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 دیباچه

هایی و حداقلاند معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار در تالش براي رسیدن به یک درك مشترك از گردشگري پایدار به وجود آمده
ثر ریزي مؤاند: برنامهازماندهی شدهوکار گردشگري باید خواستار رسیدن به آنها باشد. معیارها در چهار موضوع اصلی سهستند که هر کسب

ست. پایداري، به حداکثر رساندن منافع اجتماعی و اقتصادي براي جامعۀ محلی، ارتقاء میراث فرهنگی و کاستن از آثار منفی بر محیط زی
                                                                                                     قابل استفاده توسط کل صنعت گردشگري هستند. آنها

 معیارها ایجاد شده و مورد بازبینی قرار گرفتهاند در حالیکه سعی میشود آنها به دستورالعمل الگوسازي انجمن بینالمللی معیارهاي پایداري1 
ها شناخته شده است. معیارها المللی براي توسعه الگوهاي پایداري در همۀ بخشاي که به تهیه راهنماهایی در قواعد بینوفادار باشند، بدنه

هر 3 تا 5 سال مورد بازبینی قرار میگیرند. برنامههاي بازبینی و اعالن پیش رو  براي دادههاي عمومی در بازبینی آینده در وب سایت شورا2 
                                                                                                                                                قابل دسترسی است.

  

 برخی از کاربردهاي مورد انتظار معیارها دربرگیرندة موارد زیر است:

بکار رفتن به عنوان مبنایی در ارائه گواهینامه پایداري-  

وکارها براي اي تا هر چه بیشتر پایدار شوند و کمک کردن به کسبوکارها در هر اندازهبراي کسب بکار رفتن به عنوان راهنماهاي پایه-
                                                              کنند.      رده میهاي گردشگري پایداري که معیارهاي جهانی را برآوانتخاب برنامه

                                                                                                                                

                                                             
1 ISEAL 
2 www.gstcouncil.org 



فراهم کردن دسترسی بیشتر به بازار در بازارهاي در حال رشد براي محصوالت پایدار، بکار رفتن به عنوان راهنما براي هر دو گروه -  

هاي گردشگري پایدار. کنندگان و برنامههاي مسافرتی در انتخاب عرضهمسافران و آژانس  

وکارهاي گردشگري پایدار معتبر.ها و کسبکنندگان در تشخیص دادن برنامهکمک کردن به مصرف-  
کنندگان گردشگري پایدار را شناسایی کنند.هاي اطالعاتی تا تهیهبکار رفتن به عنوان یک مخرج مشترك براي رسانه-  
اقلی هاي داوطلبانه براي حصول اطمینان از تطابق استانداردهایشان با سطح حدهاي صدور گواهینامه و دیگر برنامهکمک کردن به برنامه-

است.                                                                                                              اي مورد پذیرش که به طور گسترده  
هاي بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی براي ایجاد ملزومات گردشگري پایدار.ارائۀ یک نقطۀ شروع به برنامه -  

هاي هتلداري.براي بدنۀ آموزشی و تربیتی مانند مدارس و دانشگاه فتن به عنوان راهنماهاي پایهبکار ر-  

کند.به نمایش گذاشتن رهبري که دیگران را ترغیب به فعالیت می - 

 
است. این نقش توسط  دهند نه روش انجام آن را، یا این موضوع را که آیا هدف به دست آمدهمعیارها آنچه را که باید انجام شود نشان می

هایی ضروري براي معیارهاي شود که همۀ آنها متممنماگرهاي اجرایی، مواد آموزشی مرتبط و دسترسی به ابزارهایی براي اجرا برآورده می
                                                                                                                              شوراي جهانی گردشگري پایدار هستند.

