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املقّدمة
منظمة السياحة العاملية



املقّدمة  1

يف سياق هذه التوصيات، يُعتَمد التعريف التايل للـ »سائح«: شخص يقوم برحلة تشمل اإلقامة واملبيت، إىل مقصد رئييس خارج بيئته املألوفة، ألقّل من سنة، ألّي غرض رئييس )لألعامل، أو للرتفيه، أو ألّي غرض شخيص آخر( ما عدا أن يكون ُمستخَدًما من ِقبَل كيان ُمقيم يف البلد أو يف املكان الذي يزوره.   1
يف سياق هذه التوصيات، يُعتَمد التعريف التايل لـ »حاالت الطوارئ«: ظروف غري اعتيادية أو استثنائية أو غري متوقّعة، سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان، تخرج عن سيطرة البلد املُضيف وتخلق حاجًة إىل املساعدة عىل نطاٍق واسع.   2

يف سياق هذه التوصيات، يُعتَمد التعريف التايل لـ »الظروف الحتمية واالستثنائية«: حالٌة خارجة عن سيطرة الطرف املعنّي الذي يحتّج بها، ومل يكن من املمكن تفادي عواقبها حتّى لو اتُِّخَذت جميع التدابري املعقولة.   3
يف سياق هذه التوصيات، يُعتَمد التعريف التايل لـ »مقّدم الخدمات السياحية«: أّي شخص طبيعي أو أّي كيان قانوين )بغّض النظر عاّم إذا كاَن تابًعا للقطاع الخاّص أو العام( يبيع خدمًة سياحية للسائح، أو يعرضها للبيع، أو يؤّمنها، أو يتعّهد بتأمينها.   4

يُرجى مراجعة الحاشية رقم 2 لالطاّلع عىل تعريف »الظروف الحتمية واالستثنائية«.  5

أّدى إغالق الحدود بإشعاٍر عاجل أو حتّى بدون 
سابق إنذار خالل أزمة تفّش فريوس كورونا 

)كوفيد-19( إىل انقطاع الُسبُل مباليني السيّاح1 يف 
الخارج لفرتاٍت تجاوزَت الشهر يف بعض الحاالت. 

ونتيجًة لهذا الواقع وغياب الوضوح يف تحديد 
نطاق املسؤوليات ملساعدة السيّاح يف حاالت 

القّوة القاهرة، وجَد السيّاح الدوليون أنفَسهم يف 
حالٍة من اإلهامل املتفاقم جرّاء هشاشة وضعهم. 

فاضطّروا إىل مواجهة الوباء والحصار بعيًدا عن 
منازلهم وخارج »مالذهم اآلمن«، وازداَد األمر 

سوًءا بسبب محدودية إملامهم باللغة أو الثقافة 
أو القوانني السائدة يف البلد حيث انقطعت بهم 

الُسبُل.

وليَس الوضع غري املسبوق الناجم عن وباء 
كوفيد-19 هو الخلل الوحيد مؤّخرًا الذي أّدى 

فيه عدم وضوح اإلطار الدويل ملساعدة السيّاح يف 
حاالت الطوارئ2  إىل حدوِث ارتباٍك وفقدان الثقة 
الالزمة للسفر إىل الخارج. فحاالت الطوارئ هذه، 

مثل الحالة التي أحدثها وباء كوفيد-19 ، هي 
حاالت غري متوقّعة وحتمية وتنجم عن أحداث 

خارجية تتخطّى قدرة األطراف املعنيّة3 عىل 
السيطرة، ما قد يَحول دون تنفيذ العقد املرُبَم مع 

مقّدم الخدمات السياحية4.

