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  11د البن
 تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

  الجمعیة العامةإجراء من قبل 

 1مشروع قرار

 ،الجمعیة العامةإن 

 تقریر اللجنة العالمیة آلداب السیاحة، وقد نظرت في

للسیّد باسكال المي، رئیس اللجنة، وألعضائھا على ما أنجزوه من عمٍل ممتاز  وامتنانھا تعبّر عن تقدیرھا .1
في سبیل دعم المدّونة العالمیة آلداب السیاحة والترویج لھا، وعلى ما بذلوه من جھوٍد من أجل تبسیط عملیة 

 اریة آلداب السیاحة؛تطویر االتفاقیة اإلط

التوصیات التي اقترحتھا اللجنة بشأن التنمیة المستدامة للسیاحة المتصلة بالشعوب األصلیة، تؤید بالكامل و .2
ع اللجنة على الدفع باتجاه نشر ھذه التوصیات وتعمیمھا على جمیع أصحاب المصلحة المعنیّین بقطاع  وتشجِّ

 السیاحة؛

  لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة. قرار.مشروع  ھذا 1

 
 ملخص تنفیذي

 
السیاحة، وھي ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العاّمة، ألنشطة التي نفذتھا اللجنة العالمیة آلداب عرًضا لھذا التقریر  یقّدم

نصوص اللغات  منذ الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة. ویذّكر التقریر بأھمیة أن تعتمد الدورة الثالثة والعشرون
ة الرسمیة لالتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة التي تّمت الموافقة علیھا خالل الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة ال عامَّ

 في تشنغدو.

بعد شرح برنامج العمل المعتمد للوالیة الحالیة للجنة، یُقدَّم عرٌض تحدیثي حول االتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة 
 والدور الذي اضطلعت بھ اللجنة في تطویرھا واعتمادھا المرتقب.

تقترح اللجنة أیًضا مجموعة من التوصیات بشأن التنمیة المستدامة للسیاحة المتصلة بالشعوب األصلیة إلقرارھا 
على غرار التوصیات المرتبطة باالستخدام المسؤول للتصنیفات (انظر المرفق األول)،  الجمعیة العامةمن قبل 

ت خالل الدقِ على المنّصات الرقمیة، التي أُ  والمراجعات ة.رَّ  ورة األخیرة للجمعیة العامَّ

ا بالذكرى  ن التقریر أیًضا تذكیًرا خاّصً ). 2019-1999العشرین للمدّونة العالمیة آلداب السیاحة (السنویة یتضمَّ
ة عن  یقّدمأخیًرا،  التقریر شرًحا لمیثاق التزام القطاع الخاّص بالمدّونة العالمیة آلداب السیاحة، مرفقًا بلمحٍة عامَّ

 تطبیق الجھات الموقّعة على المدّونة على مدار السنتین الماضیتین. 
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على  والمراجعاتأنشطة المتابعة المنفَّذة في إطار التوصیات المرتبطة باستخدام التصنیفات  وتلحظ .3
 المنّصات الرقمیة، وتدعو اللجنة إلى مواصلة رصد التطّورات في ھذا المجال؛

ن و .4 العشرین للمدّونة العالمیة آلداب السیاحة، السنویة االحتفال بالذكرى ب خاصّ ال الترویجي الكتیِّبتثمِّ
 وتشكر أعضاء اللجنة واألمانة على مساھماتھم القیِّمة؛

 Europa Mundo، وتحدیًدا 2019و 2018داب السیاحة للعامین آلالفائزین بجائزة المنظمة وتثني على  .5
Vacaciones (إسبانیا) و Serviço Social do Comércio (البرازیل) على التوالي؛ 

بلًدا، التي انضّمت إلى میثاق  72 والموّزعة على 442غ عددھا الشركات والرابطات التجاریة البالوتھنِّئ  .6
، وتحیط علًما 2019التزام القطاع الخاص بالمدّونة وقدَّمت تقاریر عن عملیة التطبیق لغایة حزیران/یونیو 

 التي تّم تعلیق عضویتھا؛ 130الـبالكیانات 

توّخي مستًوى أعلى من المسؤولیة في م على لأصحاب المصلحة في قطاع السیاحة من حول العاوتشّجع  .7
عملیاتھم التجاریة، وتدعو الشركات والرابطات التجاریة الجدیدة إلى االنضمام إلى میثاق التزام القطاع 

 الخاّص بالمدّونة العالمیة آلداب السیاحة.
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 مقدِّمة  -أوال 

ھیئتھا الفرعیة، اللجنة العالمیة ، على إصالح 2011) للعام XIX(607في قرارھا  الجمعیة العامةوافقت  .1
 آلداب السیاحة، وحدَّدت الوظائف الجدیدة للجنة على الشكل التالي:

 ؛بھذا الشأننة العالمیة آلداب السیاحة ورفع تقاریر وّ تطبیق المدمستوى رصد وتقییم  )أ (

مالحظات بشأن المسائل األخالقیة المرتبطة التوصیات والتقاریر والبحوث وإصدار الإجراء  )ب (
 بالسیاحة؛

نصوص االتفاقیات وغیرھا من الصكوك القانونیة بشأن مسائل محدَّدة متصلة بأحكام  ووضعاقتراح  )ج (
 المدّونة.

إنَّ اللجنة العالمیة آلداب السیاحة ھي ھیئة مستقلّة ومحایدة، تتألف من رئیٍس وثمانیة أعضاء یُعیَّنون بصفتھم  .2
 .الجمعیة العامةالشخصیة من قبل 

 طة اللجنة العالمیة آلداب السیاحةأنش  -ثانیا 

لة في األقسام الالحقة، تُعنَى اللجنة  .3 إضافةً إلى الوظائف الرئیسیة الثالث المذكورة في الفقرة األولى والمفصَّ
بتحدید مجاالت األولویات الرئیسیة التي یجب تركیز االھتمام علیھا من حیث اآلثار األخالقیة الُمحتملة 

 كل والیة جدیدة للرئیس، یُعتَمد برنامج عمٍل جدید للجنة لفترة أربع سنوات.لقطاع السیاحة. ومع 

، الذي یتمحور 2021-2017مع انطالق رئاسة السیّد باسكال المي، اعتمدت اللجنة برنامج عملھا للفترة  .4
 حول مجاالت األولویات التالیة التي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بعمل منظمة السیاحة العالمیة:

 ؛التكنولوجیا والمنّصات الرقمیة في السیاحة )أ (

 السیاحة الجائرة وتأثیرھا على المجتمعات المضیفة؛ )ب (

 العمل الالئق والنمّو الشامل للجمیع؛ )ج (

 االقتصادي-المساواة بین الجنسین والتمكین االجتماعي )د (

ة اللجنة العالمیة آلداب السیاحة عموًما دراسة مجاالت العمل األربعة ھذه .5 بھدف تسلیط الضوء  تقتضي مھمَّ
 على بعدھا األخالقي وزیادة الوعي حول اآلثار المحتملة على المجتمع وكوكب األرض.

ھ رئیس اللجنة كتابًا إلى الرئیس التنفیذي لشركة  .6 ، وھي Airbnbفي إطار مجال األولویة (أ) أعاله، وجَّ
تطبیق مبادئ حول في حواٍر  شركة رائدة في مجال التكنولوجیا والمنصات الرقمیة، مقترًحا المشاركة

نة العالمیة آلداب السیاحة، وال سیما من قبل المنصات الرقمیة المنخرطة مباشرةً في قطاع السیاحة. المدوّ 
 وتتطلَّع اللجنة إلى بدء حوار مع ممثلي الشركة.

متصلة بأحكام نصوص االتفاقیات وغیرھا من الصكوك القانونیة بشأن مسائل محدَّدة  ووضعاقتراح   -ثالثا 
 مدّونةال

العالمیة آلداب السیاحة إلى االتفاقیة  مدّونةمن أھم المقترحات التي تقّدمت بھا اللجنة العمل على تحویل ال .7
، 2015 في الجمعیة العامةة األولى لھذه االتفاقیة إلى دّ لسیاحة. وقد قدَّمت اللجنة المسواإلطاریة آلداب ا

ھا في معاھدٍة ملزمة قانونًا فعالیةً إلى حدٍّ بعید إذا ما تمَّ تكریس موادّ  ستزداد مدّونةمنطلقةً من قناعٍة بأنَّ ال
للدول األعضاء في المنظمة. بعد ذلك، تمَّ تشكیل فریٍق عامل من الدول األعضاء مھّمتھ دراسة أساس 

لیة. وقد شاركت اللجنة، من التا الجمعیة العامةالمعاھدة المحتملة بمزیٍد من التفصیل ورفع نص االتفاقیة إلى 
 خالل رئیسھا، مشاركة مباشرة في مناقشات الفریق العامل طوال مراحل العملیة.
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السیاحة وبروتوكولھا آلداب التفاقیة اإلطاریة لالنسخة اإلنجلیزیة  الجمعیة العامةت أقرَّ  ،2017في  .8
زمة العتماد االتفاقیة ، وطلبت إلى األمانة اتخاذ الخطوات الال)A/RES/707(XXII)(االختیاري 

ا اإلطاریة بجمیع اللغات الرسمیة للمنظمة خالل الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة (انظر أیضً 
A/23/9.(  

 إجراء البحوث وإصدار التقاریر والتوصیات والمالحظات بشأن المسائل األخالقیة المرتبطة بالسیاحة  -رابعا 

نادت اللجنة بمجموعة قیِّمة من المبادئ التوجیھیة تمثّلت بباقة توصیاٍت بشأن التنمیة المستدامة للسیاحة  .9
المتصلة بالشعوب األصلیة (انظر المرفق األول). أُِعدَّت التوصیات أساًسا من قبل األمانة بعد عّدة جوالٍت 

تأكیدھا من قبل اللجنة، وھي تُرفَع الیوم من المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة، ثمَّ جرى تحسینھا و
 .للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة للمصادقة علیھا واعتمادھاإلى الدورة الثالثة والعشرین 