 

 کاربرد معیارها
ترین حالت عملی به کار روند مگر براي یک موقعیت خاص که معیاري قابل استفاده نیست و این شود همۀ معیارها در گستردهتوصیه می

محصول گردشگري خاص با توجه به شرایط موضوع قابل توجیه است. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که یک معیار براي یک 
وکارهاي گردشگري کوچک و آنهایی که متعلق اجرایی، محیطی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی محلی قابل استفاده نباشد. در مورد کسب

شود. یارها میبه جامعه هستند و آثار اجتماعی، اقتصادي و محیطی کمی دارند مشخص است که منابع محدود مانع کاربرد جامع همۀ مع
اي که توسط شوراي جهانی گردشگري پایدار منتشر شده است یافت نامهراهنمایی بیشتر دربارة معیارها در نماگرهاي پشتیبان و واژه

                                                                                                                                                          شود.  می
 

 نماگرهاي اجرایی

پایدار اند به منظور راهنمایی در سنجش میزان پیروي از معیارهاي شوراي جهانی گردشگري نماگرهاي اجرایی که در اینجا معرفی شده
                                                                           اند. طراحی شده ها براي هتل

                                                                          
اي هنگامیکه اطالعات جدید به دست آید به روز خواهد شد. اگر شما عالقمند نویس از مجموعۀ نماگرها به صورت دورهاین پیش

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

accreditation@gstcouncil.org 
 

نماگرها و معیارهاآمیختۀ   

www.gstcouncil.org معیارها است براي دریافت متن رسمی نگاه کنید  اي از نماگرهاي اجرایی وآمیختهاین سند شامل 
 به: 



 

 معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار در بخش صنعت
 

.پایدار موثري را در عمل نشان دهیدبخش الف: مدیریت     

سیستم مدیریت پایداري 1الف    

سازمان یک سیستم مدیریت پایداري درازمدت را اجرا کرده است که درخور گستره و اندازه آن است و موضوعات 
لحاظ  محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، کیفی، حقوق بشر، سالمت، ایمنی و موضوعات مدیریت خطر و بحران در آن

کند.  شده است و پیشرفت مداومی را هدایت می  

تطابق قانونی                                                                  2الف     

هاي سالمت، المللی است (شامل جنبههاي قابل کاربرد محلی، ملی و  بیننامهسازمان در انطباق با همۀ قوانین و آیین 
و محیط زیست).          ایمنی، کار  

دهی و مکاتبه                                                     گزارش 3الف    

کند و در پی ها و امور اجرایی پایداري مکاتبه میها، فعالیتسازمان با دست اندرکاران شامل مشتریان دربارة خط مشی
آید.  جلب حمایت آنها برمی  

مشارکت کارکنان                                                            4الف    

-کارکنان در توسعه و اجراي سیستم مدیریت پایداري مشارکت دارند و راهنمایی و آموزش مرتبط با نقش و مسئولیت 

کنند.    شان دریافت می  

تجربۀ مشتري                                                                 5الف    

- شود و اقدام اصالحی به کار گرفته میهایی از پایداري کنترل میرضایت مشتري شامل جنبه

 شود.                                        

 

  



ترفیع صحیح                                                           6الف    

مواد ترفیعی و ارتباطات بازاریابی با توجه به سازمان و محصوالت و خدماتش که دربرگیرندة ادعاهاي پایداري است 
-کنند را تعهد نمیصحیح و شفاف هستند. آنها بیشتر از آنچه که ارائه می

                                                                     دهند.    

ها و زیرساختساختمان 7الف    

   ... ها و زیرساختبرداري و تخریب ساختمانریزي، جانمایی، طراحی، ساخت، نوسازي، بهرهدر برنامه 

تطابق -1-7 الف                                                                        

.شوندمی اجابت میراث به مربوط مالحظات و شدهحفاظت و حساس مناطق با مرتبط قوانین و بنديمنطقه ملزومات  ...  

                                                         تمامیت و تأثیر -2-7 الف

.                   شود گرفته نظر در پیرامون فرهنگی و طبیعی مناطق تمامیت و ظرفیت مالحظات...    

