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 إتفاقیة منظمة السیاحة العالمیةتقریر عن 

 اإلطاریة آلداب السیاحة

 

 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مشروع مقرر

 إن المجلس التنفیذي

 ،في التقریر حول اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة وقد نظر

 بالمعلومات التي قدمتھا أمانة المنظمة؛یحیط علما .1
 ترجمات اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة باللغات الرسمیة للمنظمة ةتقدیمھا  ویؤید .2

 إلى الجمعیة العامة القادمة؛          
 العتماد اإلتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة؛ ویعبر عن دعمھ .3
للمنظمة خالل الدورة الثالثة  الدول األعضاء على اإلضطالع بنشاط في تحقیق ھذا المعلم الرئیسي ویشجع .4

 والعشرین للجمعیة العامة.

 
 

 یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس. لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، .مشروع مقرر ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

). وسوف تقدم اإلتفاقیة (XXII) 707(آلداب السیاحة بموجب القرار  تم اعتماد النص اإلنكلیزي لإلتفاقیة اإلطاریة
 إلى الجمعیة العامة في دورتھا الثالثة والعشرین من أجل اعتمادھا بكل اللغات الرسمیة.

ھذه ھي المرة األولى التي تعتزم فیھا منظمة السیاحة العالمیة اعتماد اتفاقیة دولیة في إطار جمعیتھا العامة، ما سوف 
یكون عالمة بارزة في تاریخ المنظمة، ذلك أن منظمة السیاحة العالمیة ال تزال واحدة من الوكاالت المتخصصة 

 القلیلة لألمم المتحدة التي لم تضع اتفاقیة تنظم القضایا التي تقع في مجال خبرتھا.

 اسات رئیسیة في المنظمة.ترمي اإلتفاقیة إلى تعزیز فعالیة المدونة العالمیة آلداب السیاحة، وھي وثیقة سی

. قطاع السیاحة تغیر كثیرا على مر المدونة لیست ملزمة قانونا، وھي تحتفل بالذكرى السنویة العشرین العتمادھا
 السنوات العشرین الماضیة، ومن ھنا ضرورة تعزیز ھذه اآللیة.
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 مقدمة -أوال 
 

 للتنمیة العالمیة ھي إطار مرجعي أساسيالصادرة عن منظمة السیاحة السیاحة  مدونة العالمیة آلدابال  .1

الجمعیة العامة لمنظمة في  المدونة العالمیة آلداب السیاحة تم اعتمادالسیاحیة المسؤولة والمستدامة.  

 .وبذلك تكون قد بلغت ذكراھا السنویة العشرین، 1999عام السیاحة العالمیة 

 

واحدة من أسرع القطاعات االقتصادیة نمواً في ، باعتبارھا في ھذه السنوات العشرین، شھدت السیاحة  .2

 .مدونة العالمیة آلداب السیاحةال، حیث ضاعفت عدد السیاح منذ اعتماد عالم، نمواً متواصالً ال

 

وجود میثاق لضمان أنھ یتم التعامل مع النمو على نحو مسؤول وأن  استدامتھ ممكنة مع مرور الزمن وإن  .3

بط حجم أعمالھ یساوي، بل یفوق، حجم صادرات النفط أو المنتجات ھو أمر أساسي في سیاق قطاع مترا

 الغذائیة أو السیارات.

 
إلى الدورة الحادیة  اللجنة العالمیة آلداب السیاحةفي ضوء ذلك، ومراعاة للطابع الطوعي للمدونة، قدمت   .4

المدونة لتحویل اًحا ) اقتر2015والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة (مدیین، كولومبیا، 

 إلى اتفاقیة دولیة من أجل تعزیز فعالیتھا. العالمیة آلداب السیاحة

 
ھذه ھي المرة األولى التي تعتزم فیھا منظمة السیاحة العالمیة اعتماد اتفاقیة دولیة في إطار جمعیتھا   .5

المیة ال تزال واحدة من العامة، ما سوف یكون عالمة بارزة في تاریخ المنظمة، ذلك أن منظمة السیاحة الع

 الوكاالت المتخصصة القلیلة لألمم المتحدة التي لم تضع اتفاقیة تنظم القضایا التي تقع في مجال خبرتھا.

 
  تزامنا مع الذكرى السنویة العشرین لھذه المدونة، سیتم تقدیم اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة   .6

والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة (سان بطرسبرغ، آلداب السیاحة إلى الدورة الثالثة 

 ) العتمادھا بجمیع اللغات الرسمیة للمنظمة.2019االتحاد الروسي، 

 
 اإلجراء والوضع الراھن -ثانیا 

 
 آلدابنص المدونة العالمیة  تم استخدام، resolution 668 (XXI) الجمعیة العامة في بناء على تكلیف من  .7

 االتفاقیة اإلطاریة. كأساس لوضعالسیاحة 

 
، العالمیة بشأن ھذا الموضوعسیاحة على النحو المفصل في التقاریر السابقة المقدمة إلى ھیئات منظمة ال  .8

السیاحة  آلدابوثیق مع اللجنة العالمیة بتشاور  ،ة جمیع الدول األعضاء المھتمةقادت عملیة الصیاغ

 .2وبدعم من األمانة

 
 )resolution /707(XXII)لالتفاقیة  اإلنكلیزیةالنسخة في دورتھا الثانیة والعشرین لجمعیة العامة اأقرت   .9

 .2017/ سبتمبر في أیلول

قائمة بكل األعضاء الفاعلین والمشاركین الذین شاركوا في الفریق العامل لإلتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة:   2
group-working-and-committee-hoc-unwto.org/content/adhttp://www2. 
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http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ares707xxiiconventionontourismethics.pdf
http://www2.unwto.org/content/ad-hoc-committee-and-working-group
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، فإن أمانة منظمة السیاحة الواردة في القرار المذكور أعاله للتوجیھات، ووفقًا عالوة على ذلك .10

فاقیة إلى كل اللغات الرسمیة وأرسلتھا إلى الدول األعضاء التماسا لتأییدھا وإبداء ترجمت اإلتالعالمیة 

 التعلیقات اللغویة علیھا حیث لزم األمر.

 

استعرضت الدول األعضاء جمیع النسخ اللغویة (العربیة والفرنسیة واإلسبانیة والروسیة) وأخذت  .11

التالیة على  اإلتفاقیة متاحة للمراجعة باللغاتفصارت التعلیقات اللغویة ذات الصلة في االعتبار. 

http://ethicsconventions.unwto.org/content/unwto- :اإلنترنت علىمنظمة الموقع 

0-icseth-tourism-convention-framework 
 

السیاحة إلى  المنظمة اإلطاریة آلدابتفاقیة إنجاز مرحلة المصادقة على الترجمة، سیتم تقدیم ابعد   .12

رغ، االتحاد بطرسب في دورتھا الثالثة والعشرین (سان لجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیةا

 العالمیة.اعتمادھا بجمیع اللغات الرسمیة لمنظمة السیاحة ) من أجل 2019الروسي، 

 

، یعتبر اعتماد االتفاقیة بمثابة الفعل الرسمي الذي یحدد بھ شكل ومضمون بموجب القانون الدولي  .13

 .3نص المعاھدة المقترح

 

، مة السیاحة العالمیة. بناء على لذلكالسیاحة في إطار منظ آلدابتم التفاوض على االتفاقیة اإلطاریة   .14

 لمنظمة.لالجمعیة العامة  أي 4ليھا التمثیجھازا بقرار من سیتم اعتمادھ

 

تماد نص االتفاقیة بتوافق اآلراء، أو بأغلبیة اع ببت، سوف تقوم الجمعیة العامة، في جلستھا العامة  .15

 .5طلب أي عضو فاعل ذلك، إذا ثلثي األصوات

 
 آثار اعتماد اإلتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة -ثالثا 

 
  لتزامات على الدول األعضاء لإلمتثال ألحكام اإن اعتماد النص من قبل الجمعیة العامة ال یرتب  .16

 .اإلتفاقیة

 

نص االتفاقیة  ھ یتم التثبت من أنأن أي، لتصدیق على النصاھ تم اعتماد االتفاقیة یعني ضمنا فقط أن .17

 واحد. من جانب األعضاء ال تستطیع تغییر أحكامھ وأن الدول ائي،ونھ أصیل

 

، ة الخمس لمنظمة السیاحة العالمیةبمجرد اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة بجمیع اللغات الرسمی .18

 خضع للتصدیق أو القبول أو الموافقة.، وبعد ذلك تیفتح باب التوقیع على االتفاقیة لمدة سنة واحدة

 

 مسرد مصطلحات. مجموعة معاھدات األمم المتحدة. 3
 مسرد مصطلحات. مجموعة معاھدات األمم المتحدة. 4
مؤتمر دولي یجري إن اعتماد نص أو معاھدة في ، التي تنص: "1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  2-9استنادا إلى المادة  5

 بتصویت ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، ما لم تقرر الدول، باألغلبیة نفسھا، تطبیق قاعدة أخرى".
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إذا اعتمدت الجمعیة العامة  ،إلزامیة للدول األعضاء. وعلیھ أي خطوة ھناك، لیس ر أعالهذكیكما  .19

، أن تتخذ ا ألحكامھا وممارساتھا الدستوریة، إذا رغبت ووفقً النص، سوف یعود لكل دولة عضو

 االتفاقیة على المستوى الدولي.بالخطوات القانونیة الالحقة للتعبیر عن موافقتھا على االلتزام 

 

