
                                     
  

براي مقاصد و نماگرهاي اجرایی پیشنهادي شوراي جهانی گردشگري پایداري معیارها  

2013دسامبر  10، 0/1نسخه   

 

راهنمایی در سنجش میزان پیروي از معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار  به منظوراند نماگرهاي اجرایی که در اینجا معرفی شده

آنها وجود یک مجموعۀ قطعی یا جامع نیست بلکه فراهم کردن یک مجموعۀ نمونۀ قابل اعتماد منظور از . اندمقاصد طراحی شده توسط

                                                        . نماگرهاي خودشان است ایجادبراي کاربران معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار در 

اگر شما عالقمند هستید نماگرهاي . به روز خواهد شد میکه اطالعات جدید به دست آیداي هنگااین مجموعۀ نماگرها به صورت دوره

                                        : بفرستید الکترونیکیهاي دیگري پیشنهاد دهید لطفاً پیشنهادات خود را به این آدرس جدید یا بهسازي

                                                                                                                      destinations@gstcouncil.org 

 

نماگرها  معیارها    

.در عمل نشان دهیدمدیریت پایدار مقصد را : بخش الف   

صد شامل تمرکز بر پایداري و استراتژي چند سالۀ مق - 1-1نماگر الف  

گردشگري پایدار است و دربرگیرندة موضوعات محیطی، اقتصادي، 

                               .اجتماعی، فرهنگی، کیفی، سالمت و ایمنی است

برنامه یا استراتژي چند سالۀ مقصد به روز و قابل  -2-1نماگر الف 

                                                                   .دسترس عموم است

برنامه یا استراتژي چند سالۀ مقصد با مشارکت عمومی  -3-1نماگر الف 

                                                                      .ایجاد شده است

مقصد و  چند سالۀ تعهد سیاسی به اجراي برنامۀ - 4-1نماگر الف 

                                                                  .   اجراشواهدي از 

مقصد پایدار استراتژي 1الف   

- جرا میمقصد یک استراتژي چند ساله را ایجاد کرده و ا
 کند که در دسترس عموم است مناسب مقیاس آن است

موضوعات محیطی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، کیفی، 

کند و با مشارکت زیبایی را لحاظ می سالمت، ایمنی و

                                          .عمومی ایجاد شده است
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نماگرها  معیارها    

یک سازمان براي رویکرد هماهنگ به مدیریت  - 1-2نماگر الف  

                                                  . گردشگري پایدار مسئولیت دارد

خصوصی و عمومی در سازمان و هماهنگی هر دو بخش  -2-2نماگر الف 

                                                .گردشگري مشارکت دارند

    .سازمان گردشگري درخور اندازه و مقیاس مقصد است -3-2نماگر الف 

هایی براي افراد درون سازمان گردشگري به مسئولیت -4-2نماگر الف 

                                       .اندگردشگري پایدار منصوب شده

-مین بودجه میأسازمان گردشگري به شکل مناسبی ت -5-2نماگر  الف 
                                                                         .شود

سازمان مدیریت مقصد 2الف    

ثر و مسئول ک سازمان، حوزه، گروه یا شوراي مؤمقصد ی

هماهنگ به گردشگري پایدار با  يرویکرد یجادابراي 

این گروه درخور . مشارکت بخش خصوصی و عمومی دارد

ها، وظایف و اندازه و مقیاس مقصد است و مسئولیت

هاي اجرایی براي مدیریت موضوعات زیست شایستگی

محیطی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را تعریف کرده 

مین بودجه مناسب تأهاي این گروه به شکل لیتفعا. است

                                                            .شده است

موضوعات محیطی،   دهی عمومینظارت فعال و گزارش -1-3نماگر الف  

             .اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، گردشگري و حقوق بشر

-و ارزیابی میاي بازنگري سیستم نظارت به صورت دوره - 2-3نماگر الف 
  .شود

مین بودجه و فعال تأ ،هاي کاهش تأثیر گردشگريروش -3- 3نماگر الف 

 .شوندمی

نظارت  3الف   

دهی عمومی و پاسخ مقصد، سیستمی براي نظارت، گزارش

به موضوعات محیطی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 

سیستم نظارت به صورت . گردشگري و حقوق بشر دارد

                              .شودارزیابی می اي بازنگري ودوره

استراتژي خاص براي بازاریابی رویدادهاي فصل خلوت و  - 1-4نماگر الف  

 .جذب بازدیدکنندگان در سراسر سال

بودن گردشگري مدیریت فصلی 4الف    

مقصد منابعی را براي تخفیف تغییرپذیري فصلی 

این  .دهدیگردشگري در جائیکه مناسب باشد اختصاص م

براي متعادل کردن نیازهاي اقتصاد، جامعه، فرهنگ  منابع

هاي گردشگري و محیط زیست محلی و شناسایی فرصت

                          .شونددر سراسر سال به کار گرفته می
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نماگرها  معیارها    

