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السياحة آلداب المدونة العالمية
الجمعية عن الصادر  A/RES/406 (XIII)القرار اعتمادها بموجب تم
الفترة في تشيلي، سانتياغو، في انعقدت  التي العالمية  السياحة لمنظمة العامة

.1999 1 تشرين األول/أكتوبر أيلول/سبتمبرـ 27

الديباجة
السياحة في صناعة السياحة العالمية، ممثلي منظمة نحن أعضاء
والهيئات والمؤسسات والمشاريع واألقاليم الدول مندوبي العالم،
تشيلي، سانتياغو، في للمنظمة العامة الجمعية في اجتمعت التي

،1999 األول/أكتوبر تشرين من األول اليوم هذا في

3 من النظام المادة عليها نصت التي األهداف جديد من نؤكد إذ
من المنظمة لهذه ما ندرك وإذ العالمية، السياحة لمنظمة األساسي
في المتحدة، لألمم أقرته الجمعية العامة وحاسم“، مركزي ”دور
االقتصادية التنمية في أجل المساهمة من وتنميتها، السياحة تنشيط
لحقوق العالمي واالحترام والرفاهية  والسالم  الدولي والتفاهم
حيث تمييز من دون للجميع وتوفيرها والحريات األساسية اإلنسان

الدين، أو اللغة أو الجنس أو العرق

تحدثه من ما خالل من السياحة، بأن راسخا نؤمن إيمانا وإذ
رجال بين اإلعالم، بوسائط متأثرة غير وعفوية اتصاالت مباشرة
متباينة، تمثل حياة أساليب ويتبعون مختلفة لثقافات ونساء ينتمون
بين والتفاهم الصداقة لتعزيز وعامال السالم إلحالل حيوية  قوة

العالم، شعوب

االقتصادية والتنمية البيئة  حماية بين التوفيق  بمنطق وعمال
األمم إليه توصلت لما وفقا مستدام، نحو على الفقر ومحاربة
عام جانيرو في دي ريو في عقدت التي األرض“ ”قمة في المتحدة
والعشرين الذي الحادي القرن أعمال جدول في تجلى 1992، ولما

المؤتمر، اعتمده
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تحقق الذي والمستمر السريع  النمو الحسبان  في نأخذ وإذ
للنشاط المنظور المستقبل في تحقيقه يتوقع الذي أو الماضي في
أو التجارية أو الترفيهية لألغراض ذلك كان سواء السياحي،
سواء النمو، لهذا الشديد والتأثير الصحية، أو الدينية أو الثقافية
كل من في والمجتمع واالقتصاد البيئة على سلبيا، أم إيجابيا كان
والسكان المحلية المجتمعات وعلى والمستقبلة، المصدرة الدول

الدولية، والتجارة العالقات على وكذلك األصليين،

الجميع، متناول تكون في ومستدامة سياحة مسؤولة لتنشيط وسعيا
الترفيه أو السفر، في استخدام وقت الفراغ في فرد إطار حق كل في

لمجتمعاتها، كافة الشعوب تختاره ما احترام مع

تستطيع العالم ككل في السياحة صناعة بأن ذلك مع  واقتناعا
السوق اقتصاد تشجع بيئة في بالعمل المكاسب من الكثير تحقق أن
أفضل على التوصل  وتتيح  الحرة، والتجارة الخاصة  والمشاريع 

العمل، فرص وإيجاد الثروة خلق في النافعة آثارها إلى  وجه

ال المستدامة المسؤولة السياحة بأن راسخ اقتناع من وانطالقا
التجارة لها تخضع التي الشروط في المطرد التحرر مع تتعارض
وذلك ظلها، في  القطاع هذا مشاريع تعمل والتي الخدمات،  في
وبأن معينة،  بقواعد  وااللتزام  المبادئ من عدد احترام شريطة
وبين والبيئة، االقتصاد بين ما القطاع هذا في التوفيق الممكن من
الهوية وحماية العالمية التجارة على االنفتاح وبين البيئة والتنمية،

االجتماعية والثقافية،

جميع على تقع النهج لهذا وفقا  أنه  اإلعتبار في نأخذ  وإذ
وإقليمية وطنية سلطات من السياحة، تنمية في المصلحة أصحاب
القطاع، هذا والعاملين في أعمال، ومشاريع ومؤسسات ومحلية،
إلى تنتمي التي الهيئات أنواع  وكافة  الحكومية،  غير والمنظمات
ووسائل المضيفة، المحلية المجتمعات وكذلك السياحة، صناعة
مترابطة، كانت وإن متباينة مسؤوليات أنفسهم، والسياح اإلعالم
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حقوق تدوين وأن للسياحة، والمجتمعية الفردية التنمية حيث من
الهدف، تحقيق هذا في سيسهم كل منهم وواجبات

العالمية السياحة منظمة تسعى التي باألهداف منا والتزاما 
في اسطنبول في المنعقدة العامة جمعيتها اعتماد منذ لتحقيقها
شراكة بإيجاد يتعلق فيما  (12 (د 364 رقم  للقرار 1997 سنة
السياحية بالقطاعين العام التنمية في أصحاب المصلحة حقيقية بين
التعاون الشراكة وهذا هذه مثل في التوسع وحرصا على والخاص،
والمستقبلة المصدرة الدول بين العالقات ليشمل وتوازن، بانفتاح