 أو اإلقرارو التصدیق أو القبول أو بالتوقیع أیمكن االطالع على مزید من المعلومات المتعلقة  .20

على الموقع اإللكتروني لمنظمة األمم المتحدة للسیاحة: و الدخول حیز التنفیذ  اإلنضمام
questions-asked-http://ethicsconventions.unwto.org/content/frequently  
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 االتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة :مرفق

 
 

 االتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة
 

 نحن األطراف المتعاقدة السامیة،

 والسالم، الدولي، والتفاھم االقتصادیة، التنمیةفي تطویر السیاحة وتنمیتھا من أجل المساھمة في  إذ نرغب
للجمیع دونما تمییز من أي نوع، أكان بسبب  وصونھا والحریات اإلنسان لحقوق العالمي واالحترام واالزدھار،

الدین، أو الرأي سیاسیًّا كاَن أو غیره، أو األصل الوطني أو االجتماعي،  أو أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، العنصر،
 أّي وضع آخر،أو المولد، أو  أو السّن، أو الممتلكات،

أنَّ للسیاحة القدرة على المساھمة بشكٍل مباشر أو غیر مباشر في أھداف التنمیة المستدامة الواردة ضمن  وإذ ندرك
، وخصوًصا بالنسبة للنمو االقتصادي الشامل والمستدام، والعمالة الكاملة 2030خطة التنمیة المستدامة لعام 

ھالك واإلنتاج على نحو مستدام، واالستخدام المستدام للمحیطات والموارد والمنتجة والعمل الالئق للجمیع، واالست
 البحریة والنظام اإلیكولوجي األرضي، 

 رجالٍ  بین ال وساطة فیھ وعفوي مباشر تواصل من تحدثھ ما خالل من ،تمثل بأنَّ السیاحة وإذ نؤمن إیمانًا راسًخا
 العالم، شعوب بین والتفاھم للصداقة وعامًال  للسالم حیویة قوة ،حیاتھم وأسالیب تنوعت ثقافاتھم ونساء

 األمم كما حدَّدتھ مستدامة، بطریقةٍ  الفقر ومكافحة االقتصادیة، والتنمیة البیئة، حمایة بین منطق التوفیق وانسجاًما مع
اعتُِمَد في الذي  21 القرن أعمال جدول في وكما تجلى ،1992 عام جانیرو دي ریو في األرض" في "قمة المتحدة

 )،20(ریو + 2012وریو في  2002تلك المناسبة، وأعید التأكید علیھ في قمتي األرض في جوھانسبرغ في 

 الترفیھیة لألغراض ذلك أكان والمنظور، للنشاط السیاحي، المحقّق والمستمر،ّ  النمو السریع  الحسبان في نأخذ وإذ
 والتأثیر السیاحیة األخرى ذات االھتمام الخاص، والشرائح وللمنتجاتالصحیة،  أو الدینیة أو الثقافیة أو التجاریة أو

 وعلى والُمستقبِلة، المصّدرة الدول من كلّ  في والمجتمع واالقتصاد البیئة على سلبیًا، أم إیجابیًا النمو، لھذا الشدید
 الدولیة، والتبادالت العالقات على وكذلك األصلیین، والسكان المحلیة المجتمعات

 فراغھ وقت استخدام في فرد كلّ  حقّ  إطار في الجمیع، متناول في تكون ومستدامة مسؤولة سیاحة لتنشیط وسعیًا
 لمجتمعاتھا، كافة الشعوب تختاره ما احترام مع السفر، أو للترفیھ طلبا

 التي الشروط في المطّرد التحّرر تتعارض مع ال والمستدامة المسؤولة السیاحة بأنّ  اقتناٍع راسخ من وانطالقًا
 المبادئ من عدد احترام شریطة وذلك ظلّھا، في القطاع ھذا مشاریع تعمل والتي لھا توفیر السلع والخدمات، یخضع

 والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، البیئة بین ما السیاق ھذا في التوفیق الضروري من وبأنّھ معیّنة، بقواعد وااللتزام
 والثقافیة، االجتماعیة الھویات وحمایة الدولیة التجارة على االنفتاح وما بین

 وطنیة إدارات من السیاحة، تنمیة في المصلحة أصحاب جمیع على تقع النھج، لھذا وفقًا أنّھ، االعتبار في نأخذ وإذ
 الھیئات أنواع وكافة الحكومیة، غیر والمنظّمات القطاع، في والعاملین ونقابات مھنیة، ومؤّسسات، ومحلیة، وإقلیمیة
أنفسھم، بما في ذلك  والسیّاح اإلعالم ووسائل المضیفة، المحلّیة المجتمعات وكذلك السیاحة، بقطاع المتّصلة

 حقوق تدوین وأنّ  للسیاحة، والمجتمعیة الفردیة التنمیة حیث من مترابطة، كانت وإن مختلفة مسؤولیات المتنزھین،
 الھدف، ھذا تحقیق في سیُسِھم منھم كلّ  وواجبات

 

على أنّھ، في مضمار السیاحة أیًضا، تتشاطر كلٌّ من الدولة والشركات مسؤولیة النھوض بحمایة حقوق  وإذ نشّدد
اإلنسان واحترامھا في سیاق األنشطة التجاریة، وفق ما تنّص علیھ المبادئ التوجیھیة المتعلّقة باألعمال التجاریة 

 16المؤّرخ  17/4م المتّحدة باإلجماع بموجب قراره وحقوق اإلنسان التي اعتمدھا مجلس حقوق اإلنسان التابع لألم
 ، 2011حزیران/یونیو 

في  أساسیة إلى االتفاقیات التي اعتمدتھا منّظمة العمل الدولیة والتي تغطّي مسائل تُعتبَر مبادئ وحقوق وإذ نشیر
العمل: حریة تكوین الجمعیات واإلقرار الفّعال بالحّق في المفاوضة الَجَماعیة؛ والقضاء على العمل القسري أو 

 اإللزامي؛ وإلغاء عمالة األطفال؛ وعدم التمییز في ما یتعلّق بالوظیفة أو المھنة،
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ة لمنظمة السیاحة العالمیة (الُمشار الذي اعتمدتھ الجمعیة العام 1999لعام  ]A/RES/406(XIII)[القرار وإذ نستذكر
نة العالمیة آلداب السیاحة،  إلیھا في ما یلي بـ"المنظمة") والذي اعتمدت بموجبھ رسمیًا المدوَّ

الذي عبَّرت بموجبھ الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة  2015لعام  ]A/RES/668(XXI)[القرار  وإذ نستذكر
نة العالمیة آلداب السیاحة إلى معاھدٍة ملِزمة قانونًا من أجل تعزیز فعالیتھا على الصعید  عن رغبتھا في تحویل المدوَّ

 الدولي والوطني،

بموجب  2001في ما یلي بـ"اللجنة")، الُمنشأة في عام أنَّ اللجنة العالمیة آلداب السیاحة (الُمشار إلیھا  وإذ نلحظ
 ، ھي ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة،]A/RES/438(XIV)[القرار 

بأنَّ ھذه االتفاقیة اإلطاریة (الُمشار إلیھا في ما یلي بـ"االتفاقیة") ستساھم في دعم التقّدم نحو سیاحٍة  وإقتناعا منا
نة العالمیة آلداب السیاحة،أكثر ا  ستدامةً وأخالقیةً كما تشیر المدوَّ

مفتوًحا للدول إلى تكملة ھذه االتفاقیة اإلطاریة ببروتوكول اختیاري یشّكُل صًكا قانونیًا منفصالً ومستقالً،  وإذ نرمي
ھ المنازعاتبغیة توفیر آلیة لتسویة  األطراف في ھذه االتّفاقیة، وتوطد تطبیق المبادئ األخالقیة ، من شأنھا أن توجِّ

 من قبل جمیع أصحاب المصلحة المعنیین،

نة العالمیة آلداب السیاحة، الُمعتَمدة من قبل الجمعیة العامة  وإذ نستلھم رات المتّصلة بتطبیق المدوَّ القرارات والمقرَّ
 والمجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة،

صة تابعة لألمم المتّحدة، تسترشد في على أنَّ منظمة ا وإذ نعید التأكید لسیاحة العالمیة، بوصفھا وكالةً متخصِّ
أنشطتھا، شأنھا شأن دولھا األعضاء، بمیثاق األمم المتحدة وقراراتھا ذات الصلة، وبمعاییر ومبادئ القانون الدولي 

 المتعاَرف علیھا عموًما،

 قد اتّفقنا على ما یلي:
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 أحكام عاّمة

 1المادَّة 

 تعاریف

 

 تنطبق التعاریف التالیة ألغراض ھذه االتفاقیة، ما لم یُذَكر خالف ذلك في أحكام محدَّدة:

 أدناه. 12إلى  4ھي المبادئ التي تنص علیھا ھذه االتفاقیة ضمن المواد  المبادئ األخالقیة للسیاحة )أ (

 ھي أنشطة الزوار، أكانوا سیّاًحا أو متنزھین. السیاحة  )ب (

رئیسي خارج بیئتھ المعتادة، ألقّل من عام، ألي  مقصدھو شخٌص یقوم برحلٍة، تشمل المبیت، إلى  السائح  )ج (
غرٍض رئیسي (للعمل التجاري أو الترفیھ أو لغرٍض شخصي آخر) دون أن یكون مستخدما لدى كیان قائم 

 في البلد أو المكان الذي یزوره.

لى وجھٍة رئیسیة خارج بیئتھ المعتادة. ألغراض ھذه ھو شخٌص یقوم برحلٍة، ال تشمل المبیت، إ المتنزه )د (
 االتفاقیة، تعتبر أي إشارٍة إلى السیّاح بمثابة إشارٍة إلى المتنزھین أیًضا.

