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 الدورة الستون
 * من جدول األعمال املؤقت٤٣البند 

 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
   مذكرة من األمني العام

 يف دورهتــا الســتني تقريــر املنظمــة يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اجلمعيــة العامــة  
ــياحة  ــة للسـ ــدم ، العامليـ ــتجابةاملقـ ــة العامـــ ل اسـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٥٦/٢١٢ة قـ ــانون ٢١ املـ  كـ

 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ٥٨/٥٧٣ومقررها  ٢٠٠١ديسمرب /األول
 

تقريـــــر املنظمـــــة العامليـــــة للســـــياحة بشـــــأن تنفيـــــذ املدونـــــة العامليـــــة     
 السياحة ألخالقيات

  

 موجز 
، يف  ١٩٩٩أكتـوبر   / تشـرين األول   ١اعتمدت املدونة العاملية ألخالقيات السـياحة يف         
وتتــألف املدونــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة مــن  .  العامــة للمنظمــة العامليــة للســياحةاجلمعيــة

جمموعة مبادئ أساسـية هتـدف إىل توجيـه التنميـة السـياحية وتصـلح كإطـار مرجعـي ملختلـف                     
مــن األثــر الســليب  ممكــن بغــرض التقليــل إىل أدىن حــد  يف قطــاع الســياحة أصــحاب املصــلحة 

مـن  ممكـن   إىل أقصـى حـد      يف الوقـت نفسـه      االسـتفادة   وتـراث الثقـايف     للسياحة يف البيئـة ويف ال     
 ا قانونــا ملزمــاومدونــة األخالقيــات ليســت صــك . مزايــا الســياحة يف تعزيــز التنميــة املســتدامة 

 .ولذلك فإن قبوهلا طوعي
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، اعتمدت اجلمعية العامة للمنظمـة العامليـة للسـياحة اجلـزء األول مـن      ٢٠٠١ويف عام    
 وهـي   - ونة التنفيذي الذي أنشئت مبوجبه اللجنة العامليـة ألخالقيـات السـياحة           بروتوكول املد 

. اهليئــة املســؤولة عــن تفســري أحكــام املدونــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة وتطبيقهــا وتقييمهــا  
 يف اللجنــة ووافـــق علــيهم اجمللـــس التنفيــذي للمنظمـــة يف    اوجــرى تعــيني أحـــد عشــر عضـــو   

عضاء اللجنة باالستقاللية وهم شخصيات حمايدة مـن قطـاعي          ويتمتع أ . ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
الســياحة العــام واخلــاص جــرى تعيينــهم لتمثيــل حكومــاهتم وغريهــا مــن أصــحاب املصــلحة يف 

. العمــل والعــاملني واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤسســات التعليميــةكأربــاب الســياحة قطــاع 
ــام أساســية تت     ــثالث مه ــة ب ــة العاملي ــد إىل اللجن ــد عه ــات   وق ــة األخالقي ــرويج ملدون ــل يف الت مث

بشـــأن تطبيـــق املدونـــة أو اخلالفـــات ونشـــرها ويف تقيـــيم ورصـــد تنفيـــذها والتوفيـــق لتســـوية 
اجلــزء الثــاين مــن الربوتوكــول     ٢٠٠٤أكتــوبر  /وأقــرت اللجنــة يف تشــرين األول  . تفســريها

املنازعـات يف   وتنص اإلجراءات على تسـوية      . التنفيذي الذي حيدد إجراءات التشاور والتوفيق     
ويف املرحلة األوىل يقوم األمني العام للمنظمة العاملية للسياحة مبهمة تقصـي احلقـائق             . مرحلتني

وبعدئـذ  . لدى األطراف يف الرتاع وحييل النتيجة اليت تفضي إليها مهمته إىل اللجنة لتنظر فيهـا              
 .تصدر اللجنة توصيات لتسوية الرتاع

اء دراسة استقصائية فيما بني الـدول األعضـاء يف          ، قررت اللجنة إجر   ٢٠٠٤ويف عام    
وستفيد النتائج املستمدة من هـذه      . املنظمة العاملية للسياحة ترمي إىل تقييم درجة تنفيذ املدونة        

الدراســة يف إرســاء األســس الالزمــة لوضــع اســتراتيجية للجنــة يف املســتقبل مــن أجــل التــرويج  
 إليها الدراسة على أن قرابة ثالثـة أربـاع اجمليـبني            وتدل النتائج اليت خلصت   . للمدونة وتنفيذها 

عليها قد أدرجـوا مبـادئ املدونـة بالفعـل يف قوانينـهم أو أنظمتـهم أو خطـط التنميـة السـياحية                    
نشـر املدونـة وترمجتـها إىل اللغـات      القيـام ب  الدول األعضاء   طلب إىل   ،  ١٩٩٩ويف عام   . لديهم

ومت  لغـة إضـافية      ٣٣قصـائية أن املدونـة ترمجـت إىل         وتـبني مـن الدراسـة االست      . الوطنية واحمللية 
 يف  اوتطبـق املدونـة أيضـ     . السـياحة قطـاع   أصـحاب املصـلحة يف      خمتلـف   بوجه عام بـني     نشرها  

