
#travelenjoyrespect

نصائح للمسافر 
املسؤول



»نعيش يف عامٍل رائع، ميلء بالجامل والحسن واملغامرة. وال نهاية للمغامرات التي ميكن أن نقوم 
بها فقط لو سعينا إىل ذلك بأعنٍي مفتوحة«.

 جواهر الل نهرو

 املالحة بقارٍب صغري يف نهر ميكونغ العظيم. تذّوق املأكوالت األصيلة من بائعٍ متجّول يف 
املغرب. التأمل يف ألغاز الحياة وأرسارها وسط مدافن أنغكور القدمية...

فتنّوع عاملنا يجمعنا ويعطينا فرصًة إلستكشاف وإرشاك وإختبار أفضل ما لدى الثقافات 
واملجتمعات املحلية.

كام أنّه من شأن إحرتام عاملنا وإحرتام كل ما يجعل مّنا مختلفني وفريدين أن يرتقي بتجربة 
السفر.

وسواء حملتكم دروب السفر إىل شاطٍئ إستوايئ أو مدينٍة صاخبة أو قريٍة هادئة، فلسوف 
 تستفيدون بذلك أكرث من تجربة السفر وسوف تكسبون إحرتام املجتمعات املضيفة.

ومن شأن إتّباع هذه الخطوات العملية أن يجعل أسفاركم عىل أكرب قدٍر ممكن من املتعة 
والجدوى بالنسبة لكم، ولألشخاص الذين تتعرّفون عليهم، واألماكن التي تزورونها:



تحّروا مسبقاً عن مقصدكم لإلطاّلع عىل العادات والتقاليد املحلية والظروف اإلجتامعية. 
فهذه طريقٌة ممتازة للتوّصل إىل فهم املجتمع املحيل وفيها تشويٌق للمغامرة التي 

 تنتظركم.

تعلّموا نطق بعض الكلامت باللغة املحلية. فمن شأن ذلك أن يساعدكم عىل التواصل 
 مبزيٍد من الجدوى مع املجتمع املحيل وسّكانه.

إختربوا واحرتموا كل ما يجعل املقصد الدويل مختلفاً وفريداً من نوعه من حيث تاريخه 
وتراثه املعامري ودينه واللباس املعتمد فيه وأصول التواصل املتّبعة، ناهيك عن موسيقاه 

 وفّنه ومأكوالته.

إستأذنوا دوماً قبل إلتقاط صور األشخاص اآلخرين، فخصوصيتهم مهمٌة بقدر 
خصوصيتكم.



خّففوا من وطأتكم عىل البيئة عن طريق الحرص عىل املوارد الطبيعية وبخاصة الغابات 
واألرايض الرطبة.

إحرتموا األحياء الرّبية وموائلها الطبيعية.

إشرتوا منتجات مل تُستخدم يف صناعتها نباتاٌت أو حيوانات مهّددة باإلنقراض.

ال تدخلوا سوى إىل األماكن املفتوحة أمام الزّوار يف املناطق املحمية.

ُحّدوا قدر املستطاع من إستهالككم للمياه والطاقة.

ال تخلّفوا وراءكم سوى بعض آثار أقدامكم واإلنطباع الحسن.



إشرتوا الحرف اليدوية واملنتجات املحلية الصنع.

إحرتموا مصادر رزق الباعة والحرفيني املحليني عرب دفع سعٍر عادل.

ال تشرتوا بضائع أو سلع مقلّدة محظورة مبوجب القوانني الوطنية أو الدولية.

إستعينوا مبرشدين سياحيني محليني يعرفون املنطقة حّق املعرفة.



إتّخذوا التدابري الوقائية املناسبة يف ما يخص صحتكم وسالمتكم قبل رحلتكم وأثنائها.

إطّلعوا عىل كيفية الحصول عىل الرعاية الطبية أو إتّصلوا بسفارة بلدكم يف حاالت 
الطوارئ.

تحّروا جيّداً قبل اإلنخراط يف السياحة التطّوعية.

إختاروا منظّمي الرحالت السياحية الذين ميكلون سياسات بيئية وينّفذون مشاريع 
مجتمعية.



تقيّدوا بالقوانني واألنظمة الوطنية.

إحرتموا حقوق اإلنسان واحرصوا عىل حامية األطفال من اإلستغالل. اإلساءة إىل األطفال 
جرمية.

إمتنعوا عن إعطاء املال لألطفال املتسّولني وادعموا عوضاً عن ذلك املشاريع املجتمعية.

خذوا صوراً كتذكاٍر لرحلتكم بدالً من التحف الثقافية املحمية.

قّدموا آراًء وتعليقات رصيحة عن سفركم عقب عودتكم وانرشوا تجاربكم اإليجابية.



أُِعّدت النصائح للمسافر املسؤول من قبل اللجنة العاملية املعنية بآداب السياحة وهي 
تستند إىل املدونة العاملية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العاملية.

وتشّكل املدونة العاملية آلداب السياحة إطاراً مرجعياً أساسياً من أجل السياحة املسؤولة 
واملستدامة.

وإذ إعتُِمدت عام 1999 من قبل الجمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية وأُقرّت بعد 
ذلك بعامني من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة، ُوِضعت هذه املجموعة الشاملة من 

املبادئ بغية إرشاد األطراف الفاعلني الرئيسيني يف مجال التنمية السياحية وهي تتوجه إىل 
الحكومات والرشكات السياحية واملقاصد واملجتمعات املحلية والسيّاح عىل حدٍّ سواء. 

وصحيٌح أن املدّونة غري ملزمة قانوناً، بيد أنّها تعرض آليًة طوعية للتنفيذ من خالل 
إعرتافها بدور اللجنة العاملية املعنية بآداب السياحة، وهي الهيئة املحايدة املُناط بها 

تفسري أحكام املدّونة وتطبيقها وتقوميها.




