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 دا  اليياةةاللجنة العالمية آلتقرير 

  أنشطة اللجنة العالمية آلدا  اليياةة .أوال

إن اللجنة العالمية آلداب السياحة هي الهيئة الُمناط بها رصد تطبيق المدّونة العالمية آلداب السياحة، وهي ترفع   1.

 .التقارير بهذا الشأن إلى كلٍّ من الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والجمعية العامة لألمم المتحدة

( عدداً من 2017-2013تناولت اللجنة العالمية آلداب السياحة بتشكيلتها الحالية وبرئاسة السيد باسكال المي )  2.

 واضحة وتتصل بالقطاع السياحي وبالمدّونة العالمية آلداب السياحة، وهي تحديداً: التي تترتّب عليها آثار أخالقية األولويات

 ؛حماية األطفال في مجال السياحة (أ )

 ؛السياحة المتاحة للجميع (ب )

 التصنيفات التي ال أساس لها من الصحة على بوابات السفر مما قد يؤثّر على سمعة الشركات والمقاصد؛ (ج )

 المشروع باألحياء البّرية؛الصيد الجائر واإلتجار غير  (د )

 .ت الشاملة التكاليفجاااالترويج لنماذج عادلة من اإل (ه )

ولعل أحد أبرا أنشطة اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة الرامية إلى رفع الوعي بالمدّونة العالمية آلداب السياحة   3.

كجزٍء من جوائز المنظمة القائمة أصالً. وتتوّجه جائزة  جائزة منظمة اليياةة العالمية آلدا  اليياةةوتطبيقها إطالق فئة 

آداب السياحة إلى الشركات السياحية والرابطات التجارية الموقّعة رسمياً على إلتزام القطاع الخاص بالمدّونة العالمية آلداب 

 .السياحة والتي أفادت عن أنشطةً قامت بها تطبيقاً للمدّونة

مستقلة  ب السياحة وأعضائها، بصفتها هيئةً بالجائزة من رئيس اللجنة العالمية آلداوتتألف لجنة التحكيم المعنية   4.

. 2016ومحايدة تابعة للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية. ولقد أطلِقت الدورة األولى من جائزة آداب السياحة عام 

سبانيا حيث إمن   ILUNIONشركة فنادق ، أما الفائز فكان2017وُعقد حفل توايع الجوائز في كانون الثاني/يناير 

اختيرت تقديراً لسياساتها الرائدة في مجال إتاحة إمكانية الوصول للجميع بما ال يشمل الزبائن من ذوي اإلعاقات واحتياجات 

 .الوصول الخاصة فحسب بل أيضاً موظفيها وموّرديها

التنمية، شرعت اللجنة العالمية آلداب  سبيل يف المستدامة للسياحة 2017إلى ذلك، وتزامناً مع السنة الدولية   5.

التي تتوجه للسيّاح والمسافرين وتعطي إرشادات أساسية بشأن إحترام اإلرث  "النصائح للميافر الميؤول"السياحة بتنقيح 

درج في المشترك، حماية البيئة، دعم اإلقتصاد المحلي، وبإختصار السفر عن إطاّلع وبإحترام، علماً أن هذه المبادرة تن

 .(Travel.Enjoy.Respectإطار حملة "سافر.استمتع.احترم" )

توصيات منظمة اليياةة العالمية ةول اليياةة المتاةة كما شاركت اللجنة العالمية آلداب السياحة في إنتاج   6.

إتاةة التوصيات المحّددة بشأن ، و2013في آب/أغسطس  A/RES/637(XX)، التي اعتُِمدت بموجب القرار للجميع

 .2015في سبتمبر/أيلول  A/RES/669(XXI)التي اعتُِمدت بالمثل بموجب القرار اليياةة  المعلومات في قطاع
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.7 التوصيات بشأن اإلستخدام الميؤول للتصنيفات واآلراء على المنصات الرقميةوقامت اللجنة مؤخراً بنشر  

سٍة أجريت حول موضوع التصنيفات على بوابات نتيجةً لدرا (Minubeو ،Yelp، TripAdvisor مواقع مع بالتعاون)

السفر وتأثيراتها على سمعة الشركات والمقاصد. وتُعّد هذه التوصيات وثيقةً مفتوحة أمام المزيد من التحديثات واإلسهامات 

 .وهي ستُرفع إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة إلقرارها )أنظر المرفق(

اللجنة بيانين تعبيراً عن موقفها بشأن التداعيات األخالقية لغياب معايير األمن واألمان عالوةً على ذلك، أصدرت   8.

المناسبة إستجابةً لحالتين ُعرضتا عليها. وتتعلق الحالة األولى بتسّمٍم قاتل بأول أكسيد الكربون حصل في مكسٍن مخّصص 

 .2013م فيما تتصل الثانية بحادثة غوص قاتلة وقعت عا 2006لإلجااات عام 

الترويج لها،  حسينوفي ما يتعلق بسير عملها الداخلي، وحرصاً على تعزيز مكانة المدّونة العالمية آلداب السياحة وت  9.

اقترحت اللجنة العالمية آلداب السياحة إنشاء لجان وطنية معنية بآداب السياحة ومتعّددة أصحاب المصلحة، وذلك بغرض 

م اقتراٌح في هذا الصدد إلى إجتماعات اللجان اإلقليمية التابعة اإلرتقاء بتطبيق مبادئ المدّونة ع لى الصعيد الوطني. ولقد قُدِّ

 .نظمة السياحة العالمية للنظر فيهلم

، يتمثل اإلنجاا الرئيس للجنة العالمية الحالية آلداب السياحة في المضي قدماً مذكورةوباإلضافة إلى األنشطة ال  10.