وعماًل بإحدى أولويات برنامج العمل للفرتة 2020-
2021 التي تقيض بتسهيل السفر اآلمن واملأمون 

وامليّس، أعّدت األمانة سلسلًة من التوصيات 
استناًدا إىل املاّدة 6 من »املدّونة العاملية آلداب 
السياحة الصادرة عن منظّمة السياحة العاملية« 
واملاّدة 9 من »اتّفاقية منظّمة السياحة العاملية 
اإلطارية آلداب السياحة«، باإلضافة إىل مسوّدة 

»اتّفاقية منظّمة السياحة العاملية لحامية السائح 
وحقوق وواجبات مقّدمي الخدمات السياحية«، 

ال سيّام املرفق األّول )»املساعدة يف حاالت 
الطوارئ«(. تتوّجه هذه التوصيات إىل الدول 

األعضاء وتهدف إىل مساعدة الحكومات والقطاع 
الخاّص يف جهودهام املبذولة يف سبيل إنعاش 

السياحة الدولية يف إطار وباء كوفيد-19، مع ضامن 
درجة مالمئة من الحامية للسيّاح الدوليني عند 
حدوث حالة طوارئ ناجمة عن ظروف حتمية 

استثنائية مامثلة5. لكنَّها ليست توصيات شاملة وال 



اعتُِمَدت املدّونة العاملية آلداب السياحة يف العام 1999 من ِقبَل الجمعية العاّمة   6
ملنظّمة السياحة العاملية من خالل القرار XIII(406/A/RES(، وأقرّتها الجمعية العاّمة 

لألمم املتّحدة يف العام 2001 من خالل القرار 212/56.
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يُقَصد بها أن تكون نهائية، بل ستخضع للمراجعة 
واملوافقة من ِقبَل الهيئات اإلدارية ملنظّمة السياحة 

العاملية. 

اعتُمدت االتّفاقية اإلطارية آلداب السياحة من ِقبَل 
الجمعية العاّمة يف دورتها الثالثة والعرشين التي 

ُعقدت يف سانت بطرسربغ، االتّحاد الرويس )2019(، 
من خالل القرار XXIII(722/A/RES(، ومل تدخل 

حيّز التنفيذ بعد. واستنَدت االتّفاقية إىل املدّونة 
العاملية آلداب السياحة6، وهي مجموعة شاملة من 
تسعة مبادئ موّجهة إىل أصحاب املصلحة املعنيّني 

بتنمية السياحة بهدف تحقيق الفوائد القصوى 
للسياحة يف تعزيز التنمية املستدامة والتخفيف من 

حّدة الفقر، فضاًل عن تعزيز التفاهم بني الدول. 
د كلٌّ من االتّفاقية  ومبوجب املبدأ السادس، تُحدِّ
واملدّونة عدًدا من االلتزامات للدول يف ما يتعلّق 
باملعلومات اإلرشادية الخاّصة بالسفر يف حاالت 

الطوارئ وآليات العودة إىل الوطن.

من جهة أخرى، رّحبت الجمعية العاّمة يف دورتها 
الثانية والعرشين التي ُعقدت يف تشنغدو، الصني 

)2017(، باملسوّدة األّولية التّفاقية حامية السائح 
وحقوق وواجبات مقّدمي الخدمات السياحية، 
من خالل القرار XXII(686/A/RES(. وتتمثّل 

أهدافها الرئيسية أّواًل بوضع قواعد موّحدة 
لضامن وتعزيز درجة مالمئة من الحامية للسيّاح 

كمستهلكني، ال سيّام يف حاالت الطوارئ، عن طريق 
منحهم املساعدة األّولية واألساسية وتعزيز التعاون 

بني الدول يف هذه الظروف االستثنائية. وتهدف 
االتّفاقية ثانيًا إىل توضيح حقوق وواجبات مقّدمي 

الخدمات السياحية مبا يضمن توازنًا عاداًل بني 
مسؤولية كّل من الدول والقطاع الخاّص والسيّاح. 

وعىل وجه التحديد، متثََّل الهدف العام ملرشوع 
االتّفاقية يف تحسني ثقة السيّاح مبقّدمي الخدمات 
السياحية وبالدول وبقطاع السياحة بصورة عاّمة. 

وتستند هذه التوصيات إىل العمل الذي اضطلعت 
به منظّمة السياحة العاملية والدول األعضاء فيها 

لناحية صياغة االتّفاقية.