مجتمعات  أنَّھا تؤدیھ في أوساط الذي أثبتت السیاحة الدور علىاألساس المنطقي لھذه التوصیات  یقوم .10
 ،فرص عمل الئقة األحیانمن  ر في كثیرٍ وفَّ أنَّھا ت، حیث المواءمة والتناغملناحیة تعزیز  األصلیین سّكانال
 .تمكین الشباب والنساءفي تخفیف حدة الفقر وتساھم في و

ھ لكنّ و؛ وأكثرھا فرادةً أغنى أشكال التعبیر الثقافي للبشریة ھو واحٌد من التراث الثقافي للشعوب األصلیة  إنَّ  .11
 لعدد السیّاح المھتمین باختبار والتعّرف على. في ضوء النمو المذھل فًامن أكثرھا ھشاشة وضع أیًضا واحدٌ 

ھذا النوع من السیاحة بطریقة  الضروري للغایة أن یجريالتقلیدیة، من  عیشوأسالیب الالثقافات األصلیة 
 .مستدامة ومسؤولة وأخالقیة

ة بشأن الجوانب الرئیسیة في السیاحة عامَّ التبارات عمجموعةً من االمن التوصیات  الباقةھذه  تتضمَّن .12
 خاّصةتوصیات  مجموعة جمیع أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى األصلیة التي تھمّ المتصلة بالشعوب 

ھ إلى أرض مباشرة في العملیات السیاحیة على  المنخرطینرئیسیة من أصحاب المصلحة  فئاتأربع  تتوجَّ
 السّكان مجتمعاتو ،والمرشدین السیاحیین ،السفر ووكاالت ،السیاحیةمي الرحالت أي منظّ  ،الواقع

 اح.نفسھا، والسیّ  یناألصلی

على نحٍو مماثل، انشغلت اللجنة بمتابعة التوصیات المتعلقة باالستخدام المسؤول للتصنیفات والمراجعات  .13
. وبشكٍل خاص، یشارك 2017على المنصات الرقمیة، التي أقّرتھا الدورة السابقة للجمعیة العامة في 

أعضاء اللجنة بانتظام في المناقشات الدولیة المتعلقة بھذا الموضوع بھدفین اثنین: (أ) الترویج للتوصیات 
ا إذا كان نطاق التوصیات ما زال مناسبًا، واقتراح  على الصعیدین الوطني والدولي، و(ب) التحقق ممَّ

 تعدیالت عند الضرورة.

 العالمیة آلداب السیاحة ورفع تقاریر بھذا الشأن مدّونةوى تطبیق الرصد وتقییم مست  - خامسا

 العالمیة آلداب السیاحة مدّونةالعشرون للالسنویة الذكرى 

الجمعیة  اعتمادھا من قبلمنذ العالمیة آلداب السیاحة  مدّونةیُحتفَل ھذا العام بالذكرى السنویة العشرین لل .14
العالمیة  اللجنةأنَّ  وبالنظر إلى. )A/RES/406(XIII)( 1999عام اللمنظمة السیاحة العالمیة في  العامة

، قرر الرئیس االحتفال بھذا الحدث وصونھا مدّونةتضطلع بدوٍر محوري في دعم مبادئ ال آلداب السیاحة
 .الھام من خالل عرض مجموعة من الممارسات الجیدة في السیاحة

أمثلة ممتازة من قطاع السیاحة، یلقي الضوء على  ا إلكترونیًاترویجیً  ابً ت األمانة كتیِّ ة، أعدَّ رھذه المبادل تحقیقًا .15
من الممارسات الجیدة التي  استُِمدت ھذه األمثلة. مدّونةبمادَّة أو مادَّة فرعیة من مواّد المنھا  یرتبط كلٌّ 

مت قدَّ تأو التي  مدّونةالب التزام القطاع الخاصَّ  وقّعت على میثاقمن الشركات والجمعیات التي  تعَ مِ جُ 
من  ُدِعَمت ھذه األمثلة بتعلیقاٍت وإسھامات. وقد آداب السیاحةو/أو جوائز المنظمة للحصول على جوائز 

المنظمة اإللكترونیة الُمخصَّصة آلداب  على صفحة مدّونةلل ب الذكرى السنویةكتیِّ  سیُنَشرأعضاء اللجنة. 
 ./http://ethics.unwto.org السیاحة

 جائزة المنظمة آلداب السیاحة
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آلداب السیاحة كھیئة تحكیم لجائزة المنظمة آلداب السیاحة، التي تم إطالقھا في العام تعمل اللجنة العالمیة  .16

 .المدّونة ، والتي تُمنَح سنویًا إلحدى الجھات الموقِّعة على2016

"، Europa Mundo Vacacionesالسیاحیة اإلسباني " رحالتلمنظِّم الُمنَِحت الجائزة ، 2018عام الفي  .17
عام الفي ومن البلدان. عدٍد كبیٍر في  ةمستدامة السیاحمن مشاریع المشروع  100قدم الدعم ألكثر من الذي 

التي تشتھر  "،Serviço Social do Comércio (Sesc)" لشركة البرازیلیةلجائزة ال ُمنَِحت، 2019
، یُرَجى حینالمرشَّ  عنمزید من المعلومات للالواسعة من البرامج الترفیھیة والتعلیمیة والصحیة.  بمروحتھا

ethics-http://ethics.unwto.org/content/unwto- زیارة الصفحة اإللكترونیة آلداب السیاحة
award. 

 العالمیة آلداب السیاحة مدّونةالتزام القطاع الخاّص بالمیثاق 

لتشجیع  كوسیلةٍ  2011عام الفي  من قبل منظمة السیاحة العالمیة التزام القطاع الخاصّ میثاق مبادرة أُطلِقَت  .18
 والھدف العام من. على تطبیق المدّونة العالمیة آلداب السیاحة ةشركات السیاحة والرابطات التجاریة الخاصَّ 

الشركات  ودفععالمي،  الشفافیة والمسؤولیة واالستدامة في قطاع السیاحة على نطاقٍ  تعزیزھو  ھذه المبادرة
 في مجال المسؤولیة االجتماعیة. من خطواٍت وإجراءات ما تتخذهفي  إلى التفكیر ملیًا

م قدَّ التي تُ  ،لتقییم الذاتيا استبیاناتالشركات والجمعیات عن طریق قبل  من مدّونةمستوى تطبیق ال یتّم رصد .19
 كل سنتین.إلى اللجنة 

ع .20  جودةخمسة مجاالت مواضیعیة، ھي: (أ) حوكمة الشركات وأخالقیات العمل، (ب)  علىاألسئلة  تتوزَّ
 ویكون على، (ج) العدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان، (د) رفاھیة المجتمع، (ھـ) االستدامة البیئیة. لالعم
المسؤولیة  في مجال لدیھم الجیِّدة المعتَمدة ممارساتالسیاسات والبرامج والتفاصیل  شرحجیبین المُ 

 االجتماعیة.

یشّكل رفع التقاریر بانتظام أحد الشروط القلیلة التي یتعین على الشركات والرابطات أن تلتزم بھا للحفاظ  .21
ى الصفحة اإللكترونیة آلداب السیاحة على موقعھا ضمن قائمة الجھات الموقِّعة على المدّونة، والُمدَرجة عل

UNWTO Ethics webpage.  في حال عدم استالم اللجنة أي رّد ضمن مھلٍة زمنیة معقولة، یتّم النظر
 في تعلیق عضویة الجھة المعنیة.

ة ومستقلة، تقوم اللجنة العالمیة آلداب السیاحة بمراقبة التزام القطاع الخاص بالمدّونة، بصفتھا ھیئة محاید .22
للشركات والرابطات المعنیة. وفي  المسوحاتكما أنَّھا تُعنَى بمعالجة وتفسیر المعلومات التي یتم جمعھا من 

ھذا الصدد، تلعب اللجنة دوًرا أساسیًا في التنویھ باألنشطة المثمرة التي تُنفَّذ في مجال المسؤولیة االجتماعیة، 
ة التي تستدعي المزید من االھتمام.  وفي العمل في الوقت نفسھ على تحدید الثغرات الھامَّ

ل مؤخًرا من ح .23 ا ُسجِّ  مدّونةعدد الجھات الموقِّعة على ال مجموعاالت تعلیق وانضمام جدیدة، بلغ انطالقًا ممَّ
 دولة. انظر الجدول أدناه: 72جھة من  442، 2019تموز/یولیو  1العالمیة آلداب السیاحة في 

 572 )2011ملة في حموع عدد الموقّعین (منذ بدایة المج

 442 مجموع عدد الموقّعین (بعد عملیات التعلیق)

 181 30/06/2019و 01/07/2017الردود بین عدد 

 122 ردود من شركات -

 59 ردود من رابطات -

 

 30إلى  2017یولیو تموز/ 1(من  فترةً زمنیة مّدتھا سنتان ع البیاناتملیة جمع غطيفي سیاق ھذا التقریر، ت .24
 األمانة. ومراجعتھا من قبلدولة  53استبیانًا من  181 استالم ا، تم خاللھ)2019یونیو حزیران/
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 العالمیة آلداب السیاحة من قبل الشركات مدّونةتقریر بتطبیق ال

 

 

، استلمت أمانة منظمة 2019حزیران/یونیو  30وحتى  2017تموز/یولیو  1خالل الفترة الممتدة من  .25
العالمیة آلداب السیاحة. تقع معظم  مدّونةشركة وقعت على ال 122السیاحة العالمیة استبیانات مكتملة من 

لم تستلم األمانة استبیانات من وكیة وآسیا والشرق األوسط. یرھذه الشركات في أوروبا، تلیھا القارة األم
 أفریقیا.