وأيدت اللجنة فكرة مـنح جـائزة السـياحة علـى            .السفرموثوقية التنبيهات املتعلقة ب   جمال تعزيز   
 .ذ املدونةاملستوى اإلقليمي بوصفها وسيلة للتشجيع على تنفي
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٤-١
.املدونة العاملية ألخالقيات السياحة -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤-٣
.اللجنة العاملية ألخالقيات السياحة -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥-١٠
.إجراءات التشاور والتوفيق -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٦-١٦

.لسياحةتنفيذ املدونة العاملية ألخالقيات ا -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٧-٢٣
.دراسة استقصائية قطرية بشأن تنفيذ املدونة -ألف    . . . . . . . . . . . . . .٣١٧-٢٣
.تطبيق املدونة على التنبيهات املتعلقة بالسفر  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . .٣٤٩-٣٢
.معايري تنفيذ املدونة -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٠-٣٥
.السبل التكميلية لتنفيذ املدونة -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١٠-٣٨

.االستنتاجات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٣١١-٤٠
.٢٠٠٥ -٢٠٠٤دراسة استقصائية بشأن تنفيذ املدونة العاملية ألخالقيات السياحة للفترة  :املرفق  . . . .١٢
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 مقدمة - أوالً 
 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٥٦/٢١٢يف قرارهـــا لألمـــم املتحـــدة أحاطـــت اجلمعيـــة العامـــة  - ١

 العامليـة للسـياحة     باعتمـاد اجلمعيـة العامـة للمنظمـة        علمـا مـع االهتمـام،        ٢٠٠١ديسمرب  /األول
املدونة العاملية ألخالقيات السياحة، وطلبت إىل األمني العام أن يتابع التطورات املتصـلة بتنفيـذ           

 عـن ذلـك إىل اجلمعيـة        ا إىل تقارير املنظمة العاملية للسـياحة وأن يقـدمي تقريـر           اهذا القرار استناد  
، قـررت اجلمعيـة العامـة       ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ويف  . العامة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني       

 .إرجاء النظر يف التقرير إىل دورهتا الستني
يـــة العامـــة اســـتجابة للطلـــب إىل اجلمعهـــذا ملنظمـــة العامليـــة للســـياحة اويقـــدم تقريـــر  - ٢

 .أعاله املذكور
 

 املدونة العاملية ألخالقيات السياحة -ا ثاني 
 يف  ١٩٩٩أكتـوبر   / تشـرين األول   ١اعتمدت املدونـة العامليـة ألخالقيـات السـياحة يف            - ٣

 ).١٣-د( ٤٠٦الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة مبوجب القرار 
وتتألف املدونة العاملية ألخالقيات السياحة مـن جمموعـة شـاملة مـن املبـادئ األساسـية                  - ٤

 أصــحاب املصــلحة الــيت هتــدف إىل توجيــه التنميــة الســياحية وتصــلح كإطــار مرجعــي ملختلــف
مـن األثـر السـليب للسـياحة يف البيئـة ويف التـراث الثقـايف مـع                  ممكـن   بغرض التقليل إىل أدىن حد      

االستفادة إىل أقصى حد من مزايا السياحة يف تعزيز التنميـة املسـتدامة واملسـؤولة، مبـا يف ذلـك                   
 .التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التفاهم فيما بني األمم

لتنفيـــذها آليـــة علـــى و) مـــواد ٩( املبـــادئ والديباجـــة املدونـــة علـــى ويشـــتمل هيكـــل - ٥
 ).١٠ املادة(
وتشــدد .  ولــذلك فــإن قبوهلــا طــوعيا قانونــا ملزمــاومدونــة األخالقيــات ليســت صــك - ٦

ومـع  . املنظمة العاملية للسياحة بصفة خاصة علـى الطـابع الطـوعي الـذي يتسـم بـه هـذا الصـك           
 طريــق إدراج حمتوياهتــا وأحكامهــا الــيت دعــت كــل مــن  تطبيــق املدونــة عــنتعزيــز ذلــك ميكــن 

دعت هذه األخـرية إىل     ( اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة واجلمعية العامة لألمم املتحدة        
احلكومـات وغريهـا مـن أصـحاب املصـلحة يف قطـاع السـياحة إىل                ) ٥٦/٢١٢ذلك يف القرار    

تكـون  سـوف  و. مارسـات املهنيـة ذات الصـلة   يف التشريعات واألنظمة ومـدونات امل  النظر فيها 
 ةالصـناع علـى صـعيد   الـوطين أو  الصـعيد  املدونـة واملعتمـدة علـى      الـيت تسـتند إىل      هذه األحكام   

بيـد أهنـا لـن تغـري مـن الطـابع       .  الختصاصـات كـل دائـرة مـن الـدوائر الـيت تعتمـدها           املزمة تبعـ  
 .الطوعي للمدونة نفسها اليت ستظل وثيقة مرجعية وإرشادية
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ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن الـنص األويل ملدونـة األخالقيـات الـذي قـدم                وعالوة على    - ٧
يف األصـل مبشـروع   ال  إىل اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة كان مستكم١٩٩٩يف عام  