وصناعاتها السياحية،

السياحة عن  1980 لعام مانيال إعالن عليه  نص  لما ومتابعة
االجتماعي التأثير  عن 1997 لعام مانيال وإعــالن  العالمية، 
المعتمدة السائح ومدونة السياحية الحقوق ميثاق وكذلك للسياحة،

العالمية، منظمة السياحة 1985 برعاية عام صوفيا في

بمجموعة الصكوك هذه استكمال بضرورة ذلك مع نعتقد وإذ
أصحاب يستطيع بحيث وتطبيقها،  لتفسيرها الالزمة  المبادئ من
مطلع في سلوكهم في بها  االلتزام السياحية التنمية في المصلحة 

والعشرين، الحادي القرن

والتصنيفات التعاريف الحالي الصك نطاق في نستخدم وإذ
و”السائح“ ”الزائر“  مفهوم خصوصا السفر، على تنطبق  التي
في أوتاوا في المنعقد الدولي المؤتمر بها أخذ التي ”السياحة“ و
لجنة والتي أقرتها ،1991 حزيران/يونيو 28 24 إلى من الفترة
دورتها السابعة والعشرين، في المتحدة لألمم التابعة اإلحصاءات

اآلتية: بوجه خاص إلى الصكوك نشير وإذ
األول/ كانون 10 في الصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

،1948 ديسمبر
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الصادر والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق العهد الدولي
األول/ديسمبر 1966، كانون 16 في

كانون 16 والسياسية الصادر في الدولي للحقوق المدنية العهد
،1966 األول/ديسمبر

األول/ تشرين 12 بتاريخ الجوي النقل بشأن وارسو اتفاقية
،1929 أكتوبر

كانون 7 بتاريخ الدولي المدني الطيران بشأن شيكاغو اتفاقية
ومونتريال والهاي طوكيو واتفاقيات ،1944 األول/ديسمبر

الشأن، بهذا

تموز/يوليو 4 بتاريخ للسياحة الجمركية التسهيالت اتفاقية
الخاص بها، 1954 والبروتوكول

تشرين 23 بتاريخ والطبيعي الثقافي التراث حماية اتفاقية
،1972 نوفمبر الثاني

تشرين األول/ 10 بتاريخ العالمية السياحة بشأن مانيال إعالن
،1980 أكتوبر

دورتها في العالمية السياحة  لمنظمة العامة  الجمعية قرار
السياحية الحقوق ميثاق  باعتماد صوفيا في المنعقدة  السادسة

أيلول/سبتمبر 1985، 26 بتاريخ مدونة السائح

،1990 كانون الثاني/يناير 26 الطفل بتاريخ حقوق اتفاقية

التاسعة دورتها في العالمية السياحة لمنظمة العامة الجمعية قرار
وأمن السفر وسالمة تيسيرات بشأن أيريس في بوينوس المنعقدة

،1991 األول/أكتوبر تشرين 4 بتاريخ السائحين،
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13 بتاريخ والتنمية البيئة  بشأن جانيرو  دي ريو إعــالن
،1992 حزيران/يونيو

نيسان/أبريل 15 بتاريخ الخدمات لتجارة العامة االتفاقية
،1994

،1995 الثاني/يناير 6 كانون البيولوجي بتاريخ التنوع اتفاقية

دورتها في العالمية السياحة  لمنظمة العامة  الجمعية قرار
الجنسية السياحة منع بشأن بالقاهرة المنعقدة عشرة الحادية

،1995 22 تشرين األول/أكتوبر بتاريخ المنظمة

تجارة ضد اغسطس 1996 / آب 28 ستوكهولم بتاريخ إعالن
لألطفال، الجنسي االستغالل

22 بتاريخ للسياحة االجتماعي التأثير بشأن  مانيال إعالن
،1997 أيار/مايو

الدولية العمل منظمة اعتمدتها  التي والتوصيات  االتفاقيات
وعمالة األطفال السخرة الجماعية وحظر االتفاقات مجال في
المعاملة في والمساواة األصليين  السكان حقوق عن والدفاع

العمل. التمييز في مواقع وعدم

السائحين. تنقل وحرية السياحة في الحق نؤكد

ومسؤول منصف في تعزيز نظام سياحي عالمي رغبتنا عن ونعلن
ظل اقتصاد في المجتمع كافة قطاعات على بالنفع ومستدام يعود

ومنفتح. متحرر دولي

آلداب العالمية  للمدونة التالية للمبادئ قبولنا رسميا ونعلن 
السياحة:
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المادة األولى

واالحترام التفاهم في السياحة إسهام
: والمجتمعات الشعوب بين المتبادل

بين عليها المتعارف األخالقية القيم وتعزيز التفاهم 1) يشكل
الدينية العقائد تنوع  واحترام التسامح إلى  إضافة البشر،
لها. ونتيجة المسوؤلة للسياحة  أساسا واألخالقية،  والفلسفية
وللسائحين السياحية في التنمية المصلحة ينبغي ألصحاب لذا
لكافة والثقافية  االجتماعية والعادات التقاليد مراعاة أنفسهم
واالعتراف األصليون والسكان األقليات  فيها  بما الشعوب، 

بقيمتها.

