا.

 ارتقعء زیر هننعخب گع به د یل و جود تقعضننع

 آ ودزی محیط زیستی.

از هوی توریزم.
 بر نع مه گعی اعک هنننعزی به منتور حفظ
جذابیب محل برای هیعحین.
 احیعء و یع م رنیزه کردن محیط گعی انسنننعن
هعخب.

 تخریب آثعر گعی بعهنننتعنی در جریعن هنننعل
گعی جند.
 تخریب آثعر بعهنننتعنی توهنننط عع بعن معنن
بودای بعمیعن.
 کمبود راگنمع گعی مسلکی.

 داشتن گشمه گعی آب زرم.

 اهتفعده نعدرهب از منعبت عبیای .

 موجودیب باجی از حیوانعا نعدر در والیعا

 قعگعق و شکعر ارن زعن و حیوانعا نعیعب.

افغعنستعن.

فرصتها و تهدیدها:

فرصتها:
 زمینه ای عد و اح اث تعهیسعا ج ی و زیر
هعخب گع.
 حمعیب دو ب در تو هاه و ت سهیالا ج ی
به اشننتی و آموزشننی برای بعال رفتن کیفیب
زن زی.

تهدیدها:
 ای عد آ ودزی زیسب محیطی.
 ع م م یریب در جعذبه گعی توریستی.
 ن اشتن بر نعمه ریزی دقیق در قبعل توریزم.
 ن اشننتن ن را نو به توریزم مخصننوصننع از
دی اقتصعدی.

 محعفتب از میراث گعی بعهتعنی.
 اهتفعده م

 ع م درک درهنننب از صنننناب توریزم در
مکعنهعی توریستی.

د از جعذبه گعی متروکه.

 از بین رفتن جعذبه گعی عبیای توریستی.
 در نتر زرفتن توریزم ب ون در نتر داشنننب
محیط زیسب.

راهبرد محیط زیستی:
 زسترا تبلیغعا و اعالع رهعنی از قعبلیب گعی منطقه برای جذب توریزم.
 تقویب بر نعمه در تقعبل بع توریزم برای جلو زیری از آ ودزی گع.
 گمکعری گع ی دو جعنبه وزارا اعالععا و فرگند و اداره ملی حفعظب از محیط زیسب.
 مارفی و تبلیغ از جعذبه گعی عبیای و تعریخی افغعنستعن برای توهاه ایکو توریزم و ژئو توریزم بع توجه
به ظرفیب گعی موجود .ای عد بعور و عزم ملی در ارکعن تصمیم زیری نتعم برای توهاه توریزم و انتقعل
آن به جعماه و فاعالن صناب توریزم.
 افزایش اهننتفعده از نیرو گعی متخصننص در جهب شنننعخب منععق و جذب اعالع رهننعنی عمومی و
آموزا برای جذب توریزم داخلی و خعرجی.
 تالا و حمعیب دو ب برای توهاه ای کمی و کیفی زیر هعخب گعی منععق توریستیک.
 اح اث تع هیسعا ج ی ای عد زیر هعخب گع و تو هاه تسهیالا ج ی .
 اح اث تعهیسعا به اشتی و آموزشی برای بعال رفتن کیفیب زن زی.

نتایج:
 افزایش فجعی هبز ت هیز ش ه شهری.
 کعگش زونه گعی مختلف زیعگی و تقویب تنوع حیعتی.

 افزایش میزان دهترهی به امکعنعا و تسهیالا محیط زیستی.
 محعفتب از میراث گعی فرگن ی و بعهتعنی.
 تقویب اقتص عد ملی از عریق تور گعی داخلی در منععق تفریحی.
 تقویب ایکو توریزم.
بخش حمل و نقل:

حمل و نقل هوای و زمینی:

حمل و نقل در بخش دو تی و خصوصی تعثیر عم ه بر رش و گ ایب این صناب داشته اهب و فراگم
بودن امکعنعا حمل و نقل منعهب مطمئین راحب هریت و ارزان که ایش شرو توهاه توریزم جمای اهب.
گون توریزم در تقسیمعا خود دارایی دو ععمل اهب ( گزینه و زمعن ) که به گمین د یل در ان عه هعل
زذشته هفر گع رونق بیشتری یعفته اهب که فرصب گعی منحصر به فرد را به اختیعر توریسب گع قرار می دگن .
بنع بر این میتوان زفب که ععمل اصلی ایشرفب و فرازیر ش ن زرد ش ردی صناب حمل و نقل بوده ا هب .ذا
توجه به نقش حمل نقل در صنننناب زردشننن ردی مهمترین زعم در جهب بر نعمه ریزی به منتور توهننناه
زردش ردی در کشور گع اهب.
به گمین د یل در ان عه هعل زذ شته هفر گعی گوای رونق بی شتری یعفته ا هب گرا که در هفر گعی
عوالنی ا هتفعده از عیعره از نتر زمعن و گمچنین گزینه به صرفه تر اهب .به این ترتیب توهاه حمل و نقل گوای
به زسترا توریزم جمای در قرن بیستم کمک شعیعنی کرده اهب.
بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضننناف فرصنننب و ته ی گعی که در این مورد وجود دارد
اشعره زردی ه و مطعبق آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقاط قوت و ضعف:

نقاط قوت:

 زمعن بر نبودن هفر.
 فاعل بودن فرود زعه گع و هی ستم گعی حمل
و نقل.
 داشنننتن گن ین ارواز مسنننتقیم در گفته به
کشورگعی گمسعیه.
 کمک به مسئله اشتغعل زایی در محالا زونع
زون.
 ارتبعو مستقیم بع تکب فروشی گع.

نقاط ضعف:

 نبودن اعرکنک گعی مصئون و امن در هعحعا
توریزم.
 فق ان عالئیم و تعبلوگعی مارفی و راگنمعی
مسعفران بع عرف جعذبه گعی توریزم.
 نع منع هب بودن راه گعی د هتر هی به جعذبه
گعی توریزم به ویوه جعذ به گعی عبیای و
بکر.
 ازدحعم ترافیکی بین شهری
 ع م رععیب قعنون ترافیکی توهط دریوران
 فرهوده و اهتن رد نبودن وهعیل حمل و نقل

فرصت ها و تهدید ها :

فرصتها :

تهدید ها :

داشتن قعنون ترافیکی م رن و امروزی

ضاف زیر هعختهعی حمل نقل (گوای و زمینی )

بر خور داری از می ان گعی گوای در گن ین والیب  .تصور وجود نع امنی در کشور.
ارواز گعی منتم و مت اوم بع اکثر از کشور گعی منطقه ع م تعبلو گعی راگنمعی ترافیکی در هرک گع
بع شرایط اقلیمی منعهب.

از دحعم ترافیکی در هرک گع
ع م رععیب قعنون ترافیکی تو هط دریوران و ترافیک
گعی موظف.
فرهوده و اهتن رد نبودن وهعیل ترانسدورتی
آ ودزی محیط زیستی

راهبرد حمل و نقل:

 توهاه و اح اث خ معا شهری نتیر تعنک تیل ورکشعپ موتر و تعبلوگعی رگنمعی توریزم .
 ارتقعی هطح به اشب و ای عد دهتشوی گعی به اشتی در قسمب گعی مختلف از هعحعا توریستی .
 ای عد نمعین زی گعی تران سدورتی در میعدین گعی گوای و بن ر گعی مهم زمینی ک شور از عریق ت ص ی
افغعنتور
 تهیه وهعیط ترانسدورتی م رن برای ارایه خ معا توریستی برای هیعحین در می ان گوای و هیر هفر بع
م یریب تص ی افغعنتور
 ای عد تعکسی متر م هز بعهیستم  GPSدر می ان گعی گوای بع زردانن زی تص ی افغعنتور.
 بهبود ایمنی در خطوو گوای و زمینی برای افزایش هفر توریزم
 زسترا فاع یب گعی بعزرزعنی و بعزار یعبی در حمل و نقل زمینی

نتایج:

 هیستم حمل و نقل مهمعنعن به فرود زعه بع مسعفرتهعی داخل شهر.
 کعگش گزینه گع اقتصننعدی نمودن فاع یب گع افزایش بهره وری توهنناه کیفی منعبت انسننعنی و ارتقعء
کیفیب خ معا در بخش حمل و نقل.
 ارتقعء هطح ایمنی و بر قراری تسهیالا ام اد رهعنی در شعخه گعی مختلف حمل و نقل.
 ز سترا مطع اعا و تحقیقعا علمی و کعر بردی در فاع یب گعی مختلف حمل و نقل جعده ای بمنتور
بهبود نتعم  .م یریب بر نعمه ریزی اجرا و نتعرا و تخصنننیص بهینه منعبت و نقش آن در توهننناه و
انکشعف توریزم.