تنطبق هذه التوصيات عىل الدول األعضاء وجميع 
السيّاح ومقّدمي الخدمات السياحية. ولكْن، 

نظرًا إىل اختالف الوقائع واألطر التنظيمية بني 

الحكومات الوطنية والسلطات السياحية التي 
ر أنَّ هذه  يتعنّي عليها اتّخاذ اإلجراءات، من املُقدَّ

التوصيات ال تنطبق يف جميع الحاالت. فهي تهدف 
إىل توجيه اإلجراءات السياسية للتخفيف من تأثري 

األزمة وتسيع التعايف عرب استعادة ثقة السيّاح 
بقدرة أصحاب املصلحة يف السياحة عىل حاميتهم 

ومساعدتهم يف حاالت الطوارئ، مبا يضمن عدم 
ترك أحد خلف الركب.



املبادئ
منظمة السياحة العاملية



يف سياق هذه التوصيات، يُعتَمد التعريف التايل لـ”بلد املنشأ”: الدولة الطرف التي   7
يحمل السائح جنسيتها أو التي يتّخذ فيها السائح محّل إقامته الرئييس والدائم يف وقت 

حصول الظرف الحتمي واالستثنايئ أو حالة الطوارئ.
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تستند هذه التوصيات إىل املبادئ التالية: املبادئ

االتّساق - رضورة إيجاد نهج مشرتك وعاملي   .1
ومواءمة السياسات واملامرسات املتعلّقة 

مبساعدة السيّاح الدوليني يف حاالت الطوارئ 
بحيث يحظى جميع السيّاح الدوليني بدرجة 

مالمئة من الحامية بغّض النظر عن جنسيتهم 
وبلد املنشأ ومقصدهم وجنسية مقّدم 

الخدمات.

التوازن – رضورة إقامة توازن عادل ومنصف   .2
بني ما هو مرغوب فيه وما ميكن تحقيقه، 

وكذلك توزيع املسؤوليات بني جميع أصحاب 
املصلحة املعنيّني بالسياحة، مبا يف ذلك السيّاح 

أنفسهم، وبلد املنشأ7، والبلد الذي يقصده 
السائح، مع إيالء اهتامم خاّص إىل وضع 

وقدرات كّل منهم قبل حالة الطوارئ ويف 
أثنائها ويف أعقابها.

التعاون – رضورة تحسني وتعزيز التعاون   .3
الدويل بني القطاَعنْي العام والخاّص، وكذلك بني 

البلدان ملساعدة السيّاح الدوليني يف حاالت 
الطوارئ.

املسؤولية - واجب السلطات العاّمة الذي   .4
يقيض بحامية السيّاح الذين يواجهون 

صعوبات والتأكُّد من قيام العاملني يف مجال 
السياحة بتوفري املساعدة للسيّاح الدوليني 
يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك، بني أمور 

أخرى، توفري معلومات موضوعية وصادقة يف 
الوقت املناسب وبطريقة واضحة ومفهومة 

وميّسة، وتدابري األمن والسالمة، والوقاية من 
الحوادث، وحامية الصّحة، وسالمة الغذاء. 

ويجب ملضمون وأساليب املعلومات أن 
يحرتم خصوصية األفراد والقارصين والضحايا 
واملجتمع املحيل. يف املقابل، يقع عىل عاتق 

السيّاح أنفسهم واجب التعرّف عىل خصائص 
البلدان التي يستعّدون لزيارتها؛ ويجب أن 

يكونوا عىل دراية باملخاطر الصّحية واألمنية 
التي ينطوي عليها أّي سفر خارج بيئتهم 

املألوفة، ويتعنّي عليهم أن يترصّفوا بطريقة 
تُقلِّل من تلك املخاطر، ال سيّام من خالل اتّباع 
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بروتوكوالت الصّحة والسالمة التي وضعتها 
السلطات الدولية والوطنية.