ارزیابی  سیستم فعلی براي سازگاري با تغییرات اقلیمی و -1-5نماگر الف 

                                                                     .مخاطرات

هایی براي کاستن از تغییرات اقلیمی قوانین یا خط مشی -2-5نماگر الف 

             .هایی براي کاهش این تغییراتو تقویت فناوري

-میان مردم، بنگاهاي براي آموزش و ارتقاء آگاهی برنامه -3-5نماگر الف 
 .هاي گردشگري و بازدیدکنندگان دربارة تغییرات اقلیمی

سازگاري با تغییرات اقلیمی 5الف   

هاي مقصد سیستمی براي شناسایی مخاطرات و فرصت

هاي این سیستم استراتژي. مرتبط با تغییرات اقلیمی دارد

سازگاري با تغییرات اقلیمی را براي توسعه، جانمایی، 

سیستم . کندتقویت میو وسایل دیریت امکانات طراحی و م

پذیري مقصد و آموزش موضوعات در پایداري و انعطاف

- اقلیمی به مردم شامل ساکنین و گردشگران مشارکت می
                                                                   .کند

هاي ها و دارائیبندي فعلی از جاذبهفهرست و طبقه -1- 6نماگر الف  

                                       .گردشگري شامل اماکن طبیعی و فرهنگی

هاي گردشگريها و دارائیت جاذبهفهرس 6الف    

مقصد یک فهرست و ارزیابی به روز و قابل دسترس عموم 

اش شامل اماکن هاي گردشگريها و دارائیاز جاذبه

                                            .طبیعی و فرهنگی دارد

ریزي و هاي برنامهمشی یا خط/ها ونامهراهنماها، آئین -1- 7نماگر الف  

     .کنندبندي که از منابع طبیعی و فرهنگی حفاظت میمنطقه

هایی که کاربري یا خط مشی/ها  ونامهراهنماها، آئین -2- 7نماگر الف 

   .کنندتخریب پایدار را لحاظ میزمین، طراحی، ساخت و ساز و 

ریزي با هاي برنامهیا خط مشی/ها ونامهراهنماها، آئین -3-7نماگر الف 

                                                   .آیندهاي محلی از مردم و از طریق فرایند بازنگري به وجود میداده

ریزي به هاي برنامهیا خط مشی/ها ونامهاهنماها، آئینر -4-7نماگر الف 

  .               شوندت میگیرند و تقویصورت عمومی مورد گفتگو قرار می

                       

ریزينامه برنامهآئین 7الف    

هاي یا خط مشی/هایی ونامهمقصد راهنماهایی، آئین

ثیر محیطی، تأ یریزي دارد که نیازمند ارزیاببرنامه

و کاربري زمین، طراحی،  هستنداقتصادي و اجتماعی 

راهنماها، . دنکنساخت و ساز و تخریب پایدار را لحاظ می

ها براي حفاظت از منابع طبیعی یا خط مشی/ها ونامهآئین

هاي محلی از مردم به اند با دادهو فرهنگی طراحی شده

گري که به صورت اند و از طریق فرایندهاي بازنوجود آمده

                              .اندشود تقویت شدهعمومی دربارة آنها گفتگو می
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نماگرها  معیارها    

 وسایلهایی که از دسترسی به اماکن و خط مشی -1-8نماگر الف  

گردشگري شامل آنهایی که داراي اهمیت طبیعی و فرهنگی هستند 

صورتیکه صالح در  براي افراد معلول و افراد با نیازهاي ویژه در دسترسی

                                                               .کنندحمایت میباشد 

اند اي طراحی شدهپذیري به گونهراهکارهاي دسترس -2- 8نماگر الف 

کنند ضمن اینکه اقامت معقولی براي افراد که تمامیت مکان را لحاظ می

                                                               .کنندمعلول ایجاد می

  