بخش فن آوری و اطالعات:
فن آوری تکنالوژی و معلوماتی:

عی ده هعل زذشته فن آوری و اعالععا تعثیری مستقیم بر تمعم جنبه گعی زن زی بشری داشته و نشعن
دگن ه آن ا هب که م ق ص گع و هعز معن گعی که بتوان خود را بع این شرایط وفق دگن قعدر خواگن بود تمعم
مزیب گعی مرتبط به آن را به دهب آورن .
در حعل حع ضر آ نچه که بی شتر به گ شم می خورن این ا هب که گمراگی و گم سو بودن بع فن آوری
اعالععا در صناب توریزم ضروری و الزم االجرا ا هب امروز می توان به و ضوح م شعگ ه کرد برخی فاعالن
ا صلی صناب زرد ش ری به عور واقای ای شرفب کرده و اعالععا و خ معا انترنتی ز سترده ای را از عریق
شبکه گعی انترنتی خود به اق صی نقعو جهعن مخعبره می کنن  .از اینرو بع تغییر ب سیعری از خ معا مح ود خود
به خ معا نع مح ود انترنتی عالوه بر حفظ مشنننتریعن گزینه گعی اجرایی خود را نیز کعگش داده و به افزایش
مح صوالا ارداخته ان  .فن آوری اعالععا و ارتبعتعو در گمه ر شته گعی علمی جعی خود را بعز کرده ا هب .
در ازشکی صنعیت زونعزون علوم انسعنی و حتی علوم  ICTیک محور غیر قعبل اجتنعب اهب .خوشبختعنه
ارزا و اگمیتی که فن آوری اعالععا و ارتبعتعو روز برای تو هاه زیر هعخب گعی زرد شکری در دنیع ای عد
کرده اهب بسیعر جع ب و قعبل تعمل اهب .وق تی یک زردش ر بتوان اعالععا توریزم مربوو به بنعگعی تعریخی
یک کشور را در اهنه جهعنی در انترنب مالحته کن و در بعره آنهع اعالععا صوتی و تصویری و متنی خوبی به
د هب آورد م شتعق می شود وقتی این فرد م شتعق زردی  .از عریق کعنعل گعی مربوعه عالقه من می شود به
کشور هفر نمعی بنع بر این رش و توهاه فن آوری در بخش توریزم یک امر ضروری و الزمی می بعش .
بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضننناف فرصنننب و ته ی گعی که در این مورد وجود دارد
اشعره زردی ه و مطعبق آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقاط قوت و ناط ضعف :

نقاط قوت:

 عالقه من ی مردمعن محل در راهتعی اهتفعده
از تکنع وژی.
 عالقه من ی دو ب و حکومب در راهنننتعی

نقاط ضعف:

 نبودن امکعنعا و ت هیزاا .
 ن ا شتن افراد متخ صص در این زمینه و بکعر
زیری از فن آوری اعالععا.

ت هیز و ع یعر نمودن بخش توریزم بع علم

 نبود ابزار گعی ا کترونیکی و اهتفعده از آن .

تکنع وژی و روز.

 نبود االن برای به کعر زیری از این فن آوری

 دهترهی جوانعن و تحصیل یعفته زعن بسیعری
از والیعا به انترنب.
 م یر یب داده گع به ا ن ازه ز یعد و بع ح م
زیعد.

اعالععا در بر نعمه گعی توریسننتی بع گ ف
انکشعف صناب توریزم .
 در نتر ن رفتن اهنننتفعده از بر نعمه گعی انتر
نتی در هعحعا توریستی و مقعص هیعحتی.

فرصت ها و تهدید ها:
فرصت ها:

 امروزه مصنننرف کنن زعن به صنننورا روز
افزونی از هنننعیب گعی انترنتی برای بر نعمه
ریزی جست و و خری محصوالا توریزم
اهتفعده می کن .
 برای ن معیش داده گع از فن آوری اعال ععا
اهنننتفعده می شنننود که در بر زیرن ه آخرین
ای شرفب گع را در مورد مح صوالا و امکعن
دهترهی گمزمعن به تا ادی زیعد از مشتریعن
اهب.

تهدید ها :

 کمبود هنننیسنننتم گعی انترنتی قوی در نقعو
مختلف کشور.
 ع م بل یب افراد شعغل در صناب توریزم بع
علم تکنع وژی و مالومعتی.
 بلن بودن قیمب انترنب در هطح کشور.
 تبلیغعا منفی در اهنننتفعده جوانعن از انترنب
در میعن مردم و توده.
 ع م عالقه من ی بسنننیعری از کعر من ان در
م هز ش ن اداراا بع هیستم انترنتی .

 اهنننت فعده از بر نع مه گعی انترنتی در بخش
توریزم
 م یریب خوب بع برنعمه ریزی درهب بع بکعر
زیری از انترنب به صورا اتومعتیک.
 بهبود و ا صالح اثراا توریزم از عریق ای عد
تاعدل میعن نیعز گعی مردم محل و نتعرا از
زردش ران.