 ھم:أصحاب المصلحة في التنمیة السیاحیة  )ه (

)i( الحكومات الوطنیة؛ 
)ii( الحكومات المحلیة التي لھا اختصاص محدَّد في شؤون السیاحة؛ 
)iii( لسیاحیة، بما في ذلك جمعیاتھا؛المؤسَّسات والشركات ا 
)iv( المؤسَّسات المعنیة بتمویل المشاریع السیاحیة؛ 
)v( العاملون والمھنیون في قطاع السیاحة؛ 
)vi( نقابات العاملین في قطاع السیاحة؛ 
)vii( السیّاح والمتنزھون؛ 
)viii( السكان المحلیون والمجتمعات المضیفة في المقاصد السیاحیة من خالل ممثلیھم؛ 
)ix( یِّین والطبیعیِّین المعنیین بالتنمیة السیاحیة، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة وسائر األشخاص المعنو

صة بالسیاحة والضالعة مباشرةً في المشاریع السیاحیة وتورید الخدمات السیاحیة.  المتخصِّ
 تعني الموارد الطبیعیة والثقافیة التي لھا القدرة على استقطاب السیاح.الموارد السیاحیة  )و (

 
 
 

 2المادَّة 

 الھدف والنطاق

 

تھدف ھذه االتفاقیة إلى دعم السیاحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجمیع من خالل تطبیق المبادئ  )1(
 األخالقیة للسیاحة.

(ه)، من 1تتناول ھذه االتفاقیة كل أصحاب المصلحة المعنیِّین بالتنمیة السیاحیة، ضمن ما تعنیھ المادة  )2(
 األخالقیة للسیاحة. حیث اإللتزام بالمبادئ
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 3المادَّة 

 وسائل التنفیذ

 

تقوم الدول األطراف بدعم السیاحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجمیع عن طریق وضع سیاساٍت  )1(
 تنسجم مع المبادئ األخالقیة للسیاحة التي تنص علیھا االتّفاقیة.

سیَّما من خالل تشجیع المؤسَّسات والھیئات تحترم الدول األطراف وتدعم المبادئ األخالقیة للسیاحة، ال  )2(
السیاحیة على تجسید ھذه المبادئ ضمن صكوكھا التعاقدیة، واإلشارة إلیھا في مدّونات السلوك أو القواعد المھنیة 

 المتبعة لدیھا.

أو خذة تقدم الدول األطراف بصورٍة دوریة تقریرا إلى اللجنة العالمیة آلداب السیاحة بشأن أي تدابیر متّ  )3(
 لتطبیق ھذه االتفاقیة. مرتقبة

أیضا في البروتوكول االختیاري لالتفاقیة اإلطاریة آلداب  اأطراف تكونتقوم الدول األطراف، التي  )4(
السیاحة، بالترویج على مستوى المؤسَّسات والھیئات السیاحیة آللیة التوفیق التي ینص علیھا البروتوكول 

 االختیاري. 

 

 للسیاحةالمبادئ األخالقیة 

 4المادَّة 

 إسھام السیاحة في التفاھم واالحترام المتبادل بین الشعوب والمجتمعات

العقائد  تنّوع واحترام التسامح إضافةً إلى البشر، بین علیھا األخالقیة المتعارف القیم وتعزیز فھم لیشكّ  )1(
 السیاحیة التنمیة في المصلحة ألصحاب ینبغي لھا؛ لذا، ونتیجة المسؤولة للسیاحة أساًسا واألخالقیة، والفلسفیة الدینیة

 األصلیون، والسكان األقلیات فیھا بما الشعوب، لكافة والثقافیة االجتماعیة والعادات التقالید مراعاة أنفسھم وللسیَّاح
 .بقیمتھا واالعتراف

ویحترم  المضیفة والدول وتقالید األقالیم خصائص مع ینسجم على نحو السیاحیة باألنشطة القیام ینبغي )2(
 .وعاداتھا وأعرافھا قوانینھا

 السیّاح محلیًا من جھٍة أخرى، التعّرف على بالسیاحة وللمشتغلین جتمعات المضیفة من جھة،للم ینبغي )3(
بالسیاحة  المشتغلین وتدریب تعلیمف وتوقعاتھم؛ وأذواقھم أسالیب حیاتھم على والتعّرف واحترامھم، ،یزورونھم الذین

 .حسن الضیافةفي  یُسِھمان

 لسالمة اھتماًما أن تولي ویجب علیھا؛ توفّر الحمایة أیًضا للسیّاح وممتلكاتھم أن العامة السلطات على )4(
والتأمین  واألمن اإلستعالم والوقایة وسائل استخدام أن تسھّل ینبغي لھا السیّاح األجانب؛ وإن دعت الحاجة،

 أو تھدید للسیّاح أو خطف أو أو اعتداءات ھجمات أیّة بشّدة تُدان أن ؛ كما ینبغيالتي تلبي احتیاجاتھم والمساعدة
 متعّمد للمرافق تخریب أليّ  بالنسبة الوطنیة، وكذلك للقوانین وفقًا بشّدة، علیھا والمعاقبة بالسیاحة، المشتغلین
 .الطبیعي أو التراث الثقافي لعناصر أو السیاحیة

 التي لقوانین الدولة وفقًا إجرامیًا یَُعدُّ  فعل أي إجرامي أو فعل أي ارتكاب عدم أثناء سفرھم للسیّاح ینبغي )5(
یلحق  أن یُحتَمل مؤذ أو أو مھین أنّھ المحلّیون یعتبر السّكان سلوك أي اتباع عن أن یمتنعوا وینبغي یزورونھا،
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 اآلثار أو أو األسلحة أو المشروعة بالمخدرات غیر اتجار أي عن االمتناع لھم وینبغي بالبیئة المحلیة؛ الضرر

 الوطنیة. في األنظمة المحظورة أو الخطرة المنتجات والمواد أو المحمیة األجناس

 لزیارتھا؛ یستعدون التي البلدان على خصائص التعّرف، حتّى قبل المغادرة، السیّاح مسؤولیة على )6(
والتصّرف  خارج بیئتھم المألوفة، إلى أي سفر ینطوي علیھا التي واألمنیة الصحیة التنبھ إلى المخاطر علیھم یجبو

 .على نحو یقلص ھذه المخاطر إلى أدنى مستوى

 

 5المادَّة 

 السیاحة كأداة للرقي الفردي والجماعي

 والطبیعة، الثقافة والوصول إلى والریاضة المرتبط غالبا بالراحة واالستجمام النشاط السیاحة، وھي )1(
 وھي تصبح، عند والجماعي؛ المستوى الفردي على للرقي متمیزة وسیلة وممارستھا على أنھا لھا التخطیط ینبغي

 الفوارق على والتسامح المتبادل والتعّرف بدیل منھ للتعلُّم ال من اإلنفتاح العقلي، عنصًرا ممارستھا بقدر كاف 
 بینھا. فیما والتنّوع والثقافات الشعوب بین المشروعة

اإلنسان،  والمرأة؛ كما ینبغي لھا أن تعزز حقوق الرجل بین واةالسیاحیة أن تحترم المسا لألنشطة ینبغي )2(
العرقیة  ذوي اإلعاقات، واألقلیاتاألشخاص و خصوصا األطفال والمسنین للفئات الضعیفة، الحقوق الفردیة السیما

 األصلیین. والسكان

 األساسیة للسیاحة، األھداف مع االستغالل الجنسي، خصوًصا شكل كان، بأي البشر استغالل یتعارض )3(
 من بحزم ھذا االستغالل محاربة الدولي، للقانون األطفال؛ فینبغي، بالتالي، وفقًا استھدف سیّما إذا ال لھا، تنكراً  ویَُعدّ 
 التي والبلدان المضیفة من البلدان لكل الوطنیة التشریعات تعاقب علیھ وأن المعنیة، الدول جمیع التعاون بین خالل

 بالخارج. حدثت قد لو كانت حتىمعاقبةً ال تھاون فیھا،  األعمال ھذه مرتكبو ینتمي إلیھا

 وھو اللغوي مفید بوجٍھ خاص، الصحیة أو التعلیمیة أو الروحیة أو الثقافیة أو للتبادل لألغراض السفر )4(
 یستحق التشجیع.