خصائص مع نحو ينسجم على السياحية باألنشطة ينبغي القيام (2
وأعرافها قوانينها ويحترم المضيفة والدول األقاليم وتقاليد

وعاداتها.

بالسياحة والمشتغلين المضيفة المجتمعات  تتعّرف أن ينبغي (3
وأن تحترمهم وأن يزورونهم الذين السائحين على محليا
بأن علما وتوقعاتهم، وأذواقهم حياتهم أساليب على تتعّرف
استقبال حسن في  يسهم بالسياحة المشتغلين وتدريب  تعليم

بهم. الالئق النحو على السائحين

وممتلكاتهم، والزائرين السائحين حماية العامة السلطات على (4
األجانب السائحين لسالمة خاصا  اهتماما  تولي أن وعليها 
عليها كما للخطر،  تعرضهم فيه  يسهل الذي وضعهم  بحكم
والوقاية المعلومات على الحصول وسائل استخدام تسّهل أن
أن ينبغي كما إليها. يحتاجون التي والمساعدة والتأمين واألمن



السياحة آلداب آلداب السياحةالمدونة العالمية العالمية المدونة

8

تهديد عمليات خطف أو أو اعتداءات أو بشدة أية هجمات تدان
للقوانين وفقا عليها بشدة، والمعاقبة المشتغلين بها أو للسياحة
السياحية للمرافق متعمد تخريب بالنسبة ألي الوطنية، وكذلك

الطبيعي. أو الثقافي التراث لعناصر أو

أي ارتكاب عدم سفرهم أثناء والزائرين للسائحين ينبغي (5
التي الدولة وفقا لقوانين إجراميا فعل يعد أي أو إجرامي فعل
يعتبر سلوك أي اتباع عن يمتنعوا أن وينبغي يزورونها،
يحدث أن يحتمل أو مؤذ أو عدائي أنه المحليون السكان
كل عن كذلك  االمتناع لهم وينبغي  المحلية،  بالبيئة أضرارا
أو األسلحة أو المشروعة  غير بالمخدرات االتجار  أنواع
أو الخطرة والمواد المنتجات  أو المحمية الكائنات  أو اآلثار

التشريعات الوطنية. المحظورة بمقتضى

التعرف مسؤولية المغادرة،  قبل والزائرين، السائحين  على (6
عليهم يجب كما زيارتها، يعتزمون التي الدول خصائص على
عند موجودة تكون قد التي واألمنية الصحية المخاطر مراعاة
تجاهها والتصرف المعتاد، إقامتهم مكان خارج إلى سفرهم

حدها األدنى. إلى المخـاطر تلك تقليل من بطريقة تمّكنهم

الثانية المادة

ــردي ــف ال ــي ــُرق ــل ل كـــــأداة ــاحــة ــســي ال
والجماعي:

والرياضة واالستجمام بالراحة عادة، السياحي، يرتبط النشاط (1
يراعى أن  ينبغي لذا والطبيعة، الثقافة إلى سبيال وبكونه
على للرقي متميزة  وسيلة أنها وممارستها لها التخطيط  في



السياحة آلداب آلداب السياحةالمدونة العالمية العالمية المدونة

9

هذا النشاط بعقلية ممارسة وعند المستوى الفردي والجماعي؛
والتسامح للتعلم له مثيل  ال عنصرا السياحة تصبح متفتحة
والثقافات الشعوب بين القائمة االختالفات على والتعّرف 

بينها. فيما والتنوع

الرجل بين المساواة السياحية األنشطة تراعي أن ينبغي (2
الفردية الحقوق خصوصا اإلنسان، حقوق وتعزيز  والمرأة 
األطفال سيما ال لألخطار، للتعرض قابلية للمجموعات األكثر

األصليين. والسكان العرقية واألقليات والشيوخ والمعاقين

خصوصا األشكال، من شكل  بأي البشر استغالل  يتعارض (3
ويعد للسياحة، األساسية األهــداف مع الجنسي، االستغالل
للقانون وينبغي، وفقا استهدف األطفال. إذا سيما ال إنكارا لها
التعاون خالل من قوة بكل االستغالل هذا محاربة الدولي،
التشريعات الوطنية تعاقب عليه المعنية، وأن جميع الدول بين
هذه مرتكبو إليها ينتمي التي والدول المضيفة الدول من لكل

بالخارج. حدثت قد كانت لو حتى األعمال

والتبادل التعليم لألغراض الدينية والصحية وألغراض السفر (4
خاص، نحو على المفيدة السفر أشكال من واللغوي الثقافي

. بالتشجيع جديرة وهي

التعليمية المناهج تتضمن أن على التشجيع أيضا ينبغي (5
اقتصاديا السياحة وبجدوى السائحون يتبادله ما بأهمية بيانا

مخاطرها. بيان عن فضال وثقافيا، واجتماعيا
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الثالثة المادة