دسترسی براي همه 8الف     

شامل آنهایی که اهمیت طبیعی و فرهنگی  وسایلاماکن و  

باشد براي همه قابل دستیابی در صورتیکه صالح دارند 

از جمله براي افراد معلول و افراد با نیازهاي ویژه  هستند

در دسترس  وسایلاماکن و این در جائیکه . براي دسترسی

نیستند دسترسی از طریق طراحی و اجراي راهکارهایی 

شود که هم تمامیت مکان و هم اقامت معقولی فراهم می

.                       کنندمی دسترسی را لحاظبراي براي افراد با نیازهاي ویژه 

اي که دربرگیرندة تدارکات اجرا نامهخط مشی یا آیین -1-9نماگر الف 

                                                                      .است وجود دارد

کند اي که حقوق بومی را لحاظ مینامهخط مشی یا آیین -2-9نماگر الف 

کند و اجازة اقامت را فقط ل میاز انجام مشورت با مردم اطمینان حاص

      .دهدمعقول است می در حد یا با جبران/وقتی با رضایت قبلی و

مالکیت مستغالت 9الف    

و مرتبط با مالکیت مستغالت وجود دارد  یقوانین و مقررات

کند از حقوق بومی و اشتراکی پیروي می که شوداجرا می

اجازة اقامت  کند واز مشورت با مردم اطمینان حاصل می

معقول را  در حد یا جبران/بدون رضایت و اطالع قبلی و

                                                              .دهدنمی

دهی عمومی اطالعات دربارة آوري و گزارشجمع -1-10نماگر الف 

                                                                   .رضایت بازدیدکننده

سیستمی براي اقدام در جهت بهبود رضایت  -2-10نماگر الف 

                                .بازدیدکننده بر اساس اطالعات حاصل از نظارت

رضایت بازدیدکننده 10الف   

مقصد سیستمی دارد که بر رضایت بازدیدکننده نظارت 

دهد و در کند و به صورت عمومی آن را گزارش میمی

  .کندصورت لزوم براي بهبود رضایت بازدیدکننده اقدام می

گردشگري پایدار یا مدیریت زیست  سیستم گواهینامۀ - 1- 11نماگر الف 

  .محیطی مورد حمایت صنعت

گردشگري پایدار یا مدیریت زیست  سیستم گواهینامۀ - 2- 11نماگر الف 

  .دارمحیطی تصدیق شده توسط شوراي جهانی گردشگري پای

و کار گردشگري در سیستم نظارت بر مشارکت کسب  - 3- 11نماگر الف 

  .گردشگري یا مدیریت زیست محیطی گواهینامۀ

هاي تأیید شده یا فهرست در دسترس عموم از بنگاه - 4- 11نماگر الف 

 .داراي گواهی پایداري

استانداردهاي پایداري 11الف    

- داري بنگاهمقصد سیستمی براي پیشبرد استانداردهاي پای
ها مطابق با معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار 

                                                                    .دارد

هاي مورد تأیید و داراي جواز را در مقصد فهرستی از بنگاه 

 .دهددسترس عموم قرار می
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نماگرها  معیارها    