وفوائدھا االقتصادیة التبادالت السیاحیة  أھمیة التعلیمیة تدرج في المناھج أن على التشجیع ینبغي )5(
 مخاطرھا.  عن فضًال  والثقافیة، واالجتماعیة

 

 6المادَّة 

 السیاحة عامٌل لالستدامة البیئیة

سلیم  نمّو اقتصادي تحقیق بغیة البیئة الطبیعیة، صون السیاحیة التنمیة المصلحة في أصحاب لجمیع ینبغي )1(
 عادلة. بصورة القادمة واألجیال الحالي وتطلعات الجیل احتیاجات تلبیة موجھ نحو ومستدام متواصلو

 السیاحیة أشكال التنمیة لكافة والتشجیع إعطاء األولویة والمحلیة الوطنیة واإلقلیمیة العامة للسلطات ینبغي )2(
 بقدر إنتاج النفایات وأن تتجنّب  والطاقة، المیاه والقیّمة، خصوًصا الموارد الطبیعیة الشحیحة إلى صون تؤّدي التي

 .اإلمكان

 اإلجازات مدفوعة عن ینجم ما اوالمكان، خصوصً  الزمان حیث من تدفقات السیاح توزیع توخي ینبغي )3(
البیئة  على السیاحي النشاط یخفف ضغط المدارس، وتوزیع اإلجازات بمزید من التوازن عل نحو وعطالت األجر

 المحلي. واالقتصاد السیاحیة الصناعات على المفید أثره ویعزز

 حمایة التراث ضرورة السیاحیة برمجة األنشطة وفي للسیاحة البنیة األساسیة تصمیم في یراعى أن ینبغي )4(
 للخطر؛ معّرضة من أنواع البریة الحیاة في البیولوجي والحفاظ على ما والتنوع البیئیة من النظم المؤلف الطبیعي
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 على حدود أو قیود فرض یتقبلوا أن بالسیاحة،المشتغلین  سیّما ال التنمیة السیاحیة، في المصلحة ینبغي ألصحابو
أو  الجبال أعالي في القطبیة أو أو الصحراویة مثل المناطق خاّصة، حساسیة ذات في مناطق حین تمارس تھمأنشط

 أو الطبیعیة المحمیات إلنشاء مناطق مالئمة وھي الرطبة، أو األراضي االستوائیة أو الغابات المناطق الساحلیة
 .المحمیةمناطق ال

 السیاحي إثراء المستوى فيبوجٍھ خاّص  یسھمان البیئیة الطبیعة والسیاحة سیاحة أنّ  بھ المسلّم من )5(
 .للمواقع االستیعابیة للطاقة وحمایتھما المحلیین الطبیعي وللسكان للتراث احترامھما بھ، بشرط والنھوض

 

 7المادَّة 

 تعزیزھاالسیاحة، مستخدٌم للموارد الثقافیة ومساھٌم في 

 

في  الموارد تلك وللسّكان الذین تقع عناصر جوھریة في حضارة الشعوب وثقافتھا؛ السیاحیة الموارد )1(
 خاّصة إزاءھا. وواجبات حقوق أراضیھم

 ونقلھ وحمایتھ والثقافي الفني واألثري التراث احترام مع السیاحیة السیاسات والنشاطات تنفیذ ینبغي )2(
، والتاریخیة األثریة والمواقع، خاصة لحفظ المعالم التاریخیة وأماكن العبادة عنایة بذل القادمة؛ وینبغي لألجیال

عدم اإلفراط في وضع  وینبغي وكذلك تجدید المتاحف التي یجب أن تكون مفتوحة ومتاحة للزیارات السیاحیة؛
 حقوق مالكیھا، احترام مع خاصة،ال ذات الملكیة التاریخیة واألبنیة الممتلكات الثقافیة لىإ الناسالعوائق أمام وصول 

 فیھا. للعبادة العادیة باالحتیاجات إخالل أماكن العبادة، دونما وكذلك

 على منھا أو جزء التاریخیة، واألبنیة المواقع الثقافیة زیارة عن المالیة الناتجة الموارد استخدام ینبغي )3(
 التراث. ھذا وتزیین وتنمیة حفظ وصون في األقل،

 والتراث الشعبي والحرف للمنتجات الثقافیة التقلیدیة یسمح بأسلوب النشاط السیاحي تخطیط یتمّ  أن ینبغي )4(
 .التدھور واالبتذال إلى بھا یؤّدي أن بدالً من وتزدھر تبقى بأن

 

 8المادَّة 

 السیاحة نشاط نافع للدول والمجتمعات المحلیة المضیفة

 

 االقتصادیة منافعھا السیاحیة وأن تكون لھم حّصة منصفة من باألنشطة المحلّیون السّكان یشترك أن ینبغي )1(
 مباشرة. وغیر مباشرة عمل فرص من ینجم عنھا في ما خصوًصا والثقافیة، واالجتماعیة

 ویلبي المضیفة األقالیم سكان معیشة رفع مستوى في یسھم على نحو السیاحیة السیاسات تطبیق ینبغي )2(
 إلى تشغیلھا أن یھدف وأسلوب اإلقامة وأماكن للمنتجعات السیاحیة والمعماري التخطیطي للنھج وینبغي احتیاجاتھم؛

 المحلي؛ وینبغي، حیث تتساوى المھارات، إعطاء األولویة واالجتماعي االقتصادي النسیج قدر اإلمكان، في دمجھا،
 المحلیة. العاملة للقوى

أو  الریفیة والمناطق األقالیم الجزریةو للمناطق الساحلیة لمشاكل المحّددةبا خاص إیالء اھتمام ینبغي )3(
 التقلیدیة. االقتصادیة انحسار النشاطات مواجھة في للتنمیة نادرة فرصة السیاحة حیث تمثل المعرضة للخطر الجبلیة

 العامة، السلطات عن الصادرة للقوانین الذین یخضعون منھم، المستثمرین سیّما ال بالسیاحة، للمشتغلین ) ینبغي4(
 تقدیم لھم ینبغي كما لطبیعي؛االبیئة ومحیطھا الثقافي و على اإلنمائیة مشاریعھم أثر عن دراسات یقوموا بإجراء أن
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 السّكان مع الحوار المتوقّعة، وتعزیز وتأثیراتھا المستقبلیة برامجھم عن بیانات في غایة الوضوح والموضوعیة

 .مضمونھا حول المعنیین

 

 9المادَّة 

 المصلحة في التنمیة السیاحیةمسؤولیات أصحاب 

 

 للسیّاح موضوعیة وصحیحة معلومات بتوفیر بالسیاحة المشتغلینللدول األطراف أن تضمن قیام  ینبغي )1(
أّن  من التأّكد للمشتغلین بالسیاحة ینبغيو وإقامتھم. واستقبالھم ظروف سفرھم وعن یقصدونھا التي األماكن عن

 یلتزمون التي الخدمات وجودة وأسعار طبیعة من حیث جاھزة ومفھومةزبائنھم  على المقترحة التعاقد شروط
 بالعقد. اإلخاللقیامھم، من جانب واحد، ب  حالة في یدفعونھ الذي بتقدیمھا، والتعویض المالي

 بأمن االھتمام العامة، السلطات مع علیھم، وبالتعاون األمر توقّف طالما بالسیاحة، للمشتغلین ینبغي )2(
 لھم ینبغي كما لھم؛ الذي یُقدَّم الطعام وسالمة صحتھم وحمایة الحوادث ووقایتھم من یلتمس خدماتھممن  وسالمة

ودفع  الوطنیة القوانین تنص علیھ الذي باإلبالغ االلتزام وقبول للتأمین والمساعدة، مناسبة أنظمة وجود من التأّكد
 التعاقدیة. بالتزاماتھم الوفاء عدم حالة في العادل التعویض

 إلتاحة تلبیة یساھموا أن علیھم وحیثما یكون مناسبًا، األمر توقّف طالما بالسیاحة، للمشتغلین ینبغي )3(
 رحلتھم. أثناء السیّاح والروحیة لدى الثقافیة الرغبات

 واتحاداتھم، المعنیین المھنیین مع المضیفة، وبالتعاون والبلدان الُمَوٍردة الدول في العامة للسلطات ینبغي  )4(
 .عند وقوع أي حادثة بالدھم إلى السیّاح إلعادة الالزمة وجود اآللیات من التأّكد

 حتى أو الصعبة، بالظروف في األزمات، خصوًصا مواطنیھا، بإعالم -والواجب  –الحق  للحكومات )5(
 دون المعلومات ھذه مثل مسؤولیة إصدار علیھا تقع ولكن الخارج؛ إلى سفرھم أثناء المحتمل مواجھتھا بالمخاطر

 منظمي الرحالت وبمصالح المضیفة البلدان في السیاحة بقطاع إلحاق الضرر، على نحو ال مبرر لھ أو مبالغ فیھ،
 البلدان سلطات معموضوع نقاش، حین یمكن،  إرشادات السفر ینبغي أن یكون مضمون نفسھا؛ لذا الدولة في

 المنطقة على تقتصر وأن القائم الموقف خطورة بدقة مع تتناسب أن یتم إصدارھا التي للتوصیات ینبغيو  المضیفة؛
 إلى األمور عودة حالما تسمح بذلك اإلرشادات ھذه مثل إلغاء أو تعدیل ینبغي كما فیھا؛ األمن انعدم الجغرافیة التي

 طبیعتھا.