المستدامة: للتنمية عامل السياحة
حماية السياحية التنمية في المصلحة أصحاب لجميع ينبغي (1
ومستدام متواصل اقتصادي نمّو تحقيق بقصد الطبيعية، البيئة
واألجيال الحالي  الجيل وتطلعات احتياجات تلبية نحو  يتجه

عادلة. بصورة القادمة

إعطاء والمحلية واإلقليمية الوطنية العامة للسلطات ينبغي (2
إلى تؤدي التي السياحية التنمية أشكال كافة وتشجيع األولوية
والطاقة، المياه خصوصا والقيمة، الشحيحة الموارد صون

الذي يخلف النفايات. اإلنتاج اإلمكان بقدر تتجنب وأن

الزمان حيث من السياح  تدفقات توزيع على العمل  ينبغي (3
األجر مدفوعة األجــازات عن  ينجم  ما خصوصا والمكان،
ضغط يخفف أفضل توازن إلى والتوصل المدارس، وعطالت
على صناعة المفيد أثره ويعزز البيئة على السياحي النشاط 

واالقتصاد المحلي. السياحة

وفي للسياحة األساسية البنية  تصميم في  يراعى أن  ينبغي (4
الطبيعي التراث حماية ضرورة السياحية األنشطة برمجة
في ما وحماية  البيولوجي والتنوع  البيئية  النظم من المؤلف 
ينبغي ألصحاب من كائنات معرضة للخطر، كما الحياة البرية
بالسياحة، المشتغلين  سيما ال السياحية، التنمية في المصلحة
بها، يقومون التي األنشطة على وقيود حدود فرض يتقبلوا أن
مثل خاصة مناطق ذات حساسية في كانت هذه تتم إذا والسيما
والمناطق الجبال أعالي في القطبية أو أو الصحراوية المناطق
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وهي الرطبة، األراضــي أو االستوائية والغابات الساحلية
محمية. أو مناطق الطبيعية المحميات إليجاد مالئمة مناطق

يسهمان البيئية والسياحة  الطبيعة  سياحة  أن به  المسلم من (5
احترامهما بشرط به، والنهوض السياحي المستوى إثراء في
للطاقة وحمايتهما المحليين وللسكان الطبيعي للتراث

للمواقع. االستيعابية

الرابعة المادة

اإلنسانية لتراث كمستخدم  السياحة
تعزيزه: في وكمساهم الثقافي

البشرية المشترك؛ للمجتمعات تراث من الموارد السياحية جزء (1
الخاصة وواجباتها حقوقها أراضيها في الموارد تلك تقع التي

هذا الصدد. في

يسمح نحو على السياحية والنشاطات السياسات تنفيذ ينبغي (2
ونقله عليه والمحافظة والثقافي الفني واألثري التراث باحترام
األبنية لحفظ  خاصة عناية بذل ينبغي كما القادمة، لألجيال 
األثرية المواقع وكذلك والمتاحف المقدسة واألماكن التاريخية
وينبغي السائحين. لزيارات اإلمكان بقدر تهيئتها مع والتاريخية
واألبنية الثقافية الممتلكات على الجمهور إطالع تشجيع أيضا
وكذلك مالكيها، حقوق احترام مع الخاصة الملكية ذات التاريخية

فيها. للعبادة العادية باالحتياجات إخالل دون الدينية، المباني
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المواقع زيارة  عن الناتجة المالية الموارد استخدام ينبغي  (3
حفظ في األقل، منها على جزء أو واألبنية التاريخية، الثقافية

التراث. وتنمية وتزيين هذا وصون

للمنتجات يسمح السياحي بأسلوب تخطيط النشاط يتم أن ينبغي (4
من بدال وتزدهر تبقى والتراث الشعبي بأن والحرف الثقافية

واالبتذال. التدهور إلى بها يؤدي أن

الخامسة المادة

والمجتمعات للدول نافع  نشاط السياحة
المضيفة: المحلية

السياحية األنشطة في المحليون السكان يشارك أن ينبغي  (1
عنها، الناجمة والثقافية واالجتماعية االقتصادية المنافع وفي
مباشرة. وغير من فرص عمل مباشرة توجده فيما خصوصا

رفع في يسهم بأسلوب السياحية السياسات تطبيق ينبغي (2
ومن ويلبي احتياجاتهم، المضيفة األقاليم سكان معيشة مستوى
للمنتجعات والمعماري التخطيطي النهج يهدف أن ينبغي ثم
بقدر دمجها إلى تشغيلها  وأسلوب  اإلقامة  وأماكن السياحية
المحلي، وإعطاء واالجتماعي االقتصادي النسيج في اإلمكان

حالة تساوي المهارات للقوى العاملة المحلية. األولوية في

المناطق تعترض  التي  للمشاكل خاصة عناية توجيه  ينبغي  (3
والتي التأثر شديدة والجبلية الريفية واألقاليم والجزر الساحلية
مواجهة في للتنمية نادرة فرصة  لها  بالنسبة السياحة تمثل

التقليدية. االقتصادية النشاطات تقلص
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الذين منهم، المستثمرين سيما ال  بالسياحة، للمشتغلين ينبفي (4
يقوموا أن العامة، عن السلطات الصادرة للقوانين يخضعون
البيئة على التنموية مشاريعهم  أثر  عن دراســات بإجراء
واضحة بيانات تقديم لهم ينبغي كما الطبيعي، ومحيطها
المتوقعة، وتأثيراتها المستقبلية برامجهم عن وموضوعية
هذه مضمون حول المعنيين السكان  مع الحوار وتعميق

البرامج.

