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املدونة العاملية آلداب السياحة
تــم اعتامدهــا مبوجــب الق ـرار(  A/RES/406 (XIIIالصــادر عــن الجمعيــة
العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة التــي انعقــدت يف ســانتياغو ،تشــييل ،يف
الفــرة  27أيلول/ســبتمرب  1ترشيــن األول/أكتوبــر . 1999
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مقــدمــة
نحــن أعضــاء منظمــة الســياحة العامليــة ،ممثــي صناعــة الســياحة
يف العــامل ،منــدويب الــدول واألقاليــم واملشــاريع واملؤسســات
والهيئــات التــي اجتمعــت يف الجمعيــة العامــة للمنظمــة يف
ســانتياغو ،تشــييل ،يف هــذا اليــوم األول مــن ترشيــن األول/أكتوبــر
.1999
إذ نؤكــد مــن جديــد األهــداف التــي نصــت عليهــا املــادة  3مــن
النظــام األســايس ملنظمــة الســياحة العامليــة ،وإذ نــدرك مــا لهــذه
املنظمــة مــن “دور مركــزي وحاســم” ،أقرتــه الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة ،يف تنشــيط الســياحة وتنميتهــا ،من أجل املســاهمة

يف التنميــة االقتصاديــة والتفاهــم الــدويل والســام والرفاهيــة
واالحـرام العاملــي لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وتوفريهــا
للجميــع دون متييــز مــن حيــث العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو
الديــن.
وإذ نؤمــن إميانــا راســخاً بــأن الســياحة ،مــن خــال مــا تحدثــه
مــن اتصــاالت مبــارشة وعفويــة غــر متأثــرة بوســائط اإلعــام،
بــن رجــال ونســاء ينتمــون لثقافــات مختلفــة ويتبعــون أســاليب
حيــاة متباينــة ،متثــل قــوة حيويــة إلحــال الســام وعامــا لتعزيــز
الصداقــة والتفاهــم بــن شــعوب العــامل.
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وعم ـاً مبنطــق التوفيــق بــن حاميــة البيئــة والتنميــة االقتصاديــة
ومحاربــة الفقــر عــى نحــو مســتدام ،وفقــا ملــا توصلــت إليــه األمم
املتحــدة يف ”قمــة األرض“ التــي عقــدت يف ريــو دي جانــرو يف عــام
 ،1992وملــا تجــى يف جــدول أعــال القــرن الحــادي والعرشيــن
الــذي اعتمــده املؤمتــر ،املدونــة العامليــة آلداب الســياحة.
وإذ نأخــذ يف الحســبان النمــو الرسيــع واملســتمر الــذي تحقــق يف
املــايض أو الــذي يتوقــع تحقيقــه يف املســتقبل املنظــور للنشــاط
الســياحي ،ســواء كان ذلــك لألغــراض الرتفيهيــة أو التجاريــة أو
الثقافيــة أو الدينيــة أو الصحيــة ،والتأثــر الشــديد لهــذا النمــو،

ســواء كان إيجابيــا أم ســلبيا ،عــى البيئــة واالقتصــاد واملجتمــع يف
كل مــن الــدول املصــدرة واملســتقبلة ،وعــى املجتمعــات املحليــة
والســكان األصليــن ،وكذلــك عــى العالقــات والتجــارة الدوليــة.
وســعياً لتنشــيط ســياحة مســؤولة ومســتدامة تكــون يف متنــاول
الجميــع ،يف إطــار حــق كل فــرد يف اســتخدام وقــت الفــراغ
يف الرتفيــه أو الســفر ،مــع احــرام مــا تختــاره الشــعوب كافــة
ملجتمعاتهــا.
واقتناعـاً مــع ذلــك بــأن صناعــة الســياحة يف العــامل ككل تســتطيع
أن تحقــق الكثــر مــن املكاســب بالعمــل يف بيئــة تشــجع اقتصــاد
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الســوق واملشــاريع الخاصــة والتجــارة الحــرة ،وتتيــح التوصــل عــى
أفضــل وجــه إىل آثارهــا النافعــة يف خلــق الــروة وإيجــاد فــرص
العمــل.
وانطالقــا مــن اقتنــاع راســخ بــأن الســياحة املســؤولة املســتدامة ال
تتعــارض مــع التحــرر املطــرد يف الــروط التــي تخضــع لهــا التجــارة
يف الخدمــات ،والتــي تعمــل مشــاريع هــذا القطــاع يف ظلهــا ،وذلــك
رشيطــة احـرام عــدد مــن املبــادئ وااللتـزام بقواعــد معينــة ،وبــأن
مــن املمكــن التوفيــق يف هــذا القطــاع مــا بــن االقتصــاد والبيئــة،
وبــن البيئــة والتنميــة ،وبــن االنفتــاح عــى التجــارة العامليــة
وحاميــة الهويــة االجتامعيــة والثقافيــة.

وإذ نأخــذ يف اإلعتبــار أنــه وفقــا لهــذا النهــج تقــع عــى جميــع
أصحــاب املصلحــة يف تنميــة الســياحة ،مــن ســلطات وطنيــة
وإقليميــة ومحليــة ،ومشــاريع ومؤسســات أعــال ،والعاملــن يف
هــذا القطــاع ،واملنظــات غــر الحكوميــة ،وكافــة أنــواع الهيئــات
التــي تنتمــي إىل صناعــة الســياحة ،وكذلــك املجتمعــات املحليــة
املضيفــة ،ووســائل اإلعــام والســياح أنفســهم ،مســؤوليات متباينــة
وإن كانــت مرتابطــة ،مــن حيــث التنميــة الفرديــة واملجتمعيــة
للســياحة ،وأن تدويــن حقــوق وواجبــات كل منهــم سيســهم يف
تحقيــق هــذا الهــدف.
والتزامــا منــا باألهــداف التــي تســعى منظمــة الســياحة العامليــة

9

لتحقيقهــا منــذ اعتــاد جمعيتهــا العامــة املنعقــدة يف اســطنبول يف
ســنة  1997للق ـرار رقــم ( 364د  )12فيــا يتعلــق بإيجــاد رشاكــة
حقيقيــة بــن أصحــاب املصلحــة يف التنميــة الســياحية بالقطاعــن
العــام والخــاص ،وحرصــا عــى التوســع يف مثــل هــذه الرشاكــة
وهــذا التعــاون بانفتــاح وتــوازن ،ليشــمل العالقــات بــن الــدول
املصــدرة واملســتقبلة وصناعاتهــا الســياحية.
ومتابعــة ملــا نــص عليــه إعــان مانيــا لعــام  1980عــن الســياحة
العامليــة ،وإعــان مانيــا لعــام  1997عــن التأثــر االجتامعــي
للســياحة ،وكذلــك ميثــاق الحقــوق الســياحية ومدونــة الســائح
املعتمــدة يف صوفيــا عــام  1985برعايــة منظمــة الســياحة العامليــة.