پایدار عملکردهاي و مصالح -3-7 الف                                                                 

 .. ببرید بکار را محلی مناسب و پایدار عملکردهاي و مصالح  

همه براي دسترسی -4-7 الف                                                

کنی فراهم اطالعات و دسترسی است صالح صورتیکه در خاص نیازهاي با افراد براي ...     

مستغالت و آب زمین، قوانین 8 الف                                          

 رضایت شامل کنندمی پیروي محلی اشتراکی و بومی حقوق از و هستند قانونی مستغالت تملک و آب زمین، حقوق
.نیست اجباري سکونت به نیازي و) بومیان( آنها آگاهانۀ و پیشین آزادانه،               

  



تفسیر و اطالعات 9 الف                                                         

 رفتار و است فراهم مشتریان براي فرهنگی میراث و محلی فرهنگ پیرامون، طبیعی محدودة تفسیر و مرتبط اطالعات 
  .        شودمی توصیف فرهنگی میراث اماکن و زنده هايفرهنگ طبیعی، مناطق از بازدید حین در مناسب

مقصد در مشارکت 10 الف        

مشارکت باشد، داشته وجود هاییفرصت چنین جاییکه مقصد، در پایدار گردشگري مدیریت و ریزيبرنامه در سازمان  

.کندیم   

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

جامعه از حمایت 1 ب                                                                  

 مثال طور به. کندمی حمایت جامعه اجتماعی ۀعتوس و محلی هايزیرساخت توسعۀ براي ابتکارات از فعاالنه سازمان
.دارد توجه اقلیمی تغییرات آثار به که هاییپروژه و بهداشت و سالمت پرورش، آموزش، حوزة در ابتکاراتی    

محلی استخدام 2 ب                                                                  

.شودمی داده مدیریتی مناصب در جمله از پیشرفت و استخدام براي برابر فرصت محلی ساکنین به     

محلی خرید 3 ب                                                                    

 دسترس در صورت در منصفانه تجارت و محلی کنندگانعرضه به را اولویت سازمان خدمات، و کاالها ارائه و خرید هنگام
دهد.می کافی کیفیت داشتن و بودن         

  



محلی کارآفرینان 4 ب                                                               

     منطقه فرهنگ و تاریخ طبیعت، از مشتق پایدار خدمات و محصوالت فروش و توسعه در محلی کارآفرینان از سازمان 
.کندمی حمایت       

تعرض و استثمار 5 ب                                                                 

 به است درآورده اجرا به را استثمار یا تعرض از دیگري هرشکل یا جنسی تجاري، استثمار برخالف ايمشی خط سازمان
.پذیرآسیب هايگروه دیگر و هااقلیت و زنان نوجوانان، کودکان، مورد در خصوص     

برابر فرصت 6 ب                                                                       

 نژادي، جنسیتی، تبعیض گونه هیچ بدون مدیریتی مناصب در جمله از استخدام براي را برابري هايفرصت سازمان
.کندمی ارائه دیگري نوع هر یا و جسمی توانایی مذهبی،     

معقول شغل 7 ب   

 هايهزینه حداقل که دستمزدي کارکنان به و است شده فراهم ایمن و امن کار محیط هستند، توجه مورد کار قوانین
 تجربه پیشرفت براي را هاییفرصت و بینندمی آموزش مرتب طور به کارکنان. شودمی پرداخت دهد پوشش را زندگی

.کنندمی                                                                                         

جامعه خدمات 8 ب                                                                  

-نمی خطر به مجاور جوامع براي را بهداشت یا سالمت انرژي، آب، غذا، مانند اولیه خدمات تدارك سازمان هايفعالیت

. اندازد                                                                                        

محلی هايمعیشت 9 ب                                                           

 مرور، و عبور حق آب، و زمین منابع از استفاده شامل معیشت به محلی دسترسی بر نامطلوبی تأثیر سازمان هايفعالیت 
     ندارد. گزیدن سکنی و ونقلحمل

  