ی، آتش، غذا، بهداشت و بازرسی دائمی اجباري از ایمن -1-12نماگر الف  

   .برق مستغالت گردشگري

هاي اولیه هاي کمکهاي ایمنی مانند ایستگاهبینیپیش -2-12نماگر الف 

                         .هاي گردشگرياماکن جاذبه/در سواحل

  .سیستمی براي جلوگیري و پاسخ به جنایات -3- 12نماگر الف 

  گذاري شفاف و اکسی با قیمتسیستم جوازدهی به ت -4- 12نماگر الف 

 یک سیستم سازماندهی شدة اعزام تاکسی در مبادي ورودي

                                                                                    .                                بازدیدکنندگان

 .دهی عمومی از ایمنی و امنیتگزارش -5- 12نماگر الف 

ایمنی و امنیت 12الف    

دهی مقصد سیستمی براي نظارت، جلوگیري، گزارش

   .عمومی و پاسخ به مخاطرات جنایی، ایمنی و سالمت دارد

برنامۀ در دسترس عموم براي پاسخ به بحران و فوریت  -1-13نماگر الف 

                                            .گیرده بخش گردشگري را در نظر میک

سرمایۀ مالی و انسانی براي اجراي برنامۀ پاسخ به  -2-13نماگر الف 

                                                                         .بحران و فوریت

هایی از بخش حران و فوریت با دادهبرنامۀ پاسخ به ب -3-13نماگر الف 

هاي ارتباطی خصوصی گردشگري ایجاد شده است و دربرگیرندة روش

                  .براي طول مدت وقوع یک بحران یا فوریت و بعد از آن است

برنامۀ پاسخ به بحران و فوریت، منابع و آموزش براي  -4-13نماگر الف 

                               .کندفراهم میکارکنان، بازدیدکنندگان و ساکنین 

 منظمبرنامۀ پاسخ به بحران یا فوریت در فواصل زمانی  - 5- 13نماگر الف 

                                                               .شودبه روز می

مدیریت بحران و فوریت 13الف    

ور مقصد مقصد یک برنامۀ پاسخ به بحران و فوریت در خ

با ساکنین، بازدیدکنندگان و  برنامه  عناصر اصلی. دارد

برنامه روشی را ایجاد . شوندها در میان گذاشته میبنگاه

کند منابع و آموزش براي کارکنان و ساکنین فراهم می

                             .شودبه روز می منظمکند و در فواصل زمانی می

هاي ترفیعی مقصد، جوامع محلی و امپی - 1-14نماگر الف  

                            .کنندبازدیدکنندگان را محترمانه و اصیل معرفی می

هاي ترفیعی مقصد در توصیف محصوالت و پیام -2- 14نماگر الف 

                                                              .خدمات صحیح هستند

ترفیع 14الف    

با توجه به مقصد، محصوالت و خدمات  یترفیعهاي فعالیت

هاي ترفیع با پیام. آن و ادعاهاي پایداري صحیح است

         .کندجوامع محلی و گردشگران محترمانه و اصیل رفتار می
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نماگرها  معیارها    

.منافع اقتصادي را براي جامعۀ میزبان به حداکثر برسانید و آثار منفی را حداقل کنید :بخش ب   

هاي هاي هزینهدهی منظم از دادهنظارت و گزارش -1- 1ر ب نماگ 

-هاي استخدام و سرمایهبازدیدکننده، درآمد هر اتاق قابل استفاده و داده
                                                                                   .گذاري

النه از مشارکت دهی منظم و حداقل سانظارت و گزارش - 2- 1نماگر ب 

                           .اقتصادي مستقیم و غیرمستقیم گردشگري

هاي دهی عمومی حداقل ساالنه از دادهگردآوري و گزارش -3-1نماگر ب 

              .استخدام مرتبط با گردشگري به تفکیک جنسیت و گروه سنی

  

نظارت اقتصادي 1ب    

قیم گردشگري در مشارکت اقتصادي مستقیم و غیرمست

شود و حداقل ساالنه به صورت اقتصاد مقصد نظارت می

تا جائیکه امکانپذیر باشد این . شودعمومی گزارش می

هاي بازدیدکننده، درآمد از هر گزارش باید شامل هزینه

گذراي هاي استخدام و سرمایهاتاق قابل استفاده و داده

                                                                  .باشد

هاي برابر در هایی که از فرصتمقررات و خط مشی -1- 2نماگر ب 

ر ها و دیگاستخدام براي همه شامل زنان، جوانان، افراد معلول، اقلیت

.                                                         کنندپذیر حمایت میجوامع آسیب

هاي آموزشی که به شکل برابر براي همه شامل رنامهب -2- 2نماگر ب 

پذیر در دسترس ها و دیگر جوامع آسیبزنان، جوانان، افراد معلول، اقلیت

     .است

هایی که از امنیت شغلی براي همه مقررات یا خط مشی - 3-2نماگر ب 

                                                           .کنندحمایت می

هایی که از دستمزدهاي عادالنه براي مقررات یا خط مشی -4-2نماگر ب

پذیر ها و دیگر جوامع آسیبهمه شامل زنان، جوانان، افراد معلول، اقلیت

                                                                        .کندحمایت می

هاي شغلی محلیفرصت 2ب   

هاي آموزشی، امنیت تخدام برابر، فرصتهاي مقصد اسبنگاه

    .کنندشغلی و دستمزدهاي عادالنه را براي همه فراهم می

ذینفعان از دولت، بخش خصوصی  مشارکتسیستمی براي  -1- 3نماگر ب 

                          .گیري و مدیریت مقصدریزي، تصمیمو جامعه در برنامه

براي به بحث گذاشتن موضوعات جلسات هر ساله  -2- 3نماگر ب 

                                                                        .مدیریت مقصد

مشارکت عمومی  3ب    

ریزي و مقصد سیستمی دارد که مشارکت عمومی در برنامه

- گیري براي مقصد را به صورت مداوم تشویق میتصمیم
                                                                   .کند