التي تُرفع إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للنظر فيها والموافقة آلدا  اليياةة" "اإلتفاقية اإلطارية بصياغة 

 .عليها أو اعتمادها

على الجمعية  2015اإلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة إلى مشروع نص اقترحته اللجنة في سبتمبر/أيلول  ستندت  11.

ياحة، وهي النص السياساتي الرئيس لمنظمة السياحة العالمية، إلى إتفاقيٍة العامة ويقضي بتحويل المدّونة العالمية آلداب الس

دولية بغية تعزيز فعاليتها. ولقد ُعرضت األنشطة التي اضطلع بها الفريق العامل الخاص الُمكلّف بإعداد النص على 

  .المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة

 ياةةترويج للمدّونة العالمية آلدا  اليال .ثانيا

المؤتمر الدولي الثالث المعني مت منظمة السياحة العالمية وحكومة بولندا بدعٍم من المفوضية األوروبية نظّ   12.

نيسان/أبريل(، وذلك كجزٍء من أنشطة الترويج للمدّونة العالمية آلداب  28-27)كراكوف، بولندا،  باألخالقيات واليياةة

 .السياحة

المؤتمر مشاركون دوليون رفيعو المستوى، وقد سبر السبل التي يمكن من خاللها للقطاع السياحي أن يسّخر  حضر  13.

مبادئ اإلستدامة والمسؤولية المشتركة ومساءلة كافة أصحاب المصلحة في سبيل تطوير البنية التحتية والمنتجات 

اون ما بين القطاعين العام والخاص عن طريق والخدمات السياحية. وعرض المؤتمر ممارسات حسنة في مجال التع

السياسات واإلستراتيجيات القائمة على حقوق اإلنسان والشفافية والحوكمة الرشيدة التي تأخذ أيضاً بعين اإلعتبار صوت 

 .المجتمع المدني

ّونة منذ التقرير األخير الفعاليات المرموقة األخرى المتصلة بمبادئ أخالقية محّددة مكّرسة في المدمن كما نُظِّم عدٌد   14.

. وانعقدت خالل معرض برلين الدولي للسياحة 2015للجنة العالمية المعنية بآداب السياحة إلى الجمعية العامة عام 

ركّزت على  ةلياألص بالشعو  المتصلة اليياةة لمنظمة اليياةة العالمية ةول نقاش ةلقة( 2017)آذار/مارس 

ة من خالل السياحة القائمة على ليالمبادرات الناجحة على صعيد التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للمجتمعات األص

األطفال والتابعة لمنظمة  بحماية المعنية العالمية اليياةية للشبكة والثالثون الثاني اإلجتماعالشراكات المنصفة. وشّدد 

خالل معرض برلين الدولي للسياحة على دور الحكومات في النهوض بمكافحة استغالل  المنعقد أيضاً  اليياةة العالمية

 .األطفال في السياحة

.15 اإلسبانية المحلية الذي أُطلِق باإلشتراك مع الشبكة عالمي إلتزام   –اليياةة الميتدامة ، سمح مشروع 2016وعام  

شركة سياحية بجمع األمثلة عن المسؤولية اإلجتماعية للشركات التي ترتبط بأهداف  13المتحدة و لألمم العالمي لإلتفاق

التنمية المستدامة. ولقد نُظِّمت فعاليتان في إطار هذا المشروع من أجل تعزيز قدرة القطاع الخاص على اإلسهام في تنمية 

 .مدريد، إسبانيا( ،2016السياحة المسؤولة )كانون الثاني/يناير وسبتمبر/أيلول 

استراتيجيات  األطفال بحماية المعنية العالمية اليياةية للشبكة والثالثون الحادي اإلجتماعوفي العام نفسه، عرض   16.

أعمال مسؤولة في ما يخص حماية األطفال في مجال السياحة، فسلّط الضوء على ممارساٍت حسنة ناصرها القطاع 

 .من جملة مداخالت أخرى TUIوكالء السفر البريطانيين ومجموعة السياحي وتخلّلته مداخالت من رابطة 
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ترّوج منظمة السياحة العالمية لحملة توعية كبرى تتوجه إلى قطاع األعمال  2011اد على ذلك أنّه ومنذ العام   17.

آلدا   ةفل التوقيع على إلتزام القطاع الخاص بالمدّونة العالميةالسياحية وتقضي بإشراك الشركات والرابطات في 

بلداً  15حفل توقيع في  21، نظّمت األمانة 2015. ومنذ التقرير األخير إلى الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر اليياةة

 .شركة ورابطة 100مختلفاً بمشاركة أكثر من 

 إلتزام القطاع الخاص بالمدّونة العالمية آلدا  اليياةة .ثالثا

حرصاً على اإلستفادة من الممارسات التجارية الشفافة والمسؤولة، رّوجت أمانة منظمة السياحة العالمية إللتزام   18.

الشركات ورابطاتها التجارية. ويُشرك اإللتزام الموقّعين  إلىالقطاع الخاص بالمدّونة العالمية آلداب السياحة، وهو يتوّجه 

اب السياحة التي تتماشى جوهرياً مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة األمم المتحدة لعام في تنفيذ مبادئ المدّونة العالمية آلد

2030. 

وعند التوقيع على اإللتزام، يقبل الموقّعون أيضاً بوجوب إبالغ اللجنة العالمية آلداب السياحة بإجراءات التنفيذ   19.