وإذ نعتقــد مــع ذلــك بــرورة اســتكامل هــذه الصكــوك مبجموعــة
مــن املبــادئ الالزمــة لتفســرها وتطبيقهــا ،بحيــث يســتطيع
أصحــاب املصلحــة يف التنميــة الســياحية االلت ـزام بهــا يف ســلوكهم
يف مطلــع القــرن الحــادي والعرشيــن.
وإذ نســتخدم يف نطــاق الصــك الحــايل التعاريــف والتصنيفــات
التــي تنطبــق عــى الســفر ،خصوصــا مفهــوم “الزائــر” و“الســائح”
و “الســياحة” التــي أخــذ بهــا املؤمتــر الــدويل املنعقــد يف أوتــاوا يف
الفــرة مــن  24إىل  28حزيران/يونيــو  ،1991والتــي أقرتهــا لجنــة
اإلحصــاءات التابعــة لألمــم املتحــدة يف دورتهــا الســابعة والعرشين,
وإذ نشــر بوجــه خــاص إىل الصكــوك اآلتيــة:
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•اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان الصــادر يف  10كانــون األول/
ديســمرب .1948
•العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
الصــادر يف  16كانــون األول/ديســمرب .1966
•العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية الصــادر يف 16
كانــون األول/ديســمرب .1966
•اتفاقيــة وارســو بشــأن النقــل الجــوي بتاريــخ  12ترشيــن األول/
أكتوبــر .1929
•اتفاقيــة شــيكاغو بشــأن الطــران املــدين الــدويل بتاريــخ 7
كانــون األول/ديســمرب  ،1944واتفاقيــات طوكيــو والهــاي

ومونرتيــال بهــذا الشــأن.
•اتفاقيــة التســهيالت الجمركيــة للســياحة بتاريــخ  4متوز/يوليــو
 1954والربوتوكــول الخــاص بهــا.
•اتفاقيــة حاميــة ال ـراث الثقــايف والطبيعــي بتاريــخ  23ترشيــن
الثــاين نوفمــر .1972
•إعــان مانيــا بشــأن الســياحة العامليــة بتاريــخ  10ترشيــن
األول /أكتوبــر .1980
•ق ـرار الجمعيــة العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة يف دورتهــا
السادســة املنعقــدة يف صوفيــا باعتــاد ميثــاق الحقــوق
الســياحية مدونــة الســائح بتاريــخ  26أيلول/ســبتمرب .1985
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•اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ  26كانون الثاين/يناير .1990
•ق ـرار الجمعيــة العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة يف دورتهــا
التاســعة املنعقــدة يف بوينوســأيريس بشــأن تيســرات الســفر
وســامة وأمــن الســائحني ،بتاريــخ  4ترشيــن األول/أكتوبــر
.1991
•إعــان ريــو دي جانــرو بشــأن البيئــة والتنميــة بتاريــخ 13
حزيران/يونيــو .1992
•االتفاقيــة العامــة لتجــارة الخدمــات بتاريــخ  15نيســان/أبريل
.1994
•اتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ  6كانون الثاين/يناير .1995

•ق ـرار الجمعيــة العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة يف دورتهــا
الحاديــة عــرة املنعقــدة بالقاهــرة بشــأن منــع الســياحة
الجنســية املنظمــة بتاريــخ  22ترشيــن األول/أكتوبــر .1995
•إعــان ســتوكهومل بتاريــخ  28آب  /اغســطس  1996ضــد تجــارة
االســتغالل الجنــي لألطفــال ،إعــان مانيــا بشــأن التأثــر
االجتامعــي للســياحة بتاريــخ  22أيار/مايــو .1997
•االتفاقيــات والتوصيــات التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل
الدوليــة يف مجــال االتفاقــات الجامعيــة وحظــر الســخرة وعاملة
األطفــال والدفــاع عــن حقــوق الســكان األصليــن واملســاواة يف
املعاملــة وعــدم التمييــز يف مواقــع العمــل.
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نؤكــد الحــق يف الســياحة وحريــة تنقــل الســائحني ،ونعلــن
عــن رغبتنــا يف تعزيــز نظــام ســياحي عاملــي منصــف ومســؤول
ومســتدام يعــود بالنفــع عــى كافــة قطاعــات املجتمــع يف ظــل
اقتصــاد دويل متحــرر ومنفتــح ،ونعلــن رســمياً قبولنــا للمبــادئ
التاليــة للمدونــة العامليــة آلداب الســياحة:
املادة األوىل
إســهام الســياحة فــي التفاهــم واالحتــرام
المتبــادل بيــن الشــعوب والمجتمعــات:
1.1يشــكل التفاهــم وتعزيــز القيــم األخالقيــة املتعــارف عليهــا بــن