 

 
٢٠١٣دسامبر  ١٠                                  ٠/١معیارھای شورای جھانی گردشگری پایدار و نماگرھای اجرایی پیشنھادی برای مقاصد      نسخۀ       

www.gstcouncil.org  

نماگرها  معیارها    

دهی عمومی منظم گردآوري، نظارت، ثبت و گزارش - 1- 4نماگر ب 

      .ها و رضایت ساکنین از مدیریت مقصداطالعات مربوط به عالئق، دغدغه

دهی عمومی اطالعات گردآوري، نظارت، ثبت و گزارش -2-4نماگر ب 

  .شودمیدرنگ انجام بی

                                                                   

عقیدة جامعۀ محلی 4ب   

ها و رضایت جامعۀ محلی از مدیریت مقصد عالئق، دغدغه

درنگ به صورت شود و بیبه طور منظم نظارت و ثبت می

                                            .شودعمومی گزارش می

هایی براي نظارت، حفاظت، ترمیم و احیاي برنامه - 1-5نماگر ب  

ها و بازدیدکنندگان بومی به اماکن طبیعی دسترسی عمومی توسط محلی

   .و فرهنگی

هاي بازدیدکنندگان محلی، بومی نظارت بر رفتار و ویژگی -2-5نماگر ب 

                            .هاو خارجی در مواجهه با اماکن گردشگري و جاذبه

دسترسی محلی 5ب    

مقصد بر دسترسی جامعۀ محلی به اماکن طبیعی و 

کند و در صورت لزوم فرهنگی نظارت و از آن حفاظت می

                                      .کندآن را ترمیم و احیاء می

اي براي باال بردن سطح آگاهی دربارة نقش برنامه -1-6نماگر ب  

وة موجود در جوامع، مدارس و موسسات آموزش گردشگري و سهم بالق

                                                                                    .عالی

معرفت گردشگري و آموزش 6ب    

هاي منظمی براي جوامع تحت تأثیر فراهم مقصد برنامه

ي هاي گردشگرها و چالشکند تا فهم آنها را  از فرصتمی

                                   .و اهمیت پایداري افزایش دهد

یا  اي براي منع  استثمار تجاري، جنسیقوانین و  برنامه  -1-7نماگر ب  

       .آزار و اذیت ساکنین یا بازدیدکنندگان دیگر اشکال استثمار، تبعیض و

      .شودگو میدربارة قوانین و برنامه به صورت عمومی گفت - 2-7نماگر ب 

منع استثمار 7ب    

مقصد قوانینی دارد و عملکردهایی را ایجاد کرده است که 

استثمار تجاري، جنسی یا هر شکل دیگري از استثمار و 

آزار و اذیت هر کسی مخصوصاً کودکان، نوجوانان، زنان و 

دربارة قوانین و عملکردهاي ایجاد . کندها را منع میاقلیت

                          .شودومی گفتگو میشده به صورت عم

ها، بازدیدکنندگان و عموم مردم هایی براي بنگاهبرنامه  -1-8نماگر ب 

رسانی به جامعه، ابتکارات حفاظت از تنوع زیستی براي مشارکت در کمک

                                                                .یا توسعۀ زیرساخت/و

حمایت براي جامعه 8ب    

ها، مقصد سیستمی براي توانمند کردن و تشویق بنگاه

بازدیدکنندگان و عموم مردم براي مشارکت در جامعه و 

                                             .ابتکارات پایداري دارد
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هاي کوچک اي براي حمایت و ساخت ظرفیت بنگاهبرنامه -1- 9نماگر ب  

                                                                         .وسط محلیو مت

ها را به خرید کاالها و خدمات محلی اي که بنگاهبرنامه -2- 9نماگر ب 

                                                                           .کندتشویق می

براي پیشبرد و توسعۀ محصوالت پایدار محلی که  ايبرنامه - 3-9نماگر ب 

                             .طبیعت و فرهنگ محلی هستند مشتق از

- اي براي دربرگرفتن صنعتگران، کشاورزان و عرضهبرنامه -4- 9نماگر ب 
                                    .کنندگان محلی در زنجیرة ارزش گردشگري