راهبردها:
 در او ویب قرار دادن فن آوری اعالععا در بخش توریزم به منتور رشننن آن در اداراا کعری بخش
توریزم.
 آمعده هعزی و بکعر زیری از فن آوری اعالععا در هعحعا توریستی و بخش گعی ارایه کنن ه خ معا
توریستی.
 اختصعص بودجه ب ین منتور که بع عث انکشعف توریزم می شود.
 زرد آوری و توزیت اعالععا در خصوص زردش ری مطعبق بع شرایط و خواهته گعی مشتریعن.
 ان عم فاع یب گعی تروی ی به مقص ارتبعو و جهب متقعع کردن زردش ران .
 ای عد بن عه اعالععتی به منتور دهتری هریت زردش ران به هعحعا توریستی کشور و عالقه من ی آنعن
جهب بعز دی از آن هعحعا.
 اهتخ ام افراد مسلکی و آمعده هعزی امکعنعا و بکعر بردن آن در توهاه و انکشعف صناب توریزم.
 تشویق افراد محل به منتور اهتفعده از این امکعنعا جهب توهاه و شنعخب مکعنهعی توریستی .
 فراگم نمودن بر قراری ارتبعتعو از عریق انترنب بع زردشنن ران جهب تشننویق جذب و اعهننخ دگی به
باجی از هواالا آنهع.

نتایج:
 ای عد ههو ب برای زردش ران.
 ای عد هیستم ضبط و ن ه اری اعالععا ب ون اهتفعده از کعغذ.
 اهتفعده زردش ران به شکل آهعن و بع زمعن کم از هیستم کمدیوتری.
 ثبب هیعحین به صورا درهب و شفعف و به اهرع وقب.
 جلوزیری از بروکراهی در اداراا توریستی ان عم کعر به صورا درهب در اهرع وقب.
 بر قراری روابط دایمی و گمیش ی میعن مسئو ین توریزم و زردش ران داخلی و خعرجی .
 بر قراری ر وابط دایمی و گمیشنن ی میعن مسننئو ین توریزم و هننعزمعنهعی ملی و بین ا مللی توریزم و
گمچنعن زردش ران داخلی و خعرجی.
 انتقعل و در یعفب مالومعا داده گع به صورا درهب در گمه مکعنهعی هیعحتی و توریستی بع اهتفعده از
فن آوری و تکنع وژی مالومعتی اعالععا.
 رش و ت هیز توریزم مطعبق به نیعز و تکنع وژی عصر حعضر بع در نتر داشب تمعم جنبه گعی آن.
 دهب رهی آهعن به مالومعا و اعالععا هعحعا توریستی .
 گمیشنننه فاعل بودن بخش کعری توریزم در نقعو و مکعنهعی مختلف و آمعده ارایه دگن ه مالومعا به
توریسب گعی کشور.
 تبلیغعا و آزعگی دگی از عریق آهعن عمومی بع مصعرف کم و نعگیز بع هعحعا زسترده.

بخش خصوصی !
نقش و جایگاهی بخش خصوصی در کنار دولت مخصوصا در بخش توریزم:

شرکت های سیاحتی :

امروزه شرکتهعی هیعحتی یکی از بخش گعی مهم فاع یب گعی توریزم در ک شور دان سته ش ه ا هب که
در کل بعی یعد آور شویم که گمین شرکتهع یک رکن اهعهی کعری و ارایه دگن ه خ معا و تسهیالا توریزم در
کشور بوده و به عنوان یک فرصب برای رش و توهاه توریزم به شمعر آم ه و یک رکن اصلی و اهعهی جهب
توهاه و انکشعف صناب توریزم به حسعب می آی که بیشترین فاع یب و نقش را دربخش گعی ذیل داردچ
تنتیم تور گعی داخلی .
تشکیل شبکه گعی تبعدل فرگن ی ( توریزم فرگن ی)
بر جسته هعزی جعذبه گعی توریستی.
تشویق مردم محلی و افراد مشغول در مکعنهعی توریستی.
رای زنی در بعره توریزم.
جذب توریسب گعی داخلی و خعرجی .
توهاه اقتصعدی و اجتمععی.
نقل و انتقعل توریسب گع در مکعنهعی توریستی .
بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضننناف فرصنننب و ته ی گعی که در این مورد وجود دارد
اشعره زردی ه و مطعبق آن تصمیم اتخعذ زردد.

نقاط قوت و ضعف:

نقاط فوت :

 هکتور خ صو صی در بر زیرن ه قاع یب گعی
مهم توریزم می بعش .
 رونق زیری تعهیسعا بود بعا و رش مؤ فه
گعی اشتغعل زایی و اقتصعدی توریزم .
 دخ یل بودن عیف گعی مختلف جعم اه در
موضوع.
 عالقه من ی برای بعز دی از مکعنهعی مذگبی
و توریستی.
 تشویق اقشعر مختلف مردم به هیر و هیعحب
به نحوه و ان یزه گعی مختلف.
 تبعدل فرگند گعی مختلف بین توریسننب گع
و جعماه میزبعن.
 دا شتن توان بر نعمه ریزی در زمینه ت سهیالا
خ معتی .

