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 في المقاصد لسياحة المستدامةلالمعايير العالمية 
  2013تشرين الثاني/نوفمبر   1 1.0النسخة 

 
 مقّدمة
 

 صناعة والقي ِّمون على ،إلى ارتفاع ياالستهالك طلبالف: في كل مكانمنًحى تصاعديًا  المستدامة السياحة  تشهد 
 لتشجيع جديدة سياسات   تضع الدولية والوكاالت والحكومات جديدة، خضراء برامج تطوير يعملون على السفر

 يمكن وكيف ؟بالضبط" المستدامة السياحة" عبارة الذي تعنيه ما ،ولكن  . السياحي في القطاع المستدامة الممارسات
ثباتها  قياسها  وتحقيق المنفعة في القطاع،األعمال  ازدهار وتعزيز المستهلك، ثقة بناء أجل من ،بطريقة  موثوقةوا 

 الزائفة؟ الدعاءاتا ومواجهة ،للمجتمعات المحل ِّية
 

المستدامة، وهي تمث ِّل الحدَّ األدنى  مقاصدفهم  مشترك لل تكوينإلى  سبيالً المستدامة  للسياحة العالمية تشك ِّل المعايير
دات التي  االستدامة.  مبادئ تحق ِّقب في أن باإلدارة السياحية وترغ معنيةمنظَّمة  يجب أن تلتزم بها أي من التعهُّ

دة  شاملة مقاربة عمليًا، يتعيَّن على المقاصد أن تعتمد ة المستدامةسياحال تعريف ولترجمة ومتكاملة ومتعد 
االجتماعية  تحقيق المنافع ( ii؛ )للمقصد( إثبات اإلدارة المستدامة iأربعة أهداف رئيسية: ) تقوم على االختصاصات
للمجتمعات  تحقيق المنافع القصوى  (iii)للمجتمع المحل ِّي الم ضيف والحد  من اآلثار السلبية؛  القصوى  واالقتصادية

للبيئة، والحد  من اآلثار  تحقيق المنافع القصوى  (iv)؛ والسلبية الثقافي، والحد  من اآلثار والتراثالمحل ِّية، والزوَّار، 
م ِّمت المعايير بما يجعلها قابلة لالستخدام   على اختالف أنواعها ونطاقاتها.  مقاصدال كل من قبلالسلبية. ولقد ص 

 
يات العالمية المتمث ِّلة ب المعني ِّين بالقطاعالمعايير جزءًا من استجابة  هذه ت عتَبر هداف اإلنمائية األالسياحي للتحد ِّ
ة من . فالتخفيفالمتَّحدةاألمم الصادرة عن  لأللفية  ذلك في بما البيئية، واالستدامة الجنَسين، بين والمساواة الفقر، حد 

 .المعايير تتناولها التي المتقاطعة الرئيسية القضايا هي المناخ، مسألة تغي ر
 

رات استنادًا إلى  ما في ذلك على سبيل ب، اً يعمل المتعارف عليهاو  القائمة مقارباتالمعايير و الط و ِّرت المعايير والمؤش ِّ
رات  المثال ومعايير المجلس العالمي للسياحة المستدامة ، مقاصدمستويات البمنظَّمة السياحة العالمية الخاصة مؤش ِّ

مي الرحالت السياحية، وغيرها من المبادئ  المتصلة  معاييرالعلى نطاق  واسع، و  المعتمدة والتوجيهاتبالفنادق ومنظ ِّ
من الشهادات  إصدار ما تتبناه برامج هذه المعايير إذاً  الشهادات. تعكس منح ضمنها برامجالتي تت مؤشراتالو 

سياسية مختلفة حول المتبعة في سياقات ثقافية وجيو  الفضلى الممارساتإلى جانب معايير، مؤشرات و معايير و 
رات خضعت وقدذلك. قطاعات  أخرى حيث يصح  على مستوى قطاع السياحة و العالم،  مختلفة من  ختبارات  ال المؤش ِّ
 . المختلفة مقاصدمن العلى مجموعة  واسعة  قابلية تطبيقها، فضاًل عن وعمالنيتهامالءمتها  درجةقياس أجل 

 
 جملة ومنالمستدامة.  للسياحة العالمية المعايير اإلشراف علىيتولَّى المجلس العالمي للسياحة المستدامة 