إمكانية الوصول - إنَّ املسافرين ذوي اإلعاقات   .5
والذين لديهم متطلّبات محّددة للوصول 

والكبار يف السّن يرغبون يف السفر متاًما مثل 
أّي مواطن آخر. وغالبًا ما يتّم استبعادهم من 

االتّصاالت املتعلّقة بالصّحة العاّمة ومستجّدات 
السفر، ومن عملية اتّخاذ القرارات، ومن 
املعلومات املتعلّقة بإمكانية الوصول إىل 
الخدمات األساسية. وميكن أن تُعرِّضهم 

ظروفهم الصّحية وعزلتهم االجتامعية ملخاطر 
جسيمة. ومبوجب مفهوم »السياحة املتاحة 

للجميع«، ينبغي أاّل يفرض قطاع السياحة 
عقبات وحواجز جديدة غري رضورية يف عملية 

التعايف، من دون تعريض سالمة أّي شخص 
للخطر.



التوصيات
منظمة السياحة العاملية
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التوصيات

الوقاية  )1

إنشاء خدمات دامئة ومهنية وكفوءة وفّعالة   .1
إلدارة األزمات من أجل تسهيل التدابري 

العمالنية يف حاالت الطوارئ.

وضع برامج وخطط طوارئ وبروتوكوالت   .2
محددة لحاالت الطوارئ تشمل آليات التنسيق 

مع مقّدمي الخدمات السياحية والسلطات 
الدبلوماسية والقنصلية والسيّاح.

تعيني سلطات أو هيئات أو منظاّمت عىل   .3
املستوى الوطني لتكون مسؤولة عن الرصد 

وتقديم املشورة والتنسيق بشأن تطبيق الربامج 
وخطط الطوارئ والربوتوكوالت عىل النحو 
املذكور أعاله، والتأكُّد من توفري املساعدة 

للسيّاح يف حاالت الطوارئ بشكٍل فّعال.

دعم تطوير املعلومات واملواد التدريبية   .4
هة إىل مقّدمي الخدمات  ومواد التواصل املُوجَّ

السياحية لتوفري اإلرشادات حول مساعدة 
السيّاح يف حاالت الطوارئ، ال سيّام لذوي 

اإلعاقات والكبار يف السّن. ينبغي توفري 

املعلومات بلغة متاحة وسهلة القراءة وواضحة 
وبصيغ بديلة )لغة برايل، الرتجمة، مقاطع 

الفيديو، إلخ.(، وبالتايل متكني أّي مسافر من 
تلّقي اإلرشادات املناسبة.

تعزيز تطوير واستخدام خطط التأمني عىل   .5
السفر وأنظمة الضامنات التي تهدف إىل 

تغطية التكاليف اإلضافية الناتجة عن حاالت 
طوارئ محّددة، مبا يف ذلك رسوم اإللغاء.

وضع خطط مالية لدعم مقّدمي الخدمات   .6
السياحية القامئني يف أراضيها يف حاالت 

الطوارئ.

اتّخاذ التدابري املالمئة لتبسيط اإلجراءات   .7
والتقليل قدر اإلمكان من العبء اإلداري عىل 
السيّاح لناحية التعامل مع مقّدمي الخدمات 

السياحية يف حاالت الطوارئ.
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التوصيات

املعلومات  )2

توفري معلومات آنية عن اإلجراءات الحدودية،   .1
ووسائل النقل املتوفّرة، وقيود السفر، وتدابري 

الصّحة والسالمة العاّمة، وغريها من املعلومات 
العملية للسيّاح، التي ينبغي أن تكون متاحة 

عىل املواقع اإللكرتونية الرسمية ومنّصات 
التواصل االجتامعي األخرى الخاّصة بالسلطات 

الوطنية املعنيّة، وتوفريها أيًضا يف البنى التحتية 
الرئيسية للنقل والضيافة والصّحة العاّمة، 

وكذلك من خالل العاملني يف مجال السياحة 
والسفر والنقل ومقّدمي الخدمات.

تشجيع استخدام تطبيقات تتبُّع جهات االتّصال   .2
الطوعية واملُوافَق عليها والعاملة بصورة كاملة 
عرب الحدود، مع مراعاة قوانني حامية البيانات 
الشخصية ذات الصلة، لتحذير السيّاح يف حال 
وجود خطر ُمحتَمل قد يؤّدي إىل حالة طوارئ.