لية طالما يستوفون شروط اإلبالغ وليست هناك أي المتّخذة. كما يُسمح لهم باستخدام شعاٍر خاص في موادهم التواص

  .مؤشرات أو شكاوى عن ممارسات غير أخالقية

وفي هذا اإلطار، من األهمية بمكان لفت اإلنتباه إلى أن إلتزام القطاع الخاص ال يشّكل نظاماً لمنح الشهادات بل   20.

عليه. ويُعتبر استطالع التنفيذ الذي يُطلب من الموقّعين باألحرى إعالناً للنوايا من قبل الشركات والرابطات التي وقّعت 

 .اإلجابة عليه أداةً للتقييم الذاتي، وهو بالتالي ال يكفل اإلمتثال لمدّونة اآلداب

وينبغي اعتبار استطالع التنفيذ بمثابة وسيلة للحصول على المعلومات بشأن السياسات والممارسات القائمة في   21.

المسؤولية اإلجتماعية للشركات، بحيث يتسنى للجنة آداب السياحة أن تقيم جردةً لإلجراءات قيد  القطاع السياحي في مجال

التنفيذ وأن تحّدد من هذا المنطلق مكامن الثغرات المحتملة التي قد تستدعي إجراء تحليٍل أعمق وإصدار مبادئ توجيهية. أما 

( المساواة 3( جودة العمالة؛ )2؛ )للشركات وأخالقيات العم( حوكمة ا1المجاالت الخمسة المختارة لهذا الغرض فهي: )

 .( اإلستدامة البيئية5المجتمعي؛ و) فاه( الر4اإلجتماعية وحقوق اإلنسان؛ )

قد وقّعت على إلتزام القطاع الخاص  بلدا   70شركة ورابطة من  529، كانت 2017حزيران/يونيو  30وبتاريخ   22.

http://ethics.unwto.org/signing-على الموقع اإللكتروني متوفّرة بمدّونة آداب السياحة )القائمة الكاملة للموقّعين 

ommitmentc-sector-private-ceremonies). 

 البلدان الممثّلة الموقّعون اإلقليم

 (2(، تونس )1(، جنوب أفريقيا )1كوت ديفوار ) 4 أفريقيا

القارة 

 األمريكية

(، 2(، كولومبيا )22(، شيلي )2(، كندا )2براايل )ال(، 9(، بوليفيا )16األرجنتين ) 190

(، هايتي 12(، غواتيماال )1)(، اإلكوادور 12(، الجمهورية الدومينيكية )60كوستاريكا )

(، 1(، بنما )2(، أوروغواي )12(، المكسيك )1(، أمريكا الالتينية )12(، هندوراس )10)

 (1(، الواليات المتحدة األمريكية )13باراغواي )

(، 12(، اليابان )25(، إندونيسا )1(، هونغ كونغ، الصين )19(، الصين )1أستراليا ) 92 آسيا

(، سري النكا 7(، جمهورية كوريا )14(، الفلبين )1(، نيوايلندا )5ف )(، ملدي1ماليزيا )

(6) 

(، قبرص 1(، كرواتيا )15(، بلغاريا )3(، بلجيكا )4(، أذربيجان )5(، أرمينيا )2ألبانيا ) 203 أوروبا

(، 3(، فرنسا )1(، فلندا )4(، أوروبا )2(، الدانمرك )4(، الجمهورية التشيكية )1)

(، 1(، اليونان )16(، ألمانيا )8(، جورجيا )1جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً )

(، 2(، ليتوانيا )1(، التفيا )5)(، قيرغيزستان 2(، كاااخستان )1طاليا )(، إي1هنغاريا )

(، 7(، رومانيا )25(، البرتغال )6(، بولندا )1(، النرويج )4(، الجبل األسود )6مالطة )

(، تركيا 1(، هولندا )5(، السويد )31(، إسبانيا )8(، سلوفينيا )2(، سلوفاكيا )8صربيا )

 (2(، المملكة المتحدة )14)

الشرق 

 األوسط

 (22(، قطر )5(، لبنان )6(، مصر )4البحرين ) 37

  (3العالم ) 3 العالم

 رابطات عالمية 3رابطات إقليمية، و 5دولة،  70 529 المجموع
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قد استلم استبيان اإلستطالع  2017كانون الثاني/يناير  1كيان فقط من الموقّعين على اإللتزام قبل  482بيد أّن   23.

كياناً  182، أجاب 482أن الموقّعين أُمِهلوا ستة أشهر لمباشرة التنفيذ بعد التوقيع. ومن أصل هذه الكيانات الـ لملئه، ذلك

رابطة(. وتجدر اإلشارة إلى أن عملية جمع البيانات مستمرة حيث أن كيانات جديدة  72شركات و 110على اإلستبيان )

 .تشترك بصورٍة متواصلة بهذه المبادرة

 تنفيذ مدّونة آدا  اليياةة من قبل الشركات اإلبالغ عن.ألف 

.24 110اإلستطالع من  ردوداً على 2017حزيران/يونيو  30حتى تاريخ  منظمة السياحة العالمية أمانةاستلمت  

 .في المئة(. وأتت معظم الردود من القارة األمريكية 42شركة ) 259شركات من أصل 

التشيكية، فرنسا، ألمانيا، هايتي،  يلي، الصين، كوستاريكا، الجمهوريةبلداً: أرمينيا، ش 21وتقع الشركات المجيبة في   25.

قيرغيزستان، المكسيك، الجبل األسود، الفلبين، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، سري  هندوراس، إندونيسيا، اليابان، كاااخستان،

 10ع إجمالي الشركات المجبية على ، حيث تواّ 2015النكا، وتركيا. ولقد اتّسع بالتالي التوايع الجغرافي مقارنةً بعام 

 .بلدان فقط

عن سياساتها المتصلة بالمسؤولية اإلجتماعية للشركات في ما يتعلق بالمجاالت الخمسة  دوطُلِب من الشركات أن تفي  26.