 : ، من شأن المعايير أناإلدارة السياحيةالمعنية ب منظَّماتالاالستخدامات المتوقَّعة للمعايير من قبل 
 التي ترغب في أن تصبح أكثر استدامًة؛  مقاصدمبادئ توجيهية أساسية لل تشك ِّل 
 السياحية المستدامة والسليمة؛  مقاصدالمستهلكين على تحديد ال تساعد 
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 ن من  إلعالملمعلومات أساسية  تشكل رشاد المواطنين حول  مقاصدتحديد الللتمكَّ  استدامتها؛وا 
 تستوفيلتأكُّد من أنَّ معاييرها ل مقاصدال ضمنبرامج إصدار الشهادات والبرامج الطوعية األخرى  تساعد 

 ؛ المقبولة عموماً األسس 
 تطويرطاع الخاص، من أجل غير الحكومية، وبرامج القالبرامج و  ،نقطة انطالق للبرامج الحكومية تشك ِّل 

  السياحة المستدامة؛ متطلبات شروط و 
 التعليمية والتدريبية، كالمعاهد الفندقية والجامعات.  للهيئاتمبادئ توجيهية أساسية  تشك ِّل 

 
د إلى أنَّ  ي شار د ما وال  التنفيذولكنَّها ال تملي طريقة  ،مجموعة المبادئ والخطوات الواجب اتباعهاالمعايير تحد  تحد ِّ

نهأم ال. فهذا الدور  الهدف قد تحقَّق إذا كان رات األداء، والمواد التدريبية  في الواقع تؤم ِّ ودرجة ، ذات الصلةمؤش ِّ
دي الخدمةنفاذ  ، وهي الالزمة لتطبيقإلى أدوات ا من القطاَعين العام والخاص والمنظَّمات غير الحكومية مزو ِّ

لة جميعها عناصر أساسية   . مقاصدال فيالمستدامة  للسياحة العالمية عاييرللمم كم ِّ
 

جعل االستدامة متكاملة تسعى إلى آللية  االنطالقفي المقاصد نقطة  المستدامة لسياحةل العالمية المعايير تشك ِّل
 . هاجميع أشكالالسياحة ب في متبعة عموماً  معياريةممارسة 

 
 التطبيق

 
وقد  دةحدَّ م   حالة   للتطبيق في غير قابلة إالَّ إذا كانت ،اً عملي ةممكن درجة أعلى إلى المعايير جميع يوصى بتطبيق

ف ِّرت األسباب التبريرية لذلك  سياحي مقصد أحد المعايير في طبيقمعيَّنة يتعذر فيها ت ظروف   تكون هناكفقد . و 
د أو  البيئية أو الظروفلإلطار التنظيمي الداخلي  نظراً  مقاصدال إدارةإحدى المنظمات المعنية ب في أو م حدَّ

 ،الصغيرة المحل ِّية والمجتمعات مقاصدال حالة فيأنَّه  ومن المسلَّم به. السائدة الثقافية أو االقتصاديةأو  االجتماعية
 .كافة لمعاييرل شاملال تطبيقال حول دون قد تشك ِّل محدودية الموارد عائقًا ي

 
سات والمنظَّمات واألفراد، فإنَّ تطبيق هذه  ومتنو ِّعة واسعةتتألَّف من مجموعة   مقاصدأنَّ ال وبالنظر إلى من المؤسَّ

 يبي ِّن المقصد. فالقياس على نطاق السياحية لآلثار التراكمية لألنشطة شاملة يقوم على دراسةأن  ينبغيالمعايير 
عادًة النتيجة الصافية لآلثار التراكمية على النطاق الفردي. ولكنَّ رصد اآلثار ليس غايًة بحد  ذاته؛ بل ينبغي 

 . مقصدال في ستدامةمستوى اال اعتباره أداة لتحسين
 

رات الداعمة  ضمنتوجيهات إضافية حول هذه المعايير  تتوفَّر  سيصدران عن اللذين ومسرد المصطلحات،المؤش ِّ
 المستدامة. للسياحة العالمي مجلسال
 

 في المقاصد المستدامة لسياحةل العالمية المعايير
 

  مقصدالقسم أ: إثبات اإلدارة المستدامة لل
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 مقصداالستراتيجية المستدامة لل 1أ
 
ة سنوات بوضع استراتيجية  مقصدال قام وتتناسب مع نطاق  للجمهور يعمل حاليًا على تطبيقها، وهي متاحةلعدَّ