نقاط ضعف:

 کمبود و ضنناف ارایه خ معا در اقعمب زعه
گعی بین راه گعی مواصنننالتی به هنننعحعا
توریستیک.
 به روز نشنن ن بسننیعری از گوتل گع به د یل
ظرفیب خع ی و ضاف م یریب .
 کمبود نیروی انسنننعنی متخصنننص معگر و
آ موزا دی ن ه در هننن طح بننعزار تور یزم
مخ صو صع در اکثر از شرکتهعی توری ستی و
هیعحتی.
 ن اشنننتن م یریب درهنننب در فاع یب گعی
توریزم.
 فاع یب مح ود شرکتهعی هیعحتی و زیعرتی
( تنهع فاع یب در قسننمب عتبعا و عع یعا و
حج عمره)
 ن ا شتن تاریف در هب از دور نمعی تو هاه
و انکشعف در صناب توریزم.
 ن اشتن افراد و ارهونل مسلکی و متخصص
و کعرا در بخش توریزم.
 ب بین هعختن مردم از صناب توریزم بع ع م
م یریب.
 ارایه نکردن خ معا و تسننهیالا توریسننتی
در اهرع وقب در مکعن گعی توریستی.
 ن ا شتن یک ا هعی نعمه و تاه نعمه ا هع هی
برای رش توریزم.

فرصت های و تهدید ها :

فرصت ها:

 زمینننه تقویننب و ارایننه تسنننهیالا برای
شرکتهعی هیعحتی و زیعرتی.
 کمک به بخش در آم دو ب ( تکس مع یه
دگی)
 یک فاع یب کعمال اقتصعدی اهب .
 موجود یب بیشنننتر از ؟؟؟؟؟؟ شنننرکت هعی
توریستی و هیعحتی.
 و جود اتحعدیه گعی صنفی و دفعتر شرکتهعی
هیعحتی و زیعرتی .

تهدید ها :

 نع م نعهنننب و نع کعفی بودن مراکز ا قعمتی (
تعهننیسننعا بود بعا) در اکثر از محل گعی
توریستیک.
 ع م داشننتن بر نعمه ریزی تورگعی تور گعی
هیعحتی و خعرجی و داخلی.
 ع م بر نعمه ریزی و ن تعرا از اخذ ویزاگعی
خعرج از کشور از عریق منطقی و کعنعل گعی
قعنونی.
 ع م میکعنیزم مشننخص بر کنترول و ززارا

 ارایه نقش مثبب و قعبل توجهی شنننرکتهعی

فروا روزانه تور گع در زمعن گعی مختلف.

هیعحتی و زیعرتی در رش توهاه و انکشعف

 ع م آ زعگی گعی دقیق و اعالع رهننننعنی

صناب توریزم.
 نقش موثر ریعهنننب زرحن وی و تصننن ی
اف غعنتور بر ن تعرا از کعر کرد شنننرکت هعی
توریستی.

درهننب از جعذبه و قعنون گعی مسننعفرتی که
در بر زیرن ه مؤ فه گعی توریزم اهب.
 ن معری ن رگنمعگعی مسلکی که دارای ت ربه
کعفی برای گمراگی تور گع بع گ معگن ی
ریعهب زرحن وی.
 ان عم ف اع یب گعی یک جعن به توهنننط
شرکتهعی هیعحتی.

راهبرد های شرکتهای سیاحتی:

 ت وین مایعر گعی خ معا توریستی.
 عراحی تورگعی ترکیبی بع اهننتفعده از ظرفیب بنعگعی متا د و آئین گع و مراهننم گعی مذگبی فرگن ی
جعذبه گعی تفریحی و عبیای در شهر و روهتعگع.
 تنتیم تور گعی داخلی و خعرجی و تقویب صلح در بین اقشعر و عیف گعی مختلف جعماه.
 ت وین عرزا امل گ ون ی فاع یب و اجرااا هکتور خصوصی.
 ارایه آموزشهعی الزم به شرکتهعی که در بخش توریزم فاع یب دارن .
 بر جسته هعزی نقش شرکتهعی هیعحتی و توریستی ( هکتور خصوصی) در توهاه توریزم.
 گمعگند هعزی شرکتهعی توریستی رهعنه گعی صوتی و تصویری در زمینه تبلیغ و اعالع رهعنی.
 حفظ و نتعرا در بر نعمه ریزی و اجرای اروژه گعی توریزم و در نتر زرفتن خ معا و تسنننهیالا
توریستی.
 بر ج س ته هعزی نقش م سئوالن و نهعد گعی مختلف توریزم برای نتعرا بر خ معا ر هعنی به موقت به
توریزم.
 بر زذاری تور گعی داخلی و خعرجی.