 مـن   ١٠بروتوكول تنفيذي يتعلق بعنصرين أساسيني من عناصر عملية التنفيذ املشمولة باملـادة             
إنشاء جلنة عاملية ألخالقيات السياحة بوصفها آلية مرنة للمتابعة والتقييم ووضـع            : ااملدونة ومه 

 ومـع أن اجلمعيـة العامـة تؤيـد هـذين الغرضـني            . إجراءات التوفيق على أسـاس القبـول الطـوعي        
قــررت اعتمــاد املــنت الرئيســي للمدونــة وحــده وإرجــاء اختــاذ قــرار بشــأن   فقــد ، تأييــدا كــامال

التنفيذي لتمكني الدول األعضاء واملنظمات مـن إبـداء مالحظـات إضـافية         مشروع الربتوكول   
 .واقتراح تعديالت عليه

املعقـودة يف  وقدم إىل اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة يف دورهتا الرابعـة عشـرة              - ٨
واعتمدت هذه اجلمعية مبوجب القـرار      .  مشروع بروتوكول تنفيذ منقح    ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
اللجنــة العامليــة ألخالقيــات  �اجلــزء األول مــن الربوتوكــول التنفيــذي املعنــون  ) ١٤-د( ٤٣٨

اهليئــة املســؤولة عــن تفســري أحكــام املدونــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة وتطبيقهــا  - الســياحة
 .وحيدد هذا اجلزء من الربوتوكول الشروط الناظمة لتعيني اللجنة واختصاصاهتا. �وتقييمها

جلمعيــة العامــة مبوجــب القــرار نفســه، إحالــة اجلــزء الثــاين مــن الربوتوكــول    وقــررت ا - ٩
التنفيــذي املتعلــق بآليــة التوفيــق لتســوية املنازعــات إىل اللجنــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة          

 إىل اجلمعيـة    ٢٠٠٤اللجنـة يف عـام      تقرهـا   وسيقدم نص هذا الصـك بصـيغته الـيت          . الستعراضه
 .٢٠٠٥لسياحة يف هناية عام العامة للمنظمة العاملية ل

 
 اللجنة العاملية ألخالقيات السياحة -ا ثالث 

اللجنـة العامليـة   �  املعنون ٢٠٠١باعتماد اجلزء األول من الربوتوكول التنفيذي يف عام          - ١٠
اهليئة املسؤولة عـن تفسـري أحكـام املدونـة العامليـة ألخالقيـات السـياحة                 - ألخالقيات السياحة 

 يف عمليـة    ا، قررت اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة أن تشرع أيض         �هاوتطبيقها وتقييم 
 .تعيني أعضاء اللجنة

ــة خــالل عــام  ا مناوبــ١١  وا عضــو١١وجــرى تعــيني   - ١١  وأوائــل عــام  ٢٠٠٢ يف اللجن
.  يف إطار اللجان اإلقليمية الست وجلنة األعضاء املنتسـبني يف املنظمـة العامليـة للسـياحة                ٢٠٠٣
اجمللـس التنفيـذي للمنظمـة لتشـكيلة اللجنـة          بـإقرار    ٢٠٠٣يونيـه   /مت العملية يف حزيران   واختت

 .CE/DEC/12 (LXX))القرار (ة جلديدا
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ويتمتع أعضاء اللجنة باالستقاللية وهم شخصيات حمايـدة مـن قطـاعي السـياحة العـام               - ١٢
 السياحة مـن    واخلاص جرى تعيينهم لتمثيل حكوماهتم وفئات أخرى من أصحاب املصلحة يف          

 .لعمل والعاملني واملؤسسات التعليمية واملنظمات غري احلكوميةكأرباب االقطاع التنفيذي 
 وبنـاء علـى اقتـراح مـن         ٢٠٠٤فربايـر   /ويف الدورة األوىل للجنة اليت عقدت يف شـباط         - ١٣

فيز اجلمعيـة العامـة، انتخـب السـيد ديغـو كـوردو           أقرتـه   األمني العـام للمنظمـة العامليـة للسـياحة          
 .اووزير خارجية إكوادور سابقسابقا ألمم املتحدة األمني العام ل للجنة وهو وكيل ارئيس
وتنطـوي املهــام الـيت عهــدت هبـا اجلمعيــة العامـة للمنظمــة العامليـة للســياحة إىل اللجنــة       - ١٤

 :العاملية ألخالقيات السياحة على ثالثة جوانب وهي
 ات ونشرها؛الترويج للمدونة العاملية لألخالقي )أ( 
 تقييم ورصد تنفيذ مدونة األخالقيات؛ )ب( 
 .بشأن تطبيق املدونة أو تفسريهااخلالفات التوفيق لتسوية  )ج( 

 /دورة يف رومـــا يف شـــباط: ثـــالث دورات كالتـــايلمنـــذ إنشـــائها وعقـــدت اللجنـــة  - ١٥
ــر ــد يف تشــرين األول  ،٢٠٠٤ فرباي ــوبر / وأخــرى يف مدري ــونس  ،٢٠٠٤أكت ــة يف ت يف  والثالث
وأقــرت اللجنــة نظامهــا الــداخلي ووضــعت برنــامج عملــها ووافقــت علــى  . ٢٠٠٥مــايو /أيــار