بعين االعتبار المسائل البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومسائل هذه االستراتيجية تأخذ . المقصد وحجمه
ة والسالمة، والمسائل الجمالي  .   جيةيتمَّ إشراك المواطنين في تطوير االستراتوقد  ة.الجودة والصحَّ

 
  مقصدإدارة الب المعنيةالمنظَّمة  2أ
 
قة للسياحة المستدامة، بمشاركة   تطبيق أو لجنًة مسؤولة عن أو مجموعةً  إدارةمنظَّمًة أو  مقصدضم  الي مقاربة  م نسَّ

دة وتتمتَّع ب وتضطلع، ونطاقه مقصدمع حجم ال تتالءم هذه المجموعةو . والخاص من القطاَعين العام مسؤوليات م حدَّ
والثقافية. وتحصل أنشطة هذه المجموعة  واالقتصادية واالجتماعيةئل البيئية وتنفيذية إلدارة المسا رقابية بصالحيات

 . الكافيعلى التمويل 
 

 في المقاصد المستدامة لسياحةل العالمية المعايير
 
 والمراقبة الرصد 3أ
 
المسائل البيئية،  واالستجابة وتقديم التقارير العامَّة حول رصدنظامًا خاصًا من أجل تأمين ال مقصدعتمد الي

للمراجعة والتقييم بشكل   والمراقبة واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياحية، والحقوقية. ويخضع نظام الرصد
 دوري. 

 

 لسياحة موسمية ا معالجة 4أ
 

ص ة من أجل ا موارد مقصدال يخص ِّ ، والعمل على ذلك يصح  التقل بات الموسمية للسياحة حيث  لتخفيف من أثرخاصَّ
من أجل تحديد وذلك ، المختلفة، والبيئة ، والثقافاتالمحلي ، والمجتمعالمحلي احتياجات االقتصاد بينتحقيق التوازن 

 . السنةالفرص السياحية على مدار 
 
 

  يتغّير المناخالالتكّيف مع  5أ
 
ع هذا النظام التي يطرحها تحديد المخاطر والفرص خاصًا من أجل نظامًا  مقصدعتمد الي تغي ر المناخ. ويشج 

دارتها وتحديد المواقع  ي بهدفتغي ر المناخالاستراتيجيات التكي ف مع  ها تصميمفيها و األساسية تطوير المرافق وا 
دارتها العام حول  نشر الوعي، وفي ومرونته وقدرته على التحم ل مقصداستدامة ال ضمان النظام في هذا . ويساهموا 
انالمناخ   على حد  سواء.   السي احو  للسك 

 
 ومناطق الجذب السياحي   الثروات قائمة 6أ
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، بما في سياحية ومناطق الجذب السياحي فيهال ثرواته ومتوفرة للجميع، تستعرض وتقي ِّم قائمة حديثة مقصدال يملك

 ذلك المواقع الطبيعية والثقافية. 
 

 التخطيطب المتعلقة نظمةالقوانين وال  7أ
 

المرتبطة بعملية التخطيط، سياسات ال، و/أو والقوانين نظمةاألتوجيهية، و/أو المبادئ من ال مجموعة مقصدال يعتمد
، بطريقة مستدامة ألراضيااستخدام وتغطي مسائل األثر البيئي، واالقتصادي، واالجتماعي،  تقييمتقتضي  وهي

َعت هذهوالتصميم، والبناء، والهدم. وقد  ضِّ والقوانين، و/أو السياسات من أجل  المبادئ التوجيهية، و/أو األنظمة و 
ان المحليين إسهامات   بعد الحصول علىحماية الموارد الطبيعية والثقافية،  وتنفيذ مراجعة شاملة.  أساسية من السك 
 .  وهي نافذة ومتاحة لجميع المعنيين

 
 اإلتاحة للجميع  8أ
 

ز المواقع والمرافق، بما فيها تلك التي   بما في ذلكللجميع،  م تاحةً  بما يجعلهابأهمية  طبيعية وثقافية،  تمتازت جهَّ
قين ة من أجل الدخول إلى األمكنة، عندما يكون ذلك ضرورياً وغيرهم مم ن  المعوَّ وحيث . تكون لديهم متطلبات خاص 

يجب العمل قدر المستطاع على ابتكار وتطبيق حلول  تمك ِّن ، مباشرة بصورة  إلى المواقع والمرافق  النفاذ يتعذ ر
ة.لحسبان سالمة الموقع والترتيبات الدخول، آخذًة في ا   المنطقية لذوي االحتياجات الخاصَّ

 