نتایج:

 ارایه تمعم امکعنعا خ معا اذیرایی رفعگی و به اشننتی و توهنناه تسننهیالا عمومی به منتور توهنناه
توریزم.
 ارایه تمعم تسهیالا منتم برای هیعحین داخلی و خعرجی .
 ههم فاعل در رش صناب توریزم و اقتصعد ملی کشور.
 کسب رضعیب تورگعی اعزامی و ارایه خ معا بهتر.
 دهترهی تمعم به مکعنهعی توریستی و رفعگی.

تاسیسات بود باش سیاحین:

توریزم تلفیقی از فاع یب گع خ معا و زیر هعخب گعی مختلف اهب که از مهم ترین آنهع مراکز اقعمتی
و تع هی سعا بود بعا ا هب .اگمیب تع هی سعا بود بعا و ج عی عگی ویوه آن در صناب توریزم و نقش آن در
جذب زردش ر بر گم عن روشن اهب امروز دی ر تعهیسعا بود بعا ( ای عد گوتل و رهتورانب) یک فاع یب
ت عری نیسب بلکه یک فاع یب اقتصعدی فرگن ی و یک صناب اهب .بنع بر این جعماه گوتل داران و صعحبعن
تع هی سعا بود بعا ک شور به عنوان نمعین ه بخش خ صو صی جعی عه مهم و نقش حیعتی در این صناب دارن .
صناب توریزم عالوه بر در آم زایی بعال از توانعیی ا شتغعل آفرینی خوبی گم بر خور دارا هب  .نتعیج مطع اعا
ان عم ش ه ن شعن داده ان تو هاه ای ن صناب نقش موثری در کعگش بیکعری و گمچنین بهبود توزیت در آم و
افزایش در آم گعی دو ب از عریق مع یعا گعی غیر مستقیم دارد.
ب ین ملحوع نبعی فراموا کنیم که در صننناب توریزم یکی از عوامل موثر و تعثیر زذار و اعیه اصننلی
صناب مو ضوع اقعمب ا هب زیرا م سعفر بعالترین ز معن را در واح اقعمتی ( تع هی سعا بود بعا) می زذران و
گمین موضوع بععث ش ه که تعهیسعا بود بعا به عنوان رکن اهعهی در صناب توریزم به شمعر آی و به دنبعل
آن میزان رضعیب من ی و نوع خ معا که تعهیسعا بود بعا می توان به زردش ر و مسعفر داشته بعش ان یزه
هفر را افزایش و یعگم کعگش دگ  .بنع بر این اقعمت عه گع ععمل بسیعر مهم برای توهاه صناب توریزم گستن  .بنع
بر این بعی تالا نمود تع هرویس گع و خ معا گوتل بعی بعال تر از توقت ذگن زرد ش ر بع ش یانی امکعنعتی
که مورد نیعز اقشعر مختلف جعماه اهب بعی از هطح توقت مشتریعن زردش ر بعش یانی امکعنعتی که مورد نیعز
اق شعر مختلف جعماه ا هب بعی از هطح توقت م شتریعن واح خ معتی م شتریعن بعالتر بع ش  .گمچنین میزان و
نحوه زرم هرد کردن محل اقعمتی میزان به اشب و ایمنی و امنیب از موارد مهمی ه شمعر میرود که به عور حتم
بعی رععیب شود تع شعگ اح سعی شاف و شعدی در زردش رو مسعفر بعشیم .در واح گعی اقعمتی زیر هعخب
گع بسیعر بع اگمیب اهب موقایب مکعنی هعختمعن به جهب آ ودزی گعی زیسب محیطی که در ایرامون شهر گع
و کوگه گعی بزرف وجود دارد بعی م نتر قرار زرفته شود زیرا آرام شی که بعی در واح اقعمتی و گوتل بع ش
برای زردش ر بسیعر مهم اهب.

بنع میخواگیم در این رابطه به نقعو قوا ضننناف فرصنننب و ته ی گعی که در این مورد وجود دارد
اشعره زردی ه و مطعبق آن تصمیم اتخعذ زردد.
نقاط قوت و ضعف:
نقاط قوت:
 عالقه من ی بخش خصننوصننی به هننرمعیه
زذاری هرمعیه داران در ای عد تعهیسعا بود
بعا در منععق توریزم.
 توجه بیشتر دو ب به بر نعمه ریزی و هرمعیه
زذاری در صننناب توریزم به عنوان صننناب
اعک.
 موجودیب با جی گوتلهعی ن سبتع مایعری در
باجی والیعا و مرکز کعبل .
 عالقه من ی عیف گعی مختلف مردم محلی
و منطقه ای به شغل گوتل داری.
 موجود یب م کعن هعی برای زذرا ن ن او قعا
فراغب.
 ا ی ننعد و رو نق ز یبننعی منننع عق و م حالا
توریسب اذیر ( بع خصوص شهر گع)
 زمینه خوب و محل منع هب برای ا هتراحب
و بر ززاری هنننیمی نعر گع و بر نع مه گعی
آموزشی و غیره.
 مکعن منع هب برای نمعیش تعبلو گع کعر گعی
گنری و صناتی در محالا دی .
 بر خور دار بودن از مزیب رقعبتی