نرش املعلومات عن حاالت الطوارئ وفًقا   .3
»للتوصيات بشأن استخدام املراجع الجغرافية: 

التاريخ والتوقيت يف نصائح السفر واملعلومات 
حول الوقائع« التي اعتمدتها الجمعية العامة 

ملنظّمة السياحة العاملية.
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التوصيات

املساعدة  )3

يف حاالت الطوارئ، ينبغي عىل البلد املُضيف   .1
إجراء اتّصال فوري مع املمثّل املحيّل أو الوكالة 

املحلّية ملقّدمي الخدمات السياحية، حسب 
االقتضاء، من أجل مساعدة السيّاح. ويف حال 

عدم وجود هؤالء املمثّلني املحلّيني، ينبغي 
إجراء اتّصاالت مبارشة مع مقّدمي الخدمات 

السياحية.

ينبغي للبلد املُضيف أن يضمن قيام مقّدم   .2
الخدمات السياحية بتوفري املساعدة املالمئة 

بدون تأخري ال مرّبر له للسائح يف حاالت 
الطوارئ، وال سيّام عن طريق:

توفري املعلومات املالمئة عن األمن   )1(
والسالمة، والخدمات الصّحية، والسلطات 

املحلّية واملساعدة القنصلية؛

مساعدة السائح عىل إجراء االتّصاالت   )2(
عن بُعد ومساعدة السائح للعثور عىل 

ترتيبات سفر بديلة؛

توفري وتغطية كلفة الوجبات الرضورية،   )3(
والنقل إىل مكان اإلقامة، واإلقامة لعدٍد 

من الليايل، وفق ما يحّدده البلد املُضيف، 
ر تأمني عودة السائح كام هو  يف حال تعذَّ

متّفق عليه يف العقد.

التأكّد من تعاون مقّدمي خدمات اإلقامة   .3
مع السلطات ذات الصلة يف البلد املُضيف يف 
حاالت الطوارئ، مع توفري ما ييل متى أمكن:

املعلومات املتعلقة بهوية السائح وحالته  ) أ( 
الصّحية وموقعه؛ 

عواقب حالة الطوارئ عىل توفري خدمة  ) ب( 
اإلقامة من ِقبَل مقّدم الخدمة؛

معلومات عن كيفية تقديم املساعدة؛ ) ج( 

معلومات عن الحالة الصّحية للسيّاح  ) د( 
ورفاههم؛



منظمة السياحة العاملية

معلومات عن كيفية االتّصال بالسيّاح  ) ه( 
وإبعادهم عن الصعوبات أو الطوارئ أو 

الخطر وإعادتهم إىل وطنهم.

ينبغي للبلد الذي يربم فيه العقد )أكان البلد    .4
املضيف أو بلد املنشأ( أن يحرص عىل أن 

تتضمن العقود السياحية عىل خطط تأمني 
وأنظمة ضامنات تُغطّي املخاطر الناجمة عن 

حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك األوبئة، سواء يف ما 
يتعلّق باملساعدة والعودة إىل الوطن أو يف ما 

يتعلّق بعمليات اإللغاء وسداد التكاليف. 

اتخاذ التدابري الالزمة لضامن إظهار مقّدم    .5
خدمة اإلقامة سلوكًا عاداًل وأخالقيًا يف حال 
وقوع ظروف حتمية واستثنائية أو حاالت 

طوارئ، وامتناعه عن رفع أسعار الغرف ملجرّد 
وقوع الظروف الحتمية واالستثنائية أو حالة 

الطوارئ وذلك لقاء الليايل اإلضافية التي 
يقضيها السيّاح.