المجتمعي  فاه(. وقد أظهر العديد من الشركات جهوداً مبتكرة في ميادين جودة العمالة، الر21السالفة الذكر )الفقرة 

 .واإلستدامة البيئية، في حين كان عدد النماذج الحسنة أقل في مجالْي الحوكمة والمساواة اإلجتماعية، أسوةً بالتقارير السابقة

.Andina del Sur 27المبادرات التي نفّذتها وكالة السفر  جودة العمالةومن جملة الممارسات الحسنة في ما يخص  

، شارك 2016موظفيها فرصاً كبيرة للنمو المهني، ناهيك عن خطٍة للصحة والرفاه. وعام من شيلي. وتقّدم هذه الشركة ل

في المئة منه على قضايا اإلستدامة. وفي الناحية األخرى،  20في المئة من الموظفين في برنامٍج للتطوير المهني رّكز  41

قاعد وتنفيذ حمالت الوقاية من المخاطر المهنية، دون يُصار في المكاتب إلى إجراء التقييم الطبي وتقديم المعلومات حول الت

 .عامالً  2،493برنامٍج صحي شمل  63تنفيذ  2016و 2015أن تترتّب أي كلفة على الموظفين. وتم بين عامْي 

.28 2011في إندونيسيا عام  Meliá Bali. وأطلق منتجع الرفاه المجتمعيوكثرت أيضاً النماذج الحسنة المتصلة بـ 

( في جيمباران. وترمي هذه الشراكة إلى توفير التدريب حول القطاع SLBBرة مع كلية اإلحتياجات الخاصة )شراكةً مستم

بعد تخّرجهم. كما يقود المنتجع حملةً  Meliá Baliالفندقي للطالب من ذوي اإلعاقة وتقديم فرص العمل لهم في منتجع 

بر تنظيم عروض ألغراض الوقاية في المياتم والمدارس اإليدا ع/البشرية المناعة نقص تثقيفية للتوعية ضد فيروس

 .اإلعدادية ومع رؤساء البلدات والقرى )"البانجار"( في منطقتْي نوسا ُدوا وبينوا

الشاملة التكاليف مثاالً آخراً عن الممارسات الجيدة في مجال الرفاه جااات الفرنسة لإل ClubMedوتقّدم شركة   29.

الزراعة المحلية عبر تمكين المزارعين من توفير اإلمدادات لمنتجعات  AGRISUDالمجتمعي. ويدعم مشروع الشركة 

ClubMed ،يرمي المشروع أيضاً  مما يعطيهم آفاقاً إقتصادية أكثر استقراراً ويشّجعهم على اإلستثمار. ومن ناحيٍة أخرى

إلى مساعدة المزارعين على اإلفالت من الهشاشة عبر إرشادهم إلى استخداٍم أكثر استدامة لألراضي وتعريفهم على إقتصاد 

السوق عبر التمكين التجاري والتنظيمي واإلداري. ويُطبَّق المشروع في مناطق مختلفة من العالم تشمل أفريقيا وأمريكا 

 .سيا والمغربالجنوبية وإندوني

كوكبةً واسعة من مشاريع الرفاه المجتمعي  Europamundo Vacacionesكما طّور منظّم الرحالت اإلسباني   30.

( التابعة لمنظمة ST-EPالقضاء على الفقر ) –في كافة أنحاء العالم، يُنفّذ بعضها بالتعاون مع مبادرة السياحة المستدامة 

ة والمعزولة في ليجملٍة أمثلة أخرى، بالترويج لبرنامٍج صحي للمجتمعات األصالسياحة العالمية. وقامت الشركة، من 

األدغال البوليفية قضى بتدريب المجتمع المحلي على استخدام نظاٍم صحي يتمتّع بإكتفاٍء ذاتي للكشف األّولي والمعالجة 

 .والوقاية

مرات في اسطنبول، تركيا، حملة "غرسة ، أطلق مكتب الزّوار والمؤتاإلستدامة البيئيةوفي ما يتعلق بسياسات   31.

. واستقطبت هذه الفعالية 2016شجرة لكّل مشارك" لمناسبة الجمعية العامة للرابطة الدولية لإلجتماعات والمؤتمرات عام 

شجرة بالتعاون مع المؤسسة التركية لمكافحة تآكل التربة وإعادة التشجير وحماية  1000مندوب، ونتج عنها غرس  1000

 .ئل الطبيعيةالموا

، فال يُطبّق اإللتزام باإلستدامة على سلسلة الفنادق نفسها فحسب بل أيضاً على الموّردين NHأما في سلسلة فنادق   32.

في العالم أجمع. وباإلضافة إلى حيااة سياسة مؤسسية تعّزا اإلستهالك المحلي، يُطلب من مقّدمي الخدمات المحتملين ملء 

 .من عملية اإلختيار استبياٍن عن اإلستدامة كجزءٍ 
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في سلوفينيا مثاالً آخراً عن الممارسات الحسنة في مجال اإلستدامة. فلقد  Hotel Park Ljubljanaوقّدم فندق   33.

وضع الفندق على سطحه خلية نحل من أجل حماية النحل البحري، وهو من األصناف المحمية، وتشجيع الحفاظ عليه. ويتم 

تية بشأن قضايا اإلستدامة الترويج لجوالت منظّمة على سطح الفندق للمدارس ورياض األطفال بهدف توعية األجيال الف

 .والحفاظ على الحياة البّرية

اإلبالغ عن المبادرات القوية في ما يتعلق بحكومة الشركات وأخالقيات العمل أو المساواة  وعلى الرغم من أنّ   34.