ارآفرینان محلی و تجارت منصفانه حمایت از ک 9ب    

هاي محلی کوچک و مقصد سیستمی دارد که از بنگاه

کند و محصوالت پایدار محلی و اصول متوسط حمایت می

تجارت منصفانه را که بر اساس فرهنگ و طبیعت منطقه 

اینها ممکن است شامل . دهداست پیشبرد و توسعه می

ایی، محصوالت غذا، نوشیدنی، صنایع دستی، هنرهاي اجر

                                       .کشاورزي و دیگر موارد باشند

 

.منافع را براي جوامع، بازدیدکنندگان و فرهنگ به حداکثر برسانید و آثار منفی را حداقل کنید: بخش ج   

سیستم مدیریت براي حفاظت از اماکن طبیعی و فرهنگی  - 1-1نماگر ج 

      .اخت و مناظر زیباي روستایی و شهريشامل میراث انسان س

سیستم مدیریت براي نظارت، سنجش و کاستن آثار  -2- 1نماگر ج 

                                                     .هاگردشگري بر اماکن و جاذبه

   

حفاظت از جاذبه 1ج    

مشی و سیستمی براي ارزیابی، ترمیم و مقصد، خط

طبیعی و فرهنگی شامل میراث انسان  حفاظت از اماکن

و مناظر زیباي روستایی و ) تاریخی و باستانی(ساخت 

                                                          .شهري دارد

ها و عملکردهاي دستگاه اجرایی مسئول براي اجراي برنامه -1-2نماگر ج  

                                                                 .مدیریت

مدیریت بازدیدکننده 2ج    

مقصد یک سیستم مدیریت بازدیدکننده براي اماکن 

ها دارد که دربرگیرندة ارزیابی براي حفاظت و جاذبه

                             .هاي طبیعی و فرهنگی استافزایش دارائی

زیستی براي رفتار راهنماهاي فرهنگی و محیط  -1-3نماگر ج  

                                                        .بازدیدکننده در اماکن حساس

     .دستورالعمل فعالیت براي راهنمایان و متصدیان گشت - 2-3نماگر ج 

رفتار بازدیدکننده 3ج   

مقصد راهنماهایی براي رفتار صحیح بازدیدکننده در اماکن 

چنین راهنماهایی براي . کرده استحساس تهیه و منتشر 

به حداقل رساندن آثار نامطلوب بر اماکن حساس و تقویت 

               .رفتارهاي مثبت بازدیدکننده طراحی شده است

قوانین یا مقرراتی براي حفاظت از صنایع دستی تاریخی و  - 1- 4نماگر ج  

                 .اجراي مقرراتباستانی از جمله آنهایی که زیردریا هستند و شواهدي از 

اي براي حفاظت و تجلیل کردن از میراث فرهنگی برنامه -2-4نماگر ج 

       )هاي دستیها و پیشهمانند آواز، موسیقی، نمایش، مهارت(ناملموس 

حفاظت از میراث فرهنگی 4ج    

مقصد قوانینی دارد که فروش، تجارت، نمایش یا پیشکش 

تی تاریخی و باستانی را معین کردن صحیح صنایع دس

 .کنندمی
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اطالعات تفسیري در دفاتر گردشگري و امکان طبیعی و  -1-5نماگر ج  

                      .فرهنگی براي بازدیدکنندگان در دسترس است

               .اطالعات تفسیري به لحاظ فرهنگی مناسب است - 2-5نماگر ج 

       .ا همکاري جامعه به وجود آمده استاطالعات تفسیري ب - 3-5نماگر ج 

هاي مرتبط با بازدیدکنندگان در اطالعات تفسیري به زبان -4-5نماگر ج 

                                                              .دسترس است

      .تربیت راهنماي گشت براي استفاده از اطالعات تفسیري - 5-5نماگر ج 

                                    مکانتفسیر  5ج   

           