البــر ،إضافــة إىل التســامح واحــرام تنــوع العقائــد الدينيــة
والفلســفية واألخالقيــة ،أساســا للســياحة املســوؤلة ونتيجــة لها.
لــذا ينبغــي ألصحــاب املصلحــة يف التنمية الســياحية وللســائحني
أنفســهم مراعــاة التقاليــد والعــادات االجتامعيــة والثقافيــة
لكافــة الشــعوب ،مبــا فيهــا األقليــات والســكان األصليــون
واالع ـراف بقيمتهــا.
2.2ينبغــي القيــام باألنشــطة الســياحية عــى نحــو ينســجم مــع
خصائــص وتقاليــد األقاليــم والــدول املضيفــة ويحــرم قوانينهــا
وأعرافهــا وعاداتهــا.
3.3ينبغــي أن تتعـ ّرف املجتمعــات املضيفــة واملشــتغلني بالســياحة
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محليــا عــى الســائحني الذيــن يزورونهــم وأن تحرتمهــم وأن
تتعــ ّرف عــى أســاليب حياتهــم وأذواقهــم وتوقعاتهــم ،علــا
بــأن تعليــم وتدريــب املشــتغلني بالســياحة يســهم يف حســن
اســتقبال الســائحني عــى النحــو الالئــق بهــم.
4.4عــى الســلطات العامة حامية الســائحني والزائريــن وممتلكاتهم،
وعليهــا أن تــويل اهتاممــا خاصــا لســامة الســائحني األجانــب
بحكــم وضعهــم الــذي يســهل فيــه تعرضهــم للخطــر ،كــا
عليهــا أن تس ـ ّهل اســتخدام وســائل الحصــول عــى املعلومــات
والوقايــة واألمــن والتأمــن واملســاعدة التــي يحتاجــون إليهــا.
كــا ينبغــي أن املدونــة العامليــة آلداب الســياحة  8تــدان

بشــدة أيــة هجــات أو اعتــداءات أو عمليــات خطــف أو
تهديــد للســياحة أو املشــتغلني بهــا واملعاقبــة عليهــا بشــدة،
وفقــا للقوانــن الوطنيــة ،وكذلــك بالنســبة ألي تخريــب متعمــد
للمرافــق الســياحية أو لعنــارص الــراث الثقــايف أو الطبيعــي.
5.5ينبغــي للســائحني والزائريــن أثنــاء ســفرهم عــدم ارتــكاب أي
فعــل إجرامــي أو أي فعــل يعــد إجراميــا وفقــا لقوانــن الدولــة
التــي يزورونهــا ،وينبغــي أن ميتنعــوا عــن اتبــاع أي ســلوك
يعتــر الســكان املحليــون أنــه عــدايئ أو مــؤذ أو يحتمــل أن
يحــدث أرضارا بالبيئــة املحليــة ،وينبغــي لهــم االمتنــاع كذلــك
عــن كل أنــواع االتجــار باملخــدرات غــر املرشوعــة أو األســلحة
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أو اآلثــار أو الكائنــات املحميــة أو املنتجــات واملــواد الخطــرة أو
املحظــورة مبقتــى الترشيعــات الوطنيــة.
6.6عــى الســائحني والزائريــن ،قبــل املغــادرة ،مســؤولية التعــرف
عــى خصائصالــدول التــي يعتزمــون زيارتهــا ،كــا يجــب عليهــم
مراعــاة املخاطــر الصحيــة واألمنيــة التــي قــد تكــون موجــودة
عنــد ســفرهم إىل خــارج مــكان إقامتهــم املعتــاد ،والتــرف
تجاههــا بطريقــة متكّنهــم مــن تقليــل تلــك املخاطــر إىل حدهــا
األدىن.

املادة الثانية
السياحة كأداة لل ُرقي الفردي والجماعي:
1.1يرتبــط النشــاط الســياحي ،عــادة ،بالراحــة واالســتجامم
والرياضــة وبكونــه ســبيال إىل الثقافــة والطبيعــة ،لــذا ينبغــي
أن يراعــى يف التخطيــط لهــا ومامرســتها أنهــا وســيلة متميــزة
للرقــي عــى املســتوى الفــردي والجامعــي؛ وعنــد مامرســة هــذا
النشــاط بعقليــة متفتحــة تصبــح الســياحة عنــرا ال مثيــل
لــه للتعلــم والتســامح والتع ـ ّرف عــى االختالفــات القامئــة بــن
الشــعوب والثقافــات والتنــوع فيــا بينهــا.
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2.2ينبغــي أن تراعــي األنشــطة الســياحية املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،خصوصــا الحقــوق الفرديــة
للمجمـوعـــات األكـــر قابليــة للتعـــــرض لألخطـــار ،السيمـــا
األطفـــال والشــيوخ واملعاقــن واألقليــات العرقيــة والســكان
األصليــن.
3.3يتعــارض اســتغالل البــر بــأي شــكل مــن األشــكال ،خصوصــا
االســتغالل الجنــي ،مــع األهــداف األساســية للســياحة ،ويعــد
إنــكارا لهــا الســيام إذا اســتهدف األطفــال .وينبغــي ،وفقــا
للقانــون الــدويل ،محاربــة هــذا االســتغالل بــكل قــوة مــن
خــال التعــاون بــن جميــع الــدول املعنيــة ،وأن تعاقــب عليــه

الترشيعــات الوطنيــة لــكل مــن الــدول املضيفــة والــدول التــي
ينتمــي إليهــا مرتكبــو هــذه األعــال حتــى لــو كانــت قــد
حدثــت بالخــارج.
4.4الســفر لألغ ـراض الدينيــة والصحيــة وألغراضالتعليــم والتبــادل
الثقــايف واللغــوي مــن أشــكال الســفر املفيــدة عــى نحــو خــاص،
وهــي جديــرة بالتشــجيع.
5.5ينبغــي أيضــا التشــجيع عــى أن تتضمــن املناهــج التعليميــة
بيانــا بأهميــة مــا يتبادلــه الســائحون وبجــدوى الســياحة
اقتصاديــا واجتامعيــا وثقافيــا ،فضــا عــن بيــان مخاطرهــا.
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املادة الثالثة
السياحة عامل للتنمية المستدامة:
1.1ينبغــي لجميــع أصحــاب املصلحــة يف التنميــة الســياحية حاميــة
البيئــة الطبيعيــة ،بقصــد تحقيــق منــ ّو اقتصــادي متواصــل
ومســتدام يتجــه نحــو تلبيــة احتياجــات وتطلعــات الجيــل
الحــايل واألجيــال القادمــة بصــورة عادلــة.
2.2ينبغــي للســلطات العامــة الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة إعطــاء
األولويــة وتشــجيع كافــة أشــكال التنميــة الســياحية التــي تؤدي
إىل صــون املــوارد الشــحيحة والقيمــة ،خصوصــا امليــاه والطاقــة،