 .، تجدر اإلشارة إلى ثالثة أمثلة ذات الصلةبوتيرٍة أقلال يزال يتم  اإلجتماعية وحقوق اإلنسان

اإلسبانية بإنشاء منصة للتعلّم التشاركي  Minube، قامت شركة ومة الشركات وأخالقيات العملةكفي ما يخص   35.

ترمي إلى تشجيع التعاون ضمن قطاع األعمال والشراكات ما بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة. وتوفّر هذه 

علّموا من تجارب بعضهم البعض في غير مجال، المبادرة منصةً إلكترونية ألصحاب المصلحة في القطاع السياحي لكي يت

 .بما في ذلك اإلرتقاء بالمسؤولية اإلجتماعية للشركات وتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

المختصة بتوفير تكنولوجيا المعلومات لخدمات السياحة والسفر العالمية عن  Amadeus، أبلغت شركة من جهتهاو  36.

تعزيزها الناشط للتنّوع بين الجنسين في الشركة. ولدى الشركة شبكة نسائية ترمي إلى دعم التطّور المهني للمرأة داخل 

ون أي تمييز. كما انخرطت المؤسسة وتضمن تصميم نُظم التوظيف واألجور على نحٍو يعّزا تساوي األجور ويحول د

 في كينيا ةمن خالل السياح مع منظمة السياحة العالمية في مشروٍع حول تمكين الشباب 2016عام  Amadeusشركة 

 .يراعي بدوره المنظور الجنساني

التي حاات أول جائزة لمنظمة السياحة العالمية عن فئة آداب  ILUNION Hotelsأما سلسلة الفنادق اإلسبانية   37.

. وطوّرت السلسلة المياواة اإلجتماعية وةقوق اإلنيانياحة، فقّدمت مثاالً ممتاااً عن الممارسات الحسنة في مجال الس

نموذجاً لألعمال من أجل إتاحة الوصول الشامل يشمل العمالء والموظّفين والموّردين. ولقد حصلت كافة الفنادق التابعة 

-UNE 170001 لمنح الشهادات )المعيار اإلسباني Bureau Veritasة للمجموعة على شهادة الوصول الشامل من وكال

(، ما يضمن أن هذه الفنادق توفّر بيئات وغرف ومساعدات تقنية تكفل إمكانية الوصول للجميع. وتشمل القوى العاملة في 2

شكال اإلعاقة، في المئة من الموظفين ممن يعانون من شكٍل من أ 18.31شخصاً  568والمؤلفة من  ILUNIONسلسلة 

  .في المئة 40ولكن وإذا ما نظرنا إلى الموظفين المباشرين وغير المباشرين، تصل هذه النسبة إلى 

  الرابطات اإلبالغ عن تنفيذ مدّونة آدا  اليياةة من قبل.باء 

.38 223 أصل من رابطة 72 من ردوداً  2017 يونيو/حزيران 30 تاريخ حتى أمانة منظمة السياحة العالمية استلمت 

رابطة  37أوروبا، بيد أن التوايع الجغرافي واسع، إذ تم استالم ردود من  من الردود معظم وأتت(. المئة في 32) شركة

وطنية ورابطتين إقليميتين: األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البراايل، بلغاريا، كندا، شيلي، الصين، كولومبيا، 

الدومينيكية، مصر، فلندا، فرنسا، ألمانيا، غواتيماال،  التشيكية، الدانمرك، الجمهورية يةكوستاريكا، كرواتيا، الجمهور

هندوراس، إندونيسيا، كوت ديفوار، اليابان، كاااخستان، لبنان، المكسيك، نيوايلندا، النرويج، باراغواي، البرتغال، 

 .ينيةرومانيا، إسبانيا، السويد، هولندا، وتركيا؛ أوروبا، وأمريكا الالت

وترّكز األنشطة الُمبلَّغ عنها بشكٍل أساسي على المساواة اإلجتماعية وحقوق اإلنسان أو على الرفاه المجتمعي، في   39.

 .حين ُعِرض هذه المّرة عدٌد قليل من المشاريع المتعلقة بحوكمة الشركات وجودة العمالة

)الرابطة الجامعة للفنادق  HOTREC، تعاونت رابطة المياواة اإلجتماعية وةقوق اإلنيانوفي ما يخص   40.

العالمية  السياحة لمنظمة التابعة األطفال بحماية المعنية العالمية السياحية والمطاعم والمقاهي في أوروبا( مع الشبكة

وعّزات الوعي في صفوف أعضائها بشأن مسألة استغالل األطفال في مجال السياحة وسبل منعها. كما أفاد العديد من 

الدولية، غرفة السياحة  Skålاألخرى عن تنفيذ أنشطة لتعزيز الوعي في مجال حماية األطفال على غرار منظمة الرابطات 

 .الوطنية في هندوراس، رابطة الخطوط الجوية في غواتيماال، ورابطة كوستاريكا للسياحة البديلة والريفية

عاون في إطار تطوير أداة تدريبية ذات كذلك األمر في مجال إمكانية الوصول عبر الت HOTRECوعملت رابطة   41.

هدفين: تدريب الموظفين في الميدان السياحي )وبخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم( حول سبل إعالم 

 .العمالء بشأن إمكانية الوصول، وتوفير معلومات واضحة ومفيدة للسيّاح من ذوي احتياجات الوصول الخاصة

( مشروعاً ريادياً بتمويٍل ISTOماعية عينه، تشّكل المنظمة الدولية للسياحة اإلجتماعية )وفي ميدان المساواة اإلجت  42.