 وسائط فیھا بما اإلعالم، وسائط من وغیرھا السفر، في المتخّصصة الصحافة سیّما ال ،للصحافة ینبغي )6(
 تدفّق على تؤثّر قد التي األحداث والمواقف عن صادقة ومتوازنة معلومات تنشر أن الحدیثة، االتصال اإللكترونیة

 تطویر ینبغي كذلك؛ والخدمات السیاحیة لمستھلكي وموثوقة دقیقة معلومات تقّدم أن وینبغي لھا أیًضا السیاح؛
 عدم، اإلعالمط وسائلل كمالھا،   الغرض؛ وینبغي ھذال واستخدامھا الحدیثة یةوالتجارة اإللكترون االتصال تكنولوجیا

 كانت. طریقة بأي االستغالل الجنسي في السیاحة تشجیع
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 10المادَّة 

 الحق في السیاحة

 

 قدم وشخصیة یمثل حقا متاحا على بصورة مباشرة بھا واالستمتاع الكوكب ھذا موارد اكتشاف التطلع إلى )1(
تعبیر من أفضل  تَُعدّ  والدولیة ینبغي أن الداخلیة في السیاحة الكثیفة باطراد والمشاركة العالم؛ سكان لجمیعالمساواة 

 .أمامھا وینبغي أال توضع المعوقات الفراغ، أوقات في المستمر النمو ما یمكن عن

العمل،  لساعاتمعقول  حد وضع من ذلك یشملھ بما والترفیھ، الراحة مالزٌم للحق في السیاحة في الحق )2(
 األجر امتثاال للمعاھدات الدولیة. دوریة مدفوعة إجازات على والحصول

تسھل على  التي الجماعیة، السیاحة سیما ال السیاحة االجتماعیة، تنمیة ینبغي، بدعم من السلطات العامة، )3(
 .وااإلجازات والسفر الترفیھ إتاحة نطاق واسع

 .وذوي اإلعاقات  والطلبة والمسنین الشبابو األسر سیاحة وتسھیل تشجیع ینبغي )4(

 

 11المادَّة 

 حریة تنقل السیاح

 

ومن  بلدانھم داخل التنقل بحریة الوطني، والتشریع القانون الدولي لقواعد وفقًا السیّاح، یتمتّع أن ینبغي )1(
 الوصول لھم یتاح أن وینبغي اإلنسان؛ لحقوق اإلعالن العالمي من 13 المادة علیھ تنص بما عمال أخرى، إلى دولة

 . أو التمییز فیھا مبالغ دون التعّرض إلجراءات والثقافیة السیاحیة المواقع وإلى واإلقامة، العبور إلى أماكن

الخارجیة؛  وینبغي أن یستفیدوا، عند  أو الداخلیة للسیّاح كافة أشكال االتصال المتوافرة، ینبغي أن تتاح )2(
 حریة لھم تكون أن ینبغيو المحلیة؛ اإلداریة والقانونیة والصّحیة الخدمات إلى الحاجة، من وصوٍل سریع وُمیسَّر

 .الساریة للمعاھدات الدولیة بقنصلیاتھم وفقًا االتصال

 یزورونھا من حقوق،  من حیث حمایة البیانات الشخصیة التي الدولة بما لمواطني السیّاح ینبغي أن یتمتّع )3(
 .إلكترونیًا البیانات محفوظة ھذه إذا كانتال سیّما  التي یوفّرونھا، والمعلومات

 عن ناتجة أو الدولة اختصاص من الحدود، أكانت بعبور المتعلقة اإلداریة اإلجراءات یتم تكییف أن ینبغي )4(
السفر إلى أقصى  حریة لتسھیل قدر اإلمكان، - والجمركیة الصحیة اإلجراءات أو التأشیرات مثل -دولیة  اتفاقات

لمواءمة  البلدان مجموعات بین التي تبرم االتفاقات تشجیع ینبغيو على نطاق واسع؛ وإلتاحة السیاحة الدولیة  حد،
 تعوق الضرائب والرسوم الخاّصة التي تصحیح أو إلغاء إلى تدریجیًا وینبغي أن یصار اإلجراءات؛ تلك وتبسیط

 .المنافسة قدرتھ على وتقوض السیاحة قطاع

ألسفارھم، طالما سمح بذلك الوضع  والالزمة للتحویل القابلة عمالتال على الحصول للسیاح یتاح أن ینبغي )5(
 في البلدان التي یأتون منھا. االقتصادي
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 12المادَّة 

 والمشتغلین في قطاع السیاحة المستخَدمینحقوق 

 

 وذلك المتصلة بھا، والنشاطات السیاحة للمستخَدمین والمشتغلین في قطاع األساسیة الحقوق ضمان ینبغي )1(
للقیود  نظًرا المضیفة، والدول المنشأ من دول كلفي  خاصة  بعنایةو ةوالمحلی الوطنیة السلطات إشراف تحت

 التي والمرونة العالمي لصناعاتھم، والبعد لنشاطھم، الموسمیة الطبیعةب المرتبطة على وجھ الخصوص المحددة
 .معملھ طبیعة بحكم تكون مطلوبة منھمما  غالبا

أن یكونوا قادرین  ذات الصلة السیاحة واألنشطة قطاع ینبغي للمستخَدمین والعاملین لحساب أنفسھم في )2(
 وینبغي  كافیة؛ اجتماعیة حمایة یحصلوا على أن ومستمر؛ وینبغي  أولي على ما یناسب من تدریب الحصول على
  القطاع، في الموسمیین توفیر وضع خاص للعمال وینبغي اإلمكان لدیھم؛ بقدر الوظیفي انعدام االستقرار من الحدّ 

 مع اإلھتمام على وجھ الخصوص برعایتھم اإلجتماعیة.

 للقوانین السیاحة وفقًا مجال في مھني بنشاط اعتباري الحق  بالقیام أو شخص طبیعي ألي أن یكون ینبغي )3(
 سیّما ال للمقاولین والمستثمرین، یكون أن وینبغي   الالزمة؛ اإلمكانات والمھارات لدیھطالما كانت  القائمة، الوطنیة

 بأقّل قدر السیاحة، قطاع الى الدخول الحّر  الحجم، الحق في ومتوسطة المشاریع الصغیرة مجال في یعملون الذین
 .اإلداریة أو القانونیة القیود من

 تنمیة قطاع تعزیز في البلدان المختلفة من والعاملین للمدیرین الخبرة التي تتاح تبادل عملیات تسھم )4(
 .الساریة واالتفاقیات الدولیة الوطنیة لقوانینل اإلمكان وفقا بقدر ھذه العملیات مثل تیسیر ؛ وینبغيالعالم في السیاحة

حرصا  التي تشغلھا أحیانًا، مراكز القوة تستغل أال الجنسیات في قطاع السیاحة متعددة للشركات ینبغي )5(
  إلى التحول تتجنب وینبغي لھا أن الدینامیكي؛ ونموھا الدولیة المبادالت تطویرفي  للتضامن على عامل ال بدیل منھ

 وینبغي لھا، المضیفة؛ على المجتمعات مصطنعة بصورة نفسھا تفرض التي الثقافیة واالجتماعیة النماذج نقلل مطایا
ن تدعم أنماط االستھالك واإلنتاج أ والتجارة التي تتمتّع بھا والتي یجب أن تُكفَل لھا كلیا، االستثمار حریة مقابل

 بھا عن تعمل التي البالد اقتصاد في مساھمتھا خفضمع تالفي   المحلیة، التنمیة في تشارك المحلي والمستدام، وأن
 الواردات المستحثة.  أو عن طریق المنشأ  بلدان إلى أرباحھا إعادة في اإلفراط طریق

 المستدامة التنمیة في تسھمان والمستقبلة المصدرة الدول شركات بین متوازنة عالقات وإقامة الشراكة إن )6(
 .عادال توزیًعا نمّوھا منافع توزیع وفي للسیاحة

 

 اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

 

 13المادَّة 

 الوالیة

 

اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة. ومن دون  )1(
نة العالمیة آلداب السیاحة، تكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة  المساس بالوظائف التي تؤّدیھا في ما یتعلّق بالمدوَّ

 مؤتمر الدول األطراف. ھا إلیھایعھد بتطبیق أحكام ھذه االتفاقیة وتنفیذ أي مھام أخرى 

 
د اللجنة  )2(  تقدیم وبحث تقاریر الدول األطراف. طرائقتحدِّ
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یرفعھ األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة إلى عن تنفیذ وتفسیر االتّفاقیة تعتمد اللجنة كّل سنتین تقریًرا  )3(
 الجمعیة العامة للمنظّمة وإلى مؤتمر الدول األطراف في ھذه االتفاقیة.

 
یجوز للجنة أیًضا، حیثما انطبق، أن تقوم مقام آلیة توفیٍق بین الدول األطراف وغیرھا من أصحاب  )4(

 المصلحة المعنیِّین بالتنمیة السیاحیة وفقًا للبروتوكول االختیاري الُمرفق باالتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة.

 

 14المادَّة 

 العضویة

 

د الجمعیة العامة لمنظمة  )1( السیاحة العالمیة، بالتعاون مع مؤتمر الدول األطراف، تركیبة اللجنة وطرائق تُحدِّ
 تسمیة وتعیین أعضائھا بما یضمن استقاللیتھم وحیادھم.

 
تنتخب الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة، بالتعاون مع مؤتمر الدول األطراف، أعضاء اللجنة مع  )2(

 نسین والتوازن في السّن والتمثیل اإلقلیمي والقطاعي المنصف.إیالء االعتبار الالزم للتوازن بین الج

 

 15المادَّة 

 عمل اللجنة

 

یضع أمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة بتصّرف اللجنة فریق العمل المطلوب والموارد المالیة الالزمة  )1(
ألداء وظائفھا. وتُدَرج النفقات الالزمة لضمان سیر عمل اللجنة ضمن میزانیة المنظّمة بموافقة الجمعیة 

 العامة. 
 

في إطار ھذه االتفاقیة. ویُحال نّص النظام إلى مؤتمر الدول األطراف  تعتمد اللجنة نظامھا الداخلي الخاصّ  )2(
 والجمعیة العامة لمنظّمة السیاحة العالمیة بغرض النظر واالطّالع.