م  اتّخاذ التدابري الالزمة لضامن أالَّ يطلب ُمقدِّ   .6
خدمة اإلقامة تسديد رسوم اإللغاء يف حال 
وقوع ظروف حتمية واستثنائية أو حاالت 

طوارئ تَحول دون تنفيذ العقد، إّما بسبب 
عدم قدرة السائح عىل الوصول فعليًا إىل املكان 
م فيه خدمة اإلقامة، أو بسبب عدم  الذي ستُقدَّ
م خدمة اإلقامة عىل الوفاء بالتزاماته  قدرة ُمقدِّ

التعاقدية.

يف حاالت الطوارئ، يتعنّي عىل البلد املُضيف    .7
أن يُوفّر قدر اإلمكان خدمات االتّصاالت 

واملالجئ املؤقّتة لإلقامة والوجبات واملرطّبات 
الرضورية والتأشريات والنقل واألدوية األساسية 

والرعاية الصّحية الطارئة.

يف حاالت الطوارئ، يتعنّي عىل البلد املُضيف    .8
إسقاط العقوبات اإلدارية أو الجزاءات 

املفروضة عىل رعايا البلدان األخرى إذا تجاوزوا 
مّدة إقامتهم وأصبحوا غري قادرين عىل مغادرة 
أرايض البلد بسبب قيود السفر. وال ينبغي أن 
تؤخذ يف االعتبار فرتات اإلقامة الزائدة خالل 

حاالت الطوارئ هذه أثناء معالجة طلبات 
التأشريات الحًقا.

يف حاالت الطوارئ، عندما تتعرّض حياة    .9
السائح أو صّحته أو سالمته الشخصية لخطر 

مبارش، يتعنّي عىل البلد املُضيف أن يتّخذ، 
قدر اإلمكان، التدابري العمالنية الرضورية 

اإلضافية، مثل تنسيق عملية اإلخالء، وتأمني 
ِفرَق الطوارئ واألمن، وتوفري الخدمات الصّحية 

والطبّية. 
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التوصيات

اإلعادة إىل الوطن  )4

بالنسبة إىل كّل من البلد املُضيف وبلد املنشأ: 

إرسال املعلومات التالية، يف أقرب وقت ممكن   .1
عمليًا، إىل السلطات الدبلوماسية والقنصلية 

املعنيّة:

الظروف العاّمة لحالة الطوارئ؛  )1(

املناطق الجغرافية املترّضرة؛  )2(

عدد السيّاح يف املنطقة املترّضرة   )3(
وجنسياتهم؛ 

هوية السائح وبياناته الشخصية املطلوبة   )4(
ألغراض املساعدة؛

الحالة الصّحية، وموقع السيّاح، والوضع   )5(
العام؛

بيانات اإلصابات؛   )6(

التدابري العمالنية املتّخذة، واملُخطَّط لها،   )7(
واملزمع اتّخاذها؛ 

البيانات األخرى ذات الصلة حسب   )8(
االقتضاء. 

مكّرر. التعاون بحسن نيّة مع البلدان األخرى   .2
لناحية تسهيل التدابري العمالنية الالزمة، مبا 

يف ذلك عبور السائح وإعادته إىل الدولة التي 
يحمل جنسيتها )إذا كانت مختلفة عن بلد 

املنشأ(.

بالنسبة إىل البلد املُضيف: 

اتّخاذ التدابري الالزمة لضامن عودة السيّاح   .3
إىل وطنهم حتّى لو كاَن ذلك مدرًجا يف العقد 

املرُبَم مع مقّدم الخدمات السياحية أو يف خطّة 
التأمني عىل السفر. 

تسهيل متطلّبات التأشريات الرضورية، مبا   .4
يف ذلك اإلقامات القسية التي تتجاوز الحّد 
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األقىص املُقرَّر واإلجراءات العابرة للحدود.

