
 

 
 

شوراي جهانی گردشگري پایدار   

 
 معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار در بخش هتل

2016دسامبر  21، 3نسخۀ   
 به همراه

 نماگرهاي اجرایی پیشنهادي
   

 

 دیباچه

                                                           

وکار سبهایی هستند که هر کاند و حداقلمعیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار در تالش براي رسیدن به یک درك مشترك از گردشگري پایدار به وجود آمده
تماعی و ثر پایداري، به حداکثر رساندن منافع اجریزي مؤاند: برنامهازماندهی شدهاصلی سگردشگري باید خواستار رسیدن به آنها باشد. معیارها در چهار موضوع 

                        .قابل استفاده توسط کل صنعت گردشگري هستند آنهااقتصادي براي جامعۀ محلی، ارتقاء میراث فرهنگی و کاستن از آثار منفی بر محیط زیست. 

 معیارها ایجاد شده و مورد بازبینی قرار گرفتهاند در حالیکه سعی میشود آنها به دستورالعمل الگوسازي انجمن بینالمللی معیارهاي پایداري1 وفادار باشند، بدنهاي 
گیرند. بازبینی قرار می سال مورد 5تا  3ها شناخته شده است. معیارها هر المللی براي توسعه الگوهاي پایداري در همۀ بخشکه به تهیه راهنماهایی در قواعد بین

 برنامههاي بازبینی و اعالن پیش رو  براي دادههاي عمومی در بازبینی آینده در وب سایت شورا2 قابل دسترسی است.

                                                                                                    

انتظار معیارها دربرگیرندة موارد زیر است:برخی از کاربردهاي مورد   

 بکار رفتن به عنوان مبنایی در ارائه گواهینامه پایداري
گردشگري  هايوکارها براي انتخاب برنامهاي تا هر چه بیشتر پایدار شوند و کمک کردن به کسبوکارها در هر اندازهبراي کسب بکار رفتن به عنوان راهنماهاي پایه

         کنند.                                                                                                                        رده میعیارهاي جهانی را برآوپایداري که م
سافرتی هاي مان راهنما براي هر دو گروه مسافران و آژانسفراهم کردن دسترسی بیشتر به بازار در بازارهاي در حال رشد براي محصوالت پایدار، بکار رفتن به عنو 

  هاي گردشگري پایدار.برنامهکنندگان و در انتخاب عرضه

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  

                                                             
1 ISEAL 
2 www.gstcouncil.org 
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اي مورد ستردههاي داوطلبانه براي حصول اطمینان از تطابق استانداردهایشان با سطح حداقلی که به طور گهاي صدور گواهینامه و دیگر برنامهکمک کردن به برنامه
                                                                                                                                                                        پذیرش است.    

هاي بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی براي ایجاد ملزومات گردشگري پایدار.ارائۀ یک نقطۀ شروع به برنامه  
هاي هتلداري.آموزشی و تربیتی مانند مدارس و دانشگاهبراي بدنۀ  بکار رفتن به عنوان راهنماهاي پایه  

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

 
 اددهند نه روش انجام آن را، یا این موضوع را که آیا هدف به دست آمده است. این نقش توسط نماگرهاي اجرایی، مومعیارها آنچه را که باید انجام شود نشان می

              هایی ضروري براي معیارهاي شوراي جهانی گردشگري پایدار هستند.شود که همۀ آنها متممآموزشی مرتبط و دسترسی به ابزارهایی براي اجرا برآورده می
       

 

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

گی محلی ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که یک معیار براي یک محصول گردشگري خاص با توجه به شرایط اجرایی، محیطی، اجتماعی، اقتصادي و فرهن
خص است ه متعلق به جامعه هستند و آثار اجتماعی، اقتصادي و محیطی کمی دارند مشوکارهاي گردشگري کوچک و آنهایی کقابل استفاده نباشد. در مورد کسب

گري اي که توسط شوراي جهانی گردشنامهشود. راهنمایی بیشتر دربارة معیارها در نماگرهاي پشتیبان و واژهکه منابع محدود مانع کاربرد جامع همۀ معیارها می
                                                                                                                                                          شود.  پایدار منتشر شده است یافت می

 

 نماگرهاي اجرایی

اند. دهطراحی ش ها پایدار براي هتلرهاي شوراي جهانی گردشگري اند به منظور راهنمایی در سنجش میزان پیروي از معیانماگرهاي اجرایی که در اینجا معرفی شده
                                                                           

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

                                                             بفرستید:  الکترونیکیهاي دیگري پیشنهاد دهید لطفاً پیشنهادات خود را به این آدرس جدید یا بهسازي
accreditation@gstcouncil.org 

 

نماگرها و معیارهاآمیختۀ   

www.gstcouncil.org از نماگرهاي اجرایی و معیارها است براي دریافت متن رسمی نگاه کنید به:  ايآمیختهاین سند شامل   
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نماگرها  معیارها                                                                        

نشان دهید. در عمل ثري رابخش الف: مدیریت پایدار مؤ   

  به طور شفاف مستند شده است.سیستم مدیریت پایداري   - الف
  
حقوق بشر، ی، اقتصادي، کیفی، موضوعات محیطی، اجتماعی، فرهنگسیستم مدیریت پایداري  - ب

    دهد.را پوشش می سالمت و ایمنی
  
  گیرد.سیستم مدیریت پایداري مالحظات مربوط به مدیریت خطر و بحران را دربرمی   -ج
  
  دهند.شواهد مستند اجراي سیستم مدیریت پایداري را نشان می - د
  
  شود.پیشرفت اجراي پایداري می سیستم مدیریت پایداري شامل فرایندي براي نظارت مستمر بر - ه

         

    