 

 مؤتمر الدول األطراف

 

 16المادَّة 

 التركیبة والمسؤولیات

 

ة لھذه االتفاقیة ویتألف من  )1(  ممثلین عن جمیع الدول األطراف.یشكِّل مؤتمر الدول األطراف الھیئة العامَّ

یلتئم مؤتمر الدول األطراف في دوراٍت عادیة مرة كّل سنتَین بالتزامن مع انعقاد الجمعیة العامة لمنظمة  )2(
ر ذلك أو إذا ما تلقى أمین عام  السیاحة العالمیة. ویجوز أن یلتئم المؤتمر في دوراٍت استثنائیة إذا ما قرَّ

 ا بھذا الخصوص من ثلث الدول األطراف على األقّل.منظمة السیاحة العالمیة طلبً 

 یُشتَرط لتحقیق النصاب في اجتماعات مؤتمر الدول األطراف حضور غالبیة الدول األطراف.  )3(

 یعتمد مؤتمر الدول األطراف نظامھ الداخلي الخاّص والتعدیالت ذات الصلة. )4(
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 یؤّدي مؤتمر الدول األطراف، من جملة أمور، الوظائف التالیة: )5(

بحث واعتماد التعدیالت على ھذه االتفاقیة وعلى البروتوكول االختیاري لالتفاقیة اإلطاریة بشأن  )أ 
 آداب السیاحة حیثما انطبق ذلك؛

اعتماد الخطط والبرامج لتنفیذ ھذه االتفاقیة؛ واتّخاذ أي تدابیر أخرى قد یعتبرھا ضروریة لدعم  )ب 
 أھداف ھذه االتفاقیة؛

العملیة لتنفیذ وتطبیق أحكام االتّفاقیة، التي تُِعدَّھا اللجنة العالمیة آلداب  وإقرار المبادئ التوجیھیة )ج 
 السیاحة بناًء على طلبھ. 

 
یجوز لمؤتمر الدول األطراف أن یدعو مراقبین لحضور اجتماعاتھ. ویكوُن قبول المراقبین ومشاركتھم  )6(

 خاضَعین للنظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف. 

الدول األطراف أن ینشئ صندوقًا، إذا لزم األمر، لتغطیة أّي نفقات متّصلة بتطبیق االتفاقیة یجوز لمؤتمر  )7(
وال تؤّمنھا منّظمة السیاحة العالمیة، مع تحدید المساھمة التي یتعیّن أن تقّدمھا كّل دولة من الدول األطراف 

 في ھذه االتفاقیة.

 
 17المادَّة 

 األمانة

 

 العالمیة الدعم اإلداري لمؤتمر الدول األطراف، حسب المقتضى. تؤّمن أمانة منظمة السیاحة

 

 أحكام ختامیة

 

 18المادَّة 

 التوقیع

 

تُفتَح ھذه االتفاقیة للتوقیع علیھا من قبل كل الدول األعضاء في منظمة السیاحة العالمیة وكّل الدول األعضاء في 
 األمم المتحدة في [المكان]، وبعد ذلك في مقّر المنظمة في مدرید حتى [التاریخ]. 

 

 

 19المادَّة 

 أو االنضماماإلقرار التصدیق أو القبول أو 

 
ا وثائق التصدیق والقبول  اإلقرارتخضع ھذه االتفاقیة للتصدیق أو القبول أو  أو االنضمام إلیھا من قبل الدول. أمَّ

 واالنضمام فتوَدع لدى األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة.اإلقرار و
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 20المادَّة 

 بدء النفاذ

 

التالي لتاریخ إیداع الوثیقة العاشرة للتصدیق أو القبول أو تدخل ھذه االتفاقیة حیّز النفاذ في الیوم الثالثین  )1(
 اإلقرار أو االنضمام.

 
بالنسبة إلى كل دولٍة طرف تقوم بالتصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، بعد إیداع الوثیقة العاشرة  )2(

ین التالي لتاریخ إیداع للتصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، تصبح االتفاقیة نافذة في الیوم الثالث
 الدولة الطرف لوثائقھا. 

 

 21المادَّة 

 تعدیل االتفاقیة

 

 یجوز ألي دولة طرف اقتراح تعدیالت على ھذه االتفاقیة. )1(
 
یقوم األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة بإرسال نّص أّي تعدیٍل مقتَرح إلى جمیع الدول األطراف قبل  )2(

 تاریخ افتتاح دورة مؤتمر الدول األطراف.تسعین یوًما على األقل من 
 
تُعتَمد التعدیالت بأصوات غالبیة الثلثین من الدول األطراف الحاضرة والمقترعة، وتُحال من قبل األمین  )3(

 العام لمنظمة السیاحة العالمیة إلى الدول األطراف للتصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.
 
ة بالتعدیالت لدى األمین العام لمنظمة توَدع وثائق التصدیق أو القبو )4( ل أو اإلقرار أو االنضمام الخاصَّ

 السیاحة العالمیة. 
 
حیِّز التنفیذ، بالنسبة إلى تلك الدول األطراف التي قامت بالتصدیق  3تدخل التعدیالت المعتمدة وفقًا للفقرة  )5(

الثین الذي یلي تاریخ استالم األمین العام لمنظمة أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام إلى ھذه التعدیالت، في الیوم الث
ة بخمس دول على األقّل من الدول  السیاحة العالمیة وثائق التصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام الخاصَّ

ثین األطراف في ھذه االتّفاقیة. بعد ذلك، تدخل التعدیالت حیّز النفاذ بالنسبة إلى أي دولة طرف أخرى في الیوم الثال
 الذي یلي تاریخ إیداع تلك الدولة الطرف وثائقھا.

 
بعد دخول تعدیالت ھذه االتفاقیة حیِّز التنفیذ، فإّن أّي دولة طرف جدیدة في االتّفاقیة تصبح تلقائیًا طرفًا  )6(

 فیھا بحسب صیغتھا المعّدلة. 
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 22المادَّة 

 النقض

 

تبقى ھذه االتفاقیة ساریة ألجٍل غیر ُمحدَّد، لكن یجوز ألي دولة طرف نقضھا في أي وقٍت من األوقات  )1(
بموجب إشعاٍر خطي. توَدع وثیقة النقض لدى األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة. وبعد سنة واحدة من تاریخ 

لطرف الناقضة، ولكنَّھا تبقى نافذة بالنسبة إلى الدول إیداع وثیقة النقض، یبطل سریان االتفاقیة بالنسبة إلى الدولة ا
 األطراف األخرى. 

 
ال یؤثر النقض على االلتزامات المالیة المتبقیة المحتملة للدولة الطرف الناقضة، أو أّي طلٍب للمعلومات أو  )2(

االتّفاقیة ساریة فیھا بالنسبة للمساعدة، أو أي إجراء للتسویة السلمیة للمنازعات، إذا ما بدأ خالل الفترة التي كانت 
 إلى الدولة الطرف الناقضة.

 

 23المادَّة 

 تسویة المنازعات

 

إنَّ أي نزاٍع قد ینشأ بین الدول األطراف حول تطبیق أو تفسیر ھذه االتفاقیة یُعالج عن طریق القنوات الدبلوماسیة، 
رھا الدول األطراف  أو في حال فشلت ھذه األخیرة، فعن طریق أي وسیلة أخرى من وسائل التسویة السلمیة التي تقرِّ

 التوفیق التي ینص علیھا البروتوكول االختیاري. المعنیة، بما في ذلك، حیث ینطبق األمر، آلیة 

 

24المادَّة   

 النصوص األصلیة

 

 تعتبر النصوص العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة لھذه االتفاقیة متساویة في حجیتھا القانونیة.
 
 

 25المادَّة 

 اإلیداع

 

 الودیعة لھذه االتفاقیة.یكون األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة الجھة  )1(
 

م األمین العام لمنظمة )2( نُسًخا مصدقة طبق األصل إلى كّل دولة من الدول األطراف  السیاحة العالمیة یقدِّ
 الموقّعة.

 
یقوم األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة بإعالم الدول األطراف بالتواقیع، وإیداٍع وثائق التصدیق،  )3(

 واالنضمام، والتعدیالٍت، والنقض.والقبول، واإلقرار 
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 26المادَّة 

 التسجیل

 

ل ھذه االتفاقیة لدى األمین العام لألمم المتحدة من قبل األمین العام  102وفقا للمادة  من میثاق األمم المتحدة، تُسجَّ
 لمنظمة السیاحة العالمیة.

 

 االتفاقیةھذه إثباتًا لما تقدَّم، قام الموقِّعون أدناه، المفوضون حسب األصول لھذا الغرض، بالتوقیع على 

 

رت في الزمان والمكان  ُحرِّ
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 بروتوكول اختیاري لالتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة 

 

 نحن األطراف المتعاقدة السامیة،

 

داب السیاحة (الُمشار إلیھا في ما یلي بـ"االتفاقیة") كإطاٍر مرجعي أساسي لتنمیة آلاالتفاقیة اإلطاریة  أبرمنا وقد
 السیاحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجمیع،

 

أنَّھ یمكن للمنازعات في قطاع السیاحة أحیانًا أن تحدث تصدعا خطیرا في ما للقطاع من آثار إیجابیة على  وإذ ندرك
 فیة واالقتصادیة المتناغمة والتقدم باتّجاه السالم واالزدھار،الثقا-التنمیة االجتماعیة

 

إلى تكملة ھذه االتّفاقیة ببروتوكول اختیاري، یكون صًكا قانونیًا منفصًال ومستقًال ومفتوًحا للدول  وإذ نسعى
خالقیة من قبل یمكن لھ توجیھ وتقویة تطبیق المبادئ األ المنازعات األطراف في ھذه االتفاقیة، ویوفّر سبیال لفضّ 

 جمیع أصحاب المصلحة المعنیِّین،

 

ع  بطریقٍة سلمیة قبل اللجوء إلى المقاضاة، المنازعاتجمیع األطراف على محاولة فض كل  وإذ نشجِّ

 

 اتفقنا على ما یلي:

 

وطوعیة تقوم اللجنة العالمیة آلداب السیاحة (الُمشار إلیھا في ما یلي بـ"اللجنة") مقام آلیة توفیٍق مستقلة  .1
في أي نزاع قد ینشأ بین الدول األطراف في ھذا البروتوكول أو أصحاب المصلحة في التنمیة السیاحیة، 

 في ما یتعلق بتفسیر أو تطبیق االتفاقیة.