دولةً وإقلیًما، وتحدیًدا  34في  المسوحاتتقع الشركات التي شملتھا  .26
أرمینیا وبلجیكا والبرازیل وشیلي والصین وكوستاریكا 
والجمھوریة التشیكیة والجمھوریة الدومینیكیة وفرنسا وجورجیا 

وھونج كونج (الصین) وإندونیسیا  وألمانیا وھایتي وھندوراس
والیابان واألردّن وكازاخستان وقیرغیزستان وجزر المالدیف 
ومالطة والجبل األسود والفلبین وبولندا والبرتغال وقطر وصربیا 

والسوید وتركیا والمملكة المتحدة  وسلوفینیا وإسبانیا وسریالنكا
، حیث 2017بالبیانات التي ُجِمَعت في  وأوروغواي. ومقارنةً 

بلًدا مختلفًا، اتسع االنتشار الجغرافي  21كانت الشركات تترّكز في 
  اآلن بشكل ملحوظ.

 

أن تتوّسع في شرح ما تطبّقھ من برامج وخطوات على مستوى  المسوحاتلَِب من الشركات في إطار طُ  .27
َدت 11المسؤولیة االجتماعیة انطالقًا من الفئات الخمس المذكورة أعاله (الفقرة  ). وبشكل عام ، ُحدِّ

ت األمثلة أقل في فئات جودة ءع واالستدامة البیئیة، في حین جاالممارسات الجیِّدة في مجاالت رفاھیة المجتم
 وحوكمة الشركات، والعدالة االجتماعیة. ل،العم

 من، تتراوح مختلفةطرق بالمحلیین  سّكانال ھادعم إلى متعّددة شركاتأشارت رفاھیة المجتمع، بالنسبة إلى  .28
، التي تتبنّى فكرة محوریةالسیاحیة منتجعات الو المراكزمثل المساعدة اإلنسانیة لضحایا تسونامي (

لمحلیة (مثل فندق موفنبیك لمدارس الالمالبس وغیرھا من اللوازم التبّرع بأنشطة سریالنكا) إلى تنظیم 
 Rajahوقد برز مثاٌل متمیٌّز آخر في ھذا المجال لدى وكالة السفر الفلبینیة ". وسواھا، قطر)، الدوحة

Travel Corporation"  لمحاربین الفلبینیین ا إلحیاء ذكرى السنوي االحتفال تُعنَى بتنظیمالتي
ھذه المبادرة  وتندرجالحرب العالمیة الثانیة من أجل تسلیط الضوء على تاریخھم المفقود.  خاللكیین یرمواأل
رة السیاحیةضمن جوالتھا ا أیضً   .المقرَّ

أظھر أنَّ عدًدا من الشركات یرّكز بشكٍل واضح على التعلیم والتدریب  المسوحات ضمنآخر  اتجاهٌ  برز .29
في  Jetwing من سلسلة فنادق كل فندق تبنّى، وعلیھعندما یتعلق األمر بدعم المجتمع المحلي.  المھني

م تقدِّ  منتظم. بشكلٍ برامج تعلیمیة وبیئیة  فیھا تنفیذیتم  المجاورةفي المنطقة  رعایة يْ مدرستَ  ،سري النكا
مھارة مھنیة.  من أجل أن یتعلّمواألطفال األسر غیر المحظیة الذین یتركون المدرسة  الحوافزالشركة أیًضا 

) Bali Tourism Development Corporation( ةیلسیاحبالي للتنمیة ا سةم مؤسَّ ، تنظّ على نحٍو مشابھ
 فيالشواطئ  ات المحلیة التي تعیش علىمجتمعلالمستدام ل البحري عمل حول الصید حلقات إندونیسیا في

 الساحلیة. اتھایّ محم

 جھوًدا حثیثةبعض الشركات  تبذل، أوًال . إلى حدٍّ بعید أیًضااألمثلة  َكثَُرتما یتعلق باالستدامة البیئیة،  في .30
 "Itinerantur" سبانياإل رحالت الھایكنغ ممنظّ  یحرص. على سبیل المثال، لدیھا النفایاتمن كمیة تقلیل لل

ویشجعھم على  ،األدنى النفایات إلى الحدّ  من یلتقلالحول  مكثّفة توصیاتٍ على تزوید المشاركین في جوالتھ ب
 " Tradewings" الفلبیني ةالسیاحیالت رحال نظّممكذلك، عمَد قدر اإلمكان.  نظافة المساراتالحفاظ على 

باألواني وموظفیھ  المسافرین معھتزوید یة، وھو یقوم بالبالستیكاستعمال المواد بفرض حظر صارم على 
 إلعادة االستخدام وما شابھ.قابلة والحقائب ال

30 

27 55 
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 الشركات بحسب المنطقة

القاّرة 
 األمریكیة

آسیا والمحیط 
 الھادئ

 أوروبا

 الشرق األوسط
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تحاول شركاٌت أخرى التخفیف من بصمتھا الكربونیة عن طریق معالجة مصادر اإلمداد بالطاقة. فلقد كانت  .31

حاجتھا فنادق الماریوت في األردّن على سبیل المثال سبّاقةً في التحول إلى الطاقة الشمسیة بالكامل لتأمین 
ةالكھربائیة.  من الطاقة ، Baleariaاإلسباني  تالعبارا رحالت نّظمموھي  جدیرة بالذكر، شركة أخرى ثمَّ

من خالل إنتاج واستخدام الغاز الطبیعي السائل من  في جوالتھتحول تدریجیًا إلى الوقود الحیوي یي ذال
 من جھٍة أخرى. الماء اآلسن المتجّمع في قعر المركبإعادة تدویر وإدارة وجھة، 

 Usapang" الفلبینیة التي استضافت قمة السیاحة المستدامة "El Nido Resorts"ولعّل مبادرة شركة  .32
Turismo ھي من أھم المبادرات البیئیة التي نُفَِّذت وأكثرھا شمولیة. اجتمع في إطار ھذه  2017" في العام

طرح حلول القّمة التي ُعقَِدت في منطقة باالوان أكثر من مئة مشارٍك من مختلف القطاعات المجتمعیة ل
الثقافیة. وقد أفید بأنَّ ھذه القّمة كانت فعالة للغایة عموًما، حیث أنھا -مستدامة للتھدیدات البیئیة واالجتماعیة

 والحكومات المحلیة للبلدیات المحیطة.    El Nidoأرست الدعائم لتعاوٍن أوثق بین

لشركات یمیل إلى تحسین ترتیبات العمل في ما یتعلق بمسألة جودة العمل، یتبیَّن أنَّ عدًدا ملحوظًا من ا .33
الموحدة، مثل زیادة اإلجازة السنویة، وسد فجوة األجور بین الجنسین، وطرح المزید من العقود المحدَّدة 
األجل. ولكْن، بعیًدا عن ھذه االعتبارات فإنَّ عدًدا قلیًال من الشركات قد تخطى ھذه الجھود. ومن األمثلة 

في سلوفینیا، التي یستفید موظفوھا  Terme Olimiaرھا في ھذا السیاق مثال شركة المتمیّزة التي یمكن ذك
من طقوس یومیة لمعالجة اإلرھاق واإلجھاد وتعزیز الیقظة، ومن ممارسة التمارین الریاضیة والسباحة 

ردة ضمن المجانیة واللیاقة البدنیة. كذلك، ُذِكَرت مسألة دعم الرفاه الذھني للموظفین في اإلجابات الوا
 ".KNT-CT Holdingsاستبیان الشركة الیابانیة "

الموظفین، تبرز شركتان إسبانیّتان في أجوبة االستبیانات.  لدىبالنسبة إلى مسألة الوقایة من األمراض  .34
" التي تنفّذ العدید من الحمالت الصحیة من خالل تزوید Renfeالشركة األولى ھي شركة السكك الحدیدیة "

ات األنفلونزا، واالستشارات الطبیة النسائیة، وخطط الكشف عن السرطان ومكافحة اإلدمان، موظفیھا بلقاح
تركز أیًضا على الوقایة  " التيViajes Corte Inglésوالشركة الثانیة ھي شركة "من جملة أمور أخرى. 

حیة. تجدر التبرع بالدم، فضالً عن حمالت التغذیة الصحمالت من أمراض القلب واألوعیة الدمویة، و
تتعاون مع العدید من الجامعات والمعاھد المھنیة،  "Viajes Corte Inglésشركة " اإلشارة أیًضا إلى أنَّ 

 من موظفیھا على االلتحاق بالتعلیم العالي. ما یشّجع العدید

ھا على مستوى حوكمة الشركات، قلیلةٌ ھي تلك الشركات التي برزت لدیھا ممارساٌت مبتكرة. یُذكر من بین .35
شھریة  " التي تحرص على تنظیم حلقة نقاشServiço Social do Comércioالشركة البرازیلیة "

لشركائھا حول أخالقیات السیاحة، فتتناول قضایا مثل المساواة بین الجنسین والبیئات الخارجة من النزاعات. 
 توفّرالتي  "Minube"المنصة الرقمیة اإلسبانیة ومن األمثلة األخرى التي یمكن ذكرھا في ھذا السیاق 

ة " منّصتھمالمعلومات ألصحاب المصلحة من خالل  بحیث تغطي مواضیع ، "Minube Schoolالخاصَّ
 . أخیًرا،من جملة مواضیع أخرىاالجتماعي،  جادمواإل ،عیواإلتاحة للجم حقوق اإلنسان، وسھولة الوصول

إنَّھ ، بل فحسبأصحاب المصلحة  " ال یكتفي بتشجیعTradewingsالسیاحیة الفلبیني " رحالتال منظّمفإنَّ 
 .في أي نشاٍط سیاحيف بمسؤولیة على التصرّ وبطریقٍة مباشرة أیًضا یشّجع زبائنھ 

ففي حین قامت غرفة كا الالتینیة. یرثالثة أمثلة من أم ، تبرزالعدالة االجتماعیة فئة ضمن الفئة الخامسة، .36
عمالة األطفال (بالتعاون مع الیونیسف)،  لمكافحةقانونھا الخاص  بتطویرالوطنیة في ھندوراس  السیاحة

م مؤّسسة " لمشردین ل المساعدةكوستاریكا  في "Destinos Representaciones Internacionalesتقدِّ
 Andina Delتشیلیة "الفنادق ال تقّدم سلسلة كذلك،مصیرھم. تقریر  من أجلوالعاملین في مجال الجنس 

Sudدة طرقبالمحافظة علیھا  المحلیة وتعمل على لمجتمعات األصلیةل " الدعم  من خالل شراكاتٍ  متعدِّ
 إندونیسیا احترامٌ  " فيBali Tourism Development Corporation" شركة وقد برز لدىدائمة. 