توجيهيــة للنظــر يف املنازعــات واعتمــدت البــادئ املإجــراءات التشــاور والتوفيــق وكــذلك علــى 
 .الرتاعتوصيات لتسوية أوىل حاالت 

 
 إجراءات التشاور والتوفيق -ا رابع 

ــة العامـــ    - ١٦ ــب اجلمعيـ ــى طلـ ــاء علـ ــودة يف    ةبنـ ــا األوىل املعقـ ــة يف دورهتـ ــرت اللجنـ ، نظـ
ويف . يف اجلزء الثاين من مشروع الربوتوكول التنفيذي لتسـوية املنازعـات      ٢٠٠٤فرباير  /شباط

 بعـد دراسـة مشـروع مـنقح      ،أكتـوبر مـن العـام نفسـه، وافقـت اللجنـة باإلمجـاع             /تشرين األول 
 املنازعات بشأن تطبيق املدونـة العامليـة    على إجراءات التشاور والتوفيق لتسوية ،اقترحه رئيسها 

 .ألخالقيات السياحة
وميثــل هــذا الصــك آليــة مرنــة تقــوم علــى أســاس التشــاور والتوفيــق الطــوعيني ال آليــة    - ١٧

مشـروع  أو حىت بلـد واحـد ومنظمـة غـري حكوميـة أو              (حتكيم، وميكن مبوجبه لبلدين أو أكثر       
وجيـدر  . خلالفـاهتم اللجنة هبدف التوصل إىل حل إحالة نزاع ما إىل ) ةمن قطاع السياح جتاري  

التركيز بصفة خاصة علـى الطـابع الطـوعي لعمليـة عـرض حـاالت الـرتاع علـى اللجنـة لغـرض               
 . عن إرادتهاالتوفيق ألنه ال ميكن إلزام أي طرف بعرض قضية ما رغم
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األوىل، ويف املرحلـة    . وتتوخى اإلجراءات اتباع مـرحلتني يف عمليـة تسـوية املنازعـات            - ١٨
تقصـي احلقـائق لـدى      لهمـة   مباألمني العام للمنظمة العاملية للسـياحة والـدوائر التقنيـة فيهـا             يقوم  

وتنظـر  أمـا يف املرحلـة الثانيـة،        . إىل اللجنة لتنظـر فيهـا     النتيجة عندئذ   األطراف يف الرتاع وحتال     
ن األعضـاء وتصـدر      م االلجنة يف مجيع املسائل ذات الصلة، وميكنها هلذا الغرض أن تنشئ فريق           

التمـاس املشـورة مـن اللجنـة        منفردين   اصحاب املصلحة أيض  ألوجيوز  . توصيات لتسوية الرتاع  
 .بشأن جوانب حمددة خاصة بتنفيذ املدونة

 /وأقــــر اجمللــــس التنفيــــذي للمنظمــــة العامليــــة للســــياحة باإلمجــــاع يف كــــانون األول - ١٩
ات التشــــاور والتوفيــــق لتســــوية إجــــراء CE/DEC/14(LXXIV)، يف القــــرار ٢٠٠٤ ديســــمرب
ــة     . املنازعــات ــة علــى البــدء بتنفيــذ اآللي وشــجع اجمللــس التنفيــذي مبوجــب القــرار نفســه اللجن
 .اجلديدة
، رأت اللجنــة، بعــد أن تلقــت أوىل حــاالت الــرتاع املعروضــة   ٢٠٠٥مــايو /ويف أيــار - ٢٠

ية التشاور والتوفيـق     لطبيعة بعض الشكاوى، أن من الضروري تكملة آل        ا ونظر ،عليها للتشاور 
مبقبوليــة فــرادى الطلبــات املقدمــة يف حــاالت نشــوب  تتعلــق مبجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة 

ومبوجب املبادئ التوجيهية الـيت أقرهتـا اللجنـة باإلمجـاع، ال تنظـر              . الرتاع أو حاالت الشكوى   
ها ال عالقــة هلــا اللجنـة يف الطلبــات املقدمــة بصــورة إفراديــة إال إذا كانـت األطــراف الــيت قدمتــ  

 .مباشرة يف الرتاع املطروح
إال أنه يف احلاالت اليت يالحظ فيها عدم تطبيق مبادئ األخالقيات يف جمـال السـياحة،      - ٢١

فــإن املبــادئ التوجيهيــة املــذكورة أعــاله ال متنــع اللجنــة، مببــادرة منــها، مــن تقــدمي توضــيحات  
 .هبا يف املستقبليهتدى ء آراء استشارية بشأن التنفيذ السليم ملدونة األخالقيات أو إبدا

وســتقدم إجــراءات التشــاور والتوفيــق لتســوية املنازعــات إىل اجلمعيــة العامــة للمنظمــة   - ٢٢
 تشــرين ٢٥العامليـة للســياحة يف دورهتــا السادســة عشــرة الـيت ســتعقد يف داكــار، الســنغال مــن   