 االستحواذ على المالك  9أ
 

ةأنظمة يعتمد المقصد قوانين و  حقوق مسألة االستحواذ على األمالك. وهي قوانين وأنظمة نافذة ومتناغمة مع ب خاصَّ
من  التوطينال ت جيز إعادة و  تمعات المحل ِّية والشعوب األصلية. كما أنَّها تضمن إمكانية التشاور مع المواطنينالمج

 و/أو التعويض المعقول. المطلعة دون الموافقة المسبقة 
 
 رضا الزوَّار  10أ
 
صدار التقارير العامةالزوَّار لدى رضا مستوى الرصد خاصًا من أجل نظامًا  مقصدال عتمدي القيام عند الضرورة ، و وا 
 رضا الزوَّار.  تعزيزمن أجل خاذ الخطوات المناسبة ات ِّ ب
 

 في المقاصد المستدامة لسياحةل العالمية المعايير
 
 معايير االستدامة  11أ
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ساتلمعايير االستدامة على مستوى ال أجل الترويجخاصًا من نظامًا  مقصدعتمد الي مع معايير  يتماشىبما  ،مؤسَّ
 . المستدامة للسياحة العالمي المجلس

 
سات بقائمًة  للجمهور مقصدال يوف ِّر  مثبتة في مجال االستدامة.  التي تتمتع بمواصفات موثَّقة أو المؤسَّ

 

 السالمة والمن  12أ
 
ة،  بالنشاط الجرميرصد األخطار المرتبطة خاصًا من أجل نظامًا  مقصدعتمد الي والحؤول دون والسالمة والصح 

 واالستجابة لها.  هذه األخطار، واإلبالغ عنها إلى المعنيين،
 
 

 إدارة الزمات والطوارئ  13أ
 
يحرص  كمقصد.، وهي متناسبة مع احتياجاته الطوارئ حاالت ستجابة لألزمات و خطَّة خاصة باال مقصدعتمد الي

سات على العناصر األساسيةالمقصد على  مجموعة الخطَّة  تفن ِّد. لهذه الخطة إطالع المقيمين والزوَّار والمؤسَّ
 لفريق العمل والزوَّار والمقيمين.  ات التي يجب أن توفَّرالموارد والتدريب وتلحظ سلسلة، الواجب اتخاذهاجراءات اإل

 . بشكل  منتظم الخطة للتحديثوتخضع 
 
 الترويج 14أ
 

التواصل رسائل و  باالستدامة. ومطالباتها ومنتجاتها وخدماتها هو مسألة مهمَّة جدًا بالنسبة إلى المقاصدالترويج 
هها إلى والترويج في المقصد  . جتمعات المحل ِّية والسيَّاحالم تعتمد الصدق واالحترام في توج 

 
 للمجتمع المحلِّّي الُمضيف والحّد من اآلثار السلبية  القصوى  االقتصاديةاالجتماعية و  المنافعتحقيق القسم ب: 

 
 الرصد االقتصادي  1ب
 

 إعدادوالمراقبة. ويتم   للرصد مقصدتخضع المساهمة االقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في اقتصاد ال
. و مرَّة واحدة في السنة  بشأنهاالتقارير   تشمل عملية الرصد والمراقبة معدَّالتينبغي أن قدر المستطاع، على األقل 

 واالستثمار.  المتصلة بفرص العمل، باإلضافة إلى البيانات واإليرادات للغرفة الواحدةالزوَّار،  إنفاق
 
 فرص العمل المحلِّية  2ب
 

سات ال مكانيات التدريب، وتضمن السالمة  عمل   فرص مقصدتؤم ِّن مؤسَّ  عادلة للجميع. الجور المهنية واألمتساوية وا 
 
  المواطنينمشاركة  3ب
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ع نظامًا  مقصدعتمد الي  . وفي عملية صنع القرار مقصدفي التخطيط لل بشكل  متواصل على مشاركة المواطنينيشج ِّ
 
 المجتمع المحلِّي  آراء 4ب
 

ي بشكل  منتظم يجري العمل  مستويات الرضا لديها إزاءتطل عات المجتمعات المحل ية وهواجسها و  على رصد وتقص 
 . الوقت المطلوبفي  حولالتقارير العامة . ويتم  تسجيل البيانات المنبثقة عن هذه العملية وا عداد مقصدكيفية إدارة ال

 
 