السادسة المادة

التنمية في  المصلحة أصحاب التزامات 
السياحية:

موضوعية معلومات  بتوفير بالسياحة المشتغلون يلتزم  (1
ظروف وعن التي يقصدونها األماكن عن للسائحين وصادقة
أن من التأكد لهم ينبغي كما وإقامتهم. واستقبالهم سفرهم
فيما مفهومة وواضحة عمالئهم على المقترحة شروط التعاقد
بتقديمها، يلتزمون التي الخدمات وجودة وأسعار بطبيعة يتعلق
من بالتعاقد اإلخالل حالة في يدفعونه الذي المالي وبالتعويض

جانبهم.

عليهم، األمــر توقف طالما بالسياحة، المشتغلون يلتزم  (2
وسالمة السائحين باالهتمام بأمن العامة السلطات مع وبالتعاون
الذي الطعام وسالمة صحتهم وحماية الحوادث من  ووقايتهم
للتأمين مناسبة أنظمة وجود من التأكد لهم ينبغي كما لهم، يقدم
تنص الذي باإلبالغ االلتزام قبول عليهم أن كما والمساعدة،
عدم حالة  في العادل التعويض ودفع الوطنية القوانين عليه 

التعاقدية. بالتزاماتهم الوفاء
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يبذلوا أن عليهم، األمر توقف طالما بالسياحة، للمشتغلين ينبغي (3
والروحية الثقافية الرغبات إشباع في للمساهمة وسعهم في ما
الدينية شعائرهم لممارسة لهم الفرصة وإتاحة السائحين لدى

سفرهم. أثناء

المضيفة، المصدرة والدول الدول في للسلطات العامة ينبغي (4
وجود من التأكد واتحاداتهم، المعنيين المهنيين مع وبالتعاون
إفالس حالة في بالدهم إلى السائحين إلعادة اآلليات الالزمة

الشركة التي نظمت سفرهم.

في خصوصا مواطنيها بإعالم (والواجب) الحق 5) للحكومات
المحتمل بالمخاطر حتى أو الصعبة، بالظروف األزمــات
تقع عليها مسؤولية ولكن الخارج. إلى مواجهتها أثناء سفرهم
ال مبرر نحو على فيها دون مبالغة المعلومات هذه مثل إصدار
وبمصالح منظمي المضيفة الدول في السياحة يضر بصناعة له
إرشادات فحوى مناقشة ينبغي لذا نفسها. الدولة في الرحالت
قبل المعنيين بها والمهنيين المضيفة الدول مع سلطات السفر
بدقة أن تتناسب تتضمنها التي للتوصيات كما ينبغي إصدارها،
الجغرافية المنطقة تقتصر على القائم وأن الموقف خطورة مع
مثل هذه أو إلغاء تعديل ينبغي كما فعال، األمن إلى تفتقر التي

طبيعتها. إلى عودة األمور فور اإلرشادات

شؤون في المتخصصة  الصحافة سيما ال ، للصحافة  ينبغي (6
االتصال فيها وسائط اإلعالم، بما من وسائط وغيرها السفر،
األحداث عن صادقة معلومات تنشر أن الحديثة، اإللكترونية
وعليها السياحية، الحركة تدفق على تؤثر قد التي والمواقف
الخدمات لمستهلكي وصحيحة دقيقة معلومات تقدم أن أيضا
والتجارة االتصال  تكنولوجيا تطوير ينبغي كما السياحية.
الغرض، هذا أجل  من الستخدامها الحديثة اإللكترونية
الجنسية السياحة تشجيع  عدم اإلعالم وسائل على وينبغي 

كانت. طريقة بأي
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السابعة المادة

السياحة: في الحق
التطلع في بالحق العالم على قدم المساواة سكان جميع يتمتع (1
بصورة بها واالستمتاع  الكوكب  هذا  مــوارد اكتشاف إلى
في والمتزايدة المكثفة  المشاركة أن كما وشخصية؛  مباشرة
الممكنة الطرق أفضل أحد تعد والدولية الداخلية السياحة
وضع ينبغي وال الفراغ، أوقات في المطرد النمو لالستفادة من

أمامها. المعوقات

مالزما باعتباره السياحة في الجميع حق إلى النظر ينبغي (2
معقول حد وضع من ذلك يشمله بما والترفيه، الراحة في للحق
دورية إجازات الحصول على في العمل، والحق ساعات لعدد
اإلعالن من  24 المادة عليه نصت  ما وهو األجر، مدفوعة
الدولي العهد  من  د) – 7) والمادة اإلنسان، لحقوق العالمي