سیستم مدیریت پایداري 1الف   
 اجرا کردهسازمان یک سیستم مدیریت پایداري درازمدت را 

 آن است و موضوعات محیطی،است که درخور گستره و اندازه 
 ،حقوق بشر، سالمتاجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، کیفی، 

و موضوعات مدیریت خطر و بحران در آن لحاظ شده  ایمنی
کند.                              است و پیشرفت مداومی را هدایت می  

                                                                       

  ملزومات قانونی وجود دارد.     همۀ فهرست به روزي از  - الف 

  دهند.هایی یا شواهد مستند دیگري، تطابق با همۀ ملزومات قانونی را نشان میگواهینامه - ب

                         

تطابق قانونی                                                                  2 الف   

رد هاي قابل کاربنامههمۀ قوانین و آییندر انطباق با سازمان  
سالمت،  هايالمللی است (شامل جنبهبین ، ملی و محلی

                                                      .)ایمنی، کار و محیط زیست

                                                              
  هاي مرتبی دربارة اجراي پایداري در دسترس است.گزارش - الف 

  
  شود.اي داخلی و خارجی گزارش میهاي پایداري در مواد مکاتبهفعالیتها و خط مشی - ب 

  
  اندرکاران است.کنندگان و دستهایی براي جلب حمایت مصرفمکاتبات حاوي پیام -ج 

دهی و مکاتبه                                                     گزارش 3الف   
ا، هخط مشی با دست اندرکاران شامل مشتریان دربارة سازمان
لب کند و در پی جها و امور اجرایی پایداري مکاتبه میفعالیت

آید.                                                               حمایت آنها برمی  
                                
  

  در سیستم مدیریت پایداري در دسترس است.مشارکت کارکنان شواهدي از  - الف

  هاي حین خدمت، به همراه سطوح مشارکت، در دسترس است.ها و آموزشهایی از دورهداده - ب

ها در جاییکه آموزش کارکنان و مواد راهنما در اشکال قابل استفاده (شامل استفاده از زبان اقلیت -ج
  مورد نیاز است) موجود هستند.

 ها هستند.ها/رشتههاي مرتبط با مهارتها و صالحیتداراي گواهینامهکارکنان  - د

مشارکت کارکنان                                                            4الف   
 سیستم مدیریت پایداريکارکنان در توسعه و اجراي  

راهنمایی و آموزش مرتبط با نقش و و  مشارکت دارند
                                               کنند. دریافت میشان مسئولیت
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نماگرها  معیارها                                                                        

   سیستم دریافت بازخورد از مشتري به همراه تحلیل نتایج موجود است. - الف

  شوند.ها و بازخوردهاي منفی ثبت میپاسخ - ب

 اصالحی موجود است.هاي شواهدي از بکارگیري فعالیت -ج

تجربۀ مشتري                                                                 5الف   

د و شوهایی از پایداري کنترل میرضایت مشتري شامل جنبه
شود.                                        اقدام اصالحی به کار گرفته می  

 

ه است.شد موجود، تهیهو تجهیزات  قابل ارائهتصاویر استفاده شده در ترفیع از تجارب واقعی  - الف  

هایی از اجراهاي گذشته هستند.ادعاهاي پایداري بر پایه داده - ب  

  
                               ترفیع صحیح                        6الف   

ن و با توجه به سازما و ارتباطات بازاریابی مواد ترفیعی
محصوالت و خدماتش که دربرگیرندة ادعاهاي پایداري 

رائه هستند. آنها بیشتر از آنچه که ا شفافاست صحیح و 
                                              دهند.  کنند را تعهد نمیمی

                                        
                  

هایی است که متعلق به سازمان ها و زیرساختمرتبط با ساختمان 7نماگرهاي براي معیار شماره الف 
 و تحت عملکرد سازمان است یا سازمان بر آنها تأثیر/کنترل مستقیم دارد.  

                                                          ها و زیرساختساختمان 7الف 

برداري و ریزي، جانمایی، طراحی، ساخت، نوسازي، بهرهدر برنامه
                                               .     ها و زیرساخت ..تخریت ساختمان

                     

                                               

 

نشان داده شده محلی در ناحیه ها کاربري زمین و فعالیتقوانین مرتبط با  ،و تطابق با ،آگاهی از  - الف
  است. 

  هاي مورد نیاز به روز هستند.همۀ مجوزها و گواهی - ب

به طور مثال براي مناطق    غیرقانونی (هاي مدیریت مناطق راهنما و برنامهآگاهی از، و تطابق با،  -ج
  خاص، طراحی و غیره) نشان داده شده است.

                      

  تطابق                                                                      -1- 7الف 
 و حساس بندي و قوانین مرتبط با مناطق...  ملزومات منطقه

        د.نشومی اجابتشده و مالحظات مربوط به میراث حفاظت
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نماگرها  معیارها                                                                        

و میراث طبیعی و   و دسترسی مواردي از جمله مالیمت بصري، چشم انداز طراحیدر جانمایی،  - الف
    .شونددر نظر گرفته می فرهنگی

و دسترسی مواردي از جمله محافظت از مناطق حساس به لحاظ زیستی و  طراحیدر جانمایی،  - ب
    .شونددر نظر گرفته می هاسازي اکوسیستمظرفیت مشابه

  شود.تمامیت اماکن مقدس، باستانی و میراث فرهنگی حفظ می -ج

  شود.تمامیت و ارتباط اماکن طبیعی و مناطق حفاظت شده، حفظ می - د

هاي حیات بر سکونتگاه تأثیرشوند و هاي حفاظت شده و در معرض خطر تغییر مکان داده نمیگونه - ه
  شود.وحش کم و به حداقل رسانده می

و   هاساختمانهاي مرطوب تغییر ایجاد نشده است و در ها/ زمیندر مسیرهاي آب/ سرچشمه - و
  گذاري شده است.یشوند زمین مجرابندي و صافهاي پارکینگ جاري نمیمحوطه

هاي طبیعی و ایمنی بازدیدکننده) مورد ارزیابی و توجه عوامل خطر (شامل تغیرات اقلیمی، پدیده - ز
  گیرند.قرار می

 شود.شود و به شکل مناسب مستندسازي میارزیابی آثار (شامل آثار انباشتی) انجام می -ح

                       تمامیت                                  و  تأثیر -2- 7الف 
مالحظات ظرفیت و تمامیت مناطق طبیعی و فرهنگی ... 