 اإلتاحة للمجتمع المحلِّي 5ب
 

، وهو يقوم المواقع الطبيعية والثقافية على الوصول إلىقدرة المجتمع المحلي وحماية  على مراقبة مقصدال يعمل
 عند الضرورة.   بإعادة تأهيل هذه القدرة

 
 في المقاصد المستدامة لسياحةل العالمية المعايير

 
  حول شؤون السياحة الوعي والتثقيف 6ب
 

رة من أجل  برامج منتظمة مقصدال يوف ِّر يات المرتبطة تعزيز فهمها للفرص للمجتمعات المحل ِّية المتضر  والتحد ِّ
 ألهمية االستدامة. بالسياحة، وتعزيز إدراكها 

 
 منع االستغالل  7ب
 

أو  االستغالل التجاري  التي تساهم في الحؤول دون  المرعية ممارساتالو  قوانينال مجموعة من مقصدال يعتمد
 والنساء، والمراهقين، ،األطفال ال سي ماو  شخص، أي   ضد   شوالتحر   االستغالل أشكال من آخر شكل أي   أو ،يالجنس
 . للمواطنين ومعروفة م عَلنة. وهذه القوانين والممارسات ياتواألقل  

 
 

 لمجتمع المحلِّي دعم ا 8ب
 
سات والزوَّار والمواطنين  مقصدعتمد الي من المساهمة في المبادرات نظامًا يهدف إلى تمكين وتشجيع المؤسَّ

 المجتمعية ومبادرات االستدامة. 
 
 ين والتجارة العادلة يِّ المحل العمالدعم أصحاب  9ب
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سات المحل ِّية مقصدعتمد الي طة الحجم. وهو يعمل على تطوير والترويج نظامًا يدعم المؤسَّ ، الصغيرة والمتوس 
األطعمة  ويشمل ذلك .طبيعة المنطقة وثقافتها المبنية علىالمستدامة ومبادئ التجارة العادلة المحل ِّية لمنتجات ل
 ، والمنتجات الزراعية، إلخ. لمشروبات، والصناعات اليدوية، وفنون األداءوا
 

ية، والزوَّار، والثقافة؛ القصوى  المنافعتحقيق القسم ج:   السلبية اآلثار من والحدّ  للمجتمعات المحلِّّ
 
 السياحيحماية مناطق الجذب  1ج
 
بما في ذلك تقييم المواقع الطبيعية والثقافية، وا عادة تأهيلها، والحفاظ عليها، سياسًة ونظامًا من أجل  مقصدعتمد الي

بة الريفية والمد  نية. يالتراث المبني )التاريخي واألثري(، والمناظر الخال 
 
 إدارة الزوَّار  2ج
 
ي، وهو يشمل تدابير رامية إلى الحفاظ ة الزوَّار في مواقع الجذب السياحإدار خاصًا من أجل نظامًا  مقصدعتمد الي

 تعزيزها. و  الثروات الطبيعية والثقافية، وحمايتهاعلى 
 

 سلوك الزوَّار  3ج
 
اسة. و  الالئق لزوَّارسلوك االخاصة بتوجيهية المبادئ مجموعة من الوتوفير  بإصدار مقصدال قام قد في المواقع الحسَّ

َعت  ضِّ او  سة ولتعزيز السلوكيات اإليجابية لدى هذه المبادئ التوجيهية للحد  من اآلثار الضارة على المواقع الحسَّ
 لزوَّار. ا
 
 حماية التراث الثقافي  4ج
 
م  مقصدعتمد الي هداء. لتحف التاريخية واألثرية،المتعل قة با العمليات المشروعةقوانين تنظ ِّ   من بيع  وتجارة وعرض  وا 

 

 المواقع  شرح 5ج
 

بمالءمتها من الناحية  المعلوماتهذه تت صف التفسيرية الدقيقة في المواقع الطبيعية والثقافية.  ت وفَّر المعلومات
َعت ب الثقافية، وهي قد ضِّ  بلغات  يفهمها الزوَّار.  ومتوافرة، مع المجتمع المحليالتعاون و 

 
 الملكية الفكرية  6ج
 
 حماية حقوق الملكية الفكرية للمجتمعات المحل ِّية واألفراد والحفاظ عليها. خاصًا من أجل تعزيز نظامًا  مقصدعتمد الي
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 في المقاصد المستدامة لسياحةل العالمية المعايير
 

 السلبية اآلثار من والحدّ  للبيئة القصوى  المنافعتحقيق القسم د: 
 