والثقافية. واالجتماعية االقتصادية للحقوق

السياحة تنمية  على العامة السلطات  تساعد أن ينبغي  (3
بدرجة تسهل التي  الجماعية، السياحة سيما ال االجتماعية،

من اإلجازات. واالنتفاع والسفر الترفيه إمكانية من كبيرة

الشباب والطلبة وسياحة العائلية السياحة وتسهيل ينبغي تشجيع (4
المعاقين. وسياحة السن، وكبار
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الثامنة المادة

: تنقل السياح حرية
القانون لقواعد  وفقا والزائرون، السائحون يتمتع أن ينبغي  (1
ومن أوطانهم داخل التنقل بحرية الوطني، والتشريع الدولي
اإلعالن من 13 عليه المادة تنص عمال بما إلى أخرى، دولة
إلى بالوصول لهم يسمح أن ينبغي كما اإلنسان. لحقوق العالمي
دون والثقافية السياحية المواقع وبلوغ واإلقامة، العبور أماكن

المعاملة. في تمييز ودون فيها مبالغ إلجراءات التعرض

االتصال وسائل من أي استخدام والزائرين للسائحين يحق (2
الوسائل وكذلك خارجية، أو داخلية كانت سواء المتاحة
المحلية. اإلدارية الخدمات على للحصول والميسرة السريعة
القنصليين بالممثلين االتصال حرية لهم تكفل أن ينبغي  كما

الدبلوماسية السارية. لالتفاقيات وفقا لبلدانهم

المقررة الحقوق بنفس  التمتع والزائرين للسائحين  يحق (3
البيانات بسرية يتعلق فيما يزورونها التي الدولة لمواطني
يتم عندما وبخاصة بهم، المتعلقة والمعلومات الشخصية

إلكترونيا. البيانات هذه تخزين

بعبور الحدود، المتعلقة اإلدارية اإلجراءات تتمشى أن ينبغي (4
دولية اتفاقات عن ناتجة الدولة أو اختصاص من كانت سواء
بقدر  - والجمركية الصحية اإلجــراءات أو  التأشيرات مثل  -
بالسياحة واالنتفاع السفر حرية كفالة إلى السعي مع اإلمكان
التي االتفاقيات تشجيع ينبغي كما ممكن. حد أقصى إلى الدولية
والتنسيق اإلجراءات تلك لتبسيط  الدول  مجموعات بين  تبرم
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والرسوم الضرائب تصحيح على إلغاء أو تدريجيا والعمل بينها،
على المنافسة. بقدرتها وتضر السياحة تعوق صناعة التي

ماليـة مخصصات على للمسافرين بالحصول يسمح أن ينبغي (5
الوضع ما دام ألسفارهم والالزمة للتحويل القابلة العمالت من

بذلك. يسمح لدولهم االقتصادي

التاسعة المادة

صناعة في والمقاولين العاملين حقوق
: السياحة

والعاملين بأجر للعاملين األساسية الحقوق ضمان  ينبغي  (1
المتصلة والنشاطات السياحة صناعة في الخاص لحسابهم
من بكل والمحلية الوطنية السلطات إشراف تحت وذلك بها،
للعقبات نظرا وذلك خاص، بشكل المضيفة والدول المنشأ دول
العالمي والبعد لنشاطهم الموسمية الطبيعة عن الناجمة الخاصة
األحوال أغلب في عليهم يتعين التي والمرونة لصناعتهم،

عملهم. طبيعة بحكم مراعاتها

السياحة صناعة في الخاص لحسابهم والعاملين بأجر للعاملين (2
على الحصول في الواجب، بل الحق، بها المتصلة والنشاطات
يحصلوا أن وينبغي  مناسبين،  مستمر وتدريب  أولي  تدريب
انعدام من الحد ينبغي كما كافية.  اجتماعية حماية على
خاصة مكانة وينبغي إعطاء اإلمكان، بقدر الوظيفي االستقرار
خاصة عناية  بتوجيه تسمح  القطاع في  الموسميين للعمال 

االجتماعي. وضعهم لضمان
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لديه اإلمكانات اعتباري، أو طبيعي شخص ألي السماح ينبغي (3
السياحة مجال في مهني بالقيام بنشاط الضرورية، والمهارات
للمقاولين يسمح أن وينبغي القائمة، الوطنية للقوانين وفقا
المشاريع مجال في يعملون الذين سيما ال والمستثمرين،
بأقل السياحي، الى القطاع الحجم بالدخول ومتوسطة الصغيرة

اإلدارية. أو القانونية القيود من قدر

البلدان من والعاملين لإلداريين الخبرة تبادل  عمليات تسهم  (4
تنمية دعم في ال، أم بأجر يعملون كانوا سواء المختلفة، 
هذه مثل تيسير الضروري من لذا العالم، في السياحة صناعة
واالتفاقات الوطنية القوانين إطار في اإلمكان بقدر العمليات