               پیرامون در نظر گرفته شود.                                       

 

صورتیکه قابل اجرا  و  سازي و طراحی درهاي محلی در ساختمانها و پیشهمصالح، فعالیت - الف
    گیرند.مناسب باشد مورد استفاده قرار می

اند در زیباسازي مناظر و دکورسازي گیاهان بومی وخاص منطقه که از منابع پایدار تهیه شده - ب
  شود.هاي بیگانه و مهاجم اجتناب میشوند و از گونهاستفاده می

شوند میبینی انتخاب شدن بر شرایط قابل پیش شان در مقاومت و چیرهگیاهان به دلیل توانایی -ج
  براي مثال گیاهان مقاوم در برابر خشکی.

هاي مناسب درجاییکه ممکن هاي ساخت و ساز پایدار به همراه گواهینامهطراحی، مصالح و فعالیت - د
    گیرند. ها مورد استفاده قرار میباشد در ساختمان

-آوري و دفع میمحیطی جمعبه یک روش مناسب به لحاظ زیستو ساز هاي حاصل از ساختزباله - ه
 شوند.

                                پایدار     عملکردهايو  مصالح - 3- 7الف 
                              

  ید.... مصالح و عملکردهاي پایدار و مناسب محلی را بکار ببر 
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نماگرها  معیارها                                                                        

هاي فیزیکی و دیگر افراد داراي نیازهاي ها براي افراد داراي ناتوانیها و فعالیتاماکن، ساختمان - الف
    خاص به شکلی که مناسب ماهیت فعالیت باشد قابل دسترسی است.

  
  صحیح فراهم شده است و قابل دسترسی است.اطالعات شفاف و  - ب
  
-گیرد یا آزموده میکنندگان مورد تایید قرار میهاي استفادهدسترسی توسط افراد خبره یا گروه -ج

  شود.
                       

دسترسی براي همه                                                - 4-7لف ا   
 صورتیکه صالح است... براي افراد با نیازهاي خاص در  

  و اطالعات فراهم کنید.                                           دسترسی 
                                                       

 

  مالکیت زمین و حقوق تصدي، مستند هستند. - الف

منابع کلیدي شامل زمین و آب در صورتیکه امکان داشته باشد حقوق استفاده و دسترسی به  - ب
  مستند هستند.

  شواهد مستندي از ارتباط، مشورت و مشارکت با جوامع بومی و محلی وجود دارد. -ج

- شواهدي از رضایت اولیه، آزادانه و آگاهانه جوامع محلی به شکل مستند وجود دارد. (که نشان - د
 ف اجباري زمین باشد).دهنده عدم وجود اقامت و تصر

  قوانین زمین، آب و مستغالت                                         8الف 
وق آب و تملک مستغالت قانونی هستند و از حق حقوق زمین،

انه، کنند شامل رضایت آزادبومی و اشتراکی محلی پیروي می
ي پیشین و آگاهانۀ آنها (بومیان) و نیازي به سکونت اجبار

                                                                                      نیست.

مواد اطالعاتی/تفسیري دربارة میراث طبیعی و فرهنگی محلی در دسترس است و براي مشتریان  - الف
  فراهم شده است.

  اند و مطلع هستند.کارکنان دربارة میراث فرهنگی و طبیعی منطقه محلی آموزش دیده - ب

   اطالعات دربارة رفتار مناسب در منطقۀ محلی براي مشتریان فراهم شده است. -ج

  

  

سازمان عضو سازمان مدیریت مقصد محلی و یا معادل آن است، در جاییکه چنین ارگانی موجود  - الف
 است.

گیرد و با قرار می هاي غیردولتی و دیگر نهادهاي محلی موجودسازمان بین جوامع محلی و تشکل - ب
  کند.آنها همکاري می

-ریزي و مدیریت میهایی  را مرتبط با گردشگري پایدار در مقصد برنامهسازمان جلسات و فعالیت -ج
  کند.

   

 

اطالعات و تفسیر                                                            9الف   

گ پیرامون، فرهنمحدودة طبیعی  اطالعات مرتبط و تفسیر 
 محلی و میراث فرهنگی براي مشتریان فراهم است و رفتار

 هاي زنده ومناسب در حین بازدید از مناطق طبیعی، فرهنگ
                                     شود.اماکن میراث فرهنگی توصیف می

                                                     
 

 

مقصد در مشارکت 10الف   
یریت گردشگري پایدار در مقصد، ریزي و مدسازمان در برنامه

  .کندهایی وجود داشته باشد، مشارکت میچنین فرصت یکهجای
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 بخش ب: منافع اجتماعی و اقتصادي را براي جامعۀ محلی به حداکثر برسانید و آثار منفی را حداقل کنید.