أوروبي يرّكز على الشيخوخة النشطة وسياحة الكبار في الّسن. ويكمن الهدف من هذه المبادرة في تيسير السياحة بالنسبة 

mailto:omt@unwto.org


A/22/14 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
6 

ع إلى وضع الُحزم السياحية عبر الوطنية المبتكرة لكبار السن في موسم انخفاض الطلب. وألجل هذه الغاية، يرمي المشرو

 .والمستدامة لكبار السن وتحسين أنماط الموسمية السياحية في جميع أنحاء أوروبا

( شراكةٌ CANATURH، فلدى غرفة السياحة الوطنية في هندوراس )الرفاه المجتمعيأما على صعيد مبادرات   43.

تيسير العمالة والعمل الحر والدخل بالنسبة للشباب والشابات المعّرضين لخطر مع الوكالة السويسرية للتنمية ترمي إلى 

اإلقصاء اإلجتماعي كوسيلة لمنع العنف في البالد. وبما أن السياحة هي من مصادر التوظيف الرئيسية في هندوراس، 

 .ينسنة لجعلهم ناشطين إقتصادياً ومستقل 30و 18تتمحور الشراكة حول تدريب الشباب ما بين 

( عن توقيع إتفاق مع الحكومة الوطنية بهدف منح VISTAإلى ذلك، أفادت الرابطة السويدية لقطاع الضيافة )  44.

 الدولية Skålمنظمة شهادات تثبت مهارات الالجئين من أجل تيسير دخولهم إلى الوظائف في القطاع السياحي. وانخرطت 

( والمعهد ST-EPالعالمية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر ) بدورها في مشاريع بالتعاون مع مبادرة منظمة السياحة

 .الدولي للسالم من خالل السياحة من أجل النهوض بالمبادرات السياحية التي تسهم في التنمية والتعاون

.45 في المشروع األوروبي "الفنادق HOTRECرابطة ، تجدر اإلشارة إلى مشاركة اإلستدامة البيئيةوفي ما يخص  

تقريباً"، من خالل أعضائها في المقام األول وكذلك من خالل الشراكة مع السلطات العامة وشركات الطاقة  الطاقة الصفرية

والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى جمهوٍر أوسع وايادة التزام أصحاب الفنادق باإلستراتيجات التي توفّر الطاقة. ومن 

ية على اإلرتقاء بالسلوك البيئي المسؤول في مجال السياحة عن طريق اإلحتفال الدول Skålناحيٍة أخرى، عملت منظمة 

 .2002بجوائز السياحة المستدامة التي تُنظَّم سنوياً منذ عام 

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل  .رابعا

.46 :أنمدعوة إلى  الجمعية العامة 

مدّونة العالمية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة تحيط علماً بتقرير لجنة آداب السياحة بشأن تطبيق ال (أ )

 ؛السياحة العالمية

وتحيط علماً بالتوصيات المفتوحة للجنة العالمية آلداب السياحة بشأن اإلستخدام المسؤول للتصنيفات واآلراء  (ب )

نص التوصيات  على المنصات الرقمية وتقّرها، وتطلب أيضاً إلى اللجنة أن تواصل متابعة هذه المسألة بغية تحديث

 ؛حسب اإلقتضاء

وتقّر بالمروحة الواسعة من األنشطة والفعاليات الترويجية التي ساهمت فيها اللجنة، ومن بينها إطالق فئة  (ج )

آداب السياحة ضمن جوائز منظمة السياحة العالمية، إعادة إصدار النصائح للمسافر المسؤول، وإعداد توصيات 

 ؛حول موضوع السياحة المتاحة للجميع

بلداً والتي وقّعت لغاية شهر  70شركةً ورابطةً من  539وتهنِّئ الشركات والرابطات البالغ عددها  (د )

على إلتزام القطاع الخاص بالمدّونة العالمية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة  2017حزيران/يونيو 

 ؛العالمية

السياحة عن السبل التي طبّقوا من خاللها المبادئ وتدعو كافة المّوقعين إلى إبالغ اللجنة العالمية آلداب  (ه )

 ؛والمعايير األخالقية لمدّونة آداب السياحة في عملياتهم التجارية

وتواصل تشجيع المؤسسات السياحية على اعتماد ممارسات عملية تتحلى بقدٍر أكبر من المسؤولية، مع  (و )

والمدّونة العالمية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة اإلسترشاد بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

 .العالمية
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Annex: Recommendations on the Responsible Use of Ratings and Reviews on Digital Platforms 
by the World Committee on Tourism Ethics 
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Recommendations by the World Committee on Tourism Ethics

Introduction

Throughout this last decade, user feedback has developed into an indispensable tool 
not only for consumers, but also for tourism service providers and operators who can 
align their products and services to better meet consumer expectations. In the sphere of 
travel and tourism, user-generated ratings and reviews on digital platforms have become a 
central part in the information, selection and decision processes of visitors when choosing 
places to visit, to stay or to eat.

Although there is no consolidated international data on the subject, several studies give 
an idea of the potential influence of ratings and reviews in consumer behaviour. According 
to a European Commission study 82% of respondents read consumer reviews before 
shopping.1 A survey completed by Australian consumers suggests that 40% ‘always’ or 
‘often’ used online reviews to assess a customer service, and that consumers were more 
influenced by negative than positive reviews.2

Presently, millions of user reviews related to travel are available online. TripAdvisor alone 
has reached overall 435 million travel related reviews and opinions covering 6.8 million 
accommodations, restaurants and attractions.3 Yelp, for instance, counts with overall 115 
million reviews of local businesses worldwide.