وأن تتجنــب بقــدر اإلمــكان اإلنتــاج الــذي يخلــف النفايــات.
3.3ينبغــي العمــل عــى توزيــع تدفقــات الســياح مــن حيــث
الزمــان واملــكان ،خصوصــا مــا ينجــم عــن األجــازات مدفوعــة
األجــر وعطــات املــدارس ،والتوصــل إىل تــوازن أفضــل يخفــف
ضغــط النشــاط الســياحي عــى البيئــة ويعــزز أثــره املفيــد عــى
صناعــة الســياحة واالقتصــاد املحــي.
4.4ينبغــي أن يراعــى يف تصميــم البنية األساســية للســياحة ويف برمجة
األنشــطة الســياحية رضورة حاميــة الـراث الطبيعــي املؤلــف مــن
النظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي وحاميــة مــا يف الحيــاة الربيــة
مــن كائنــات معرضــة للخطــر ،كــا ينبغــي ألصحــاب املصلحــة
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يف التنميــة الســياحية ،الســيام املشــتغلني بالســياحة ،أن يتقبلــوا
فرضحــدود وقيــود عــى األنشــطة التــي يقومــون بهــا ،والســيام إذا
كانــت هــذه تتــم يف مناطــق ذات حساســية خاصــة مثــل املناطــق
الصحراويــة أو القطبيــة أو يف أعــايل الجبــال واملناطــق الســاحلية
والغابــات االســتوائية أو األرايض الرطبــة ،وهــي مناطــق مالمئــة
إليجــاد املحميــات الطبيعيــة أو مناطــق محميــة.
5.5مــن املســلم بــه أن ســياحة الطبيعــة والســياحة البيئية يســهامن
يف إث ـراء املســتوى الســياحي والنهــوض بــه ،بــرط احرتامهــا
للــراث الطبيعــي وللســكان املحليــن وحاميتهــا للطاقــة
االســتيعابية للمواقــع.

املادة الرابعة
الســياحة كمســتخدم لتـراث اإلنســانية الثقافــي
وكمســاهم فــي تعزيــزه:
1.1املــوارد الســياحية جــزء مــن تراثالبرشيــة املشــرك؛ للمجتمعــات
التــي تقــع تلــك املــوارد يف أراضيهــا حقوقهــا وواجباتهــا الخاصــة
يف هــذا الصــدد.
2.2ينبغــي تنفيــذ السياســات والنشــاطات الســياحية عــى نحــو
يســمح باحــرام الــراث الفنــي واألثــري والثقــايف واملحافظــة
عليــه ونقلــه لألجيــال القادمــة ،كــا ينبغــي بــذل عنايــة
خاصــة لحفــظ األبنيــة التاريخيــة واألماكــن املقدســة واملتاحــف
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وكذلــك املواقــع األثريــة والتاريخيــة مــع تهيئتهــا بقــدر اإلمــكان
لزيــارات الســائحني .وينبغــي أيضــا تشــجيع إطــاع الجمهــور
عــى املمتلــكات الثقافيــة واألبنيــة التاريخيــة ذات امللكيــة
الخاصــة مــع احـرام حقــوق مالكيهــا ،وكذلــك املبــاين الدينيــة،
دون إخــال باالحتياجــات العاديــة للعبــادة فيهــا.
3.3ينبغــي اســتخدام املــوارد املاليــة الناتجــة عــن زيــارة املواقــع
الثقافيــة واألبنيــة التاريخيــة ،أو جــزء منهــا عــى األقــل ،يف
حفــظ وصــون وتنميــة وتزيــن هــذا الــراث.
4.4ينبغــي أن يتــم تخطيــط النشــاط الســياحي بأســلوب يســمح
للمنتجــات الثقافيــة والحــرف والــراث الشــعبي بــأن تبقــى

وتزدهــر بــدال مــن أن يــؤدي بهــا إىل التدهــور واالبتــذال.
املادة الخامسة
الســياحة نشــاط نافــع للــدول والمجتمعــات
المحليــة المضيفــة:
1.1ينبغــي أن يشــارك الســكان املحليــون يف األنشــطة الســياحية
ويف املنافــع االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة الناجمــة عنهــا،
خصوصــا فيــا توجــده مــن فــرص عمــل مبــارشة وغــر مبــارشة.
2.2ينبغــي تطبيــق السياســات الســياحية بأســلوب يســهم يف رفــع
مســتوى معيشــة ســكان األقاليــم املضيفــة ويلبــي احتياجاتهــم،
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ومــن ثــم ينبغــي أن يهــدف النهــج التخطيطــي واملعــاري
للمنتجعــات الســياحية وأماكــن اإلقامــة وأســلوب تشــغيلها
إىل دمجهــا بقــدر اإلمــكان يف النســيج االقتصــادي واالجتامعــي
املحــي ،وإعطــاء األولويــة يف حالــة تســاوي املهــارات للقــوى
العاملــة املحليــة.
3.3ينبغــي توجيــه عنايــة خاصــة للمشــاكل التــي تعــرض املناطــق
الســاحلية والجــزر واألقاليــم الريفيــة والجبليــة شــديدة التأثــر
والتــي متثــل الســياحة بالنســبة لهــا فرصــة نــادرة للتنميــة يف
مواجهــة تقلــص النشــاطات االقتصاديــة التقليديــة.
4.4ينبفــي للمشــتغلني بالســياحة ،ال ســيام املســتثمرين منهــم،