المعنية. الدولية

مراكز تستغل أال الجنسيات متعددة السياحية للشركات ينبغي (5
الالزم للتضامن تحقيقا وذلك أحيانا، فيها توجد قد التي القوة
تلك وعلى الديناميكي؛ ونموها الدولية المبادالت لتطوير
الثقافية النماذج لنقل أدوات إلى التحول تتجنب أن الشركات
على مصطنعة بصورة  نفسها تفرض التي واالجتماعية 
في حرية من به تتمتع ما مقابل وعليها، المضيفة. المجتمعات
والعمل المحلية، التنمية في تشارك أن والتجارة، االستثمار
بها تعمل التي البالد إقتصاد في تقليص مساهمتها على عدم
أو األصلية بلدانها إلى أرباحها استعادة في المبالغة عن طريق

منها. االستيراد في

الدول مشاريع بين  متوازنة عالقات وإقامة الشراكة إن  (6
للسياحة المستدامة التنمية  في تسهمان والمستقبلة  المصدرة

عادال. توزيعا نموها منافع توزيع وفي
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العاشرة المادة

آلداب العالمية  المدونة مبادئ تطبيق 
السياحة:

من سواء السياحية،  التنمية في  المصلحة ألصحاب 1) ينبغي
بهذه العمل على التعاون  الخاص، القطاع أو  العام القطاع

المبادئ ومراقبة تطبيقها الفعال.

بدور االعتراف السياحية التنمية في المصلحة ألصحاب ينبغي (2
العالمية، السياحة منظمة رأسها وعلى الدولية المؤسسات
والتنمية الصلة بالترويج ذات غير الحكومية المنظمات وكذلك
مراعاة مع والصحة والبيئة اإلنسان السياحيين وحماية حقوق

للقانون الدولي. المبادئ العامة

عزمهم على يبرهنوا أن المذكورين المصالح ألصحاب ينبغي (3
تفسير المدونة العالمية أو تطبيق عن أية منازعات تنشأ إحالة
العالمية ”اللجنة في  تتمثل محايدة هيئة إلى  السياحة آلداب

بينهم. السياحة“ للتوفيق آلداب
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أجل من والتوفيق  التشاور إجــراءات 
بتطبيق المتعلقة المنازعات تسوية

السياحة آلداب المدونة العالمية
[WCTE/DEC/4(11)2004األول/أكتوبر تشرين في السياحة آلداب العالمية اللجنة اعتمدتها
كانون في A/RES/506(XVI) قرارها في العالمية السياحة لمنظمة العامة الجمعية وأقرتها

.2005 األول/ديسمبر

العالمية المدونة تطبيق أو تفسير على منازعة حدثت إذا (1
في المصالح أصحاب من أكثر أو الثنين يجوز  السياحة، آلداب
في (”القضية“ المنازعة هذه قضية يرفعوا أن السياحية1 التنمية
السياحة آلداب العالمية اللجنة إلى مشترك بشكل النص) سائر
في القضايا هذه تسوية صالحية له الذي الجهاز (”اللجنة“) بصفتها

العالمية. السياحة منظمة

الوطنية، الحكومات السياحية”: التنمية في المصالح “أصحاب مصطلح يشمل المدونة، هذه في 1

السياحية والشركات المؤسسات السياحية، الشؤون  في  محددة صالحيات ذات المحلية الحكومات 
والمستشارين المهنيين السياحة، السياحية، عمال بتمويل المشاريع المضطلعة المؤسسات ورابطاتها،
والمواقع األعمال، زوار المقاصد مسافري المسافرين بما فيهم السياحة، عمال نقابات السياحيين،
ممثلين بواسطة السياحية المقاصد المضيفة في المحليين والمجتمعات السكان السياحية، والجواذب
غير المنظمات ومنهم السياحية في التنمية مصالح آخرين لهم وطبيعيين اعتباريين أشخاص عنهم،
السياحية. الخدمات بالمشاريع السياحية وبتوفير بالسياحة المضطلعة مباشرة المتخصصة الحكومية
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إلى يوجه خطي بيان في القضية باستالم اللجنة رئيس  ُيقر (2
مع مشاورات إجــراء العام األمين إلى يطلب حيث  األطــراف،
ثالثين غضون في للجنة  يقدم  تقرير إعــداد  أجل من األطــراف
وملخصا الصلة، الوقائع ذات التقرير كل  يتضمن  أن على يوما،
التي التوصيات بشأن األمين العام واقتراحات األطراف، لمواقف
ذات الصلة. المسائل مختلف بت أجل من بإقرارها ترغب اللجنة قد
تفاهم إلى المشاورات، أثناء واألطراف، العام األمين وإذا توصل
هذا تفاصيل القضية، ُتسرد لتسوية اتخاذها التي ينبغي التدابير حول
بناءا ولللجنة، فيها. اللجنة لكي تنظر العام األمين تقرير في التفاهم
التقرير. لتقديم المحددة المهلة تمدد أن العام، األمين طلب من على

التي الدورة دورة تعقب في العام األمين تقرير في اللجنة تنظر (3
بشأن األطراف إلى الموجهة التوصيات وتقر وتبحث فيه، قدم
من ثالثة إنشاء فريق الغاية، لهذه اللجنة، تقرر تسوية القضية. وقد
قدم التي الدورة نفسها  انعقاد  أثناء يعد مشروع توصيات  أعضاء
بها اتصل وما القضية، كانت إذا لكن العام. تقرير األمين خاللها
أكثر مطولة مناقشة يبرر  الذي النوع من  وأسباب، ظروف من
مشروع يقدم أن الفريق تخول أن لللجنة المطروحة، للمساءلة