صةمنطقة  تُعتَمدللممارسات المحلیة، حیث  كبیر دون أي الدینیة من داء الطقوس ألالمحلیین  سّكانلل ُمخصَّ
 قیود.

 

 العالمیة آلداب السیاحة من قبل الرابطات مدّونةتقریر بتطبیق ال

رابطة موقِّعة على المدّونة في الفترة الممتدة  59أفادت أمانة المنظمة بالحصول على مجموعة مسوحاٍت من  .37
نصف ھذه المسوحات تأتي من بلدان أوروبیة، . و2019حزیران/یونیو  30وحتى  2017تموز/یولیو  1من 

ل سوى حالة واحدة في ھذا المجال من یرتلیھا القارة األم كیة وآسیا والشرق األوسط. في المقابل، لم تُسجَّ
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المنطقة األفریقیة. باإلضافة إلى ذلك، أفادت أمانة المنظمة بالحصول على استبیاٍن واحد من منظمة 

 دولیة.أوروبیة، وكذلك من منظمة 

 

ع الرابطات التي شملتھا المسوحات على   .38 تتوزَّ
التالیة: األرجنتین، أسترالیا، بلجیكا،  34البلدان الـ

جمھوریة التشیكیة، ال، كابلغاریا، شیلي، كوستاری
الدانمرك، مصر، فنلندا، فرنسا، جورجیا، 

نیسیا، إسرائیل، الیونان، غواتیماال، أیسلندا، إندو
التفیا، لبنان،  كازاخستان،، الیابان، األردن

، شمالیة، المكسیك، المغرب، ھولندامقدونیا ال
باراغواي، بولندا، البرتغال، جمھوریة كوریا، 

تركیا. وقد بقي التوزیع ورومانیا، إسبانیا، السوید، 
 إلى حدٍّ ما. 2017الجغرافي مساویًا لتوزیع العام 

أُرِسل إلى الرابطات أیًضا على الممارسات الملموسة على غرار مسوحات الشركات، ركَّز االستبیان الذي  .39
). ولكْن، تم تحدید عدد أقل من 11للمسؤولیة االجتماعیة في مجاالت االھتمام الخمسة نفسھا (الفقرة 

لَت معظم األمثلة ضمن فئة رفاھ المجتمع والعدالة  یةالممارسات الجیدة ضمن ردود الرابطات، حیث ُسجِّ
الحاالت الملموسة المتعلقة بجودة العمل واالستدامة البیئیة وحوكمة الشركات أقل  االجتماعیة. كما كانت

 ضمن اإلجابات. بروًزا

على مستوى رفاھیة المجتمع، بذلت بعض الرابطات جھوًدا ملحوظة من أجل خلق فرص العمل، كما في  .40
قاھي والنوادي اللیلیة نقابة أصحاب المطاعم والمفیظھر مثًال أنَّ الشرق األوسط على سبیل المثال. 

 السیاحة اتحاد وأنَّ البطالة المحلیة،  مسألة لمعالجة السنةعمل على مدار تُنظّم حلقات والمعجنات اللبنانیة 
ر المصري  مھارات للحرف الیدویة الجلدیة والسجاد والنحاس األصفر بناء برامج تدریب وقد طوَّ

 ،مبادرة أخرى في السویدفي ھذا المجال  تبرزلیة. والتطریز، مع التركیز بشكل خاص على المرأة المح
وظائف  وتوفیرمھارات الالجئین  دعممع الحكومة من أجل  "Visitaأصحاب العمل "حیث تتعاون منظمة 

 لھم في قطاع السیاحة.

تنظّم على سبیل الفنادق البرتغالیة  فرابطةبطریقة مختلفة.  یةتنمیة المجتمععلى ال منظمات أخرى رّكزت .41
ن ووسائل اإلعالم، حیث یتم تناول مواضیع ومجتمع السیاحة والسیاسی ا یشارك فیھسنویً  امؤتمرً المثال 

 رابطةآخر من قبل  مشروعٌ  یُنفَّذ في ھذا اإلطاراعیة. مَ والسیاحة الجَ  اإلصالح والتحسین البنیويأوسع مثل 
في البالد، مما ساھم بشكل  التي تقع الزالزل على خلفیةرع لتبمّرات إلى اعدة  دعتالفنادق الیابانیة، التي 

 كبیر في إغاثة المصابین.

ا  .42 وال بدَّ من التوقّف في ھذا  .العدالة االجتماعیةفئة ھي فالفئة الثانیة التي تم تناولھا على نطاق واسع أمَّ
 "HOTREC" الضیافة األوروبیةمنظمة تُعتبر . أوالً، اثنین یستحقان الذكردبیرین ملموسین اإلطار عند ت

تحسین  من أجلالصغیرة  المؤّسساتستھدف ی الذي، "AppTourYou"المشاركین في مشروع  أحد أھم
أداة رقمیة یمكن استخدامھا من  ھ عبارة عنمبتكر للغایة بمعنى أنَّ  ھو مشروعٌ الوصول إلیھا.  القدرة على

ي واستشاریِّ تتعاون الرابطة اإلسرائیلیة لوكاالت  ،ا. ثانیً بالحّد األدنى المطلوبمصلحة ال من أصحاب قبل أيٍّ 
االتجار بالبشر  للكشف عن حاالتأكادیمیة محلیة، في محاولة  وھیئةالسفر مع كل من البرلمان اإلسرائیلي 

 السیاحة. خفیھاتیمكن أن وعدم المساواة بین الجنسین التي 

موظفیھا،  في صفوفرابطة الفنادق الیابانیة على المساواة بین الجنسین  تشّددجودة العمل،  بالنسبة إلى فئة .43
 تنظیمضوء ھذا الحدث، تم  وعلىالفنادق.  قطاع منتدى النساء فيبى سمَّ ا یُ حیث سبق وعملت على تنظیم م

وجھات  وإعطاءإداریة للتعلیق  مناصبفي  عملنَ صات یَ متخصِّ  إلیھا نساء ُدعیت ،ةعمل خاصَّ  حلقة
 جملة، التي تنظم المعارض والمؤتمرات من "AOCA"األرجنتینیة  الرابطةذلك، فإن  إضافةً إلى. نظرھن

صة في التجارب المسرحیة ھذه الشركة متخصِّ و ".Teatro Ciegoبشكٍل وثیق مع "أمور أخرى، تتعاون 
 .ةبصری اقةإع یعانون منأو  مكفوفونمن موظفیھا  المئةفي  40أكثر من  ، وبالتالي فإنَّ للمكفوفین

11 
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 الرابطات بحسب المنطقة

 القاّرة األمریكیة

 آسیا والمحیط الھادئ

 أوروبا

 الشرق األوسط

 أفریقیا

 دولًیا
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التي لمبادئ التوجیھیة من ا  ضمن مجموعةٍ س بعض الرابطات تدابیرھا ما یتعلق باالستدامة البیئیة، تكرِّ  في .44

 "Rota Vicentina" البرتغالیة للسیاحة الطبیعیة الرابطة ترّكزعلى سبیل المثال، ف. تتوّجھ بھا إلى منتسبیھا
إلى الحكومة  رسمیة عن طریق إرسال بیاناتٍ  واستخراجھ التنقیب عن النفطعلى الزراعة المكثفة و على

التي نشرت كتیبًا  "Visita"منظمة السیاحة السویدیة  ومن األمثلة األخرى في ھذا المجال مثالالمركزیة. 
، تلتزم الرابطة الھولندیة لوكالء في المقابلحول كیفیة إدارة السیاحة بطریقة مستدامة. سبیھا تموجھًا لمن
التنوع البیولوجي وحمایة األنواع المھددة باالنقراض  بمسألة "ANVR" الرحالت السیاحیة نظميالسفر وم

 على ھذا المستوى. التنویھ دولیًا بجھودھا ، وقد تمَّ إلى حدٍّ بعید

لت حوكمة الشركات، كانت الممارسات الجیدة  أي ،الخامساالھتمام  أخیًرا، وبالسنبة إلى مجال .45 التي ُسجِّ
 الفنادق الیابانیة والمنظمة األوروبیة للضیافة رابطة السیاق مثاالن جیّدان اثنان ھما:ھذا برز في نادرة. 

"HOTREC،"  لت أداًء جیًّدا في الوھما األولى  ركَّزتفي حین ومجاالت األخرى. من المنظمات التي سجَّ
وحمایة المعلومات، والقیادة  ،األنفلونزا وباء (مثل تتناول مسائل متعّددةتوجیھیة  على نشر وتعمیم مبادئ

اتّحاد  لالعدید من المبادرات عبر الوطنیة، مثتفید الثانیة بأنَّھا قد شاركت في )، تحت تأثیر الكحول
HotelStars ة.و  البرنامج األوروبي المعني بجودة قطاع الضیافة والمنتدى األوروبي حول الكحول والصحَّ

***  
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  توصیات اللجنة العالمیة آلداب السیاحة بشأن التنمیة المستدامة للسیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة  المرفق األّول:

 توصیات

 اللجنة العالمیة آلداب السیاحة

  بشأن التنمیة المستدامة للسیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة

  مقدِّمة

تتّصف الشعوب األصلیة ببعض أغنى أشكال التعبیر الثقافي للبشریة وأكثرھا فرادةً وتنّوًعا. تطّورت أشكال  .1
التعبیر ھذه على مدى آالف السنین في كافة أقطار كوكبنا، وتربطُھا صلةٌ روحیة باألراضي التقلیدیة للشعوب 

ح الُمحتَملین الراغبین باختبار التراث األصلي الطبیعي وتمثّل أشكال التعبیر تلك عامَل جذٍب واضٍح للسیّااألصلیة. 
 والثقافي من النواحي الماّدیة والفكریة والمعنویة. 