الذيــن يخضعــون للقوانــن الصــادرة عــن الســلطات العامــة ،أن
يقومــوا بإج ـراء دراســات عــن أثــر مشــاريعهم التنمويــة عــى
البيئــة ومحيطهــا الطبيعــي ،كــا ينبغــي لهــم تقديــم بيانــات
واضحــة وموضوعيــة عــن برامجهــم املســتقبلية وتأثرياتهــا
املتوقعــة ،وتعميــق الحــوار مــع الســكان املعنيــن حــول
مضمــون هــذه الربامــج.
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املادة السادسة
التزامــات أصحــاب المصلحــة فــي التنميــة
الســياحية:
1.1يلتــزم املشــتغلون بالســياحة بتوفــر معلومــات موضوعيــة
وصادقــة للســائحني عــن األماكــن التــي يقصدونهــا وعــن
ظــروف ســفرهم واســتقبالهم وإقامتهــم .كــا ينبغــي لهــم
التأكــد مــن أن رشوط التعاقــد املقرتحــة عــى عمالئهــم مفهومة
وواضحــة فيــا يتعلــق بطبيعــة وأســعار وجــودة الخدمــات
التــي يلتزمــون بتقدميهــا ،وبالتعويــض املــايل الــذي يدفعونــه يف
حالــة اإلخــال بالتعاقــد مــن جانبهــم.

2.2يلتــزم املشــتغلون بالســياحة ،طاملــا توقــف األمــر عليهــم،
وبالتعــاون مــع الســلطات العامــة باالهتــام بأمــن وســامة
الســائحني ووقايتهــم مــن الحــوادث وحاميــة صحتهــم وســامة
الطعــام الــذي يقــدم لهــم ،كــا ينبغــي لهــم التأكــد مــن وجــود
أنظمــة مناســبة للتأمــن واملســاعدة ،كــا أن عليهــم قبــول
االلت ـزام باإلبــاغ الــذي تنــص عليــه القوانــن الوطنيــة ودفــع
التعويــض العــادل يف حالــة عــدم الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة.
3.3ينبغــي للمشــتغلني بالســياحة ،طاملــا توقــف األمــر عليهــم ،أن
يبذلــوا مــا يف وســعهم للمســاهمة يف إشــباع الرغبــات الثقافيــة
والروحيــة لــدى الســائحني وإتاحــة الفرصــة لهــم ملامرســة
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شــعائرهم الدينيــة أثنــاء ســفرهم.
4.4ينبغــي للســلطات العامــة يف الــدول املصــدرة والــدول املضيفــة،
وبالتعــاون مــع املهنيــن املعنيــن واتحاداتهــم ،التأكــد مــن
وجــود اآلليــات الالزمــة إلعــادة الســائحني إىل بالدهــم يف حالــة
إفــاس الرشكــة التــي نظمــت ســفرهم.
5.5للحكومــات الحــق (والواجــب) بإعــام مواطنيهــا خصوصــا
يف األزمــات بالظــروف الصعبــة ،أو حتــى باملخاطــر املحتمــل
مواجهتهــا أثنــاء ســفرهم إىل الخــارج .ولكــن تقــع عليهــا
مســؤولية إصــدار مثــل هــذه املعلومــات دون مبالغــة فيهــا عىل
نحــو ال مــرر لــه يــر بصناعــة الســياحة يف الــدول املضيفــة

ومبصالــح منظمــي الرحــات يف الدولــة نفســها .لــذا ينبغــي
مناقشــة فحــوى إرشــادات الســفر مــع ســلطات الــدول املضيفــة
واملهنيــن املعنيــن بهــا قبــل إصدارهــا ،كــا ينبغــي للتوصيــات
التــي تتضمنهــا أن تتناســب بدقــة مــع خطــورة املوقــف القائــم
وأن تقتــر عــى املنطقــة الجغرافيــة التــي تفتقــر إىل األمــن
فعــا ،كــا ينبغــي تعديــل أو إلغــاء مثــل هــذه اإلرشــادات فــور
عــودة األمــور إىل طبيعتهــا.
6.6ينبغــي للصحافــة ،ال ســيام الصحافــة املتخصصــة يف شــؤون
الســفر ،وغريهــا مــن وســائط اإلعــام ،مبــا فيهــا وســائط
االتصــال اإللكرتونيــة الحديثــة ،أن تنــر معلومــات صادقــة
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عــن األحــداث واملواقــف التــي قــد تؤثــر عــى تدفــق الحركــة
الســياحية ،وعليهــا أيضــا أن تقــدم معلومــات دقيقــة وصحيحــة
ملســتهليك الخدمــات الســياحية .كــا ينبغــي تطويــر تكنولوجيــا
االتصــال والتجــارة اإللكرتونيــة الحديثــة الســتخدامها مــن أجــل
هــذا الغــرض ،وينبغــي عــى وســائل اإلعــام عــدم تشــجيع
الســياحة الجنســية بــأي طريقــة كانــت.

املادة السابعة
الحق في السياحة:
1.1يتمتــع جميــع ســكان العــامل عــى قــدم املســاواة بالحــق يف
التطلــع إىل اكتشــاف مــوارد هــذا الكوكــب واالســتمتاع بهــا
بصــورة مبــارشة وشــخصية؛ كــا أن املشــاركة املكثفــة واملتزايدة
يف الســياحة الداخليــة والدوليــة تعــد أحــد أفضــل الطــرق
املمكنــة لالســتفادة مــن النمــو املطــرد يف أوقــات الف ـراغ ،وال
ينبغــي وضــع املعوقــات أمامهــا.
2.2ينبغــي النظــر إىل حــق الجميــع يف الســياحة باعتبــاره مالزمــا
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للحــق يف الراحــة والرتفيــه ،مبــا يشــمله ذلــك مــن وضــع حــد
معقــول لعــدد ســاعات العمــل ،والحــق يف الحصــول عــى
إجــازات دوريــة مدفوعــة األجــر ،وهــو مــا نصــت عليــه املــادة
 24مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،واملــادة (  – 7د) من
العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.
3.3ينبغــي أن تســاعد الســلطات العامــة عــى تنميــة الســياحة
االجتامعيــة ،ال ســيام الســياحة الجامعيــة ،التــي تســهل بدرجــة
كبــرة مــن إمكانيــة الرتفيــه والســفر واالنتفــاع مــن اإلجــازات.
4.4ينبغــي تشــجيع وتســهيل الســياحة العائليــة وســياحة الشــباب
والطلبــة وكبــار الســن ،وســياحة املعاقــن.