دولتین أو أكثر من الدول األطراف في ھذا البروتوكول، أو بین یجوز أن یحال إلى اللجنة أّي نزاع بین  .2
 ثر من أصحاب المصلحة.دولٍة طرف وواحٍد أو أك

طالما اتفق األطراف على إحالة النزاع إلى اللجنة، یتعیَّن علیھم تقدیم إفاداٍت خطیة مرفقة بكل الوثائق  .3
رئیس اللجنة الذي یقوم بتشكیل لجنة فرعیة من ثالثة أعضاء یكونون  وغیرھا من األدلة الضروریة، إلى

 سبة تشكل أساًسا لتسویة.مسؤولین عن النظر في النزاع ووضع توصیاٍت منا

كما یجوُز للجنة الفرعیة، بغیة اعتماد توصیات مالئمة، أن تطلب من األطراف توفیر معلومات إضافیة،  .4
ل أطراف النزاع النفقات  یجوز لھا أن تستمع إلیھم نزوًال عند طلبھم إذا ما رأت في األمر فائدة؛ ویتحمَّ

فشل أحد األطراف في المثول أمام اللجنة، على الرغم من  الالزمة المترتبة على إجراء المصالحة. وإنَّ 
 إعطائھ فرصة معقولة للمشاركة، ال یمنع اللجنة الفرعیة من اعتماد توصیاتھا.

تعلن اللجنة توصیات اللجنة الفرعیة في غضون ثالثة أشھر من تاریخ إحالة النزاع إلیھا، ما لم یتّفق  .5
أطراف النزاع رئیس اللجنة بأي تسویٍة یتّم التوصل إلیھا على  أطراف المنازعة على خالف ذلك. ویبلِّغ

 أساس التوصیات وبأي إجراٍء یُتّخذ لتنفیذ ھذه التسویة.

في حال فشل األطراف في االتفاق على شروط التسویة النھائیة في غضون شھرین من تاریخ إعالن  .6
ة للجنة. التوصیات، یجوز لألطراف بشكٍل مستقٍل أو مشترك إحالة النزاع إ  لى جلسٍة عامَّ

ة للجنة قراًرا یتم إبالغھ إلى أطراف النزاع، وتعمیمھ إذا ما قبل األطراف بذلك. وإذا  .7  تعتمد الجلسة العامَّ
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وافق أطراف النزاع على القرار، یُطلب منھم تطبیقھ في أقرب فرصة ممكنة، ویتعین علیھم توفیر  .8
 حول اإلجراءات المتخذة لتطبیق القرار اآلنف الذكر.معلوماٍت في الوقت المناسب إلى رئیس اللجنة 

یجوز ألي دولة طرف، عند التصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، أو في أي تاریٍخ الحق، أن تعلن،  .9
إزاء أي دولة طرف أخذت على عاتقھا االلتزام نفسھ، أن تعتبر قرار اللجنة ملزما في أي نزاع یشملھ ھذا 

 .4تسویة لھ وفقًا للفقرة  إلىیتّم التوّصل البروتوكول ولم 

یجوز للمؤسَّسات والشركات السیاحیة، وكذلك جمعیاتھا، أن تدرج في وثائقھا التعاقدیة حكما یجعل  .10
 قرارات اللجنة ملزمة في عالقاتھا مع األطراف المتعاقدة. 

في مسائل سبق لھا أن تناولتھا (مبدأ باستثناء الحاالت التي تُقدَّم فیھا عناصر جدیدة إلیھا، ال تنظر اللجنة  .11
 عدم المحاكمة مرتین بالجرم نفسھ)، وتقوم بإعالم أطراف النزاع بناء على ذلك.

یكون ھذا البروتوكول مفتوحا أمام الدول األطراف في االتفاقیة للتصدیق أو القبول أو اإلقرار أو  .12
قیة على ھذا البروتوكول مع إجراء االنضمام. وتسري القواعد الخاصة  بالتعدیل والنقض في اإلتفا

التغییرات والتعدیالت الالزمة. ویشكِّل البروتوكول ملحقًا لالتفاقیة بالنسبة إلى الدول التي صدقت علیھا أو 
 قبلت بھا أو أقرتھا أو انضمت إلیھا.

ن استالم یشكِّل نقض االتفاقیة نقًضا فوریًا لھذا البروتوكول. ویصبح النقض ساري المفعول بعد سنٍة م .13
صك النقض. ولكْن تبقى الدول األطراف التي تنقض البروتوكول ُملزمةً بأحكامھ في ما یتعلق بأي نزاٍع 

 یمكن أن یكون قد أحیل إلى اللجنة قبل نھایة فترة السنة المذكورة أعاله.

یق أو القبول أو یدخل البروتوكول حیّز التنفیذ في الیوم الثالثین التالي لتاریخ إیداع الصك الثاني للتصد .14
 اإلقرار أو االنضمام.

بالنسبة إلى كل دولٍة طرف تصدِّق على البروتوكول أو تقبل بھ أو تقرهّ أو تنضم إلیھ بعد إیداع الصك  .15
الثاني للتصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، یدخل البروتوكول حیّز التنفیذ في الیوم الثالثین التالي 

 المعنیة صك التصدیق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.إلیداع الدولة الطرف 

 
 

 شھادة على ما تقدَّم، قام الموقِّعون أدناه، المفوضون حسب األصول لھذا الغرض، بالتوقیع على ھذا البروتوكول.

 