األنشطة االقتصادیة األكثر ازدھاًرا في القرن الحادي والعشرین، تتمتّع السیاحة بوضٍع جیّد  أحدباعتبارھا  .2
الشعوب األصلیة عن طریق تحسین ُسبُل عیشھا. من خالل اإلدارة المسؤولة والمستدامة، تنمیة یخّولھا المساھمة في 

، كما من شأنھا تعزیز فرص العمل، وتُعید إحیاءهیمكن للسیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة أن تُحفِّز التفاعل الثقافي 
المحلّیة، ال سیّما النساء والشباب، فضًال عن والتخفیف من حّدة الفقر، والحّد من الھجرة الریفیة، وتمكین المجتمعات 

 الفخر. بتعزیز الشعور وتشجیع التنویع في المنتجات السیاحیة، والسماح للناس بالحفاظ على عالقتھم باألرض، 
االقتصادیة والمتعلّقة بحقوق -لكّن ھذا النوع من السیاحة یُثیر أیًضا بعض الھواجس األخالقیة واالجتماعیة .3

ي ینبغي معالجتھا من قِبَل جمیع أصحاب المصلحة المعنیّین. على مّر القرون، لطالما واجھَت الشعوب اإلنسان الت
األصلیة أشكاًال مختلفة من التمییز والتشرید من األراضي التي ورثتھا عن أجدادھا، ناھیك عن التذویب الثقافي وما 

 الجمعیة العامةتمد علیھا. في ظّل ھذه الخلفیة، اعتمدت تعانیھ مؤّخًرا من استنزاٍف شدید للموارد الطبیعیة التي تع
. وبعد مرور عشر سنوات على اعتماد 20072لألمم المتّحدة اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلیة  في العام 

اإلعالن، أقّرتھ غالبیة الحكومات بدرجاٍت متفاوتة، وھي ترّكز على تھیئة تشریعات وسیاسات وبرامج محّددة 
 لتنفیذه.

كاَن قطاع السیاحة من أوائل قطاعات األعمال التي أدركت أھمیة إعالن األمم المتّحدة بشأن حقوق الشعوب  .4
) في WINTAصلة بالشعوب األصلیة (األصلیة عندما اعتُِمَد إعالن الراكیا من قِبَل التحالف العالمي للسیاحة المتّ 

أشاَرت منظّمة السیاحة العالمیة إلى إعالن الراكیا باعتباره وثیقةً في داروین، أسترالیا. منذ ذلك الحین،  2012العام 
َل قاعدةً أساسیة في عملیة صیاغة ھذه التوصیات. یدعو  لتمكین الشعوب األصلیة من خالل السیاحة، وبالتالي فقد شكَّ

ط لتحسین رفاھیة إعالن الراكیا إلى إقامة شراكات أكثر إنصافًا بین قطاع السیاحة والشعوب األصلیة، لیس فق
 المجتمعات، بل أیًضا لتعزیز ُسبُل العیش الفردیة.

یتبع إعالن الراكیا مبادئ وثیقة السیاسات األساسیة الخاّصة بمنّظمة السیاحة العالمیة، وھي المدّونة العالمیة  .5
لألمم  الجمعیة العامةتھا وأقرَّ  1999لمنّظمة السیاحة العالمیة في العام  الجمعیة العامةآلداب السیاحة التي اعتمدتھا 

. وفي حین تشّكل المدّونة دلیًال للتنمیة السیاحیة المستدامة والمسؤولة، فھي تشیر كذلك إلى 2001المتّحدة في العام 
 دور أصحاب المصلحة المعنیّین بالسیاحة في حمایة واحترام ثقافات الشعوب األصلیة وحقوقھا وتقالید أجدادھا.

ن دون إقامة شراكات ّن تنمیة السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة ال یمكن أن تحصل مولقد أصبَح واضًحا أ .6
األصلیین والحكومات والمقاصد السیاحیة والقطاع الخاّص والمجتمع المدني. عالوةً  سّكانمجتمعات الفّعالة بین 

ذكورین لكي تتمّكن من إنتاج على ذلك، ال بّد من أن تكون المؤّسسات األكادیمیة شریكةً مع أصحاب المصلحة الم
أبحاث وبیانات دامغة الستخدامھا في سیاق التنمیة السیاحیة. فوحدھا الشراكات بین أصحاب المصلحة المتعّددین 

 ھي الكفیلة بأن تضمن فعًال أن تجنَي الشعوب األصلیة فوائد مباشرة من السیاحة من دون المساس بقِیَِمھا األساسیة. 
لى توجیھاٍت أكثر منھجیةً لتعزیز التنمیة المستدامة والمسؤولة واألخالقیة للسیاحة بعد إدراك الحاجة إ .7

األصلیین، قاَم قسم اآلداب والثقافة والمسؤولیة االجتماعیة في منظّمة السیاحة العالمیة  سّكانالمتّصلة بمجتمعات ال

)، متوّفر عبر الرابط التالي: 2007( الشعوب األصلیةحدة بشأن حقوق إعالن األمم المتّ  2
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf 
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ة مع أصحاب المصلحة المتعّددین بإعداد ھذه المجموعة من التوصیات. تضّمنت عملیة الصیاغة مشاورةً مفّصل

امتدَّت لتشمل الرابطات الرئیسیة للشعوب األصلیة المعنیّة بمجال السیاحة، باإلضافة إلى المؤّسسات السیاحیة 
 الفردیة والخبراء من مختلف المناطق.

حة العالمیة قامت اللجنة العالمیة آلداب السیاحة، وھي الھیئة المستقلّة والمحایدة التابعة لمنظّمة السیا .8
والمسؤولة عن اإلشراف على تطبیق المدّونة العالمیة آلداب السیاحة، بدراسة وتأیید ھذه المبادرة تزامنًا مع السنة 

 لتسخیر السیاحة المستدامة من أجل التنمیة.  2017الدولیة 
ة ومستدامة، الھدف من ھذه التوصیات ھو تشجیع المؤّسسات السیاحیة على تطویر أعمالھا بطریقٍة مسؤول .9

األصلیین الراغبة في االنفتاح على السیاحة من اغتنام الفَُرص المتاحة بالكامل، عقب  سّكانمع تمكین مجتمعات ال
األصلیین والذین تتزاید  سّكانعملیة تشاور مفّصلة. تتوّجھ التوصیات أیًضا إلى السیّاح الذین یزورون مجتمعات ال

 و السیاحة المدفوعة بالسعي إلى اختبار الثقافات األصلیة وأسالیب العیش التقلیدیة.أعداُدھم بشكٍل مطّرد نظًرا إلى نم
ة بشأن الجوانب الرئیسیة في السیاحة المتصلة تنقسم التوصیات إلى قسَمْین؛ األّول یلّخص  .10 االعتبارات العامَّ

صلیین، ومنظّمات إدارة األ سّكان(الحكومات، ومجتمعات ال بالشعوب األصلیة التي تھّم جمیع أصحاب المصلحة
 فئات)، یلیھ قسٌم یعرض توصیات خاّصة تتوّجھ إلى أربع خالسیاحیة، والمجتمع المدني، إل المقاصد، والشركات

 رئیسیة من أصحاب المصلحة المعنیین مباشرةً بالعملیات السیاحیة على أرض الواقع، وھي:
 منظّمو الرحالت السیاحیة ووكاالت السفر؛  )أ (
 المرشدون السیاحیون؛  )ب (
 األصلیین؛  سّكانمجتمعات ال )ج (
 السیّاح.  )د (

 ةات اللجنة العالمیة آلداب السیاحتوصی

I.   االعتبارات العامة بشأن المسائل الرئیسیة في السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة  
 

أّوالً وقبل كّل شيء إلى التنمیة  التوصیات بشأن التنمیة المستدامة للسیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیةتشیر  .1
األصلیین التي ترغب باالنفتاح على السیاحة أو بتحسین إدارة منتجات وتجارب  سّكانالسیاحیة ضمن مجتمعات ال

 السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة القائمة حالیًا في مجتمعاتھا.
غي أن تخلق بیئةً مؤاتیة للتنمیة في ھذا المسعى، تحتاج الشعوب األصلیة إلى دعم الحكومات التي ینب .2

األمم المتّحدة الدائم المعني بقضایا  ـمنتدىالمستدامة للسیاحة، إلى جانب تنمیة القطاعات االقتصادیة األخرى. وفقًا لـ
وغیره من ھیئات األمم المتّحدة التي تمثّل الشعوب األصلیة، یُعتبَر دور الدول محوریًا في اعتماد  الشعوب األصلیة

شریعات واألنظمة ذات الصلة، وفي وضع صكوك ملموسة لضمان عدم التمییز، وحمایة حقوق الشعوب األصلیة الت
االقتصادي ومشاركتھا السیاسیة. ومن المھّم بالقدر نفسھ أن تعترف -وأراضیھا ومواردھا، واندماجھا االجتماعي

على موافقتھا الحّرة والمستنیرة حول أّي  السلطات العامة بنماذج الحوكمة الخاّصة بالشعوب األصلیة وأن تحصل
 عملیٍة تطال حیاة تلك الشعوب. 