الحقة. دورة في التوصيات
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التوصيات، مشروع إعداده لدى اللجنة، تشكله الذي للفريق (4
يمكن المشاورات وهذه األطراف. مع مشاورات إجراء يقرر أن
األطراف من أي طلب على بناء الفريق أو اللجنة تجريها أن أيضا
الذي والفريق  وللجنة  القضية. في  النظر أثناء كان  وقت أي  في
محددة منهجيات على اعتماد اآلراء بتوافق يتفقا أن تشكله اللجنة
بسرية تجري أدناه، 5 على أحكام الفقرة وبناء ما. قضية في للنظر

ما. قضية في عنها للنظر المنبثق اللجنة والفريق أعمال تامة

شأن اللجنة تبت األطراف، إلى الموجهة التوصيات إقرار لدى (5
غضونها. في التوصيات  ينفذوا أن لألطراف ينبغي التي المهلة
في اللجنة تنظر ذلك. عن تقريرا اللجنة إلى العام األمين ويقدم
إذا التسوية مضمون  حول  صحفيا بيانا وتصدر  التقرير،  هذا
من توصياتها، تبت أكثر أو توصية تنفذ لم إذا نفذت توصياتها. و
بما فيه إجراء ذلك، ضوء في اتخاذه الواجب اإلجراء شأن اللجنة
يتضمن صحفي بيان وإصــدار  األطــراف مع جديدة مشاورات

إليها. توصلت التي االستنتاجات

أصحاب فــرادى يرفعها  قضايا في تنظر أن أيضا  6) لللجنة
المدونة تنفيذ من  محددة جوانب بشأن أعضاء دول  أو المصالح
تصدر أن لها  مناسبا، األمر رأت وإذا السياحة. آلداب العالمية

المستقبل. في بها استشارية ُيستهدى آراء أو توضيحات
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التنفيذ قضايا كل  عن العامة الجمعية إلى تقريرا اللجنة  تقدم (7
إليها. ترفع التي والتفسير

وأي المشاورات عملية النفقات المترتبة على األطراف تتحمل (8
القضية، في النظر أثناء واألمانة اللجنة أخرى تتعلق بعمل نفقات

استثنائية. الظروف أن اللجنة تعتبر لم ما

إقرارها من سنوات ثالث بعد هذه اإلجراءات تستعرض اللجنة (9
في خبرة من اكتسبته ضوء ما في العامة، وذلك الجمعية قبل من
ذات كل المنهجيات اللجنة تبحث السياق، هذا عمليا. وفي تطبيقها
اإلجراءات، استعراض إنجاز وبعد والمطلوبة. المستخدمة الصلة
اإلجراءات تطبيق كان إذا ما تراها، التي بالشروط اللجنة، تقرر
التناسق على الحرص من بد ال أنه علما اللجان اإلقليمية، إلى يفَوض

آلداب السياحة. العالمية المدونة وتفسير تطبيق في والتطابق
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المنازعات في للنظر توجيهات

[WCTE/DEC/3(III)] 2005 أيار/مايو في السياحة آلداب العالمية اللجنة اعتمدتها
كانون في A/RES/506(XVI) قرارها في العالمية السياحة لمنظمة العامة الجمعية وأقرتها

.2005 األول/ديسمبر

لمنظمة العامة الجمعية قبل من السياحة آلداب العالمية اللجنة أنشئت (1
من المدونة وتنفيذ قبول تعزيز والية إليها أولجت التي العالمية السياحة

التنمية السياحية. في المصالح مختلف أصحاب قبل

المنازعات لتسوية والتوفيق التشاور إجراءات من 1 الفقرة وتنص (2
المصالح أصحاب من أكثر أو الثنين منازعة، حدوث حالة أنه في على

اللجنة. إلى المنازعة بقضية سوية يتقدموا أن

كل قبل مشترك من بشكل تقدم ال التي في المنازعات اللجنة تنظر ال (3
تقدم إذا المسألة في النظر يجوز لكن المنازعة. في الضالعين األطراف
تتعلق بتطبيق بقضية اللجنة إلى المنازعة في (مباشرة) غير ضالع طرف
العام بالتطبيق تتعلق التي  القضايا  رفع يجوز  أو  األخالقية. المبادئ
أن ويجوز لها اللجنة، إلى من جهة واحدة السياحة في األخالقية للمبادئ
الصلة، ذات المبادئ أنها تبين طالما منازعات معينة إلى إشارات تتضمن

المذكورة. بالمنازعة مباشرة ضالعا القضية يرفع من يكون أال وشرط

األخالقية المبادئ بشأن توضيحا منها، بمبادرة تقدم، أن لللجنة (4
المدونة. في المدرجة



المئة، في 100 بنسبة تدويره أعيد الكلور من خال على ورق طبع
العالمية. كربون منظمة السياحة بصمة من حبر نباتي للحد استخدام تم وقد