ها براي حمایت و ارزیابی ظرفیت شناسایی نیازها و فرصتسازمان با جامعه محلی در  - الف
    کند.آنها مشارکت می تأثیرمنفعت/

  هاي انجام شده در جامعه محلی ثبت شده است.سطح و ماهیت مشارکت در برنامه - ب

 شود.فرصت دسترسی به تسهیالت و خدمات گردشگري موجود به جامعه محلی پیشنهاد می -ج

  حمایت از جامعه                                                                1ب 
ی و هاي محلسازمان فعاالنه از ابتکارات براي توسعۀ زیرساخت

اتی . به طور مثال ابتکارکندحمایت می جامعه اجتماعی توسۀ
هایی که آموزش، پرورش، سالمت و بهداشت و پروژه در حوزة

                                            تغییرات اقلیمی توجه دارد.به آثار 
                                            

- ، سنجیده و مدیریت میاندساکن بودهنسبت کل استخدام از افرادي که از قبل در جامعه محلی  - الف
  شود.

اند، سنجیده قبل در جامعه محلی ساکن بوده نسبت استخدام در مناصب مدیریتی از افرادي که از - ب
  شود. و مدیریت می

  شود.به ساکنین محلی آموزش براي ارتقاء فرصتهاي استخدامی آنها پیشنهاد می -ج

  استخدام محلی                                                                2ب 
از  تو پیشرف به ساکنین محلی فرصت برابر براي استخدام

                                   شود. جمله در مناصب مدیریتی داده می

  دهد.سازمان به طور مرتب منابع تهیه کاالها و خدماتش رامورد  بازرسی قرار می - الف

نسبت کاالها و خدمات خریداري شده از کسب و کارهاي داراي مالکیت و عملکرد محلی ارزیابی  - ب
  شود.سنجیده میو 

کنندگان داراي مالکیت یا عملکرد غیرمحلی که اصول تجارت نسبت کاالها و خدمات از عرضه -ج
  شود.کنند ارزیابی و سنجیده میمنصفانه را رعایت می

  

  خرید محلی                                                                  3ب    
کاالها و خدمات، سازمان اولویت را به هنگام خرید و ارائه 

رس کنندگان محلی و تجارت منصفانه در صورت در دستعرضه
                              دهد.           بودن و داشتن کیفیت کافی می

 

براي فعالیت تجاري مشتریان فرضیات و به کسب و کارهاي داراي مالکیت محلی دسترسی به  - الف
  شود.داده می

کنندگان محلی خدماتی که با آنها در موضوع کیفیت و در جائیکه مناسب باشد سازمان به تهیه - ب
  کند.دهد و از آنها حمایت میشان همکاري دارد مشورت میپایداري خدمات

شود و در گذاري مشترك و همکاري با کارآفرینان محلی در نظر گرفته میها براي سرمایهفرصت -ج
 شود.مناسب باشد پیگیري میجائیکه 

کارآفرینان محلی                                                              4ب   
 در توسعه و فروش محصوالت و آفرینان محلیاز کارسازمان  

 مشتق از طبیعت، تاریخ و فرهنگ منطقه خدمات پایدار 
                                       کند.                                  حمایت می
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  پذیر دارد.هاي آسیباستثمار گروه ک خط مشی مستند بر علیه تعرض و سازمان ی - الف

  شود.اقدام عملی براي برقراري ارتباط و اجراي خط مشی انجام می - ب

  کند.سازمان با جامعه محلی در اقدام بر علیه تعارض و استثمار مشارکت می -ج

دهنده عدم وجود هرگونه کار کودکان شود و نشانهاي مربوط به سن کارکنان نگهداري میداده - د
  است (به شکلی که توسط سازمان جهانی کار تعریف شده است).

 کند.سازمان از اقدام بر علیه گردشگري جنسی کودکان حمایت می - ه

  استثمار و تعرض                                                               5ب 
ي، جنسی یا اي برخالف استثمار تجارسازمان خط مشی

 استثمار را به اجرا درآورده است هرشکل دیگري از تعرض یا
ر و دیگ هابه خصوص در مورد کودکان، نوجوانان، زنان و اقلیت

                                                                .پذیرهاي آسیبگروه

  کند.هاي محلی را شناسایی میهاي در معرض خطر تبعیض شامل زنان و اقلیتسازمان گروه - الف

شود و متناسب با جمعیت حلی ها کنترل مینسبت مشخص شده کارکنان از هر یک از این گروه - ب
  است.

  شود.ها را شامل میاعضاي این گروهترفیع داخلی،  -ج

  

  فرصت برابر                                                                      6ب 
هاي برابري را براي استخدام از جمله در سازمان فرصت

ادي، بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی، نژ مناصب مدیریتی
         کند.مذهبی، توانایی جسمی و یا هر نوع دیگري ارائه می

                           

  دهد.المللی کار را نشان میسازمان آگاهی از، و تطابق با استانداردها و قوانین بین - الف

جه به معیارهاي ملی دستمزد کافی براي شود و به طور مرتب با توسطوح دستمزد کنترل می - ب
  گیرد.امرار معاش مورد بازبینی قرار می

هاي دهندة سطح و تناوب آموزششود که نشانهاي آموزش همۀ کارکنان نگهداري میداده -ج
  دریافت شده است.