 المخاطر البيئية  1د
 

 لمعالجتها. خاصًا عتمد نظامًا ، وهو يتحديد المخاطر البيئيةعلى  مقصدال عمل
 
اسة حماية المواقع البيئية 2د  الحسَّ
 
حماية و  الحياة البرية وأنواعها، موائل وحفظالبيئي للسياحة،  ومراقبة التأثيررصد نظامًا من أجل  مقصدعتمد الي

 األجناس الغزوية.  والحؤول دون دخولالن ظ م اإليكولوجية، 
 
 حماية الحياة البرية  3د
 
 أو حصادبير المحل ِّية والوطنية والدولية الخاصة لقوانين والمعايالتقي د باضمان نظامًا خاصًا من أجل  مقصدعتمد الي

 (.والحيوانات النباتات ذلك في بما) هاوبيع هاعرضو  ،البرية األجناس صيد
 
 انبعاثات غازات الدفيئة 4د
 
سات على خاصًا لنظامًا  مقصدعتمد الي ها ورفع قياس انبعاثات غازات الدفيئةمراقبة و تشجيع المؤسَّ ، والعمل على حد ِّ

دي ااالنبعاثات  جميع جوانب أعمالها )بما في ذلكالتقارير العامَّة حولها، وذلك في ما يتصل ب لناجمة عن مزو ِّ
 . الخدمات(

 
 الطاقة  حفظ 5د
 
سات على مقصدعتمد الي ورفع الحد  منه، العمل على ، و ها من الطاقةقياس استهالكمراقبة و  نظامًا لتشجيع المؤسَّ

 االعتماد على الوقود األحفوري.  من تخفيفال، و التقارير العامَّة حوله
 
 إدارة المياه  6د
 
سات على  مقصدعتمد الي ورفع التقارير الحد  منه، العمل على ، و لمياهاستخدامها لقياس رصد و نظامًا لتشجيع المؤسَّ

 . العامَّة حوله
 
 أمن المياه 7د
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سات  ومراقبة نظامًا لرصد مقصدعتمد الي يتالءم مع  لهذه المواردمواردها المائية للتأك د من أنَّ استخدام المؤسَّ

 المياه.  من ناحية مقصدالمجتمع المحل ِّي في ال متطلبات
 
 جودة المياه  8د
 
صة للشرب و  ومراقبة نظامًا لرصد مقصدعتمد الي باستخدام معايير الجودة.  االستجماممرافق مياه جودة المياه الم خصَّ

نظامًا لالستجابة في الوقت  مقصدعتمد الوالمراقبة إلى المواطنين. كما ي الرصدعملية نتائج  ويتم  اإلعالن عن
 المناسب للمسائل المتعل ِّقة بجودة المياه.  

 
 

ي  9د  مياه الصرف الصحِّّ
 
من  التصريف وفحصوصيانة  والنافذة من أجل معاينةواضحة التوجيهية المبادئ مجموعًة من ال مقصدعتمد الي

 وا عادةبشكل  صحيح  النفاياتمعالجة  المبادئتتناول هذه  المبتذلة. مياهال معالجة وأنظمة الصرف الصحيخزَّانات 
  .والبيئة يينالمحل   انالسك   على السلبية اآلثار من أقل  حد  ممكن مع بطريقة  آمنة التخل ص منها أو استخدامها

 
 الحّد من النفايات الصلبة  10د
 
سات على الحد  من النفايات الصلبة، وا عادة استخدامها، وا عادة تدويرها. خاصًا نظامًا  مقصدعتمد الي لتشجيع المؤسَّ

 ويتم  التخل ص من أي  نفايات صلبة متبق ية لم تخضع إلعادة االستخدام أو التدوير بطريقة  آمنة ومستدامة. 
 

 في المقاصد المستدامة لسياحةل العالمية المعايير
 
  والضوضائيالضوئي التلّوث  11د
 
ث بالضوء والضجيج. األتوجيهية و المبادئ مجموعة من ال مقصدعتمد الي عنظمة للحد  من التلو   مقصدال ويشج ِّ

سات على ات باع هذه المبادئ التوجيهية واألنظمة.   المؤسَّ
 
  المنخفضوسائل النقل ذات التأثير  12د
 
، بما في ذلك النقل العام ووسائل النقل المنخفضل ذات التأثير نظامًا لزيادة استخدام وسائل النق مقصدعتمد الي

 )مثاًل: المشي واستخدام الدر اجات(.  الرياضية
 
 