نقاط ضعف:
 نبود عرزا ا مل و وایح در مورد ما یعر گعی
خ معا هیعحتی.
 نبود نقشنننه گعی توریسنننتی از م کعن هعی
تفریحی تعریخی فرگن ی و توریستی.
 ع م ارا یه خ معا ما یعری توریسنننتی در
بخش گوتل داری ترانسننندورتی و رگنمعی
هیعحتی.
 ضاف مراکز تع هی سعا بود بعا (گوتلهع و
مسعفرخعنه)
 آزار و اذیب توریسنننب گع از ع م م یریب
درهب در بخش گعی مختلف تعهیسعا بود
بعا.
 ع م تطبیق مایعر گعی تایین ش ه در خ معا
تعهیسعا بود بعا.
 ن اشتن افراد مسلکی.
 نتعرا ن اشتن کلی و ع م مسئو یب اذیری
مسننئو یب اذیری مسننئو ین تعهننیسننعا بود
بعا.
 تطبیق نشننن م اهنننت ن رد گعی و خ معا
توریستی مایعری.

فرصت ها و تهدید ها:

فرصت ها:

 عالقه من ی مسننعفران به مسننعفرا م

تهدیدها:

د در

افغعنستعن
 کسننب در آم از عریق ارایه امکعنعا رفعگی
و اقعمت عگی.
 موقایب ژئواو یتیکی کشور افغعنستعن.
 عالقه من ی هنننر معیه زذاری ت عران افغعنی
در بخش گوتل داری.
 زذران ن بیشنننتر اوقعا فراغب جوانعن و نو
جوانعن در گوتل گع و رهتورانب گع.

 کمبود گوتلهع بع کیفیب عع ی .
 زور زوی مع کین تعهنننیسنننعا بود بعا و
م سعع نبودن زمینه ارزیعبی از تع هی سعا بود
بعا.
 فراز ن شیب در قیمب گعی تع هی سعا بود و
بعا.
 ن ا شتن آمعر کلی از تع هی سعا بود بعا در
اداراا ذیربط.
 ن اشننتن عرزا امل ععم در قبعل فاع یب گعی
تعهیسعا بود بعا.
 ن اشتن هیستم گوتل داری منتم و مایعری.
 ن اشنننتن توجه خعص و گمچنعن ن اشنننتن
گ ف رش غذا گعی محلی و اصیل.

راهبرد تاسیسات بود باش سیاحین.
 ا هتعن ارد هعزی تع هی سعا اقعمتی و تفریحی در ح ک شور گعی ای شرفته و بهبود کیفیب ارایه خ معا
توریزم و هیستم صحیح نتعرتی فاعل.
 زسترا هرمعیه زذاری داخلی و خعرجی و حمعیب از آنعن از عریق اعطعی قرضه و تسهیالا.
 ای عد تسهیالا در توزیت جواز فاع یب در بخشهعی تعهیسعا بود بعا.

نتایج:

 رش تعهیسعا بود بعا که بععث رونق زرفتن توریزم در کشور می ردد.
 به دهب آوردن رضعیب زردش ران و تبلیغعا مثبب آنعن در داخل و خعرج از افغعنستعن.
 ای عد شغل گعی ج ی برای افراد کم تر تحصیل یعفته.
 فروا محصوالا و بنیعا تو ی ی مردم محل در گوتل گع و رهتورانب گع.
 زذران ن اوقعا فراغب مردم محل در مکعنهعی توریستی و اهتفعده از غذا گعی محلی.
 احیعی م

د غذاگعی ملی و محلی جهب اهتفعده توریسب گع در رهتورانب گع.

 کمک به مع یعا و اشتغعل زایی در کشور.