  هاي بهداشتی و تامین اجتماعی است.دهندة حمایت از مراقبتقراردادهاي کارکنان نشان - د

  تجهیزات آب، بهداشت و نظافت براي همۀ کارکنان در محل فراهم شده است. - ه

  شود.رضایت کارکنان کنترل می - و

 ساز و کار شکایت براي کارکنان وجود دارد. - ز

شغل معقول  7ب   
قوانین کار مورد توجه هستند، محیط کار امن و ایمن فراهم 

 هايهزینه حداقل دستمزدي کهکارکنان به شده است و 
ب کارکنان به طور مرت شود.زندگی را پوشش دهد پرداخت می

-یهایی را براي پیشرفت تجربه مبینند و فرصتآموزش می

 کنند.                                                                                       

  کند.می ش را بر میزان دسترسی به خدمات محلی کنترلتأثیرسازمان  - الف

  یک ساز و کار مکاتبه/دریافت بازخورد/شکایت براي مکاتبات محلی وجود دارد. - ب

هاي هرگونه کاهشی در میزان دسترسی جوامع محلی به خدمات اولیه که در نتیجه فعالیت -ج
  شود.سازمان باشد شناسایی و به آن پرداخته می

  

خدمات جامعه                                                                  8ب   
هاي سازمان تدارك خدمات اولیه مانند غذا، آب، فعالیت

-انرژي، سالمت یا بهداشت را براي جوامع مجاور به خطر نمی

                                                                                       اندازد.
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  شود.گیري براي توسعه و عملکردها در نظر گرفته میها در تصیمدسترسی محلی به معیشت - الف

دهی هر موردي از کاهش دسترسی به یک ساز و کار مکاتبه براي جوامع محلی به منظور گزارش - ب
  محلی وجود دارد.معیشت 

  

هاي محلی                                                          معیشت 9ب   
به  نامطلوبی بر دسترسی محلی تأثیر هاي سازمانفعالیت 

ر، معیشت شامل استفاده از منابع زمین و آب، حق عبور و مرو
                                              ونقل و سکنی گزیدن ندارد.حمل

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

براي المللی، ملی و محلی سازمان آگاهی از، و تطابق با راهنما و عملکردهاي موجود بین - الف
  دهد.بازدیدهاي گردشگران از اماکن فرهنگی و جوامع بومی را نشان می

سازمان با جوامع/اماکن در بازبینی راهنما و ایجاد و موافقت با راهنماهاي اضافی در صورت لزوم  - ب
  کند.مشارکت می

  گیرند.قرار می تعاملراهنماها به طور موثر مورد استفاده و  -ج

  اجتناب از تعامل نامناسب با کودکان وجود دارد.اقدامات خاص براي  - د

   

  تعامالت فرهنگی                                                               1ج 
ن در مدیریت و پیشبرد بازدیدها از جوامع بومی و اماکسازمان 

ر حساس فرهنگی و تاریخی به منظور به حداقل رساندن آثا
 رساندن منافع براي جامعه محلی و رضایتسوء و به حداکثر 

ماي المللی و راهنبازدیدکننده، از عملکردهاي خوب ملی و بین
کند.                                          پذیرفته شده محلی پیروي می  

                                                                             

  دهد.مشارکت پولی در حفاظت از میراث فرهنگی انجام می سازمان - الف

به شکل ارائه کاال و خدمات یا دیگر اشکال حمایت از میراث فرهنگی را فراهم حمایت سازمان  - ب
  کند.می

  دسترسی محلی به اماکن تدارك دیده شده است. -ج

   

  حفاظت از میراث فرهنگی                                                 2ج 
-ها و سنتسازمان در حمایت، حفاظت و ارتقاء  اماکن، دارایی

وي هاي محلی مهم به لحاظ تاریخی، باستانی، فرهنگی و معن
کند و ساکنین محلی را از دسترسی به آنها مشارکت می

                                                                            دارد.   بازنمی

  هنر/صنایع دستی محلی در طراحی و دکوراسیون منعکس شده است. - الف

و دیگر خدمات ارائه شده ها و میراث فرهنگی زنده در آشپزي، خرده فروشی، رویدادها سنت - ب
  مشهود هستند.

  شود.شود و مجوزهاي الزم گرفته میرعایت می مالکیت معنويحق تکثیر و حقوق  -ج

  گیرد.هاي جامعه محلی دربارة معرفی میراث فرهنگی محلی مورد تحقیق قرار میدیدگاه - د

  

  معرفی فرهنگ و میراث                                                    3ج 
اصیل فرهنگ محلی معاصر و سنتی عناصر  برايسازمان 

عملکردش، طراحی، دکورسازي، قائل است و آنها را در  ارزش
 دهد ضمن اینکه به حقوق مالکیتها جاي مییا مغازه آشپزي

                                    گذارد.  معنوي جوامع محلی احترام می
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  استفاده از آثار باستانی شفاف و/یا مستند و گزارش شده است. - الف

دهند هایی که اجازة این استفاده را مینامهشوند قوانین و آیینباستانی استفاده میجائیکه اثار  - ب
  شوند.شناسایی می

  شوند.بازدیدکنندگان از بردن یا خراب کردن آثار باستانی منع می - د

 

  آثار باستانی                                                                      4ج 
ش تاریخی و باستانی فروخته، مبادله یا به نمای مصنوعات

-نبی وشوند به جز در مواردي که قوانین محلی گذاشته نمی

                                                               دهد. المللی اجازه می

 

 

 

 

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

حفظ منابع 1د      

  یک خط مشی مستند خرید زیست محیطی وجود دارد. - الف

شود کنندگانی که داراي گواهینامه زیست محیطی هستند داده میارجحیت به محصوالت و عرضه - ب
  به طور ویژه توجه به چوب، کاغذ، ماهی، دیگر غذاها و محصوالت از حیات وحش. –

هاي رشد کنندگان داراي گواهینامه در دسترس نباشند، اصل و روشعرضهدرجائیکه محصوالت و  -ج
  شوند.و تولید در نظر گرفته می

  گیرند.هاي در معرض خطر مورد استفاده یا فروش قرار نمیگونه - د

  

  خرید ارجح به لحاظ زیست محیطی                             -1-1د 
ه پایدار ب محصوالتکنندگان و عرضههاي خرید به خط مشی

نظر دارد  از جمله مصالح ساختمانی،  محیطی زیست لحاظ
                    اي، غذا، نوشیدنی و مواد مصرفی.کاالهاي سرمایه

     

  گیرند.در خرید، کاالهاي قابل استفاده مجدد، قابل برگشت و بازیافت مورد توجه قرار می - الف