، یتعیّن على جمیع ومنصفةلكي تتطّور السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة وتزدھر بطریقٍة محترمة  .3
قوق اإلنسان االقتصادیة والمتعلّقة بح-أصحاب المصلحة أن یأخذوا في االعتبار الجوانب الرئیسیة التالیة االجتماعیة

 األصلیین: سّكانالتي ترتبط ارتباطًا مباشًرا بمجتمعات ال

الثقافي لمجموعات الشعوب األصلیة، وعالقتھا الماّدیة والروحیة  واإلرثترام القِیَم الثقافیة اح االحترام: •
والثقافیة بأراضیھا التقلیدیة وقوانینھا الُعرفیة، من أجل فھم الفوائد المتوقّعة التي قد تجنیھا من السیاحة 

عات والدور الذي ترغب بأن تلعبھ في ھذا المضمار، باإلضافة إلى احترام نماذج اإلدارة التي ترغب مجتم
 األصلیین بتطبیقھا في تنمیة السیاحة. سّكانال

االنخراط في عملیة تشاور مفّصلة وشفّافة ومستدامة بشأن تخطیط وتصمیم وإدارة المشاریع  التشاور: •
األصلیین  سّكانمن الوالمنتجات والخدمات السیاحیة. تتضّمن ھذه العملیة حواًرا بین أصحاب المصلحة 

(الحكومات والمقاصد والشركات السیاحیة وغیرھا)، وكذلك بین أفراد  األصلیین سّكانومن غیر ال
 األصلیین الذین تُعتبَر موافقتھم على أّي تنمیٍة سیاحیة ضروریةً للغایة. سّكانمجتمعات ال

األصلیین من خالل الھیاكل  سّكانالمساعدة في تیسیر تنمیة المھارات وتمكین مجتمعات الالتمكین:  •
 الحوكمة، بما في ذلك الحوكمة الذاتیة، التي تسمح باتّخاذ القرارات الفّعالة بشأن السیاحة.التنظیمیة ونماذج 
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وممارسات األعمال المستدامة والمنصفة من ضمن الشعوب األصلیة،  المشاریعدعم  الشراكات المنصفة: •
الثقافیة والطبیعیة التي ال تضمن فائدةً اقتصادیة معّززة فحسب، بل تساھم أیًضا في حمایة الموارد 

 ل العیش الفردیة.بُ والملكیة الفكریة، ودفع عجلة التنمیة المجتمعیة، وتحسین سُ 
 
 
 

الحرص على أن تكون نتائج التنمیة السیاحیة إیجابیة وأن یتّم العمل بالسرعة الالزمة على تحدید  الحمایة: •
ثقافي وطریقة عیش المجتمعات، باإلضافة ومنع أو إلغاء اآلثار السلبیة على الموارد الطبیعیة والتراث ال

األصلیین، وكذلك أراضیھا  سّكانإلى المشاركة في حمایة المقّومات الطبیعیة والثقافیة لمجتمعات ال
 التقلیدیة.

 
 

II.   التوصیات الخاّصة 
 

 التوصیات الخاّصة بمنظّمي الرحالت السیاحیة ووكاالت السفر  )أ 

رئیسیًا في السلسلة القیمیة الخاّصة بالسیاحة المتّصلة بالشعوب یمثّل منظّمو الرحالت السیاحیة عنصًرا 
األصلیة، نظًرا لدورھم في تطویر منتجات ھذا النوع من السیاحة وتسویق العروض من خالل شبكتھم المؤلّفة 
 من الموّزعین بالتجزئة، أْي وكاالت السفر. وفي حین أّن السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة تشّكل منّصةً 

األصلیین، ینبغي ألصحاب المصلحة  سّكاناألصلیین ومن غیر ال سّكانممتازة لیعمل فیھا مًعا المنظّمون من ال
 في قطاع السیاحة مراعاة التوصیات التالیة:

 
 تصمیم منتجات السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة

 
تصمیم منتجات وخدمات السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة بطریقٍة تشاُركیة مع المجتمعات،  •

وبیئتھم ورفاھیة مجتمعاتھم  یناألصلی السّكانانطالقًا من االلتزام ببناء الثقة المتبادلة وحمایة ثقافة 
 فوق كّل االعتبارات األخرى.

جات جدیدة وفي جمیع مراحل اإلدارة، باستخدام األصلیین في تصمیم منت سّكانالعمل مع مجتمعات ال •
عملیات تشاور متّفق علیھا بصورة متبادلة، لضمان األصالة الثقافیة وإلثراء تجربة السیّاح، باإلضافة 

 إلى وضع مدّونات سلوك من أجل تجنّب تحویل ثقافة الشعوب األصلیة إلى سلعة. 
تعاون تجاري منصف، واإلصغاء إلى مختلف األصلیین في تطویر نماذج  سّكانإشراك مجتمعات ال •

 األصوات ضمن المجتمعات، ألّن األفراد المختلفین قد یجلبون أفكاًرا مختلفة.
العمل مع المجتمعات لضمان التقییم الُمسبَق للقدرة االستیعابیة وحجم الزیارات المالئم، وإدارة النمّو  •

األصلیین في  سّكانیة حیثما ترغب مجتمعات الالسیاحي للمساعدة في الحفاظ على االقتصادات التقلید
 ذلك.

تطویر منتجات وخدمات وتجارب السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة بطریقٍة تسمح بعودة الفوائد  •
النظر عّما إذا  األصلیین، بغضّ  سّكانالمتعلّقة بالسیاحة على أكبر عدد ممكن من أفراد مجتمعات ال

ر مباشر في النشاط السیاحي؛ فمن شأن ذلك أن یؤّدي إلى زیادة كانوا منخرطین بشكل مباشر أو غی
 األصلیین، كما إلى المزید من مصادر اإلیرادات. سّكانقبول السیاحة في أوساط مجتمعات ال

األصلیین ودعم إنشاء تجارب في الھواء الطلق ومسارات  سّكانفھم االستخدام التقلیدي ألراضي ال •
األصلیین في منطقٍة  سّكاناألرض، وتُشِرك المزید من مجتمعات ال سیاحیة تحترم وتفّسر استخدام

 أوسع، وتساھم في النھایة في إثراء تجربة السیّاح. 
األصلیین، وتحلیل كیفیة تأثیر ھذه العناصر على  سّكانفھم التاریخ والواقع االجتماعي لمجموعات ال •

مكّونًا أساسیًا إلقامة شراكات دائمة مبنیّة على الثقة  باعتباره تقبُّل السیاحة على المستوى المحلّي
 واالحترام.

برامج تفسیر ثقافة الشعوب األصلیة في تیسیر وتشجیع مستًوى عاٍل من  الحرص على أن تساھم •
 سّكانالوعي العام والدعم، وھما أمران ضروریان الستمرار التراث الطبیعي والثقافي لمجتمعات ال

 الطویل.األصلیین على المدى 
األصلیین أنفسھم أو  سّكانالسیاحة بقیادة الھذا النوع من الحرص على أن یكون التسویق لتجارب  •

تُظِھر أشخاًصا أو أماكن  الصور التيبشأن  باإلضافة إلى مراعاة ضرورة طلب اإلذنبتوجیٍھ منھم، 
  استخدام كلمات معیّنة. بشأن و محّددة
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 األصلیین سّكانتوزیع الفوائد على مجتمعات ال
 
األصلیین من االنفتاح على السیاحة والسلبیات التي قد  سّكانتحدید الفوائد التي تتوقّعھا مجتمعات ال •

یة من وتكون مرتقبة؛ فالمشاریع ذات الفوائد االجتماعیة السلیمة والطویلة األمد ینبغي أن تُعطى األول
 األصلیین، بدالً من المبادرات القصیرة األمد التي تبغي الربح.  سّكانقِبَل مجتمعات ال

، بما في ذلك البنى التحتیة إقامة منشآت الدعم ذات األولویة األصلیین في سّكانمساعدة مجتمعات ال •
المتعلّقة بالرعایة الصّحیة واإلصحاح والتعلیم؛ فمن شأن ھذه الموارد أن تساعدھم على البقاء في 

 فضًال عن تحسین رفاھیتھم بشكٍل عام. أرض أجدادھم
رض تراثھا وبیع إذا قّررت المجتمعات إقامتھا لع ،األصلیین سّكانتفسیر ثقافات اللدعم إنشاء مراكز  •

 السیاحیة. اتجاربھق لیوالتسمنتجاتھا و
ویمكن أن ، ار أساسیة لرفاھھالطبیعیة والثقافیة التي تُعتبَ  افي حمایة بیئتھ ةمساعدة الشعوب األصلی •

 مقّومات للتجارب السیاحیة.في توفیر أیًضا  ساھمت
األصلیین قد ال تتوافق مع العادات المحلّیة، أو  سّكانعات لمجتمعات الاالمتناع عن تقدیم ھدایا أو تبرّ  •

 قد تحّث على التبعیة، أو قد تؤثّر على قراراتھم بشأن االنفتاح على السیاحة.
األصلیین والقادة من أجل إنشاء آلیة شفّافة  سّكانومنظّمات مجتمعات الالعمل مع السلطات المحلّیة  •

 وخاضعة للمساءلة لتوزیع اإلیرادات الناتجة عن السیاحة.
األصلیین، والمساھمة في  سّكانالتعّرف على العالقات بین الجنَسْین وأدوارھما ضمن مجتمعات ال •

 لنساء. توزیع اإلیرادات الناتجة عن السیاحة بین الرجال وا
الحرص على أّال تؤّدي العملیات السیاحیة إلى أّي شكل من أشكال استغالل البشر، ال سیّما األطفال  •

 والشباب والنساء.
األصلیین على المشاركة في تقدیم األنشطة  سّكانتشجیع نقل المھارات والمعارف لزیادة قدرة ال •

 السیاحیة وإدارتھا.
ة في عملیات التخطیط السیاحي المحلّیة/اإلقلیمیة/الوطنیة التي إلى المشارك الساعیةدعم المجتمعات  •

 .ان یكون لھا تأثیر على ُسبُل عیشھیمكن أ
 

 األصلیین سّكانالمساھمة في تمكین مجتمعات ال
 

األصلیین إذا رغبَت في بدء أعمال جدیدة أو تحسین سلسلة  سّكانوالتدریب لمجتمعات ال اإلرشادتقدیم  •
التورید الخاّصة بھا؛ فالوصول إلى األسواق والتدریب على مھارات العمل ومعاییر الضیافة ھي أمور 

 . ةلسیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیمھّمة لنجاح مؤّسسات ا
األصلیین لالنخراط في مشاریع سیاحیة مجتمعیة وتدریب الموارد البشریة لتطویر  سّكاندعم ال •

 قدراتھم اإلداریة الخاّصة. 
مساعدة الشباب والنساء في االزدھار من خالل السیاحة، ألّن النجاحات یمكن أن تحفّزھم الكتساب  •

 استقاللیة أكبر، وتعلیم أفضل، ومھارات عمل ملموسة لمساعیھم الشخصیة.
 