املادة الثامنة
حرية تنقل السياح:
1.1ينبغــي أن يتمتــع الســائحون والزائــرون ،وفقــا لقواعــد القانــون
الــدويل والترشيــع الوطنــي ،بحريــة التنقــل داخــل أوطانهــم
ومــن دولــة إىل أخــرى ،عمــا مبــا تنــص عليــه املــادة  13مــن
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .كــا ينبغــي أن يســمح
لهــم بالوصــول إىل أماكــن العبــور واإلقامــة ،وبلــوغ املواقــع
الســياحية والثقافيــة دون التعــرض إلجـراءات مبالــغ فيهــا ودون
متييــز يف املعاملــة.
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2.2يحــق للســائحني والزائريــن اســتخدام أي مــن وســائل االتصــال
املتاحــة ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة ،وكذلــك الوســائل
الرسيعــة وامليــرة للحصــول عــى الخدمــات اإلداريــة املحليــة.
كــا ينبغــي أن تكفــل لهــم حريــة االتصــال باملمثلــن القنصليــن
لبلدانهــم وفقــا لالتفاقيــات الدبلوماســية الســارية.
3.3يحــق للســائحني والزائريــن التمتــع بنفــس الحقــوق املقــررة
ملواطنــي الدولــة التــي يزورونهــا فيــا يتعلــق برسيــة البيانــات
الشــخصية واملعلومــات املتعلقــة بهــم ،وبخاصــة عندمــا يتــم
تخزيــن هــذه البيانــات إلكرتونيــا.
4.4ينبغــي أن تتمــى اإلجـراءات اإلداريــة املتعلقــة بعبــور الحدود،

ســواء كانــت مــن اختصــاص الدولــة أو ناتجــة عــن اتفاقــات
دوليــة  -مثــل التأش ـرات أو اإلج ـراءات الصحيــة والجمركيــة -
بقــدر اإلمــكان مــع الســعي إىل كفالــة حريــة الســفر واالنتفــاع
بالســياحة الدوليــة إىل أقــى حــد ممكــن .كــا ينبغــي تشــجيع
االتفاقيــات التــي تــرم بــن مجموعــات الــدول لتبســيط تلــك
اإلج ـراءات والتنســيق بينهــا ،والعمــل تدريجيــا عــى إلغــاء أو
تصحيــح الرضائبوالرســوم التــي تعــوق صناعــة الســياحة وتــر
بقدرتهــا عــى املنافســة.
5.5ينبغــي أن يســمح للمســافرين بالحصــول عــى مخصصــات
ماليــة مــن العمــات القابلــة للتحويــل والالزمــة ألســفارهم مــا
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دام الوضــع االقتصــادي لدولهــم يســمح بذلــك.
املادة التاسعة
حقــوق العامليــن والمقاوليــن فــي صناعــة
الســياحة:
1.1ينبغــي ضــان الحقــوق األساســية للعاملــن بأجــر والعاملــن
لحســابهم الخــاص يف صناعــة الســياحة والنشــاطات املتصلــة
بهــا ،وذلــك تحــت إرشاف الســلطات الوطنيــة واملحليــة بــكل
مــن دول املنشــأ والــدول املضيفــة بشــكل خــاص ،وذلــك نظـرا
للعقبــات الخاصــة الناجمــة عــن الطبيعــة املوســمية لنشــاطهم

والبعــد العاملــي لصناعتهــم ،واملرونــة التــي يتعــن عليهــم يف
أغلــب األحــوال مراعاتهــا بحكــم طبيعــة عملهــم.
2.2للعاملــن بأجــر والعاملــن لحســابهم الخاصفي صناعة الســياحة
والنشــاطات املتصلــة بهــا الحــق ،بــل الواجــب ،يف الحصــول
عــى تدريــب أويل وتدريــب مســتمر مناســبني ،وينبغــي أن
يحصلــوا عــى حاميــة اجتامعيــة كافيــة .كــا ينبغــي الحــد مــن
انعــدام االســتقرار الوظيفــي بقــدر اإلمــكان ،وينبغــي إعطــاء
مكانــة خاصــة للعــال املوســميني يف القطــاع تســمح بتوجيــه
عنايــة خاصــة لضــان وضعهــم االجتامعــي.
3.3ينبغــي الســاح ألي شــخصطبيعي أو اعتبــاري ،لديــه اإلمكانات
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واملهــارات الرضوريــة ،بالقيــام بنشــاط مهنــي يف مجال الســياحة
وفقــا للقوانــن الوطنيــة القامئــة ،وينبغــي أن يســمح للمقاولــن
واملســتثمرين ،الســيام الذيــن يعملــون يف مجــال املشــاريع
الصغــرة ومتوســطة الحجــم بالدخــول اىل القطــاع الســياحي،
بأقــل قــدر مــن القيــود القانونيــة أو اإلداريــة.
4.4تســهم عمليــات تبــادل الخــرة لإلداريــن والعاملــن مــن
البلــدان املختلفــة ،ســواء كانــوا يعملــون بأجــر أم ال ،يف دعــم
تنميــة صناعــة الســياحة يف العــامل ،لــذا مــن الــروري تيســر
مثــل هــذه العمليــات بقــدر اإلمــكان يف إطــار القوانــن الوطنيــة
واالتفاقــات الدوليــة املعنيــة.