  شوند.مصرفی و یکبار مصرف کنترل و مدیریت میخرید و استفاده از کاالهاي  - ب

اي در صورت مناسب بودن آن، بندیهاي غیرضروري (مخصوصاً پالستیکی) با خرید فلهاز بسته -ج
  شود اجتناب می

  

  خرید موثر                                                                  -2-1د 
ه از جملاالهاي مصرفی و یکبار مصرف کخرید سازمان با دقت 

        کند. غذا را به منظور به حداقل رساندن زباله مدیریت می
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  شود.کل انرژي مصرفی کنترل و مدیریت می - الف

  شود.مصرف انرژي به ازاء گردشگر/شب براي هر نوع از انرژي کنترل و مدیریت می - ب

منابع قابل تجدید مورد توجه هستند و سهم انرژي تجدیدپذیر در کل موجودي انرژي کنترل و  -ج
  شود.مدیریت می

  شوند.رساند استفاده میتجهیزات و عملکردهایی که مصرف انرژي را به حداقل می - د

  اهدافی براي کاهش مصرف انرژي وجود دارد. - ه

  شود.براي به حداقل رساندن مصرف انرژي داده می به کارکنان و مهمانان راهنمایی - و

  

  حفظ انرژي                                                                  - 3-1د 
-و گام شودگیري میاندازه با توجه به نوع آن مصرف انرژي

شود. رساندن مصرف کل برداشته می به حداقلهایی براي 
هاي ستفاده از انرژيافزاش ا هایی برايسازمان تالش

                            کند.                                      می تجدیدپذیر 

  شوند.خطرات مرتبط با آب ارزیابی و مستند می - الف

  شوند.شود اهداف نظارتی بر آب تعیین میجائیکه وضعیت خطرات مرتبط با آب شدید ارزیابی می - ب

  شود.مصرفی به ازاء هر گردشگر/شب هر منبع کنترل و مدیریت میآب  -ج

  شوند.رسانند استفاده میتجهیزات و عملکردهایی که مصرف آب را به حداقل می - د

گذار نبوده و تأثیرهاي محیطی گیرد که قبالً بر جریانآب از یک منبع پایدار و قانونی سرچشمه می - ه
  هم وجود ندارد.گذاري آن در آینده تأثیراحتمال 

  شوند.آثار انباشتی گردشگري بر موقعیت منابع آب در نظر گرفته می - و

  اهدافی براي کاهش مصرف آب وجود دارد. - ز

  شود.به کارکنان و مهمانان راهنمایی دربارة به حداقل رساندن مصرف آب داده می -ح

  

  حفظ آب                                                                      -4-1د 
ه با توجه ب مصرف آبشوند خطرات مرتبط با آب ارزیابی می

دن هایی براي به حداقل رسانشود و گامگیري مینوع آن اندازه
به روشی تهیۀ موجودي آب  شود.مصرف کل برداشته می

 هاي محیطینامطلوب بر جریان تأثیرو شود پایدار انجام می
 نددر مناطقی که با سطح باالیی از خطر آب مواجه هست ندارد.

 شوند.اهداف مبتنی بر متن  نظارت بر آب تعیین و پیگیري می
                                                             

یکاهش آلودگ 2د    
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  شود. اي کنترل و مدیریت میغیرمستقیم گازهاي گلخانهکل نشر مستقیم و  - الف

    شود./شب کنترل و مدیریت میگردشگر  به ازاءاکسیدکربن دي - ب

منابع از همۀ  آن و کاهش قابل توجه ساالنهاي نشر گازهاي گلخانهاقدامات عملی براي اجتناب از  -ج
  شود.توسط سازمان انجام و کنترل می

  رود.جبران کربن جائیکه عملی باشد به کار میهاي مکانیسم - د

 

  اي نشر گازهاي گلخانه -1-2د 

اي                                                                                                                      بخش قابل توجه نشر گازهاي گلخانه
شناسایی و  شوندکنترل میاز همۀ منابعی که توسط سازمان 

 هایی برايفرایندشود و گیري میدر صورت امکان اندازه
جبران  .شودبه حداقل رساندن آنها اجرا می اجتناب یا

  نیز مورد حمایت است. سازمان باقیماندة نشر 

 

ترك هاي حمل و نقل جایگزین (دوستدار طبیعت) براي رسیدن به مقصد، اطالعات دربارة گزینه - الف
  شود  مقصد و در طول مدت بازدید از مقصد در اختیار مشتریان گذاشته می

هاي حمل و نقل جایگزین (به طور مثال اجارة دوچرخه، استفادة اشتراکی از اتومبیل و سوار گزینه - ب
  شود.براي مهمانان و کارکنان فراهم و تسهیل میکردن و رساندن دیگران) 

  هاي حمل و نقل پایدارتر مورد توجه هستند.گزینه بازارهاي قابل دسترسی با -ج

به حداقل هایی براي روزانه روشبراي انجام امور کنندگان محلی مورد توجه هستند و عرضه - د
 شوند.جستجو میرساندن استفاده از حمل و نقل 

  حمل و نقل -2-2د 
سازمان به دنبال کاهش وابستگی به حمل و نقل و فعاالنه در  

تر و داراي منابع هاي پاكاستفاده از جایگزین پی تشویق
و همچنین  کنندگانعرضهموثرتر توسط مشتریان، کارکنان، 

 در عملکرد خودش است. 

-دفع میدر صورتبکه در دسترس باشد یید دولتی یا شهري فاضالب در سیستم تصفیۀ مورد تأ - الف
  شود.