 .ورة هنائية العتمادها بص٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول٢نوفمرب إىل /الثاين
 

 تنفيذ املدونة العاملية ألخالقيات السياحة -ا خامس 
 

 املدونةتنفيذ دراسة استقصائية قطرية بشأن  - ألف 
 
ــود يف شــباط      - ٢٣ ــا األول املعق ــات الســياحة يف اجتماعه ــة ألخالقي ــة العاملي ــررت اللجن  /ق

العامليــة للســياحة أعضــاء املنظمــة فيمــا بــني ، إجــراء دراســة استقصــائية موســعة  ٢٠٠٤فربايــر 
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هبدف تقييم الدرجة الفعلية لتنفيذ املدونة علـى النطـاق العـاملي ووضـع قائمـة بالتـدابري املتخـذة               
 .حىت اآلن للترويج هلذا الصك ونشره

 ٢٠٠٤ بـــني عـــامي ا شــهر ١٢وبعــد أن أجريـــت هـــذه الدراســة االستقصـــائية ملـــدة    - ٢٤
ــة للســياحة   ٢٠٠٥ و ــام واخلــاص،    فيمــا بــني أعضــاء املنظمــة العاملي  مــن قطــاعي الســياحة الع

خصصــت حصــيلتها إلرســاء األســس الالزمــة لوضــع اســتراتيجية اللجنــة يف املســتقبل اخلاصــة   
 .بالترويج ملدونة األخالقيات وتنفيذها

 يف املائـة، إىل ردود وردت  ٦١اإلجابة عليهـا  نسبة  بلغت  وتستند نتائج الدراسة، اليت      - ٢٥
وتشـري  .  العضوية وأعضاء منتسبني مبن فـيهم مراقبـان دائمـان           يف املنظمة كاملي   اعضو ٩٢من  

أدرجـوا بالفعـل    أهنم  ما  إنتائج هذه الدراسة االستقصائية إىل أن قرابة ثالثة أرباع اجمليبني عليها            
مبــادئ املدونــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة يف نصوصــهم التشــريعية أو اســتخدموها كقاعــدة 

وانينــهم أو أنظمتــهم أو خطــط التنميــة الســياحية لــديهم علــى يســتندون إليهــا عنــدما يضــعون ق
ــوطينالصــعيد  ــدة دول أعضــاء   . ال ــدمت ع ــد وق ــوان بالتحدي ــة   اعن ــام أو اخلط ــانون أو النظ لق

فيمـا أشـارت دول أعضـاء أخـرى إىل وجـود مـدونات               ،وسـنة اعتمادهـا   الرئيسية ذات الصـلة     
 .اتلألخالقيات أو إىل إعداد هذه املدونوطنية أو قطاعية 

، حثـت اجلمعيـة العامـة للمنظمـة     ١٩٩٩وباعتماد املدونة العاملية لألخالقيـات يف عـام         - ٢٦
على إصدار املدونـة والتعريـف هبـا علـى أوسـع نطـاق              كذلك  الدول األعضاء   العاملية للسياحة،   

يتاح لكل بلد الوصول إىل أوسع شرحية ممكنة من أصـحاب املصـلحة احمللـيني يف            ولكي  . ممكن
ــأن  الســياحة ــة للســياحة أو غريهــا مــن اهليئــات ذات الصــلة    ، أوصــي ب ترتــب اإلدارات الوطني

 .لترمجة املدونة، حسب االقتضاء، إىل لغاهتا الوطنية أو احمللية
 ا بلـد ٣٣ للنتائج اليت خلصت إليهـا الدراسـة االستقصـائية، مت ترمجـة املدونـة يف             اووفق - ٢٧

وهـي   العربية   الفرنسية أو  الروسية أو    نكليزية أو الا اإلسبانية أو تستخدم لغات وطنية غري اللغة      
 ترمجـة مـن هـذه الترمجـات حيـث           ٢٤وتتـوافر ألمانـة اللجنـة       . اللغات اخلمس الرمسية للمنظمة   

ــع      ــى موق ــك عل ــد ذل ــات الســياحة �جــرى تســجيلها ووضــعت بع ــت � أخالقي ــى اإلنترن  :عل
http://www.world-tourism.org/code-ethics/eng.htm) (قع متيسر عموما للجميعوهو مو. 