.ج: منافع را براي میراث فرهنگی به حداکثر برسانید و آثار منفی را حداقل کنید   

تعامالت فرهنگی                                                                1ج    
سازمان در مدیریت و پیشبرد بازدیدها از جوامع بومی و اماکن حساس فرهنگی و تاریخی به منظور به حداقل رساندن 

المللی از عملکردهاي خوب ملی و بینآثار سوء و به حداکثر رساندن منافع براي جامعه محلی و رضایت بازدیدکننده، 
                                                                                                     کند.     و راهنماي پذیرفته شده محلی پیروي می

                                           

حفاظت از میراث فرهنگی                                                  2ج    

هاي محلی مهم به لحاظ تاریخی، باستانی، فرهنگی و معنوي ها و سنتسازمان در حمایت، حفاظت و ارتقاء  اماکن، دارایی
دارد.       کند و ساکنین محلی را از دسترسی به آنها بازنمیمشارکت می  

معرفی فرهنگ و میراث                                                     3ج   

سازمان براي عناصر اصیل فرهنگ محلی معاصر و سنتی ارزش قائل است و آنها را در عملکردش، طراحی، دکورسازي، 
  ذارد. گدهد ضمن اینکه به حقوق مالکیت معنوي جوامع محلی احترام میها جاي میآشپزي یا مغازه

آثار باستانی                                                                       4ج    

-شوند به جز در مواردي که قوانین محلی و بینمصنوعات تاریخی و باستانی فروخته، مبادله یا به نمایش گذاشته نمی

دهد.  المللی اجازه می  
  



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

حفظ منابع1د     

خرید ارجح به لحاظ زیست محیطی                              -1-1د    

کنندگان و محصوالت پایدار به لحاظ زیست محیطی نظر دارد  از جمله مصالح ساختمانی، هاي خرید به عرضهخط مشی
غذا، نوشیدنی و مواد مصرفی.اي، کاالهاي سرمایه  

خرید موثر                                                                   -2-1د    

کند. سازمان با دقت خرید کاالهاي مصرفی و یکبار مصرف از جمله غذا را به منظور به حداقل رساندن زباله مدیریت می   

حفظ انرژي                                                                   -3-1د    

شود. هایی براي به حداقل رساندن مصرف کل برداشته میشود و گامگیري میمصرف انرژي با توجه به نوع آن اندازه
   کند.  هاي تجدیدپذیر  میهایی براي افزاش استفاده از انرژيسازمان تالش

حفظ آب                                                                       -4-1د    

هایی براي به حداقل شود و گامگیري میشوند مصرف آب با توجه به نوع آن اندازهخطرات مرتبط با آب ارزیابی می
هاي شود و تأثیر نامطلوب بر جریانانجام میشود. تهیۀ موجودي آب به روشی پایدار رساندن مصرف کل برداشته می

محیطی ندارد. در مناطقی که با سطح باالیی از خطر آب مواجه هستند اهداف مبتنی بر متن  نظارت بر آب تعیین و 
شوند.پیگیري می  

کاهش آلودگی 2د    

  اي نشر گازهاي گلخانه -1-2د  

شوند شناسایی و در صورت امکان از همۀ منابعی که توسط سازمان کنترل می  ايبخش قابل توجه نشر گازهاي گلخانه
شود. جبران باقیماندة نشر سازمان هایی براي اجتناب یا به حداقل رساندن آنها اجرا میشود و فرایندگیري میاندازه

  نیز مورد حمایت است. 

 

  



  حمل و نقل -2-2د 

تر و داراي منابع هاي پاكسازمان به دنبال کاهش وابستگی به حمل و نقل و فعاالنه در پی تشویق استفاده از جایگزین 
  کنندگان و همچنین در عملکرد خودش است. موثرتر توسط مشتریان، کارکنان، عرضه

  فاضالب -3-2د  

شود و بدون داشتن تأثیر نامطلوب بر تصفیه میفاضالب، شامل آب خاکستري (آب حاصل از شستشو)، به طور مؤثر 
شود.جمعیت و محیط زیست محلی به شکل ایمن مجدداً رها یا استفاده می  

  پسماند جامد -4-2د  

هایی براي کاهش زباله و در جائیکه کاهش عملی نیست براي بازیافت و شود مکانیسمگیري میمقدار زباله اندازه 
شود. هرگونه دفع باقیماندة زباله تأثیر نامطلوبی بر جمعیت و محیط زیست محلی اجرا میاستفادة مجدد از آنها 

  ندارد.