اگر سیستم تصفیه فاضالب شهري در دسترس نباشد سیستمی در محل براي تصفیه فاضالب  - ب
 تأثیرو اطمبنان وجود دارد که وجود دارد (که ملزومات کیفی بین المللی تصفیه فاضالب را دارد) 

  نامطلوب بر جمعیت و محبط زیست محلی ندارد.

  

  فاضالب -3-2د 
از شستشو)، به  ري (آب حاصلفاضالب، شامل آب خاکست

نامطلوب بر  تأثیرشود و بدون داشتن طور مؤثر تصفیه می
جمعیت و محیط زیست محلی به شکل ایمن مجدداً رها یا 

  شود.استفاده می



    GSTC Criteria & Indicators   
Hotels and Tour Operators 

 
 

13 
 

www.gstcouncil.org 

نماگرها  معیارها                                                                        

  شود. حجم زبالۀ جامد دفع شده به ازاء گردشگر/شب کنترل و مدیریت می - الف

  برنامه مدبریت زبالۀ جامد وجود دارد. - ب

مدیریت زبالۀ جامد دربرگیرندة اقدامات عملی براي کاهش، جداسازي و استفادة مجدد با برنامه  -ج
  بازبافت زبالۀ غذا است.

 تأثیروجود دارد که و شواهدي شود انجام می توسط دولت یا تجهبزات مورد تاببد دفع زباله - د
  ندارد. و جمعیت محلی بر محیط زیست نامطلوبی 

هاي و اهدافی براي به حداقل رساندن زباله شودمی گیريشوند اندازهدفع میهایی که زبالهانواع  - ه
  منتقل نشده وجود دارد.

  شود. به مشتریان و کارکنان راهنمایی براي به حداقل رساندن زباله داده می - و

  پسماند جامد -4-2د 

هایی براي کاهش مکانیسمشود گیري میاندازه قدار زبالهم 
جائیکه کاهش عملی نیست براي بازیافت و استفادة و در زباله 

 تأثیر زباله. هرگونه دفع باقیماندة شوداجرا می مجدد از آنها
  نامطلوبی بر جمعیت و محیط زیست محلی ندارد.

 

  شود.نیز نگهداري میهاي اطالعات ایمنی ماده برگهبک فهرست از مواد مضر ایجاد شده است  و  - الف

  شود.هایی که دوستدار طبیعت انجام میبراي فراهم کردن جایگزیناقدامات عملی  - ب

بق با استانداردهاي مناسب ذخیره اي هستند، مطابه صورت فله مواد شیمیایی، خصوصاً آنهایی که -ج
  شوند.و به کار برده می

-بازدیدکنندگان دربارة استفاده شخصی از موادي که براي محیط زیست محلی مضر محسوب می - د
  هاي سمی).کنندهها و دفعشوند (مانند ضدآفتابشوند مطلع می

  مواد مضر -5-2د 
- ها، ضدعفونیها، رنگکشاستفاده از مواد مضر شامل آفت

رسد و کننده به حداقل میهاي استخر شنا و مواد پاكکننده
ضرر در صورت دسترسی با محصوالت و فرایندهاي بی

مواد  و دفع لمس، استعمالسازي، شوند. ذخیرهجایگزین می
  شوند.شیمیایی به شکل صحیح مدیریت می

  شوند.منابع بالقوه آلودگی فهرست شده در نماگر، بازبینی و شناسایی می - الف 
  
  شوند.منابع بالقوه آلودگی فهرست شده در نماگر، کنترل می  - ب 

  
اقدامات عملی براي به حداقل رساندن آلودگی ناشی از منابع فهرست شده در نماگر  و درجائیکه     -ج 

  شودممکن باشد براي محو آن انجام می
  
 

  به حداقل رساندن آلودگی - 6-2د 
هاي هایی را براي به حداقل رساندن آلودگیسازمان، فعالیت

کنندة الیۀ تهیناشی از صدا، نور، زهاب، فرسایش، ترکیبات 
 دهد.هاي هوا، آب و خاك انجام میازن و آالینده

ها و مناظرحفظ تنوع زیستی، اکوسیستم 3د    
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سازمان آگاهی دربارة مناطق حفاظت شدة طبیعی و مناطق داراي ارزش تنوع زیستی باال را  - الف
  کند.ثابت می

  کند.را فراهم و ثبت می سازمان حمایت پولی براي حفظ تنوع زیستی در مناطق محلی - ب

سازمان حمایت به شکل ارائه کاال و خدمات و دیگر اشکال حمایت را براي حفظ تنوع زیستی در  -ج
  کند.مناطق محلی فراهم و ثبت می

  شوند.اي براي حفظ تنوع زیستی مدیریت میها به شکل فعاالنهدارایی - د

شود کاهش ها میبه حیات وحش و سکونتگاهسازمان آگاه است و فعالیتی را که موجب خسارت  - ه
  دهد.می

  شود.درجائیکه خسارتی به وجود آمده باشد ترمیم آن انجام می - و

  شود.اقدامات عملی براي تشویق بازدیدکنندگان به حمایت از حفظ تنوع زیستی انجام می - ز

 کند.هاي غیردولتی فعال در حفاظت مشارکت میسازمان با تشکل -ح

  حفظ تنوع زیستی - 1- 3د 
سازمان از حفظ تنوع زیستی حمایت و از طریق مدیریت 

اي به کند. توجه ویژهمناسب مستغالتش در آن مشارکت می
مناطق حفاظت شدة طبیعی و مناطق داراي ارزش باالیی در 

هاي شود. هر گونه اختاللی در اکوسیستمتنوع زیستی می
یک مشارکت شود و طبیعی به حداقل رسانده و ترمیم می
  جبرانی در مدیریت حفاظت وجود دارد.

