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 المستهلك/دراسة حول حماية السائح
 

  في قطاع السياحةيدلي جد دو قانونيصكمشروع 
  
 

ذ عقود أن تنمية السياحة على منفي قطاع السياحة  ) ام أو الخاص العنمن الفطاعي(أدرك معظم الشرآاء العالميين  .1
المستوى العالمي تتطلب قواعد ومبادئ مالئمة تساهم في حماية الشعوب المضيفة والسياح والموارد الطبيعية والبيئة 

 .1999ر عن هذه المخاوف بإعداد المدونة العالمية آلداب السياحة عم وقد تبلور التعبي .والتراث
 

غير أن عملية . مذاك، ضاعفت المنظمة جهودها لتعزيز تطبيق قواعد المدونة العالمية آلداب السياحة ومبادئها .2
  :التطبيق هذه لم  تكن بسهلة

  . ونة العالمية آلداب السياحةيجهل معظم أهل االختصاص أو الرأي العام أو إدارات عديدة وجود المد -
 قليلة هي التشريعات المحلية المعتمدة بهدف تحويل مبادئ المدونة إلى قانون داخلي  -
  .على الرغم من التقدم المحرز في  مسائل معينة،  يبقى احترام مبادئ المدونة الفعلي محدوًدا -
مادة العاشرة من المدونة والتي تم إرساؤها في أخيًرا، قلما يتم استخدام آلية تسوية النزاعات  المذآورة في ال -

 ل سيو A/RES/438(XIV)القرار  (البروتوآول المعتمد في الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة 
 ).أوساآا/
 

 :ة وأهمهايدأسباب هذا االستنتاج عد .3
عملية االرتقاء لضخم، يصّعب حجم منظمة السياحة العالمية ومواردها المتواضعة، مقارنة بفطاع السياحة ا -

، 2008نوفيمبر /، منذ إنشاء األمانة الدائمة للجنة العالمية آلداب السياحة في روما في تشرين الثانيلكن. بها
 .تحسنت األوضاع بعض الشيء

من إدارات قطرية  :يشار إلى تنوع  أصحاب الشأن المعنيين بقطاع السياحة والنشاطات القائمة  ذات الصلة -
ية وعاملين في مجال النقل وتأمين اإلقامة وتنظيم النشاطات للسياح إلى جانب إدارة أو إقليمية أو محل

 ..المساحات والتسويق، إلخ
 .تشكل ترآيبة اللجنة العالمية آلداب السياحة الحالية إلى جانب برنامج عملها صعوبة إضافية -
 اضعالمتو المشاريعحجم ه بط بدورمرتبشأن المعنيين بالسياحة المهم جًدا والاليجدر أيًضا ذآر عدد أصحاب  -

 والترآيز الضعيف في القطاع
إلى الطابع غير الملزم للمدونة العالمية آلداب السياحة مما يثير مخاوف الحكومات في أن صة اخويشار  -

العالم، بإدخال تشوهات على في يتسبب تحويل مبادئ المدونة إلى قانون داخلي، وفي حال لم تعمم المدونة 
 .تجاري  واإلساءة إلى السياحة المحلية والمشاريع ذات الصلةالنظام ال

 
الملحوظ على النشاط السياحي في أوروبا وشمال إفريقيا فسلط الضوء مؤخًرا على "  الرمادسحابة"أما تأثير  .4

عد، في في الواقع، استب .  اق  تشمل قطاعناطقواعد قانونية دولية  عالمية النالتداعايات الوخيمة الناتج من غياب 
آما وتم اإلبالغ  .    عشرة أيامر عليهم العودة  قبل زلهم وتعذاخضم األزمة، أآثر من مليون مسافر في العالم عن من

 بعد الضغوطات التي –في هذا السياق، الحظت أمانة منظمة السياحة العالمية  .عن عدة حاالت إهمال تام  للسياح
تلك في   متعلق بمسؤولية  هذه المجوعة أواإلبهام الشديد أن -يهاي حصلت علتعرضت لها ودراسة المعلومات الت