 

  مواد مضر -5-2د  

رسد و کننده به حداقل میهاي استخر شنا و مواد پاكکنندهها، ضدعفونیها، رنگکشاستفاده از مواد مضر شامل آفت
سازي، استعمال، لمس و دفع مواد شوند. ذخیرهضرر جایگزین میدر صورت دسترسی با محصوالت و فرایندهاي بی

شوند.شیمیایی به شکل صحیح مدیریت می  

  به حداقل رساندن آلودگی -6-2د 

کنندة هاي ناشی از صدا، نور، زهاب، فرسایش، ترکیبات تهیهایی را براي به حداقل رساندن آلودگیسازمان، فعالیت
  دهد.آب و خاك انجام می هاي هوا،الیۀ ازن و آالینده

ها و مناظرحفظ تنوع زیستی، اکوسیستم 3د    

  حفظ تنوع زیستی -1-3د  
ي اکند. توجه ویژهسازمان از حفظ تنوع زیستی حمایت و از طریق مدیریت مناسب مستغالتش در آن مشارکت می

شود. هر گونه اختاللی در به مناطق حفاظت شدة طبیعی و مناطق داراي ارزش باالیی در تنوع زیستی می
  شود و یک مشارکت جبرانی در مدیریت حفاظت وجود دارد.هاي طبیعی به حداقل رسانده و ترمیم میاکوسیستم

 

  هاي مهاجمگونه -2-3د  

-هاي بومی در هرجائیکه امکاندهد. گونههاي مهاجم بیگانه انجام میسازمان اقداماتی براي جلوگیري از ورود گونه 

  روند.باشد خصوصاً در مناظر طبیعی براي زیباسازي و احیاء به کار می پذیر



بازدیدها از اماکن طبیعی -3-3د   

سازمان راهنماهاي مناسبی را براي مدیریت و پیشبرد بازدیدها از اماکن طبیعی به منظور به حداقل رساندن آثار سوء 
 و به حداکثر رساندن کیفیت تجربۀ بازدیدکننده دارد.  

  تعامالت با حیات وحش  -4-3د  

تعامل با حیات وحش آزاد و پرسه زننده، در راستاي لحاظ کردن آثار انباشتی، به صورت مسئوالنه و غیرمزاحم  
پذیري و رفتار جمعیت در طبیعت وحشی اجتناب مدیریت شده است تا از آثار نامطلوب بر حیوانات مرتبط و  بر زیست

 شود.

  آسایش حیوان -5-3د  

شود، به  شود یا به شکل اسارت نگهداري نمیشود، پرورش داده نمیاي از حیوانات وحشی گرفته نمیهیچ گونه 
هایی که به شکل صحیح در انطباق با قوانین اند براي فعالیتجزء  توسط افراد مجاز که به شکل مناسب تجهیز شده

راقبت و رسیدگی به حیوانات وحشی و اهلی باالترین سطح اند. در اسکان دادن، مالمللی قانونمند شدهمحلی و بین
  شود.  از استانداردهاي آسایش حیوانات رعایت می

  

  درو کردن و تجارت حیات وحش -6-3د  

گیرند مگر به عنوان قسمتی از هاي حیات وحش درو، مصرف، در معرض نمایش، فروش یا داد و ستد قرار نمیگونه 
  المللی است.   دهد بکارگیري آنها پایدار و مطابق قوانین محلی تا بیناطمینان مییک فعالیت قانونمند که 

 

 
 