طالعات تفسیري صحیح در اماکن طبیعی و فرهنگی ا

اطالعات به لحاظ فرهنگی مناسب است با . فراهم است

هاي مرتبط همکاري جامعه به وجود آمده است و به زبان

                                     .شودبا بازدیدکنندگان ارائه می

هایی براي حفاظت از حقوق قوانین، مقررات یا برنامه -1-6نماگر ج  

                                   .معنوي جوامع و افراد محلی )مالکیت(دارائی 

دارائی معنوي 6ج   

مقصد سیستمی براي مشارکت در حفاظت و نگهداري از 

           .معنوي جوامع و افراد دارد) مالکیت(حقوق دارائی 

.منافع را براي محیط زیست به حداکثر برسانید و آثار منفی را حداقل کنید: بخش د   

ارزیابی پایداري مقصد طی پنج سال اخیر، شناسایی  -1-1نماگر د 

                                                         .مخاطرات محیطی

اجرا  طرات شناسایی شدهبراي پاسخگویی به مخا سیستمی -2-1نماگر د 

                                                                                 .شودمی

مخاطرات محیطی  1د    

مقصد مخاطرات محیطی را شناسایی کرده است و 

               .شوداجرا می سیستمی براي پاسخگویی به آنها

ها و حیات اي از سکونتگاهکنترل شده فهرست به روز و - 1-2نماگر د  

                                       .وحش حساس و در معرض خطر

سیستم مدیریت براي نظارت بر آثار و حفاظت از  -2-2نماگر د 

                                .هاهاي زیست حساس و گونهها، محیطاکوسیستم

            .کندهاي مهاجم جلوگیري میهسیستم از ورود گون - 3- 2نماگر د 

هاي زیست حساسحفاظت از محیط 2د    

مقصد سیستمی براي نظارت بر آثار زیست محیطی 

ها و هاي طبیعی، گونهگردشگري، حفاظت از سکونتگاه

      .هاي مهاجم داردها و جلوگیري از ورود گونهاکوسیستم

هاي در معرض خطر لی گونهالملپیمان داد و ستد بین -1-3نماگر د 

                                                             .گیاهان و جانوران وحشی

ها و استانداردهایی براي کنترل درو، شکار، نمایش نامهآیین -2- 3نماگر د 

                                                          .و فروش گیاهان و جانوران

حفاظت از حیات وحش 3د    

مقصد سیستمی براي حصول اطمینان از انطابق با قوانین 

المللی و استانداردهاي درو یا شکار، محلی، ملی و بین

) شامل گیاهان و جانوران(نمایش و فروش حیات وحش 

                                                                   .دارد
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ها در سنجش، نظارت، به اي براي کمک به بنگاهبرنامه -1-4نماگر د  

     .ايدهی عمومی نشر گازهاي گلخانهحداقل رساندن و گزارش

ها در کاستن از نشر گازهاي سیستمی براي کمک به بنگاه -2-4نماگر د 

                                                                   .ايگلخانه

ايهاي گلخانهر گازنش 4د   

ها را تشویق به سنجش، مقصد سیستمی دارد که بنگاه

دهی عمومی و کاستن نظارت، به حداقل رساندن، گزارش

هاي عملکردشان اي از همۀ جنبهنشر گازهاي گلخانه

                  .کندمی) کنندگان خدماتشامل نشر از تهیه(

حفظ انرژي و سنجش، نظارت،  اي براي پیشبردبرنامه -1-5نماگر د  

                          .دهی عمومی مصرف انرژيکاهش و گزارش

هایی براي کاهش وابستگی به ها و مشوقمشیخط -2-5نماگر د 

 هاي فسیلی، بهبود کارآیی انرژي و تقویت پذیرش و استفاده ازسوخت

  .هاي تجدیدپذیرهاي انرژيفناوري

                                                           

حفظ انرژي 5د    

ها به سنجش، نظارت، مقصد سیستمی براي تشویق بنگاه

شان و کاهش دهی عمومی مصرف انرژيکاستن و گزارش

                            .هاي فسیلی داردوابستگی به سوخت

جش، نظارت، کاستن ها در سناي براي کمک به بنگاهبرنامه -1-6نماگر د 

                                                  .دهی عمومی مصرف آبو گزارش

مدیریت آب  6د    

ها به سنجش، نظارت، مقصد سیستمی براي تشویق بنگاه

                .دهی عمومی مصرف آب داردکاستن و گزارش

از اینکه استفادة سیستم مدیریت براي حصول اطمینان  -1-7نماگر د  

ها و نیازهاي آبی جامعۀ مقصد با یکدیگر سازگار و  در آب توسط بنگاه

                                                                                  .تعادل هستند

امنیت آب  7د    

اش دارد تا مقصد سیستمی براي نظارت بر منابع آبی

ها با نیازهاي استفادة آب توسط بنگاهاطمینان حاصل شود 

                                   .آبی جامعۀ مقصد سازگار است

دهی عمومی دربارة سیستم مدیریت براي نظارت و گزارش -1- 8نماگر د 

                                         .کیفیت آب نوشیدنی و تفریحی

               .دسترس عموم استنتایج نظارت قابل  - 2- 8نماگر د 

  .درنگ به موضوعات کیفی آبسیستمی براي پاسخگویی بی - 3- 8نماگر د 

   