ق التعويض عن الضرر الكبير وحقبرة إضافة إلى المسؤولية المتصلة هاعدة السياح في حالة الظروف القاواجب مس
 .     بالسياحفي بعض األحيان الذي قد يلحق
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لحصول لت التي يحق لهم شرًعا أن يطمحوا  والضمانا وواجباتهموالمنظمينالمستهلكين /ظهرت مسألة حقوق السياح .5
آنذاك، آانت السياحة الدولية تمر بفترة نمو سريع وآانت حصة . عليها منذ أآثر من ثالثين عاًما في البلدان األوروبية

داعيات بعض أوجه القصور في قطاع السياحة من تضطرت إلى مواجهة او% . 70لمصدرة المنطقة من األسواق ا
 قائمة في المرفق األول . الوخيمة إلفالس منظمي الرحالتات غير موثوقة أو خادعة للمستهلكين والتداعياتمعلوم

المعاهدات واالتفاقيات التي تتطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب أو جوانب عدة من حقوق المستهلكين 
إنما ، آما سيتبين الحًقا، تترك مجموعة  .ي وواجباتهم في مجال السياحة على الصعيد اإلقليمي أو الدولوالمنظمين

هذا ما دفع باالتحاد األوروبي في توجيهها حول  .النصوص هذه ميادين مهمة من السياحة خارج نطاق أي تنظيم
 : إلى وضع قواعد تتعلق ب –) CEE/90/314 (1990يونيو / حزيران13المؤرخ -السفر والعطل والشبكات 

 عمالءال-المعلومات المتاحة للسياح -
 مسؤولية تنفيذ العقد ومساعدة المستهلك -
 تعديل العقد -
 . السياحية وإفالسهمومنظمي الرحالتعدم مالءة وآاالت السفر  -

، أطلقت ) المختلفةبروز الرزمة الديناميكية وأشكالها(والسلوك ) ت المتزايددور شبكة اإلنترن(تطور التقنيات لكن، مع 
 .  وجيه وتوسيعهق هذا التطاة ن لمراجعأوروبا إجراًء

 
  .في السنوات الثالثين األخيرة، تغيرت مالمح السياحة العالمية بشكل عميق .6

ع أن قق المقصودة سياحًيا  وحصتها من السوق وتنوعها الجغرافي  بشكل ملحوظ ويتواطازداد عدد المن -
 .فريقيا وأمريكا الالتينيةأايد  مع تعزيز مكانة آسيا ونشوء يستمر هذا التز

جاه المتوقع ازدياده إلتذلك أن هذا ا .تلف المناطق الجغرافية بشكل ملحوظخعدد السياح اآلتين من مازداد  -
 وتنفيذه  إما من أوجه قصور منظمي الرحالت والسياحسيفاقم إما من مخاطر الحوادث في إبرام العقد بين 

  . معينمنظمعمل 
 
 السياحية الرحالتالمستهلكين ومنظمي / حقوق السياحتم تسجيل غياب معيار دولي أو توجيه واضح ينظمإلى هذا،  .7

والواجبات ذات الصلة في حين أن عدد السياح إلى تصاعد والمناطق السياحية يزداد تنوعها والبلدان المصدرة تزداد 
ية وتكبح هذه الحالة بحد ذاتها لجام تنم .يتسبب بإرساء حالة من عدم االستقرار في قطاع السياحةمما . أآثر فأآثر

 .اصد السياحية الجديدة وبالبلدان المصدرة الجديدةقتعلق بالمية الدولية خاصة في ما السياح
 

في تقديم أفضل من منظمة السياحة العالمية للشروع في صياغة وثيقة قانونية دولية تساهم ليس في هذه الظروف،  .8
 .العالمالمستهلكين ومنظمي الجوالت السياحية في /سياحالضمانات الدنيا إلى ال

 
أما  .حضون الدولي الجديدة بشكل صارم وواقة القانياق وثطتم تحديد نياح هذه المبادرة، من المفترض أن مان نجضل .9

  :ذ باالعتبارخ أن الوثيقة تأإلىالضروري التنبه  غير المرغوبة أو تضارب المصالح، فمن خالتب التداجنبغرض ت
 .لجها هذه المنظماتعا ترى أو مسائلمسائل ذات صلة بمنظمات دولية أخ -
 اق تغطية مجال واسع جًدا أو غير متناغمطن -
 .مسائل سبق ونظمتها اتفاقية أو اتفاقيات دولية عدة -
مسائل سبق مناقشتها في منظمة السياحة العالمية وأسفرت عن اختالفات حادة في وجهات نظر األعضاء  -