ــى   - ٢٨ ــالوة عل ــني خمتلــف        وع ــة لألخالقيــات ب ــا يتعلــق بنشــر املدونــة العاملي ذلــك، وفيم
ــة الســياحية   � ــة للســياحة يف   �أصــحاب املصــلحة يف قطــاع التنمي ، صــرحت اإلدارات الوطني

بصــفة رئيســية علــى رابطــات األنشــطة الســياحية  البلــدان األعضــاء بأهنــا قامــت بتوزيــع املدونــة
 يف ٦٠(السـياحة  تعلـيم   نشر املدونة بـني معاهـد   اوجرى أيض).  يف املائة من اجمليبني ٧٦ نسبة(

 يف ٥٧(لســياحة اوجمــالس تــرويج )  يف املائــة٥٩(وهيئــات الســياحة اإلقليميــة أو احملليــة ) املائــة
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ــة ــاط    ) املائــ ــة وأوســ ــري احلكوميــ ــات غــ ــياحي واملنظمــ ــاع الســ ــاملني يف القطــ ــات العــ ونقابــ
)  يف املائـــة٤٦(ووســـائط اإلعـــالم )  يف املائـــة لكـــل منـــها١٥(اجلامعيـــة ألوســـاط ا/البـــاحثني

وجـرى توزيـع    ).  يف املائـة   ٢٢( املؤسسـات املاليـة      اوأخـري )  يف املائة  ٣٢(والسائحني والزائرين   
ارات احلكوميــــة األخــــرى  ، يف حــــاالت اســــتثنائية علــــى اإلد  امدونــــة األخالقيــــات أيضــــ  

 .احمللية املدارس أو
نشــر املدونــة العامليــة لألخالقيــات وترمجتــها، متثلــت أنــواع اإلجــراءات ضــافة إىل وباإل - ٢٩

 ما ذكرها األعضاء، حبسب ترتيب وقوعها التنازيل، يف تنظـيم اجتماعـات وحلقـات      االيت كثري 
عمل وموائـد مسـتديرة  أو إنتـاج منشـورات تتضـمن مبـادئ توجيهيـة وأفضـل املمارسـات أو                      

م أنشطة يف جمال بنـاء القـدرات يف اجلامعـات أو تقـدمي التـدريب                عقد مؤمترات صحفية أوتنظي   
مـن البلـدان كانـت تلصـق مدونـة األخالقيـات يف ردهـات        حمدود ويف عدد   . للشرطة السياحية 

وأشـار بعـض اجمليـبني علـى الدراسـة إىل بـدء محـالت               . الفنادق أو يـروج هلـا بـالعروض املتنقلـة         
منـع االسـتغالل اجلنسـي لألطفـال يف السـياحة           كنـة   جبوانـب حمـددة تشـملها املدو      تتعلـق   وطنية  

بوصـفها وسـيلة   ) �بالسياحة بدافع ممارسة اجلـنس مـع األطفـال   � اوهي ظاهرة معروفة عموم  (
 .تكميلية من الوسائل الكفيلة بالنهوض باملدونة

 قـد عينـت، مبـا يتمشـى         ا دولة عضـو   ٥٠، تظهر نتائج الدراسة االستقصائية أن       اوأخري - ٣٠
 من داخل اإلدارات الوطنية للسياحة لديها للعمـل         الاملنظمة العاملية للسياحة، مسؤو   مع توصية   

وقامـت ثالثـة بلـدان      . كمنسق معين مبتابعـة تنفيـذ مدونـة األخالقيـات يف كـل بلـد مـن بلـداهنا                  
وأنشـئت  . إضافية بتكليف إدارة أو شعبة بأكملها تابعة إلدارة السياحة لديها بأداء هذه املهمة            

 . بلدان أخرى جلان وطنية لتنفيذ املدونة تضم ممثلني للحكومة ولقطاع السياحةيف ثالثة
بفضـل هـذه الدراسـة االستقصـائية     الـيت مت مجعهـا   وستقوم اللجنـة يف ضـوء املعلومـات         - ٣١

يف لتحسـني عمليـة تـرويج مدونـة األخالقيـات           يف األجلني القصري واملتوسط     بوضع استراتيجية   
 .يم تنفيذ قطاع السياحة ألحكامهاالعامل وتدعمجيع أحناء 

 
 السفرالتنبيهات املتعلقة بتطبيق املدونة على  - باء 

ــات مســألة    - ٣٢ ــة األخالقي ــاول مدون ــوازن يف    تتن ــى حنــو مت ــة بالســفر عل التنبيهــات املتعلق
ــرة ــادة  ٥ الفق ــن امل ــياحية    � ٦ م ــة الس ــات أصــحاب املصــلحة يف التنمي ــذا ويتســم . �التزام ه

 ٢٠٠١سـيما يف الفتـرة الـيت تلـت عـام           تزايدة بالنسبة إىل قطاع السياحة وال     أمهية م باملوضوع  
ملخـاطر  اهلجمـات اإلرهابيـة و   خمتلـف ا  عندما بدأ هذا القطاع يعاين مـن صـعوبات بالغـة نتيجـة              

 .الصحية وغري ذلك من املشاكل اليت واجهته
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أثنـاء  واجهوهنـا  الـيت قـد ي  ومن واجب احلكومات محاية مواطنيهـا وإعالمهـم باملخـاطر      - ٣٣
 وجهــات الســائحني   اتعــاجل دومــ التنبيهــات املتعلقــة بالســفر ال   إال أن . ســفرهم إىل اخلــارج 

 وبالتايل فقد وضعت عقبات حقيقية أمام التنمية السـياحية          ،واجملتمعات املضيفة بصورة منصفة   
بة مــع  مــا تكــون حمتويــات اإلنــذارات الصــادرة إمــا مبهمــة للغايــة أو غــري متناســ  اوكــثري. فيهــا