چهار چوب تطبیق پالیسی ،
الف ادارات تطبیق کنننده :
اع ی سی ملی توریزم به ا هعی نیعز من ی گعی اجتمععی و اقت صعدی افغعن ستعن ت وین ش ه این اع ی سی
در واقت ایشنهعد اداراا اجرائیوی دو ب و اداراا غیر دو تی به منتور رفت نیعز من ی گعی اقتصعدی و اجتمععی
کوتعه م ا میعن م ا و بلن م ا بخش توریزم اهنننب .اداراا دو تی که در ت وین و تطبیق اع یسنننی ملی
زرحن وی نقش دارد عبعرتن از چ
ماینیب توریزم وزارا اعالععا و فرگند وزارا مع یه وزارا ع یه وزارا کعر و امور اجتمععی
شننه ا و مالو ین وزارا ترانسنندورا و گوان نوردی ریعهننب عمومی ترتبیب ب نی هنندورا و کمیته ملی
ا مدیک وزارا امور خعرجه وزارا حج و اوقعف وزارا امور داخله وهننعیر اداراا دو تی و گمچنعن اداراا
غیر دو تی نقش خود را درهطح ملی و محلی در تطبیق این اع یسی ایفع می نمعی .

ب -تطبیق پالیسی در سطح محلی:

در هنننطح والیعا ریعهنننب گعی اعالععا و فرگند و آمریب گعی تنتیم امور توریزم در گمعگن ی
نزدیک بع وا یعن ریع هب گعی ذیربط دو تی اداراا غیر دو تی م سئو یب تطبیق اع ی سی ملی توریزم و گمعگن ی
تطبیق بر نعمه گع برای هننیعحعن را به عه ه دارن  .بر نعمه گعی انکشننعفی توریزم اعم از اقتصننعدی و اجتمععی
توهط اداراا ذیربط دو تی و غیر دو تی تطبیق می ردد.

نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی:

وزارا اعالععا و فرگند مسئو یب نتعرا کلی از تطبیق اع یسی ملی توریزم را به عه ه دارد .ماینیب
توریزم وزارا اعالععا و فرگند از رون تطبیق این اع ی سی به م ع س شورای وزیران ززارا ارایه نموده .و
حمعیب هیع هی دو ب را برای تطبیق آن جلب می کن  .ماینیب زرحن وی وزارا اعالععا و فرگند از تطبیق
اع یسننی ملی توریزم در هننطح ملی و محلی نتعرا میکن  .نتعرا از اع یسننی ملی توریزم مسننئو یب مسننتقیم
ماینیب توریزم وزارا اعالععا و فرگند می بعشننن  .این ماینیب از عریق ریعهنننب گعی مربوعه بر نعمه گع و
انکشننعف اع یسننی مسننئو یب ریعهننب گعی مربوعه و نتعرا از جریعن تطبیق بر نعمه گع به اهننعی هننعحعا این
اع یسی و رهی زی به مشکالا و گع ش گعی فرا راه تطبیق اع ی سی را دارد .این ریعهب ایشنهعد گعی الزم را به
اداره مربوو جهب اجرای بهتر بر نعمه گعی اقتصعدی اجتمععی و فرگن ی تطبیق برای هیعحعن ارایه می کن .

 .1میکانیزم هماهنگی در سطح ملی:

وزارا عالععا و فرگند م ع س رباوار را به منتور ای یری از تطبیق این اع یسی بع ماینیب گع و ماعونیب
گعی اداراا ذیربط دو تی مقعمعا بلن رتبه اداراا غیر دو تی نمعین زعن بع صنننالحیب اداراا ملل متح و
کشور گعی تمویل کنن ه را به راه می ان ازد.

 .2میکانیزم هماهنگی در سطح محلی:

در هطح محلی بر نعمه گع بع در نتر دا شب هعحعا اع ی سی تو هط ریع هب گعی ذیربط دو تی تطبیق می
زردد .وا یعن بعی هننعحعا اع یسننی توریزم را در بر نعمه گعی انکشننعفی م نتر زرفته و اداراا غیر دو تی معنن
موئ س سعا اجتمععی و انک شعفی نهعد گع و هعز معنهعی زرد ش ری را ت شویق و تر غیب و حمعیب نموده و در
اهتراتیوی گعی انکشعفی خود در هطح قرا و قصبعا اع یسی ملی توریزم را م نتر زرفته و گمچنین وا یعن بعی
حمعیب هران قومی مال امعمعن مسعج و اشخعص بع نفوذ محل را جلب نموده و میکعنیزم وهیت را در ارتبعو به
گمعگن ی میعن هکتور گعرا آمعده هعزد.

بررسی و بازنگری پالیسی ملی توریزم:

این اع ی سی با از عی مراحل ا صو ی و تعئی مقعم ذی صالح مرحله اول با از هه هعل و با از آن گر
انج هننعل یک بعر مورد تعئی و بعز ن ری قرار زرفته و گمچنعن نتر به ضننرورا و اقتجننعی زمعن در عی م ا
تایین شن ه تا یالا الزم را بع در نتر داشنب نکعا نتر مراجت ذی خل تعئی مقعم ذیصنالح در آن وارد آورده
میشود.