1 Study on the coverage, functioning and consumer use of comparison tools and third-party verification 
schemes for such tools (European Commission, ECME Consortium and Deloitte, 2013)

2 Queensland Government, Australia - A step-by-step guide to managing negative online reviews 
https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managing-online-customer-
reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews 

3 Data from Q3 2016

https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managing-online-customer-reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews
https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managing-online-customer-reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews


Recommendations by the World Committee on Tourism Ethics

With regard to the type of feedback that users can find on travel-related digital platforms, 
a distinction should be made between: 

(a) “reviews” which generally include more qualitative comments and descriptions, 
and 

(b) “ratings” which usually feature more structured or quantitative rankings 
corresponding to various categories and degrees of satisfaction of the user that 
can be part of a review. 

Digital platforms which provide travel-related content generated directly by users can be 
a very useful source of information for consumers. This is not only true for the above-
mentioned review sites such as TripAdvisor and Yelp, that are known amongst others for 
their user-generated content concerning destinations, attractions and businesses, but also 
for websites traditionally known as booking engines, such as Booking.com, Airbnb.com or 
Thefork.com, which have reviews integrated in their presentation of properties, restaurants 
and other amenities. 

However, there are controversies about the veracity of some reviews. Occasionally, tourism 
service providers claim to have been subject to unfounded negative ratings or to cases of 
blackmailing by consumers, who threaten to write a negative review unless a demand for 
refund or freebees is met. Conversely, consumers have also reported cases of unfounded 
positive ratings of services. “Consumer Alerts”4 posted by the platform Yelp illustrate for 
instance cases where strong evidence was found of business listings that were caught 
trying to buy off better reviews. Although these events might be relativly rare in consideration 
of the hundreds of millions of published reviews, they warrant attention.

Whatever the type and form of user-generated information, the content of the reviews and 
ratings published on digital platforms has to be honest and trustworthy so as to ensure 
that consumers can rely on them when researching and planning their travels.

The World Committee on Tourism Ethics has elaborated the present Recommendations 
with a view to encourage the responsible use of ratings and reviews on digital platforms 
related to the tourism sector. 

The recommendations are addressed to the three main groups of stakeholders directly 
involved in this digital process, namely: 

(a) digital platforms (operators); 
(b) service providers (businesses listed on these platforms); and 
(c) users (consumers). 

4 Yelp Consumer Alerts: Know Before You Spend (2016): https://www.yelpblog.com/2016/05/68746

https://www.yelpblog.com/2016/05/68746
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A. Recommendations 
for digital platforms

Digital platforms that incorporate reviews and ratings for the products and services they list 
should take measures to ensure the accuracy, reliability and credibility of the information 
offered. Digital platforms should undertake all reasonable measures to ensure that any 
review posted reflects real user opinions, findings and experiences.

The business model promoted by these digital platforms is based largely in sharing advice 
among a community. Providing user information publicly online involves a certain deal of 
trust, therefore the veracity of the information offered is essential for the integrity, reputation 
and good functioning of this type of platforms. 

To facilitate the gathering of useful feedback, platforms should adopt guidelines providing 
principles and clear recommendations on the collection, moderation and publication of 
online reviews. Those guidelines should be easily available online for users and service 
providers and in several languages. 

Whilst it is not always easy to verify the authenticity of user generated content, the digital 
platform should have quality control systems and processes in order to ensure that the 
content is clear, accurate and truthful. 
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To this end, digital platforms should:

(a) When getting the information,
• Make sure to have the correct identification of businesses listed on the platform.
• Include a mechanism that enables service providers to flag or correct factual 

information that is mistaken and/or complement with additional information.
• Allow service providers to reply online (publicly or privately) to reviews they get from 

the users.
• Take reasonable steps to ensure that reviews reflect authentic consumer 

experiences.

(b) When displaying information,
• Make sure the information is displayed as clearly as possible for users to understand.
• Detail the criteria used to provide the listing of services displayed on the platform.
• Post all positive and negative reviews or clearly point out the criteria used to publish 

reviews.
• Have quality control mechanisms in place to go through reviews, publish them 

once checks are complete and avoid unjustified delays in publishing the reviews.

(c) When dealing with possible misuse, 
• Have mechanisms and policies in place to detect fake reviews and to deal with 

blackmailing if reported by service providers or users. Provide clear information 
about the existence of these mechanisms.

• Have easily identifiable and reachable contact details of the platform’s customer 
service and have user-friendly procedures to file and process complaints.
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B. Recommendations 
for service providers

Service providers must be aware of the fact that user-generated content is present in 
most, if not all of the tourism related digital platforms, and that it is there to stay. They 
should know that user-generated content may have an impact, either positive of negative, 
on a company’s reputation. Companies are therefore encouraged to find the best ways of 
benefitting from the large amounts of feedback and information directly provided by their 
consumers.

For hoteliers, destination managers, restaurant owners, transporters and other stakeholders 
of the tourism sector, it is essential to grasp the online interactive technology in order be 
able to address the issues raised by the user and to improve the products and services 
they market so as to align their business closer to consumer expectations.
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To be in a position to better deal with consumers’ reviews and ratings on digital platforms, 
companies, through their owners, managers and staff, should:

(a) In general terms,
• Regularly monitor digital platforms where the company is listed and make sure that 

the information displayed about their products and services is accurate and up-to-
date.

• Clearly label advertisements as paid-for promotion in order to differentiate them 
from the online listing of regular services, ratings and reviews.