خطورة األوضاع املصادفة بل إهنا يف بعض األحيان ال تستكمل أو تلغى مىت ما حتسن الوضـع                 
 . الطبيعيأو عاد إىل حاله

حبـث التنبيهـات املتعلقـة بالسـفر        ولذا أدرج اجمللس التنفيذي للمنظمة العاملية للسـياحة          - ٣٤
ــات ال     ــة ألخالقي ــة العاملي ــذ املدون ــة بتنفي ــادئ املتصــلة بالســياحة   يف املناقشــة املتعلق ســياحة واملب

ــا،       ــتني عقــدمها اجمللــس يف ســلفادور دي باهي ــدورتني املاضــيتني الل ــيت جــرت يف ال املســؤولة ال
 / وحزيــــران٢٠٠٤ديســــمرب /الربازيــــل ونيســــبار، بلغاريــــا علــــى التــــوايل يف كــــانون األول 

جلـة التوصـيات    ويف نيسبار قرر اجمللـس التنفيـذي تكـوين فريـق عامـل يتـوىل معا               . ٢٠٠٥ يونيه
مبزيد مـن التعمـق وتقـدمي تقـارير عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة                  بشأن التنبيهات املتعلقة بالسفر     

 ).٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(للمنظمة العاملية للسياحة يف دورهتا السادسة عشرة 
 

 ملدونةامعايري تنفيذ  - جيم 
ا األوىل املعقــودة يف رومــا يف   قامــت اللجنــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة يف دورهتــ      - ٣٥
 بتكليف أمانة املنظمة العاملية للسياحة بإعداد معـايري للتنفيـذ تسـاعد علـى               ٢٠٠٤فرباير  /شباط

 مبثابـة أداة   اوستكون هذه املعايري أيضـ    . تفسري أحكام مدونة األخالقيات وتقييم درجة تنفيذها      
 .نفيذهم العملي للمدونةمرجعية يستعني هبا أعضاء املنظمة العاملية للسياحة يف ت

 أول جمموعة من معـايري التنفيـذ املتصـلة مبـواد            ٢٠٠٤وسبق أن درست اللجنة يف عام        - ٣٦
بصفة خاصـة علـى جمـاالت مـن قبيـل التجـارة والسـالمة واألمـن واجلـودة يف          تركز  املدونة اليت   
 مـن جانـب الـدوائر       وال يزال اجلزء األخري مـن الدراسـة املتعلـق باملعـايري قيـد التنقـيح               . السياحة

 .٢٠٠٦ لتنظر فيه اللجنة يف اجتماعها املقبل يف عام االتقنية ألمانة املنظمة وسيكون جاهز
ملدونة العاملية ألخالقيات السياحة علـى أعضـاء املنظمـة العامليـة            اوستوزع معايري تنفيذ     - ٣٧

 .للسياحة حاملا توافق اللجنة عليها
 

 دونةالسبل التكميلية لتنفيذ امل - دال 
اقتــراح اللجنــة املعنيــة بشــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ التابعــة  بنــاء علــى نظــرت اللجنــة،  - ٣٨

للمنظمة العاملية للسياحة، يف منح جائزة للسياحة مثل اجلائزة اإلندونيسـية للسـياحة تـري هيتـا          
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ــة  ــة �(كرام ــا ) �أســباب الســعادة الثالث ــة  ا وقيمــا ملموســالبوصــفها مث ــرويج لفهــم املدون  للت
 .تنفيذهاو

وبناء علـى ذلـك قـررت اللجنـة املوافقـة علـى مـنح جـائزة السـياحة تـري هيتـا كرامـة                          - ٣٩
 للتشجيع علـى تنفيـذ مدونـة األخالقيـات وطلبـت إىل البلـدان واملنـاطق              ا تكميلي البوصفها سبي 

 .األخرى توفري جوائز مماثلة
 

 االستنتاجات - اسادس 
ة للسياحة ألعضائها عن ارتياحه لقبوهلم املدونة       أعرب األمني العام للمنظمة العاملي     - ٤٠

العاملية ألخالقيات السياحة وللتدابري اليت اختذوها حـىت اآلن لتنفيـذ األحكـام الـيت حتتـوي                 
وأثبتــت املدونــة، بعــد مــرور مخــس ســنوات علــى اعتمادهــا أهنــا أداة قيمــة  . عليهــا املدونــة

نميـة السـياحية السـليمة واملسـتدامة        يسترشد هبا أصحاب املصلحة يف السياحة يف جمـال الت         
 .على الصعيدين البيئي واالجتماعي

ــة      - ٤١ ــة ألخالقيــات الســياحة بعــد عملي ــة العاملي و يظهــر يف الوقــت احلاضــر أن اللجن
، قــد أقــرت النــهج الســليم الــالزم ملعاجلــة مبــادئ ومســائل األخالقيــات    الشــاقةتشــكيلها

. بوجـه عـام   وتتسـم بالكفـاءة     رة مرضـية    خطـوة خطـوة بصـو     تتقدم  املتصلة بالسياحة وهي    
. مثارهـا األوىل  حاليـا   وبدأت اجلهـود الـيت بذلتـها اللجنـة للتـرويج للمدونـة ونشـرها تـؤيت                  

