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مقّدمة

نعيـش يف عـامٍل رائـع، مـيء بالجامل والحسـن واملغامـرة. وال نهايـة للمغامرات 

التـي ميكـن أن نقـوم بهـا فقط لـو سـعينا إىل ذلك بأعـٍن مفتوحة.

جواهر الل نهرو

املالحـة بقـارٍب صغـر يف نهـر ميكونـغ العظيم. تـذّوق املأكـوالت األصيلـة من بائـعٍ متجّول 

يف املغـرب. التأمـل يف ألغـاز الحيـاة وأرسارهـا وسـط معابد أنغكور وماتشـو بيتشـو القدمية. 

التمتـع باألعـال الفنية يف كنيسـة سيسـتني أو يف قـر الحمراء.

الثقافـات  لـدى  مـا  أفضـل  وإختبـار  إلستكشـاف  فرصـًة  ويعطينـا  يجمعنـا  عاملنـا  تنـّوع 

املحليـة. واملجتمعـات 

إحـرام عاملنـا وإحـرام كل مـا يجعـل مّنـا مختلفـن وفريديـن يعـزز تجربتكـم يف السـفر. 

وسـواء حملتكـم دروب السـفر إىل شـاطٍئ إسـتوايئ أو مدينـٍة صاخبـة أو قريـٍة هادئـة، إذا 

ترفتـم مبسـؤولية سـوف تكسـبون إحـرام املجتمعـات املضيفـة.

إتّبـاع هـذه الخطـوات العمليـة يجعل أسـفاركم عىل أكرب قـدٍر ممكن من املتعـة والجدوى، 

لكـم ولألشـخاص الذين تتعرّفـون عليهم ولألماكن التـي تزورونها:
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إحرموا مضيفيكم وإرثنا املشرك

تحـّروا مسـبقاً عن مقصدكم لإلطّـالع عىل العادات والتقاليـد املحلية والظروف 

اإلجتاعيـة. فهـذه طريقـٌة ممتـازة للتوّصـل إىل فهـم املجتمـع املحـي، وفيهـا 

تشـويٌق للمغامرة التـي تنتظركم.

تعلّمـوا نطـق بعـض الكلـات باللغـة املحليـة. فمـن شـأن ذلـك أن يسـاعدكم 

عـىل التواصـل مبزيـٍد مـن الجـدوى مـع املجتمـع املحي وسـّكانه.

إختـروا واحرمـوا كل مـا يجعـل املقصـد السـياحي مختلفـاً وفريـداً مـن نوعه 

فيـه وأصـول  املعتمـد  واللبـاس  املعـاري ودينـه  تاريخـه وتراثـه  مـن حيـث 

التواصـل املتّبعـة، ناهيكـم عـن موسـيقاه وفّنـه ومأكوالتـه.

بقـدر  مهمـٌة  فخصوصيتهـم  لآلخريـن،  صـور  إلتقـاط  قبـل  دومـاً  إسـتأذنوا 

بهـا. ترغبـون  التـي  الصـور  مقابـل  املـال  تعرضـوا  وال  خصوصيتكـم. 
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فلنحِم كوكبنا

خّففـوا مـن وطأتكـم عـىل البيئـة عـن طريـق الحـرص عـىل املـوارد الطبيعية، 

السـيا الغابـات واألرايض الرطبـة.

إحرمـوا األحيـاء الرّيـة وموائلهـا الطبيعية. فاإلسـتمتاع بالحيوانـات قد ينطوي 

عىل قسـاوة تجاهها.

مهـّددة  حيوانـات  أو  نباتـاٌت  صناعتهـا  يف  اسـتخدمت  منتجـات  تشـروا  ال 

مسـتدام. غـر  صلـب  خشـب  أو  باإلنقـراض، 

وال  الـزّوار.  أمـام  املفتوحـة  األماكـن  تدخلـوا سـوى  ال  املحميـة،  املناطـق  يف 

تعرضـوا املـال عـىل السـكان املحليـن مقابـل استكشـاف »أماكـن محظـورة«.

ناموا يف الطبيعة وزوروا األرياف التي تكتنز الكثر.

خففـوا مـن النفايات، ومن اسـتهالككم للبالسـتيك الذي يسـتخدم مـرة واحدة، 

وللميـاه والطاقـة. وخططـوا لتنقالتكم بطريقـة تحد من انبعاثـات الكربون.