ر في الزمان والمكان  ُحرِّ
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	السياحة عاملٌ للاستدامة البيئية
	(1) ينبغي لجميع أصحاب المصلحة في التنمية السياحية صون البيئة الطبيعية، بغية تحقيق نموّ اقتصادي سليم ومتواصل ومستدام موجه نحو تلبية احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال القادمة بصورة عادلة.
	(2) ينبغي للسلطات العامة الوطنية والإقليمية والمحلية إعطاء الأولوية والتشجيع لكافة أشكال التنمية السياحية التي تؤدّي إلى صون الموارد الطبيعية الشحيحة والقيّمة، خصوصًا المياه والطاقة، وأن تتجنّب إنتاج النفايات  بقدر الإمكان.
	(3) ينبغي توخي توزيع تدفقات السياح من حيث الزمان والمكان، خصوصًا ما ينجم عن الإجازات مدفوعة الأجر وعطلات المدارس، وتوزيع الإجازات بمزيد من التوازن عل نحو يخفف ضغط النشاط السياحي على البيئة ويعزز أثره المفيد على الصناعات السياحية والاقتصاد المحلي.
	(4) ينبغي أن يراعى في تصميم البنية الأساسية للسياحة وفي برمجة الأنشطة السياحية ضرورة حماية التراث الطبيعي المؤلف من النظم البيئية والتنوع البيولوجي والحفاظ على ما في الحياة البرية من أنواع معرّضة للخطر؛ وينبغي لأصحاب المصلحة في التنمية السياحية، لا سي...
	(5) من المسلّم به أنّ سياحة الطبيعة والسياحة البيئية يسهمان بوجهٍ خاصّ في إثراء المستوى السياحي والنهوض به، بشرط احترامهما للتراث الطبيعي وللسكان المحليين وحمايتهما للطاقة الاستيعابية للمواقع.
	(1) الموارد السياحية عناصر جوهرية في حضارة الشعوب وثقافتها؛ وللسكّان الذين تقع تلك الموارد في أراضيهم حقوق وواجبات خاصّة إزاءها.
	(2) ينبغي تنفيذ السياسات والنشاطات السياحية مع احترام التراث الفني والأثري والثقافي وحمايته ونقله للأجيال القادمة؛ وينبغي بذل عناية خاصة لحفظ المعالم التاريخية وأماكن العبادة، والمواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك تجديد المتاحف التي يجب أن تكون مفتوحة وم...
	(3) ينبغي استخدام الموارد المالية الناتجة عن زيارة المواقع الثقافية والأبنية التاريخية، أو جزء منها على الأقل، في حفظ وصون وتنمية وتزيين هذا التراث.
	(4) ينبغي أن يتمّ تخطيط النشاط السياحي بأسلوب يسمح للمنتجات الثقافية التقليدية والحرف والتراث الشعبي بأن تبقى وتزدهر بدلاً من أن يؤدّي بها إلى التدهور والابتذال.
	(1) ينبغي أن يشترك السكّان المحلّيون بالأنشطة السياحية وأن تكون لهم حصّة منصفة من منافعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصًا في ما ينجم عنها من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
	(2) ينبغي تطبيق السياسات السياحية على نحو يسهم في رفع مستوى معيشة سكان الأقاليم المضيفة ويلبي احتياجاتهم؛ وينبغي للنهج التخطيطي والمعماري للمنتجعات السياحية وأماكن الإقامة وأسلوب تشغيلها أن يهدف إلى دمجها، قدر الإمكان، في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ا...
	(3) ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالمشاكل المحدّدة للمناطق الساحلية والأقاليم الجزرية والمناطق الريفية أو الجبلية المعرضة للخطر حيث تمثل السياحة فرصة نادرة للتنمية في مواجهة انحسار النشاطات الاقتصادية التقليدية.
	(1) ينبغي للدول الأطراف أن تضمن قيام المشتغلين بالسياحة بتوفير معلومات موضوعية وصحيحة للسيّاح عن الأماكن التي يقصدونها وعن ظروف سفرهم واستقبالهم وإقامتهم. وينبغي للمشتغلين بالسياحة التأكّد من أنّ شروط التعاقد المقترحة على زبائنهم جاهزة ومفهومة من حيث ...
	(2) ينبغي للمشتغلين بالسياحة، طالما توقّف الأمر عليهم، وبالتعاون مع السلطات العامة، الاهتمام بأمن وسلامة من يلتمس خدماتهم ووقايتهم من الحوادث وحماية صحتهم وسلامة الطعام الذي يُقدَّم لهم؛ كما ينبغي لهم التأكّد من وجود أنظمة مناسبة للتأمين والمساعدة، وق...
	(3) ينبغي للمشتغلين بالسياحة، طالما توقّف الأمر عليهم وحيثما يكون مناسبًا، أن يساهموا لإتاحة تلبية الرغبات الثقافية والروحية لدى السيّاح أثناء رحلتهم.
	(4)  ينبغي للسلطات العامة في الدول المُوَرٍدة والبلدان المضيفة، وبالتعاون مع المهنيين المعنيين واتحاداتهم، التأكّد من وجود الآليات اللازمة لإعادة السيّاح إلى بلادهم عند وقوع أي حادثة.
	(5) للحكومات الحق – والواجب - بإعلام مواطنيها، خصوصًا في الأزمات، بالظروف الصعبة، أو حتى بالمخاطر المحتمل مواجهتها أثناء سفرهم إلى الخارج؛ ولكن تقع عليها مسؤولية إصدار مثل هذه المعلومات دون إلحاق الضرر، على نحو لا مبرر له أو مبالغ فيه، بقطاع السياحة ف...
	(6) ينبغي للصحافة، لا سيّما الصحافة المتخصّصة في السفر، وغيرها من وسائط الإعلام، بما فيها وسائط الاتصال الإلكترونية الحديثة، أن تنشر معلومات صادقة ومتوازنة عن الأحداث والمواقف التي قد تؤثّر على تدفّق السياح؛ وينبغي لها أيضًا أن تقدّم معلومات دقيقة ومو...
	الحق في السياحة
	(1) التطلع إلى اكتشاف موارد هذا الكوكب والاستمتاع بها بصورة مباشرة وشخصية يمثل حقا متاحا على قدم المساواة لجميع سكان العالم؛ والمشاركة الكثيفة باطراد في السياحة الداخلية والدولية ينبغي أن تُعَدّ تعبير من أفضل ما يمكن عن النمو المستمر في أوقات الفراغ، ...
	(2) الحق في السياحة ملازمٌ للحق في الراحة والترفيه، بما يشمله ذلك من وضع حد معقول لساعات العمل، والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر امتثالا للمعاهدات الدولية.
	(3) ينبغي، بدعم من السلطات العامة، تنمية السياحة الاجتماعية، لا سيما السياحة الجماعية، التي تسهل على نطاق واسع إتاحة الترفيه والسفر واالإجازات.
	(4) ينبغي تشجيع وتسهيل سياحة الأسر والشباب والطلبة والمسنين  وذوي الإعاقات.
	(1) ينبغي أن يتمتّع السيّاح، وفقًا لقواعد القانون الدولي والتشريع الوطني، بحرية التنقل داخل بلدانهم ومن دولة إلى أخرى، عملا بما تنص عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وينبغي أن يتاح لهم الوصول إلى أماكن العبور والإقامة، وإلى المواقع السي...
	(2) ينبغي أن تتاح للسيّاح كافة أشكال الاتصال المتوافرة، الداخلية أو الخارجية؛  وينبغي أن يستفيدوا، عند الحاجة، من وصولٍ سريع ومُيسَّر إلى الخدمات الإدارية والقانونية والصحّية المحلية؛ وينبغي أن تكون لهم حرية الاتصال بقنصلياتهم وفقًا للمعاهدات الدولية ...
	(3) ينبغي أن يتمتّع السيّاح بما لمواطني الدولة التي يزورونها من حقوق،  من حيث حماية البيانات الشخصية والمعلومات التي يوفّرونها، لا سيّما إذا كانت هذه البيانات محفوظة إلكترونيًا.
	(4) ينبغي أن يتم تكييف الإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور الحدود، أكانت من اختصاص الدولة أو ناتجة عن اتفاقات دولية - مثل التأشيرات أو الإجراءات الصحية والجمركية - قدر الإمكان، لتسهيل حرية السفر إلى أقصى حد،  ولإتاحة السياحة الدولية على نطاق واسع؛ وينبغ...
	(5) ينبغي أن يتاح للسياح الحصول على العملات القابلة للتحويل واللازمة لأسفارهم، طالما سمح بذلك الوضع الاقتصادي في البلدان التي يأتون منها.
	(1) ينبغي ضمان الحقوق الأساسية للمستخدَمين والمشتغلين في قطاع السياحة والنشاطات المتصلة بها، وذلك تحت إشراف السلطات الوطنية والمحلية وبعناية خاصة  في كل من دول المنشأ والدول المضيفة، نظرًا للقيود المحددة المرتبطة على وجه الخصوص بالطبيعة الموسمية لنشاط...
	(2) ينبغي للمستخدَمين والعاملين لحساب أنفسهم في قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة أن يكونوا قادرين على الحصول على ما يناسب من تدريب أولي  ومستمر؛ وينبغي أن يحصلوا على حماية اجتماعية كافية؛  وينبغي الحدّ من انعدام الاستقرار الوظيفي بقدر الإمكان لديهم؛ وي...
	(3) ينبغي أن يكون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الحق  بالقيام بنشاط مهني في مجال السياحة وفقًا للقوانين الوطنية القائمة، طالما كانت لديه الإمكانات والمهارات اللازمة؛   وينبغي أن يكون للمقاولين والمستثمرين، لا سيّما الذين يعملون في مجال المشاريع الصغيرة ومت...
	(4) تسهم عمليات تبادل الخبرة التي تتاح للمديرين والعاملين من البلدان المختلفة في تعزيز تنمية قطاع السياحة في العالم؛ وينبغي تيسير مثل هذه العمليات بقدر الإمكان وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية.
	(5) ينبغي للشركات متعددة الجنسيات في قطاع السياحة ألا تستغل مراكز القوة التي تشغلها أحيانًا، حرصا على عامل لا بديل منه للتضامن في تطوير المبادلات الدولية ونموها الديناميكي؛ وينبغي لها أن تتجنب التحول إلى  مطايا لنقل النماذج الثقافية والاجتماعية التي ت...
	(6) إن الشراكة وإقامة علاقات متوازنة بين شركات الدول المصدرة والمستقبلة تسهمان في التنمية المستدامة للسياحة وفي توزيع منافع نموّها توزيعًا عادلا.
	تُفتَح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من قبل كل الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية وكلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في [المكان]، وبعد ذلك في مقرّ المنظمة في مدريد حتى [التاريخ].
	تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إليها من قبل الدول. أمَّا وثائق التصديق والقبول والإقرار والانضمام فتودَع لدى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
	(1) تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
	(2) بالنسبة إلى كل دولةٍ طرف تقوم بالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، بعد إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، تصبح الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع الدولة الطرف لوثائقها.
	(1) يجوز لأي دولة طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية.
	(2) يقوم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بإرسال نصّ أيّ تعديلٍ مقترَح إلى جميع الدول الأطراف قبل تسعين يومًا على الأقل من تاريخ افتتاح دورة مؤتمر الدول الأطراف.
	(3) تُعتمَد التعديلات بأصوات غالبية الثلثين من الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة، وتُحال من قبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى الدول الأطراف للتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
	(4) تودَع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام الخاصَّة بالتعديلات لدى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
	(5) تدخل التعديلات المعتمدة وفقًا للفقرة 3 حيِّز التنفيذ، بالنسبة إلى تلك الدول الأطراف التي قامت بالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إلى هذه التعديلات، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وثائق التصديق أ...
	(6) بعد دخول تعديلات هذه الاتفاقية حيِّز التنفيذ، فإنّ أيّ دولة طرف جديدة في الاتّفاقية تصبح تلقائيًا طرفًا فيها بحسب صيغتها المعدّلة.
	(1) تبقى هذه الاتفاقية سارية لأجلٍ غير مُحدَّد، لكن يجوز لأي دولة طرف نقضها في أي وقتٍ من الأوقات بموجب إشعارٍ خطي. تودَع وثيقة النقض لدى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. وبعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة النقض، يبطل سريان الاتفاقية بالنسبة إلى...
	(2) لا يؤثر النقض على الالتزامات المالية المتبقية المحتملة للدولة الطرف الناقضة، أو أيّ طلبٍ للمعلومات أو للمساعدة، أو أي إجراء للتسوية السلمية للمنازعات، إذا ما بدأ خلال الفترة التي كانت الاتّفاقية سارية فيها بالنسبة إلى الدولة الطرف الناقضة.
	تعتبر النصوص العربية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لهذه الاتفاقية متساوية في حجيتها القانونية.
	(1) يكون الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الجهة الوديعة لهذه الاتفاقية.
	(2) يقدِّم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية نُسخًا مصدقة طبق الأصل إلى كلّ دولة من الدول الأطراف الموقّعة.
	(3) يقوم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بإعلام الدول الأطراف بالتواقيع، وإيداعٍ وثائق التصديق، والقبول، والإقرار والانضمام، والتعديلاتٍ، والنقض.