 .لدرجة يصعب تأمل التوصل إلى توافق آراء حول نص معياري
 

  بحقوق تتصل مباشرةإضافة إلى ما ذآر، ينبغي أن ترآز الوثيقة من بين جملة من األمور على مسائل  .10
ة الوثيقة لذا، ولتسهيل إجراءات صياغ . السياحية والواجبات ذات الصلةالرحالتالمستهلكين ومنظمي /السياح

 .على أنها ناجحة في إطار إقليميضل أن تستلهم من معايير سبق وأثبت فواعتمادها وإنفاذها، ي
 

ارو، بممثل بشخص السيد إيرمس نام وزير السياحة في آوستاريكا، القالس التنفيذي في إيغواسو، جد المبعد انعقا .11
تقديم مشروع نص إلى األمانة بغرض تنظيم العالقات بين الرآاب وشرآات النقل الجوي خاصة في حال رفض ب

وال شك  .ل الممتاز الذي قام بهعملعلى اه الفرصة لشكر وفد آوستاريكا هز األمانة هذوتنت .الصعود على متن الطائرة
في أن هذه المسألة عنصر يجب أخده في االعتبار في السياسة العالمية لمنظمة السياحة العالمية والمتعلقة بحماية 

ت بترح على المنظمة أن تيق، قد اص منظمة الطيران المدني الدوليةغير أنه، آون المسألة من اختص .السائح
 . مًعا بالموضوع) منظمة الطيران ومنظمة السياحة(ن االمنظمت

 
 .ه الوثيقةديد المسائل المذآورة في المرفقةالثاني من هذاق صالحية الوثيقة الجطبالتالي قد يشمل ن .12
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آما تقترح  . ترآيبتها بعد مجموعة عمل لم تحدد هذه المهمة ت الصياغة، تم االقتراح أن تتولىءابالنسبة  إلجرا .13
 من خبراء في مجال -إضافة إلى الممثلين المرموقين التي سمتهم الدول األعضاء-األمانة ، أن تتألف مجموعة العمل 

  .، ألخين السكن للسياح والنقل الجوي السياحية وتأمالرحالتالقانون الدولي وتنظيم 
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 I 1 المرفق
  
 

  .ح آمستهلكئمية التي قد تؤثر على حماية الساموجودة بما فيها المواثيق اإلقلي والمعاهدات واالتفاقيات الالصكوك
  
 

 المنظمات الدولية الناشطة على المستوى العالمي  ) أ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   متاحة فيالصكوك  الصكوك  المنظمة
 والمتعلقة بنقل الرآاب وأمتعتهم  في البحر، 1974اتفاقية أثينا المؤرخة عام    المنظمة البحرية الدولية

  .1974ديسمبر / آانون األول13مة في أثينا في مبر
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_747_356_1/index.htm 

 
لمعهد الدولي لتوحيد القانون ا

  صاالخ
  

أبريل / نيسان23بروآسيل (د السفر عقواالتفاقية الدولية حول 
1970.(  

http://www.unidroit.org/french/conventions/c-trav.htm 
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   المنظمات الدولية الناشطة على المستوى اإلقليمي  ) ب
  

  متاحة في الصكوك  الصكوك  المنظمة
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/041.d  1962اتفاقية حول مسؤولية أصحاب الفنادق حيال أغراض المسافرين، باريس 

oc" \o 
"http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/041.
doc 

  مجلس أوروبا

 حول 1980أوآتوبر / تشرين األول17ترتيب لتطبيق االتفاق األوروبي المؤرخ في 
   1988-5-26منح الرعاية الطبية  للمقيمين المؤقتين، ستراسبورغ، 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/H
tml/129.htm 

ة عن المجلس ر الصاد56/83صادية األوروبية رقم ة الجماعة االقتقاعد
 حول إنفاذ اتفاقية توفير الخدمات 1982ديسمبر / آانون األول16في 

  .الدولية من وقت آلخر  للمسافرين بًرا عير المرآبات والحافالت اآللية

"http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:31983R0056:FR:HTM 

يو يون/ حزيران13لس في ج الصادر عن المCEE/90/314التوجيه 
  .ات التي تحدد األسعار مسبًقاك حول السفر  والعطل والشب1990