   

  شود.ها براي احتمال وجود هر گونۀ مهاجم کنترل میمکان - الف

شوند یا هاي مهاجم وارد نمیشود تا اطمینان حاصل شود که گونهاقدامات عملی انجام می - ب
  کنند.گسترش پیدا نمی

  هاي مهاجم وجود دارد.اي براي ریشه کن کردن و کنترل گونهبرنامه -ج

 شود.هاي بومی بازبینی میزیباسازي مکان براي در نظر گرفتن استفاده از گونه - د

  هاي مهاجمگونه -2- 3د 

هاي مهاجم سازمان اقداماتی براي جلوگیري از ورود گونه 
پذیر هاي بومی در هرجائیکه امکاندهد. گونهبیگانه انجام می

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

 

  کند.سازمان آگاه است و راهنماهاي موجود براي بازدید گردشگران از اماکن طبیعی را اجابت می - الف

  شوند.راهنماها در زمان انجام بازدیدها و اطالعات دادن به مهمانان استفاده می - ب

اندازي/شناسایی موضوعات مرتبط با بازدید از براي راه هاي محلی فعال در حفاظتسازمان با بدنه -ج
    کندمشارکت می اماکن خاص

  بازدیدها از اماکن طبیعی - 3- 3د 
راهنماهاي مناسبی را براي مدیریت و پیشبرد  سازمان

بازدیدها از اماکن طبیعی به منظور به حداقل رساندن آثار 
   سوء و به حداکثر رساندن کیفیت تجربۀ بازدیدکننده دارد.



    GSTC Criteria & Indicators   
Hotels and Tour Operators 

 
 

15 
 

www.gstcouncil.org 

نماگرها  معیارها                                                                        

المللی مرتبط با تعامل با هاي موجود محلی، ملی و بیننامهسازمان آگاه است و راهنماها و آیین - الف
  کند.شامل تماشاي حیات وحش را اجابت میحیات وحش 

سازمان در توسعه و اجراي راهنماها و اصول محلی براي تعامل با حیات وحش شامل تماشاي  - ب
  کند.در صورتیکه نیاز باشد، بر اساس توصیه خبرگان حیات وحش مشارکت می و حیات وحش،

د مگر اینکه به طور خاص به وسیله تعامالت با حیات وحش، مخصوصاً غذا دادن، نباید مجاز باش -ج
المللی داراي ضمانت اجرا باشد یا جاییکه استانداردها موجود نیستند استانداردهاي پذیرفته شده بین

  هاي افراد خبره در حیات وحش راهنمایی شود.تو سط توصیه

  شود.اقداماتی براي به حداقل رساندن اختالل در حیات وحش انجام می - د

  گیرد.بر سالمت حیات وحش به طور مرتب کنترل و مورد توجه قرار میات تأثیر - ه

  تعامالت با حیات وحش  -4- 3د 
در راستاي لحاظ  آزاد و پرسه زننده، تعامل با حیات وحش 

مدیریت  غیرمزاحمبه صورت مسئوالنه و کردن آثار انباشتی، 
- بر زیست شده است تا از آثار نامطلوب بر حیوانات مرتبط و 

    اجتناب شود. پذیري و رفتار جمعیت در طبیعت وحشی
 

  کند.هاي مرتبط با حیات وحش تسخیر شده را اجابت مینامهسازمان آگاه است و قوانین و آیین - الف

-راهنماهاي موجود براي فعالیت گردشگري خاص دربرگیرندة حیات وحش تسخیر شده اجرا می - ب
  شوند.

-ها و تجارب مناسب را دارند و در همۀ زمینهتسخیر شده، صالحیتکارکنان مسئول حیات وحش  -ج
  ها جواز دارند.

  کند.هاي مرتبط با آسایش حیوانات را اجابت مینامهسازمان آگاه است و قوانین و آیین - د

  شود.بازرسی مرتبی از شرایط و سکنی گزیدن حیات وحش انجام می - ه

 شود.و رفتار حیوانات بومی انجام میبازرسی مرتبی از شرایط، سکنی گزیدن  - و

  آسایش حیوان - 5- 3د 

شود، پرورش داده اي از حیوانات وحشی گرفته نمیهیچ گونه 
توسط به  جزء   شود،شود یا به شکل اسارت نگهداري نمینمی

- فعالیتاند براي افراد مجاز که به شکل مناسب تجهیز شده

- و بینهایی که به شکل صحیح در انطباق با قوانین محلی 

اند. در اسکان دادن، مراقبت و رسیدگی المللی قانونمند شده
به حیوانات وحشی و اهلی باالترین سطح از استانداردهاي 

  شود.  آسایش حیوانات رعایت می
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  کند.را اجابت می تجارت حیات وحشدرو و هاي مرتبط با نامهسازمان آگاه است و قوانین و آیین - الف

داد و ستد و همچنین از لزوم اجتناب هاي مرتبط با درو، مصرف، نامهبازدیدکنندگان دربارة آیین - ب
هاي در معرض خطر حیات وحش فهرست هاي مشتق از گونهمحصوالت/سوغاتی از خرید غیرقانونی

هاي در المللی داد و ستد گونهده بینمعاهیا  3المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بینشده توسط 
  شوند.است مطلع می 4معرض خطر

دهد که دانش شی از رویکرد حفاظتی را تشکیل میدر جائیکه شکار قانونی است این فعالیت بخ -ج
  شود.شود و سختگیرانه اجرا میبنیان است به شکل درست مدیریت می

  

  درو کردن و تجارت حیات وحش - 6- 3د 

حیات وحش درو، مصرف، در معرض نمایش، فروش هاي گونه 
گیرند مگر به عنوان قسمتی از یک یا داد و ستد قرار نمی

دهد بکارگیري آنها پایدار و فعالیت قانونمند که اطمینان می
  المللی است.   مطابق قوانین محلی تا بین
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