يف حاالت الطوارئ، يتعنّي عىل البلد املُضيف   .5
بذل أقىص جهوده لتقديم املساعدة العمالنية 

وتسهيل الدخول واإلقامة وحّرية التنّقل يف 
أراضيه ألّي فريق عمل رسمي وطبّي وتقني 
وملعّداته التي يُرسلها بلد املنشأ للسائح عىل 

أساس الحاجة، عن طريق العمل يف أرسع 
وقت ممكن عىل إصدار أّي ترصيح مسبق قد 
يكون مطلوبًا من أجل توفري املساعدة الالزمة 

للسيّاح )مبا يف ذلك منح التأشريات املؤقّتة و/أو 
تصاريح العمل وتسهيل رشوط الدخول(، مع 

مراعاة القوانني واملامرسات الوطنية للبلد الذي 
تعمل فيه هذه الِفرَق.

بالنسبة إىل بلد املنشأ:

التعاون يف تسهيل التدابري العمالنية الالزمة، مبا   .6
يف ذلك إعادة السائح إىل وطنه.

تسهيل عبور الرعايا وأفراد أرستهم، مع توفري   .7

إثبات العبور إذا لزَم األمر، وكذلك رعايا البلدان 
األخرى الذين يحملون ترصيح إقامة وُمعاليهم 

العائدين إىل الدولة التي يحملون جنسيتها )إذا 
كانَت مختلفة عن بلد املنشأ(.

بالنسبة إىل البلدان األخرى:

تزويد البلد املُضيف وبلد املنشأ، يف أقرب   .8
وقت ممكن عمليًا، مبعلومات عن تدابري 

األمن والسالمة، والسلطات املحلّية واملساعدة 
القنصلية، وكذلك عن هوية السائح وحالته 

الصّحية وموقعه.

التعاون بحسن نيّة لناحية تسهيل التدابري   .9
العمالنية الالزمة، مبا يف ذلك عبور السيّاح 

وإعادتهم إىل الوطن.

بذل أقىص الجهود لتوفري املساعدة العمالنية   .10
وتسهيل العبور )وحّرية التنّقل( ضمن 

أراضيها ألّي فريق عمل رسمي وطبّي وتقني، 
وللمعّدات التي يُرسلها بلد املنشأ للسائح.

 



صدرت هذه التوصيات عن أمانة منظّمة السياحة العاملية يف إطار القرار CXII(4/CE/DEC( الذي اعتمده املجلس التنفيذي يف دورته 

الثانية عرشة بعد املئة التي ُعِقَدت يف تبلييس )جورجيا( يف 15-17 أيلول/سبتمرب 2020.

توّفر هذه التوصيات إرشادات مؤّقتة للدول األعضاء يف ما يتعلّق مبساعدة السّياح يف حاالت الطوارئ، ال سّيام يف سياق جائحة فريوس 

كورونا )كوفيد-19(. تخضع هذه التوصيات للتعديل وفًقا للمستجّدات املستمرّة لتفّش مرض فريوس كورونا وللمزيد من التطوير من 

ِقَبل اللجنة الحكومية الدولية التابعة ملنظّمة السياحة العاملية واملعنّية بوضع مدّونة دولية لحامية السّياح والهيئات اإلدارية ملنظّمة 

السياحة العاملية.

وتُواصل منظّمة السياحة العاملية رصد الوضع عن كثب لالطاّلع عىل أّي تغيريات قد تؤثّر عىل هذه التوصيات املؤّقتة. ويف حال تغريُّ أّي 

عوامل، سُتصدر منظّمة السياحة العاملية تحديًثا بهذا الشأن. 

تّم تلّقي إسهامات قّيمة عىل شكل مراجعة واقرتاحات من ِقَبل: دييغو أوغستو بينيتيس، أستاذ متفرغ لقانون السياحة يف جامعة النهر 

األسود الوطنية يف األرجنتني؛ وفرانشيسكو موراندي، أستاذ متفرغ لقانون النقل والسياحة يف جامعة ساساري بإيطاليا؛ وشارلوت ويزي 

مالوندا، مديرة رشيكة يف رشكة شارلوت توماس، ومتمرسة يف حامية املنافسة واملستهلك عىل مستوى السوق املشرتكة ألفريقيا الوسطى 

والجنوبية )ُذِكرَت األسامء بالرتتيب األبجدي اإلنكليزي(. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE_112_Decisions_Ar.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE_112_Decisions_Ar.pdf