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31990L0314:FR:HTML" \o "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31990L0314:FR:HTM 

 الصادرة عن المجلس 684/92 قاعدة الجماعة االقتصادية األوروبية رقم
 حول القواعد المشترآة لوسائل نقل المسافرين 1992مارس / آذار16في 

 .الدولية من مرآبات وحافالت آلية

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31992R0684:FR:HTML 

 قواعد األمن 1998مارس / آذار17 الصادر عن المجلس في  CE/98/18التوجيه 
    .والمعايير ذات الصلة بالنسبة للبواخر الناقلة للرآاب

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31998L0018:FR:HTM 

 حول تسجيل 1998يونيو / حزيران18ي  الصادر عن المجلس ف CE/98/41التوجيه 
من أو نحو مرافئ الدول األعضاء في لألشخاص المسافرين على متن البواخر الناقلة 

  .الجماعة

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31998L0041:FR:HTML 

  االتحاد األوروبي

وروبي والمجلس  الصادر عن البرلمان األ261/2004توجيه الجماعة األوروبية رقم 
 حول القواعد المشترآة للتعويض عن المسافرين 2004فيبراير / شباط11في 

رة أو تأخر الرحلة  وإلغاء ئ في حال رفض صعودهم على متن الطاومساعدتهم
  .295/91القاعدة الصادرة عن الجماعة اإلقتصادية األوروبية رقم 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
04:046:0001:0007:FR:PDF 

ن نيف في األول مللمسافرين وأمتعتهم عبر البر ، جاالتفاقية حول عقد النقل الدولي 
  1973مارس /آذار

http://www.unece.org/trans/conventn/CVR_f.pdf   المتحدةلجنة األمم
 اإلقتصادية ألوروبا

 
 

 6نيف في ، جين وأمتعتهم عبر البحرد النقل الدولي للمسافرعقاالتفاقية حول 
  1976فيبراير /شباط

http://www.unece.org/trans/conventn/CVN_efr.pdf 
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 2  المرفق
 

 لية الجديدةثيقة القانونية الدوواق صالحية للطتراح نقا
 

 
 الرحالت المحدد سعرها مسبًقا

 
 " ). الرزمة الديناميكية"و" التقليدية"الرحلة المحدد سعرها مسبًقا (تعريف  .1.1

 
 معلومات متاحة إلى المستهلك .1.2

 معلومات قيل إبرام العقد 1.2.1
 معلومات قيل السفر 1.2.2
 معلومات في حال الحجز في آخر دقيقة 1.2.3
 وفير المعلوماتأنواع وسائل ت 1.2.4

 
 العقد وإدارته .1.3

  العقد الدنيابنود : 1.3.1
 شروط التنازل عن العقد  1.3.2
  شروط مراجعة األسعار 1.3.3
 شروط مراجعة بقية بنود العقد 1.3.4
  :قدالعإلغاء  ط شرو: 1.3.5

  شروط تعديل إنفاذ العقد 1.3.6 
 معالجة الشكاوى 1.3.7 

 
 أو البائع بالمفرق/ومسؤولية منظم الجوالت السياحية  .1.4

 للعقدعدم إنفاذ المسؤولية في حالة اإلنفاذ الجزئي أو   1.4.1
 .مساعدة المستهلك في حال مواجهة الصعوبة خاصة في الطروف القاهرة  1.4.2

 
 ضمانات في حال إفالس أو عدم مالءة .1.5

  أو البائع بالمفرق/ السياحية والرحالت منظم   1.5.1
 (1)  شرآة النقل 1.5.2

 
 (1)المشغل الذي يؤمن السكن 1.5.3

 
 (1).أي مشغل آخر ترد تكاليف خدماته في السعر المحدد مسبًقا 1.5.4

 
 

 السكن
 

 تعريف .2.1
 

 معلومات متاحة إلى المستهلك .2.2
 

 إدارة العقد .2.3
 

 .أغراض المسافرينحيال مسؤولية موفر السكن بما في ذلك  .2.4
 

 
 

 التكاليف أيًضا حاالت إفالس أو عدم يجدر بفريق العمل في حال وقوع أي مشكلة أن يشمل في )1(
 مالءة مشغليه حتى لو تم شراء الخدمة على حدة أي خارج السعر المحدد