ــة      ويبــدو أن إجــراءات التشــاور والتوفيــق لتســوية املنازعــات الــيت أقرهتــا اللجنــة يف اآلون
 .لدى أعضاء املنظمة  بصورة عامةالاألخرية تالقي قبو

ــة يف املســتقبل إىل جمتمــع الســياحة     تتســم و - ٤٢ املســامهة الــيت ميكــن أن تقــدمها اللجن
ــدويل  ــرويج      بال ــذين يشــاركون يف الت ــع أصــحاب املصــلحة ال ــة بالنســبة إىل مجي ــة بالغ أمهي

إىل إجــراء تــدعو وال تــزال الضــرورة . للســياحة العامليــة املنصــفة واملســؤولة ويف تطويرهــا 
ة واإلداريــة لــتمكني اللجنــة مــن أداء املهــام اهلامــة تعـديالت طفيفــة مــن النــاحيتني املؤسســي 

 .املوكلة إليها بقدر أكرب من الفعالية
ألمـم  األمـني العـام ل    ويلتزم األمني العام للمنظمة العاملية للسياحة بتقدمي تقارير إىل           - ٤٣

املتحدة، يف غضون مخس سنوات، عـن التطـورات املتصـلة بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ مدونـة          
 .قيات من جانب قطاعي السياحة العام واخلاص على السواءاألخال
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 املرفق 
 

دراسة استقصائية بشأن تنفيذ املدونة العاملية ألخالقيات السـياحة للفتـرة      
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 / حزيـــــران٣٠حـــــىت  (QUEST/GCET/2004علـــــى االســـــتبيان  الـــــواردة الـــــردود   
 )٢٠٠٥ يونيه

 
 ملنظمة العاملية للسياحةيف اراقبون الدائمون الدول األعضاء واألعضاء املنتسبون وامل

 
 بنن- ٢٣ أذربيجان - ١
 بوتان- ٢٤ األرجنتني - ٢
 بوروندي- ٢٥ األردن - ٣
 بولندا- ٢٦ أرمينيا - ٤
 بوليفيا- ٢٧ إريتريا - ٥
 بورتوريكو- ٢٨ إسبانيا - ٦
 بريو- ٢٩ إسرائيل - ٧
 تايلند- ٣٠ إكوادور - ٨
 تركيا- ٣١ ياأملان - ٩
 توغو- ٣٢ إندونيسيا- ١٠
 جامايكا- ٣٣ أنغوال- ١١
 اجلزائر- ٣٤ أوغندا- ١٢
 مجهورية أفريقيا الوسطى- ٣٥ أوكرانيا- ١٣
 اجلمهورية التشيكية- ٣٦ مجهورية إيران اإلسالمية- ١٤
 مجهورية ترتانيا املتحدة- ٣٧ إيطاليا- ١٥
 هورية الدومينيكيةاجلم- ٣٨ باراغواي- ١٦
 اجلمهورية العربية السورية- ٣٩ باكستان- ١٧
 مجهورية كوريا- ٤٠ الربازيل- ١٨
 مجهورية مولدوفا- ٤١ الربتغال- ١٩
 جنوب أفريقيا- ٤٢ الطائفة الفلمندية يف بلجيكا- ٢٠
 رومانيا- ٤٣ بنغالديش- ٢١
 السفادور- ٤٤ بنما- ٢٢



A/60/167  
 

05-44498 13 
 

 كولومبيا- ٦٩ سلوفاكيا- ٤٥
 كينيا- ٧٠ سلوفينيا- ٤٦
 ليسوتو- ٧١ السنغال- ٤٧
 ماديرا، الربتغال- ٧٢ سيشيل- ٤٨
 مالطة- ٧٣ شيلي- ٤٩
 مايل- ٧٤ صربيا واجلبل األسود- ٥٠
 ماليزيا- ٧٥ عمان- ٥١
 مدغشقر- ٧٦ غابون- ٥٢
 مصر- ٧٧ غواتيماال- ٥٣
 املغرب- ٧٨ غينيا- ٥٤
 املكسيك- ٧٩ فرنسا- ٥٥
 مالوي- ٨٠ الفلبني- ٥٦
 اململكة العربية السعودية- ٨١ فرتويال- ٥٧
 موريشيوس- ٨٢ فيجي- ٥٨
 موناكو- ٨٣ فييت نام- ٥٩
 النمسا- ٨٤ قربص- ٦٠
 النيجر- ٨٥ قريغيزستان- ٦١
 نيجرييا- ٨٦ الكامريون- ٦٢
 هندوراس- ٨٧ الكرسي الرسويل- ٦٣
 هنغاريا- ٨٨ كمبوديا- ٦٤
 هولندا- ٨٩ كندا- ٦٥
 هونغ كونغ، الصني- ٩٠ كوت ديفوار- ٦٦
 اليابان- ٩١ كوستاريكا- ٦٧
 اليونان- ٩٢ الكونغو ٦٨
 