• Ensure that staff is trained to deal with ratings and reviews, is aware of any conflict 
of interest and understands the importance of providing honest information. 

• Remember that reviews and ratings offer providers a valuable user feedback; 
hence companies should encourage clients to comment on their experience freely 
and honestly. 

• Bear in mind that the large majority of reviews are unproblematic, either positive or 
negative; both tend to be well-founded.

(b) When dealing with controversial reviews, 
• Gather information about the complaints that triggered the negative reviews and 

write, without delay, honest and informative replies that are useful to consumers in 
general.

• Contact the site hosting the content in case of suspicion of fake reviews.

(c)  In any case, 
• Refrain from bribing or buying off clients in exchange for reviews.
• Never write reviews about their own products or those of other competitive 

businesses nor encourage friends and relatives to do the same.
• Make sure that their external marketing or communication agencies do not issue 

fake reviews in order to increase the amount of positive feedback for the company, 
and never commission any individual or organization to create fake reviews on their 
behalf.
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C. Recommendations 
for users (consumers)

Today’s travellers participate actively in developing the content of digital platforms and 
interact with other users online. The vast majority of them not only consider digital platforms 
as an essential source of information when planning a trip, but are also heavily influenced 
by peer reviews in their choice of accommodation.1

Given the growth of user-generated content on digital platforms and the increasing weight 
consumers attach to these, ratings can have an impact on a company’s reputation, 
whether positive or negative. Similarly, consumer reviews also create certain expectations 
and could cause disappointment to those who read and rely upon other users’ reviews if 
not used properly.

Hence, the importance of responsible behaviour by users, in particular with regard to the 
provision of genuine and accurate online reviews that can be useful to others.2 In this 
respect, users of digital platforms should:

1 The Impact of Online Content on European Tourism 2013, p. 23; Cox et al. 2008, p. 12
2 See as an example TripAdvisor guide:  

https://www.tripadvisor.com/TripNews-a_ctr.reviewerguideEN

https://www.tripadvisor.com/TripNews-a_ctr.reviewerguideEN
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(a) When entering a review or rating, 
• Write honest and balanced reviews based on recent personal experience and 

include information related to the service or business that can be useful to other 
users.

• Not accept gifts or money in exchange for a favorable review or threaten suppliers 
with a bad review in exchange of favors.

• If an issue with a product or service arises, try to address it with the supplier first, 
best when it actually occurs as reviews are not meant for complaints afterwards. 
Of course, the way in which any eventual complaint has been dealt with might 
carry weight in the subsequent review.

• Avoid including in the review personal attacks to staff or the owner of the business.

(b) When using reviews and ratings to choose a destination 
or to select products and services,

• Browse through several reviews in different web portals, when searching to book a 
service, so as to get a broader picture of what to expect.

• Remember that not all visitors have the same needs and preferences. Reviews and 
ratings can give a direction but it is up to the users to decide what suits them best.

• Also remember that some platforms enable users to sort the reviews based on 
categories that might be important to a given traveler (family travel, business travel, 
reviews about the swimming pool, etc.).

• Decide what aspect of the product is more important to him or her (location, price, 
facilities, noise, breakfast, etc.) and pay special attention to it. It is useful to consider 
the overall rating, but also the rating by category and read a few of the reviews to 
get a better and more balanced idea.
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In case of 
conflict

It is important to note that reviews and ratings are not certifications of any kind; therefore 
they cannot be used as a basis for a refund or claim, unless there is a specific marketing 
policy followed by the digital platform or service provider in this respect.

In turn, what can be used as a basis of a claim is the violation of the privacy and / or 
consumer protection limits set out in the competent legislation. Consequently, all 
stakeholders, issuing, hosting or commenting on reviews and ratings should be aware of 
the legal boundaries.

When conflicts arise between stakeholders, it is important to act in a responsible manner 
and to follow legal counsel, when necessary.
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A.	 Conflicts	between	digital	platforms	and	service	providers

When observing possible irregularities on ratings and reviews by a service provider, a digital 
platform should:

• Take the necessary steps to communicate the issue to the appropriate party and 
delete all the information that appears suspicious in accordance with the national 
law;

• Ensure, as much as possible, that users are aware of the issue to prevent deceit;
• Evaluate whether to report the case and collaborate with the competent authorities 

when it may contravene the law.

When a service provider believes that a digital platform is not performing adequately, it 
should:

• Check the content policy used by the platform;
• Evaluate beforehand how the issue affects the reputation of the service provider;
• Contact the digital platform to inform about the issue, primarily by using any specific 

complaints reporting mechanisms made available by the digital platform;
• If necessary, seek legal advice to guide the next steps.

B.	 Conflicts	between	users	and	service	providers	 
or digital platforms

It is important to remember that reviews and ratings are not a formal complaint mechanism. 
In case of conflict with a service provider or digital platform, the user should carry out one 
or more of the following actions as applicable to the case:

• Contact the service provider or platform to inform about the problem and aim at 
finding a negotiated solution;

• Issue a formal complaint, remembering to keep any evidence that could support 
the claim (invoices, contracts, etc.);

• If the issue is related to privacy or consumer protection rights, the user should 
seek legal advice and, if needed, report it to the competent consumer protection 
authorities.

Conversely, when facing a conflict with a user, a service provider or digital platform should 
carry out one or more of the following actions as applicable to the case:

• Aim at solving the problem directly with the user in a friendly manner;
• Inform users about the possibility of issuing a formal complaint;
• Be aware of the legal boundaries and make them clear also to the users so as to 

make sure that privacy is protected at all times.
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