قلصوا آثار أقدامكم وال تخلفوا إال اإلنطباع الحسن.
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إدعموا اإلقتصاد املحيل

إشـروا منتجـات الحـرف اليدويـة واملنتجـات املحليـة. وإحرمـوا مصـادر رزق 

الباعـة والحرفيـني املحليـني عـرب دفـع سـعٍر عادل.

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

إعطـاء  كيفيـة  حـول  واسـتعلموا  محليـن  سـياحين  مبرشـدين  إسـتعينوا 

اإلكراميـات.

إدعموا املؤسسات التي تتبنى التنوع واملساواة.

متهلوا وارصفوا مزيدا من الوقت يف أماكن ال يكرث زوارها.
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سافروا بأمان

الوطنيـة  سـلطاتكم  واستشـروا  وسـالمتكم،  صحتكـم  عـىل  حفاظـا  إحرسـوا 

شـكوكم. لتبديـد 

إقرأوا بحذافرها رشوط التأشرات وبوليصات تأمن السفر.

تنبهوا إىل سياسات اإللغاء وحقوقكم كمسافرين.

وتابعـوا  اإلكتظـاظ،  وتجنبـوا  األوبيئـة.  اإلجتاعـي« خـالل  »التباعـد  مارسـوا 

األمنيـة. التحذيـرات 

كونـوا عـىل درايـة بكيفيـة الحصـول عىل العنايـة الطبيـة، أو اتصلوا بسـفارتكم 

يف الحـاالت الطارئة.
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سافروا عن دراية

تحّروا الوضع جّيداً قبل اإلنخراط يف السياحة التطّوعية.

إختـاروا منظّمـي الرحـالت السـياحية الذيـن لديهـم سياسـات بيئيـة وينّفذون 

مشـاريع مجتمعيـة. فبعـض املبـادرات قـد تبـدو خـراء أو أخالقيـة، لكنهـا ال 

توفـر ظروفـا للعمـل الالئق.

الدينيـة،  األماكـن  القواعـد يف  الوطنيـة. واتبعـوا  بالقوانـني واألنظمـة  تقّيـدوا 

الخصوصيـة«. »األحيـاز  واحرمـوا 

إحرمـوا حقـوق اإلنسـان واحرصوا عىل حاية األطفال من اإلسـتغالل. اإلسـاءة 

األطفال جرمية. إىل 

إمتنعـوا عـن إعطـاء املـال لألطفـال املتسـّولني. وادعمـوا املشـاريع املجتمعيـة 

عوضـاً عـن ذلك.

متتعـوا ولكـن احرمـوا السـكان املحليني وأسـلوب حياتهم. تفاعلـوا معهم لفهم 

ثقافتهم.

خذوا صورا للتحف الثقافية املحمية كتذكار لرحلتكم.
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إستخدموا املنصات اإللكرونية بحكمة

قبل سفركم، راجعوا التعليقات واملدونات عىل اإلنرنت.

قّدمـوا آراًء رصيحـة عـن سـفركم عقـب عودتكم، وانـروا تجاربكـم اإليجابية 

عـرب الوسـائط اإلجتاعية.

فكـروا مليـا قبـل نـر صـور ألنفسـكم أو آلخريـن. فقـد ال يرغـب اآلخـرون 

تنتظـر. أن  بذلـك، وميكـن الستحسـانتكم 

نـارصوا املشـاريع املحليـة وتلـك التـي التتوخـى الربـح التـي سـبق أن اطلعتم 

. عليها

حذروا من الظلم واإلستغالل والتمييز.
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إجعلوا السياحة قوة خرة، وكونوا قدوة 

لسائر املسافرين!

أُِعّدت النصائح للمسافر املسؤول من قبل اللجنة العاملية آلداب السياحة، 

وهي الهيئة املحايدة املسؤولة عن تفسر وتطبيق وتقييم أحكام املدونة 

العاملية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العاملية.

تشّكل املدونة العاملية آلداب السياحة، التي استوحيت منها هذه النصائح، 

إطاراً مرجعياً أساسياً من أجل السياحة املسؤولة واملستدامة. وإذ اعتُِمدت 

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. واملدونة تتوجه إىل الحكومات والركات السياحية واملقاصد 

واملجتمعات املحلية والسيّاح عىل حدٍّ سواء. 

اإلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة، وهي تقوم عىل املبادئ األساسية التسعة 

للمدونة العاملية آلداب السياحة، تم اعتادها من قبل الجمعية العامة 

ملنظمة السياحة العاملية يف 2019. ولقد عهد إىل اللجنة العاملية آلداب 

السياحة اإلرشاف عىل تنفيذ هذه اإلتفاقية الدولية األوىل املنبثقة عن منظمة 
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