کیفیت آب  8د    

مقصد سیستمی براي نظارت بر کیفیت آب نوشیدنی و 

نتایج . تفریحی با استفاده از استانداردهاي کیفی دارد

نظارت قابل دسترس عموم است و مقصد سیستمی براي 

             .درنگ به موضوعات کیفی آب داردویی بیپاسخگ
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هایی براي جانمایی، نگهداري و آزمایش تخلیه از نامهآیین -1-9نماگر د 

            .هاي تصفیه فاضالب و شواهد اجراي آنهاهاي آلوده و سیستممخزن

هایی براي حصول اطمینان از اینکه اندازه و نوع نامهآیین -2-9نماگر د 

         .تصفیه فاضالب مناسب موقعیت مکانی است و شواهدي از اجراي آنها

ثري فاضالب ها تا به شکل مؤراي کمک به بنگاهاي ببرنامه -3-9نماگر د 

                                          . را تصفیه و مجدداً استفاده کنند

صحیح مواد زائد و  اي براي حصول اطمینان از تصفیۀبرنامه - 4-9نماگر د 

خطر از آنها یا دفع آنها با کمترین آثار نامطلوب براي استفادة مجدد و بی

                                                      .جمعیت و محیط زیست محلی

فاضالب 9د   

اي دارد براي مقصد راهنماهاي واضح و تأکید شده

هاي آلوده و مخزنجانمایی، نگهداري و آزمایش تخلیه از 

هاي تصفیه فاضالب و حصول اطمینان از اینکه سیستم

شوند مواد زائد به شکل صحیح تصفیه و مجدداً استفاده می

خطري با کمترین آثار نامطلوب براي یا به شکل بی

                  .شوندجمعیت و محیط زیست محلی دفع می

بایگانی عمومی از حجم زبالۀ آوري زباله که سیستم جمع -1- 10نماگر د  

                                         . کندتولید شده را نگهداري می

شود و اهداف قابل برنامۀ مدیریت زبالۀ جامد اجرا می - 2-10نماگر د 

خطر و شمارشی براي به حداقل رساندن و حصول اطمینان از دفع بی

                            .اندستفادة مجدد نشدههایی دارد که بازیافت و اپایدار زباله

ها در کاهش، استفادة مجدد اي براي کمک به بنگاهبرنامه -3-10نماگر د 

                                                                .و بازیافت زباله

ه در بندي شداي براي کاهش استفاده از آب بستهبرنامه -4-10نماگر د 

                                           .ها و بازدیدکنندگانبطري توسط بنگاه

جامد زبالۀکاهش  10د    

ها به کاهش، استفادة مقصد سیستمی براي تشویق بنگاه

جامد که  زبالۀمابقی . جامد دارد زبالۀمجدد و بازیافت 

خطر و بازیافت و استفاده مجدد نشده است به شکل بی

                                               .شودیداري دفع میپا

هایی براي به حداقل رساندن آلودگی نامهراهنماها و آیین -1-11نماگر د  

                                                             .نوري و صوتی

وي از راهنماها و ها به پیراي براي تشویق بنگاهبرنامه -2- 11نماگر د 

                    .ها براي به حداقل رساندن آلودگی نوري و صوتینامهآیین

آلودگی نوري و صوتی 11د    

هایی براي به حداقل رساندن نامهمقصد راهنماها و آیین

ها را تشویق به مقصد بنگاه. آلودگی نوري و صوتی دارد

                   .کندیها منامهپیروي از این راهنماها و آیین

         .اي براي افزایش استفاده از حمل و نقل کم اثربرنامه -1- 12نماگر د  

اي به منظور ایجاد دسترسی هر چه بیشتر براي برنامه -2-12نماگر د 

-مانند پیاده(اماکن مورد عالقۀ بازدیدکننده از طریق حمل و نقل فعاالنه 
                                                                     ).روي و دوچرخه سواري

حمل و نقل کم اثر 12د    

مقصد سیستمی براي افزایش استفاده از حمل و نقل کم 

اثر از جمله حمل و نقل عمومی و حمل و نقل فعاالنه 

                      .دارد) روي و دوچرخه سواريمانند پیاده(

 