5.5ينبغــي للــركات الســياحية متعــددة الجنســيات أال تســتغل
مراكــز القــوة التــي قــد توجــد فيهــا أحيانــا ،وذلــك تحقيقــا
للتضامــن الــازم لتطويــر املبــادالت الدوليــة ومنوهــا الدينامييك؛
وعــى تلــك الــركات أن تتجنــب التحــول إىل أدوات لنقــل
النــاذج الثقافيــة واالجتامعيــة التــي تفــرض نفســها بصــورة
مصطنعــة عــى املجتمعــات املضيفــة .وعليهــا ،مقابــل مــا تتمتع
بــه مــن حريــة يف االســتثامر والتجــارة ،أن تشــارك يف التنميــة
املحليــة ،والعمــل عــى عــدم تقليــص مســاهمتها يف إقتصــاد
البــاد التــي تعمــل بهــا عــن طريــق املبالغــة يف اســتعادة
أرباحهــا إىل بلدانهــا األصليــة أو يف االســترياد منهــا.
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6.6إن الرشاكــة وإقامــة عالقــات متوازنــة بــن مشــاريع الــدول
املصــدرة واملســتقبلة تســهامن يف التنميــة املســتدامة للســياحة
ويف توزيــع منافــع منوهــا توزيعــا عــادال.
املادة العارشة
تطبيــق مبــادئ المدونــة العالميــة آلداب
الســياحة:
1.1ينبغــي ألصحــاب املصلحــة يف التنميــة الســياحية ،ســواء مــن
القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ،التعــاون عــى العمــل بهــذه
املبــادئ ومراقبــة تطبيقهــا الفعــال.

2.2ينبغــي ألصحــاب املصلحــة يف التنميــة الســياحية االعـراف بدور
املؤسســات الدوليــة وعــى رأســها منظمــة الســياحة العامليــة،
وكذلــك املنظــات غــر الحكوميــة ذات الصلــة بالرتويــج
والتنميــة الســياحيني وحاميــة حقــوق اإلنســان والبيئــة والصحــة
مــع مراعــاة املبــادئ العامــة للقانــون الــدويل.
3.3ينبغــي ألصحــاب املصالــح املذكوريــن أن يربهنــوا عــى عزمهــم
إحالــة أيــة منازعــات تنشــأ عــن تطبيــق أو تفســر املدونــة
العامليــة آلداب الســياحة إىل هيئــة محايــدة تتمثــل يف ”اللجنــة
العامليــة آلداب الســياحة“ للتوفيــق بينهــم.
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إجــراءات التشــاور والتوفيــق مــن أجــل تســوية املنازعــات
املتعلقــة بتطبيــق املدونــة العامليــة آلداب الســياحة
اعتمدتهــا اللجنــة العامليــة آلداب الســياحة يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2004
(WCTE/DEC/4 )11وأقرتهــا الجمعيــة العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة
يف قرارهــا ( A/RES/506(XVIيف كانــون األول/ديســمرب . 2005

1.1إذا حدثــت منازعــة عــى تفســر أو تطبيــق املدونــة العامليــة
آلداب الســياحة ،يجــوز الثنــن أو أكــر مــن أصحــاب املصالــح
يف التنميــة الســياحية((( أن يرفعــوا قضيــة هــذه املنازعــة
 -1يف هــذه املدونــة ،يشــمل مصطلــح “أصحــاب املصالــح يف التنميــة الســياحية”:
الحكومــات الوطنيــة ،الحكومــات املحليــة ذات صالحيــات محــددة يف الشــؤون
الســياحية ،املؤسســات والــركات الســياحية ورابطاتهــا ،املؤسســات املضطلعــة

(“القضيــة” يف ســائر النــص) بشــكل مشــرك إىل اللجنــة العامليــة
آلداب الســياحة (اللجنــة) بصفتهــا الجهــاز الــذي لــه صالحيــة
تســوية هــذه القضايــا يف منظمــة الســياحة العامليــة.
2.2يُقــر رئيــس اللجنــة باســتالم القضيــة يف بيــان خطــي يوجــه إىل
األطــراف ،حيــث يطلــب إىل األمــن العــام إجــراء مشــاورات
مــع األطـراف مــن أجــل إعــداد تقريــر يقــدم للجنــة يف غضــون
بتمويــل املشــاريع الســياحية ،عــال الســياحة ،املهنيــن واملستشــارين الســياحيني،
نقابــات عــال الســياحة ،املســافرين ب مــا فيهــم مســافري األعــال ،زوار املقاصــد
واملواقــع والجــواذب الســياحية ،الســكان املحليــن واملجتمعــات املضيفــة يف
املقاصــد الســياحية بواســطة ممثلــن عنهــم ،أشــخاص اعتباريــن وطبيعيــن آخريــن
لهــم مصالــح يف التنميــة الســياحية ومنهــم املنظــات غــر الحكوميــة املتخصصــة
بالســياحة املضطلعــة مبــارشة باملشــاريع الســياحية وبتوفــر الخدمــات الســياحية.
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ثالثــن يومــا ،عــى أن يتضمــن التقريــر كل الوقائــع ذات
الصلــة ،وملخصــا ملواقــف األط ـراف ،واقرتاحــات األمــن العــام
بشــأن التوصيــات التــي قــد ترغــب اللجنــة بإقرارهــا مــن
أجــل بــت مختلــف املســائل ذات الصلــة .وإذا توصــل األمــن
العــام واألط ـراف ،أثنــاء املشــاورات ،إىل تفاهــم حــول التدابــر
التــي ينبغــي اتخاذهــا لتســوية القضيــة ،تُــرد تفاصيــل هــذا
التفاهــم يف تقريــر األمــن العــام لــي تنظــر اللجنــة فيهــا.
وللجنــة ،بنــاءا عــى طلــب مــن األمــن العــام ،أن متــدد املهلــة
املحــددة لتقديــم التقريــر.
3.3تنظــر اللجنــة يف تقريــر األمــن العــام يف دورة تعقــب الــدورة