 التوصیات الخاّصة بالمرشدین السیاحیین  )ب 
 

األصلیین ھو دوٌر  سّكاناألصلیین الذین یعملون مع مجتمعات ال سّكانإّن دور المرشدین السیاحیین من غیر ال
األصلیین أو روابطھم مع الطبیعة فحسب، بل أیًضا للعمل  سّكانمھّم لیس للتفسیر الصحیح لثقافة مجموعات ال

األصلیین والحكومات المحلّیة والسیّاح والشركات السیاحیة. ونظًرا  سّكانكوسیط ثقافي رئیسي بین مجتمعات ال
 سّكانلما ینطوي علیھ ھذا العمل المتمیّز من مسؤولیات كثیرة وما یتطلّبھ من حساسیة عالیة تجاه ثقافات ال

 صلیین وتوقّعات السیّاح في آٍن مًعا، لذلك ینبغي للمرشدین السیاحیین مراعاة التوصیات التالیة:األ
 

األصلیین من أجل تجنّب الترویج للعروض الثقافیة  سّكانالعمل جنبًا إلى جنب مع قادة مجتمعات ال •
 ف الیدویة غیر األصیلة أو التفسیر غیر الدقیق لثقافة الشعوب األصلیة.رَ والحِ 

دراسة مدّونات السلوك الخاّصة بالمجتمعات أو تلك المتّفق علیھا مع منظّمي الرحالت السیاحیة  •
 االقتصادیة.-واالمتثال لھا، من أجل احترام ثقافة الشعوب األصلیة وخصائصھم االجتماعیة
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رحالت األصلیین واألوصیاء الثقافیین وإشراكھم في  سّكانالتعاون مع المرشدین المحلّیین من ال •
وإثراء تجربة  األصالةلضمان و األصلیین سّكانالفوائد لمجتمعات ال تحقیقبإرشاٍد سیاحي مشترك، ل

 السیّاح.
نقل المعارف والمھارات المتعلّقة باإلرشاد السیاحي إلى أفراد المجتمع حتّى یشعروا بقدٍر أكبر من  •

ن لیصبحوا مرشدین سیاحیین.   التمكُّ
 سّكانال عت المحلّیة قبل الوصول إلى مجتمید والمعتقدات والبروتوكوالإطالع السیّاح على التقال •

 األصلیین.
المشاركة في التدریب على الوعي الثقافي عندما یقّدمھ قادة المجتمع، وممارسة االنغماس الكامل في  •

 األصلیین. سّكانالمجتمعات كجزء من تدریب المرشد السیاحي، إذا تّمت دعوتھ من قِبَل ُمضیفین من ال
األصلیة قد تكون ذات طابع روحي وتحتاج إلى اختبارھا  الشعوبأّن بعض ِسمات ثقافة بالتقدیر  •

 مباشرةً، إذا ُسِمح بذلك، من أجل أن تكون مفھومة جیًّدا.
التأّكد من أن تكون المواقع "المحظورة" والقیود المفروضة على الولوج إلى بعض الممارسات  •

في الوقت  ، مفھومة بشكل واضح وُمحتَرمة من قِبَل المرشدین السیاحیین والسیّاحواالحتفاالت الثقافیة
 ، سواء ألسباب روحیة أو للحفاظ على الخصوصیة أو لمسائل متعلّقة بالسالمة.عینھ

التعاقد معھم من قِبَل منظّمي الرحالت السیاحیة أن یضمنوا،  ینبغي على المرشدین السیاحیین الذین یتمّ  •
لعمل، قیام وكاالت السفر بالتجزئة التي تقّدم تجارب متّصلة بالشعوب األصلیة بنقل مع صاحب ا

المعلومات الالزمة إلى زبائنھا حول المجتمعات التي یعتزمون زیارتھا؛ فعدم القیام بذلك قد یخلق 
 مفاھیم خاطئة وقد یؤّدي حتّى إلى سوء تفاھم أثناء التفاعل الثقافي.

یُعتبَرون أفضل سفراء لثقافتھم  ناألصلیین المحلّیین، الذی سّكانحیین من الفي حالة المرشدین السیا •
 الخاّصة، فإّن تقدیم بعض التدریب حول مھارات التفسیر قد یساعد في نقل المحتوى الثقافي بكفاءة.

 

 األصلیین  سّكانالتوصیات الخاّصة بمجتمعات ال )ج 
 

األصلیین ھي صانع القرار النھائي والمستفید النھائي من التنمیة السیاحیة التي  سّكانأن تكون مجتمعات ال ینبغي
حول الدور القیادي في عملیة التشاور تتعلّق بثقافاتھا واألراضي التي تعیش فیھا. وھي بھذه الصفة تضطلُع ب

تنمیة الالمتناع عن التي قد تؤّدي في بعض األحیان إلى اوالسیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة  أنشطةإنشاء 
 سّكانة. فمن أجل جعل الشراكات السیاحیة منصفة ومستدامة قدر اإلمكان، ینبغي لمجموعات الیالسیاح

 األصلیین مراعاة التوصیات التالیة:
 

توفیر ھیاكل تنظیمیة تمثیلیة مناسبة للتعاون الفّعال مع شركاء السیاحة، باإلضافة إلى آلیات اإلدارة  •
 المجتمعیة التي تسعى إلى جعل توزیع الفوائد أكثر إنصافًا وعدالً.الذاتیة 

 .مع شركاء السیاحة جبر المظالمالمناقشة واالتّفاق على عملیات التشاور و •
 التأّكد من أّن شركاء السیاحة یعرفون المعلومات الثقافیة التي یمكن تشاُركھا مع الزّوار. •
صیات الثقافیة للشعوب األصلیة عندما ینخرطون تزوید شركاء السیاحة بمعلوماٍت عن الخصو •

 األصلیین.  سّكانویعملون مع ثقافة ومجتمعات وأعمال ال
 األصلیین.  سّكاناألصلیین للمرشدین السیاحیین من غیر ال سّكانتوفیر التدریب للتوعیة حول ثقافة ال •
المساعدة في إعداد مبادئ توجیھیة أو مدّونات سلوك واضحة لمساعدة الزّوار على احترام التقالید  •

 والبروتوكوالت المجتمعیة. 
توفیر معلومات للسیّاح حول السلوك المقبول وآداب السلوك أثناء وجودھم في منشأة مجتمعیة معیّنة  •

 أو في موقع مجتمعي معیّن. 
 سّكانار مع احترام خصوصیة أفراد مجتمعات الواألمن والراحة للزوّ ضمان الخصوصیة والسالمة  •

 األصلیین في التنمیة السیاحیة. 
 الحرص على الوصف الواضح/تعیین حدود المواقع الثقافیة "المحظورة" للزّوار.  •
 توفیر معلومات للزّوار حول ما یمكنھم توقّعھ من تجربتھم الثقافیة. •
 األصلیین خالل تجربة السیاحة الثقافیة. سّكانلى االحترام للتفاعل مع التزوید الزّوار بفرصة قائمة ع •

 
 

 األصلیین أن ینظروا أیًضا في:  سّكانباإلضافة إلى ذلك، یمكن لقادة مجتمعات ال
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تقییم إلى أي مدى تُعتبَر البیئة الطبیعیة مناسبة للتنمیة السیاحیة مع األخذ باالعتبار احتیاجات استھالك المیاه  •

  إدارة النفایات وضرورة حمایة األنواع والنُظُم اإلیكولوجیة، وتقییم أّي تھدید ُمحتَمل وتجنّبھ.  و
إشراك الشباب من المجتمع المحلّي في رحالت سیاحیة مصحوبة بمرشدین لتمكینھم من التعلّم الثقافي  •

 رّواد األعمال المستقبلیین.الخاّص بھم، وتحفیزھم لیصبحوا ھم أیًضا مرشدین سیاحیین، وتیسیر إرشاد 
 دعم وتشجیع إنشاء وتطویر مؤّسسات سیاحیة مجتمعیة مرتبطة بالتنظیم اإلقلیمي. •
اإلشراف على توافد الزّوار الذي یمكن أن یتجاوز بسرعة األعداد القابلة لإلدارة وأن یسبّب بالتالي ضغطًا  •

 المحلّي، ومواردھم.كبیًرا على البنیة التحتیة المحلّیة، وأعضاء المجتمع 
األصلیین  سّكانالحفاظ على الثقافة المحلّیة من دون اعتماد الممارسات أو النماذج الخاّصة بمجموعات ال •

ق" بشكٍل جیّد.  األخرى لمجّرد أنّھا تحظى بشعبیٍة بین الزّوار و"تُسوَّ
ما من حیث استدامة الموارد، مراعاة الممارسات البیئیة السلیمة أثناء توفیر خدمات الطعام للسیّاح، ال سیّ  •

 وھدر األغذیة، واستھالك المیاه، وإدارة النفایات. 
 

 التوصیات الخاّصة بالسیّاح  )د 
األصلیین حیال التقالید الثقافیة لمختلف المجموعات اإلثنیة  سّكانیزداد وعي السیّاح الذین یزورون مجتمعات ال

ف بمسؤولیة أثناء السفر. ومع ذلك،  فإّن أعداد السیّاح المرتفعة قد تُحّول الزیارات إلى بعض وضرورة التصرُّ
األصلیین إلى توّجٍھ رائج، ما قد یثیر مسائل القدرة االستیعابیة أو سوء الفھم الثقافي أو  سّكانمجتمعات ال

جارب ھم على تنلسیاحیة والمرشدین في إطالع زبائالتوقّعات التي قد ال تتّم تلبیتھا. فإلى جانب واجب الشركات ا
  السیاحة المتّصلة بالشعوب األصلیة، ینبغي للسیّاح مراعاة التوصیات التالیة:

 
 

 قبل الرحلة
 

 سّكاناألصلیین قبل الزیارة؛ ففھم تاریخ مجموعات ال سّكانإجراء األبحاث وجمع المعلومات عن مجتمع ال •
 األصلیین وثقافتھا وقواعد سلوكھا وارتباطاتھا بالطبیعة سیساعد أیًضا في تقدیر عاداتھا.