التــي قــدم فيــه ،وتبحــث وتقــر التوصيــات املوجهــة إىل األطـراف
بشــأن تســوية القضيــة .وقــد تقــرر اللجنــة ،لهــذه الغايــة ،إنشــاء
فريــق مــن ثالثــة أعضــاء يعــد مــروع توصيــات أثنــاء انعقــاد
الــدورة نفســها التــي قــدم خاللهــا تقريــر األمــن العــام .لكــن إذا
كانــت القضيــة ،ومــا اتصــل بهــا مــن ظــروف وأســباب ،مــن النوع
الــذي يــرر مناقشــة مطولــة أكــر للمســاءلة املطروحــة ،للجنــة أن
تخــول الفريــق أن يقــدم مــروع التوصيــات يف دورة الحقــة.
4.4للفريــق الــذي تشــكله اللجنــة ،لــدى إعــداده مــروع
التوصيــات ،أن يقــرر إج ـراء مشــاورات مــع األط ـراف .وهــذه
املشــاورات ميكــن أيضــا أن تجريهــا اللجنــة أو الفريــق بنــاء
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عــى طلــب أي مــن األطــراف يف أي وقــت كان أثنــاء النظــر
يف القضيــة .وللجنــة والفريــق الــذي تشــكله اللجنــة أن يتفقــا
بتوافــق اآلراء عــى اعتــاد منهجيــات محــددة للنظــر يف قضيــة
مــا .وبنــاء عــى أحــكام الفقــرة  5أدنــاه ،تجــري برسيــة تامــة
أعــال اللجنــة والفريــق املنبثــق عنهــا للنظــر يف قضيــة مــا.
5.5لــدى إقـرار التوصيــات املوجهــة إىل األطـراف ،تبــت اللجنة شــأن
املهلــة التــي ينبغــي لألطـراف أن ينفــذوا التوصيــات يف غضونهــا.
ويقــدم األمــن العــام إىل اللجنــة تقريــرا عــن ذلــك .تنظــر
اللجنــة يف هــذا التقريــر ،وتصــدر بيانــا صحفيــا حــول مضمــون
التســوية إذا نفــذت توصياتهــا .و إذا مل تنفــذ توصيــة أو أكــر من

توصياتهــا ،تبــت اللجنــة شــأن اإلجـراء الواجــب اتخــاذه يف ضــوء
ذلــك ،مبــا فيــه إجـراء مشــاورات جديــدة مــع األطـراف وإصــدار
بيــان صحفــي يتضمــن االســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا.
6.6للجنــة أيضــا أن تنظــر يف قضايــا يرفعهــا فـرادى أصحــاب املصالح
أو دول أعضــاء بشــأن جوانــب محــددة مــن تنفيــذ املدونــة
العامليــة آلداب الســياحة .وإذا رأت األمــر مناســبا ،لهــا أن تصــدر
توضيحــات أو آراء استشــارية يُســتهدى بهــا يف املســتقبل.
7.7تقــدم اللجنــة تقريــرا إىل الجمعيــة العامــة عــن كل قضايــا
التنفيــذ والتفســر التــي ترفــع إليهــا.
8.8تتحمــل األطــراف النفقــات املرتتبــة عــى عمليــة املشــاورات
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وأي نفقــات أخــرى تتعلــق بعمــل اللجنــة واألمانــة أثنــاء النظــر
يف القضيــة ،مــا مل تعتــر اللجنــة أن الظــروف اســتثنائية.
9.9تســتعرض اللجنــة هــذه اإلج ـراءات بعــد ثــاث ســنوات مــن
إقرارهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،وذلــك يف ضوء ما اكتســبته
مــن خــرة يف تطبيقهــا عمليــا .ويف هــذا الســياق ،تبحــث اللجنــة
كل املنهجيــات ذات الصلــة املســتخدمة واملطلوبــة .وبعــد إنجاز
اســتعراض اإلجـراءات ،تقــرر اللجنــة ،بالــروط التــي تراهــا ،مــا
إذا كان تطبيــق اإلج ـراءات يف َوضــإىل اللجــان اإلقليميــة ،علــا
أنــه ال بــد مــن الحــرص عــى التناســق والتطابــق يف تطبيــق
وتفســر املدونــة العامليــة آلداب الســياحة.

توجيهات للنظر يف املنازعات
اعتمدتهـــا اللجنـــة العامليـــة آلداب السياحــــة فـــي أيار/مايــو 2005
[ ]WCTE/DEC/3 IIIوأقرتهــا الجمعيــة العامــة ملنظمــة الســياحة
العامليــة يف قرارهــا ( A/RES/506(XVIيف كانــون األول/ديســمرب . 2005

1.1أنشــئت اللجنــة العامليــة آلداب الســياحة مــن قبــل الجمعيــة
العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة التــي أولجــت إليهــا واليــة
تعزيــز قبــول وتنفيــذ املدونــة مــن قبــل مختلــف أصحــاب
املصالــح يف التنميــة الســياحية.
2.2وتنــص الفقــرة  1مــن إجــراءات التشــاور والتوفيــق لتســوية
املنازعــات عــى أنــه يف حالــة حــدوث منازعــة ،الثنــن أو أكــر مــن
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أصحــاب املصالــح أن يتقدمــوا ســوية بقضيــة املنازعــة إىل اللجنــة.
3.3ال تنظــر اللجنــة يف املنازعــات التــي ال تقــدم بشــكل مشــرك
مــن قبــل كل األطــراف الضالعــن يف املنازعــة .لكــن يجــوز
النظــر يف املســألة إذا تقــدم طــرف غــر ضالــع (مبــارشة) يف
املنازعــة إىل اللجنــة بقضيــة تتعلــق بتطبيــق املبــادئ األخالقيــة.
أو يجــوز رفــع القضايــا التــي تتعلــق بالتطبيــق العــام للمبــادئ
األخالقيــة يف الســياحة مــن جهــة واحــدة إىل اللجنــة ،ويجــوز
لهــا أن تتضمــن إشــارات إىل منازعــات معينــة طاملــا أنهــا تبــن
املبــادئ ذات الصلــة ،ورشط أال يكــون مــن يرفــع القضيــة ضالعا
مبــارشة باملنازعــة املذكــورة.

4.4للجنــة أن تقــدم ،مببــادرة منهــا ،توضيحــا بشــأن املبــادئ
األخالقيــة املدرجــة يف املدونــة .طبــع عــى ورق خــال مــن
الكلــور أعيــد تدويــره بنســبة  100يف املئــة ،وقــد تــم اســتخدام
حــر نبــايت للحــد مــن بصمــة كربــون منظمــة الســياحة العامليــة.