األصلیین أو الذین لدیھم عالقات  سّكانر منّظمي الرحالت السیاحیة الذین یُدیرھم رّواد أعمال من الیااخت •
ألخیرة، یمكن النظر في األصلیین المحلّیین. في الحالة ا سّكانتجاریة مباشرة مع مقّدمي خدمات من ال

 األصلیین. سّكانإعطاء األفضلیة لنماذج الملكیة المشتركة أو الجزئیة التي تعود بالفائدة على مجتمعات ال
 

 
 خالل الزیارة

 
السعي إلى التقلیل قدر اإلمكان من اآلثار، والمحافظة على المیاه والحیوانات والنباتات، وسؤال المرشد  •

 السیاحي عّما یمكن القیام بھ وما ال یمكن القیام بھ. 
األصلیین نظاًما إلدارة النفایات  سّكانالتقلیل من رمي النفایات قدر اإلمكان، فقد ال تستخدم مجتمعات ال •

 الذي اعتاَد الزّوار علیھ. یشبھ ذلك
التعّرف على الِحَرف الیدویة والفنون الخاّصة بالشعوب األصلیة، وشراء تلك المصنوعة من قِبَل ِحَرفیین  •

األصلیین ال تقوم بتسجیل حقوق الملكیة  سّكاناألصلیین المحلّیین ألّن العدید من مجموعات ال سّكانمن ال
 الفكریة الخاّصة بھا. 

شراء الِحَرف الیدویة المصنوعة من نباتات أو حیوانات مھّددة باالنقراض، فالشراء غیر  االمتناع عن •
 المسؤول قد یؤّدي إلى زیادة الطلب، وقد یتسبّب بالتالي بانقراض بعض األنواع. 

في عدم إزالة أّي أشیاء من المواقع األثریة ألّن ذلك قد یُحِدث ضرًرا ال رجعة فیھ في مقّومات التراث الثقا •
 األصلیین ومعتقداتھم. سّكانالمرتبطة بمجتمعات ال

األصلیین، حیث تتّسم  سّكانالدخول فقط إلى األماكن المفتوحة للسیّاح في المناطق التي تدیرھا مجتمعات ال •
بعض المواقع أو الطقوس بأھمیٍة روحیة، وبالتالي تُعتبَر مقّدسة، أو قد تكون محظورة أو غیر آمنة 

 للسیّاح.
األصلیین أو مواقع ھاّمة أو طقوس خاّصة بھم،  سّكانذن دائًما قبل التقاط صورة ألشخاص من الطلب اإل •

 فالتصویر یُعتبَر غیر مالئم في بعض المجتمعات. 
األصلیون ھم  سّكاناألصلیین مّمن یملكون معرفةً متعّمقة؛ فال سّكانة بمرشدین سیاحیین من الناالستعا •

 أفضل أوصیاء على ثقافتھم والعالم الطبیعي الذي یُحیط بھم.
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طلب موافقة أعضاء المجتمع المحلّي وخدمة إرشاد سیاحي محلّیة في حال الرغبة بالمشاركة في  •
االحتفاالت الروحیة والطقوس الخاّصة، واالستعانة بمرشد سیاحي محلّي في حال الرغبة بزیارة أَُسر من 

 األصلیین والتفاعل معھم. سّكانال
األصلیین قد یكون مختلفًا  سّكانالتحلّي بالمرونة والصبر ألّن مفھوم الوقت بالنسبة إلى بعض مجتمعات ال •

 عن مفھومك الخاّص للوقت. 
طرح الكثیر من األسئلة؛ سؤال منظّم الرحالت السیاحیة، والمرشد السیاحي، ومؤّسسات الضیافة،  •

األصلیین، ألّن طرح  سّكانلیین عن ممارساتھم البیئیة والتزامھم بحمایة حقوق الاألص سّكانومجتمعات ال
 األسئلة یساعد للتشجیع على حمایة البیئة والسیاحة المسؤولة ضمن قطاع السیاحة.

تجنّب إعطاء المال والھدایا لألطفال، فھذا لن یحّسن مستقبلھم ألنّھ سیجعلھم أكثر اعتماًدا على صدقة  •
في إظھار التضامن، تحّدث مع مرشدك السیاحي أو أحد قادة المجتمع حول كیفیة  تَ إذا رغبْ السیّاح؛ ف
 المساھمة.

ر بأّن ثقافات ال • األصلیین تتطّور وتتغیّر باستمرار مثل أّي ثقافة أخرى، واإلدراك بأنّھا قد ال  سّكانالتذكُّ
 میة قبل كّل شيء. بمثابة تجربة تعلُّ  زیارة المجتمع تُناِسب توقّعاتك من حیث األصالة؛ فینبغي اعتبار

 
 بعد الرحلة

 
األصلیین التي تساھم في تحسین رفاھیتھم وتسمح  سّكاندعم المشاریع البیئیة أو الصّحیة أو التعلیمیة لل  •

 لھم بالبقاء في أراضیھم.

األصلیین یرغبون فعًال في جذب المزید من السیّاح قبل أن تَِصل  سّكانالتأّكد من أّن ُمضیفیك من ال •
 تجاربك اإلیجابیة وصورك إلى آالف األشخاص عبر وسائل التواصل االجتماعي والمنّصات الرقمیة.

قد حصلت على  ك، لكْن مع توّخي الحذر بشأن كیفیة استخدامھا حتّى إذا كنتَ دإرسال الصور إلى بلیمكن  •
اإلذن؛ فقد تلجأ جھاٌت أخرى إلى تسویق الصور الخاّصة بتجربة سفرك من دون أّي فوائد لمجتمعات 

 موافقتھم المسبقة.دون األصلیین أو من  سّكانال
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III. (بالترتیب األبجدي) شكٌر وتقدیر 

 
مع الشباب  ، وھي مؤسَّسة اجتماعیة تعمل banglanatak.comس ومدیرسِّ مؤ بھاتاشاریا ، أمیتافا:

األصلیِّین في والیة البنغال الغربیة في الھند. عضو في الفریق االستشاري  سّكانوالنساء في مجتمعات ال
 .العالمي التابع للیونسكو

رئیس لجنة تنمیة رأس المال البشري، ونائب رئیس لجنة االستدامة والمسؤولیة االجتماعیة  بوتریل، كریس:
السیاحة األصلیة وحقوق اإلنسان في منطقة ، ومعّد تقریر  (PATA)للسیاحة لرابطة آسیا والمحیط الھادئ

 .. الدكتور بوتریل ھو أیًضا أستاذ في جامعة كابیالنو في فانكوفر، كنداآسیا والمحیط الھادئ

)، المدیر اإلداري WINTAصلة بالشعوب األصلیة (مدیر التحالف العالمي للسیاحة المتّ  إدموندز، جوني:
"إیریمانا إنتربرایزس" المحدودة (مجموعة استشاریة متخّصصة في التنمیة االقتصادیة لمجموعة 

 في نیوزیالندا. القُداَمى األصلیین) ومن المّالكین سّكانلمجتمعات ال

"توریزم كونسرن"، المملكة  خبیرة في مجال السیاحة المتصلة بالشعوب األصلیة، في جینینغز، ھیلین:
ریة تدعم التجارب األخالقیة والمنصفة واإلیجابیة لكلٍّ من المسافرین واألماكن التي المتحدة، وھي جمعیة خی

 یزورونھا.

)، وعضو مجلس إدارة رابطة ATECالرئیس السابق لمجلس السیاحة الخاِرجة في أسترالیا ( كینغ، جون:
كاتا تجوتا". حائز )، وعضو مجلس إدارة المتنزه الوطني "أولورو PATAآسیا والمحیط الھادئ للسیاحة (

 لمساھمتھ في السیاحة األسترالیة. 2011) في OAMعلى وسام میدالیة أسترالیا (

في رابطة آسیا والمحیط الھادئ للسیاحة  االستدامة والمسؤولیة االجتماعیة في شؤون ةاختصاصی لو، تشي:
)PATA ،() وعضو اللجنة التنفیذیة للمجلس العالمي للسیاحة المستدامةGSTC.( 

، أسترالیا الغربیة، األصلیین سّكانفي مجموعة أوبتویو للمغامرات في مجتمعات المدیر  :بویلینا، نیفیل
، عضو )WINTA( صلة بالشعوب األصلیةالتحالف العالمي للسیاحة المتّ  الرئیس السابق لمجلس قیادة

 ).WAITOCغرب أسترالیا ( ت السیاحیة فيرحالال نظّميمجلس إدارة مجلس م

، "رید توسوكو" : خبیر في مجال التنمیة الریفیة المستدامة والسیاحة المجتمعیة. منسق فيسارافیا، ساندرو
 الشبكة البولیفیة للسیاحة التضامنیة.

"مدیسین  )، ورئیسWINTA( صلة بالشعوب األصلیةللسیاحة المتّ : رئیس التحالف العالمي شیرمان، بن
تحالف السیاحة المحلیة، ومؤسسات األعمال من أجل السفر المستدام،  عضو مؤسِّس في، روت إنك."

 /أالسكا.األمریكیةوصندوق الشعوب األولى، ورابطة السیاحة الھندیة 

ل بُ بیئة وسُ الرئیس برنامج  ة، نائب"سنو لیوبارد تریك أدفنتشر" لشركة ةاإلداری ةالمدیر: شیربا، یانكیال
 ة)، والرئیسFWEANنیبال (الالمشاریع في  ریادیاتالتحاد  ةالسابق ةالعیش عبر الھیماالیا، والرئیس

 ).TAANفي نیبال (السفاري لرابطة وكالء رحالت  ةالسابق

 لسیاحة الرّحالةأمریكا الجنوبیة، وأوروبا والمملكة المتحدة وأسترالیا  لمنطقةالتسویق  ة: مدیرتوللي، ماري
، روتوروا، في نیوزیلنداالطاقة الحراریة األرضیة  وروائعثقافة الماوري ب الخاصّ  مركزال، تي بویافي 

 نیوزیلندا.
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