
 
 

 

A/22/16 rev.2 
Madrid, 23 August 2017 
Original: English 

 

 

 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 من جدول األعمال المؤقت 16البند 

 
 
 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

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 

 اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة أو اعتماد  إقرار

 . مة أوًلا  مقدَّ

ا (XXI)668عمًلا بقرار الجمعية العامة   نفَّذ، بالتعاون مع ، أنشأ أمين عام منظمة السياحة العالمية فريقاا عامًلا خاصا 1.

اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة، مراجعة تفصيلية إلجراءات وتبعات اعتماد مشروع اتفاقية إطارية آلداب السياحة 

نة العالمية آلداب السياحة. ا إلى المدوَّ  استنادا

ة في القرار نفسه، يُرفَع ال  ا مع الرغبة التي عبَّرت عنها الجمعية العامَّ نّص المنقَّح التفاقية منظمة السياحة انسجاما 2.

العالمية اإلطارية آلداب السياحة بموجب هذه الوثيقة إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية للنظر فيه واحتمال إقراره أو 

 اعتماده.

حة العالمية، أعدَّت بالنظر إلى أنَّ هذه االتفاقية ستشكِّل االتفاقية الدولية األولى التي تُعتَمد تحت رعاية منظمة السيا  3.

ة لهذا الغرض. وقد وافق المجلس التنفيذي على هذه المبادئ التوجيهية في دورته  أمانة المنظمة مبادئ توجيهية خاصَّ

 .CE/DEC/7(CV)) 105الـ

ة بالنظر في اعتماد االتفاقية اإلطارية آلداب  105كذلك األمر، أوصت الدورة   للمجلس التنفيذي، الجمعية العامَّ 4.

السياحة، مع التذكير بأنَّه في حال االعتماد، تبقى لألعضاء حرية الموافقة أو االنضمام أو القبول أو التصديق على االتفاقية 

(CE/DEC/7(CV). 

ر نفسه، قد أيَّد توصية الفريق العامل المعني باالتفاقية اإلطارية يُشا  ا إلى أنَّ المجلس التنفيذي، وفي المقرَّ ر أيضا 5.

نة في المواد آلداب السياحة بضرورة تجنّب إدخال أي تغيير على نّص المدّونة العالمية آلداب السيا  12إلى  4حة، المتضمَّ

 من مشروع نّص االتفاقية.

 مضمون االتفاقية اإلطارية آلداب السياحة ثانيًا. 

. وخًلل هذه االجتماعات، 2016دولة، ثًلثة اجتماعاٍت منذ إنشائه في بداية  36عقد الفريق العامل، المؤلَّف من   6.

ةا على التفاقية اإلطارية آلداب السياحةاخضع مشروع النّص، الذي يندرج حالياا تحت عنوان  ، لمراجعٍة تفصيلية لكل مادَّ

 حدة.

نة العالمية آلداب السياحة. وبغية تأطير   بُنيَت االتفاقية اإلطارية آلداب السياحة حول المبادئ األساسية التسعة للمدوَّ 7.

 من األحكام.هذه المبادئ ضمن الهيكلية التقليدية للمعاهدات الدولية، جرى تكييف العديد 

نة العالمية آلداب السياحة، على الرغم من تحديثها بما يتوافق مع السياق الدولي  (أ ) تسترشد ديباجة النّص بالمدوَّ
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 الحالي والغرض من االتفاقية المقترحة.

د سياق النّص من خًلل تفنيد المصطلحات  يتضمَّن (ب ) ة التي تحدِّ الجزء األول من االتفاقية األحكام العامَّ

 الرئيسية، وهدف ونطاق أحكام االتفاقية، وكذلك وسائل التطبيق.

س الجزء الثاني للمبادئ األخًلقية في السياحة، التي تشكِّل العمود الفقري لًلتفاقية. (ج )  يُكرَّ

الخاص باللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة والية واختصاص وتركيبة وعمل هذا  يستعرض الجزء الثالث (د )

ة لمنظمة السياحة العالمية في إطار االتفاقية.  الجهاز الفرعي التابع للجمعية العامَّ

ة بالمعاهدات الدولية، حيث يتناول الجزء ال (ه ) ة خاصَّ ا عامَّ ن الجزآن األخيران من االتفاقية أحكاما رابع يتضمَّ

ا مؤتمر الدول األطراف، في حين يُدِرج الجزء الخامس األحكام الختامية التي تنظِّم إجراءات التوقيع  تحديدا

 والتصديق والقبول والموافقة واالنضمام.

ر  (و ) إنَّ البروتوكول االختياري الُملَحق باالتفاقية هو صّك مستقل تستطيع الدول األطراف في االتفاقية أن تقرِّ

ة بتفسير أو تطبيق االتفاقية.  التصديق أ ن آلية توفيق طوعية خاصَّ  و عدم التصديق عليه؛ كما أنَّه يتضمَّ

ة ثالثًا.   اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامَّ

ة مدعوة إلى أن:  .8 الجمعية العامَّ

ا لوضع اللمسات األخيرة على نّص االتفاقية  تأخذ في االعتبار (أ ) صة، المعيَّنة خصيصا نقاشات اللجنة المخصَّ

ة للجمعية العامة؛  خًلل االجتماعات على هامش الجلسات العامَّ

 

وأن تنظر في النّص النهائي لًلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة كما هو مرفوع من قبل اللجنة المخصَّصة  (ب )

 المحتمل.إلقراره أو اعتماده 
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 االتفاقية اإلطارية آلداب السياحة المرفق:

 *2017أيَّار/مايو  13*نسخة 

 
 مشروع االتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة

 

 

 نحن األطراف المتعاقدة السامية،

 

 واالزدهار والسًلم الدولي والتفاهم االقتصادية التنميةفي تطوير السياحة وتنميتها من أجل المساهمة في  إذ نرغب

أو  للجميع دونما تمييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، وتوفيرها والحريات اإلنسان لحقوق العالمي واالحترام
الدين، أو الرأي سياسيّاا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو  أو اللون، أو الجنس، أو اللغة،
 المولد، أو أي وضع آخر،

 

أنَّ السياحة تملك القدرة على المساهمة بشكٍل مباشر أو غير مباشر في أهداف التنمية المستدامة الواردة ضمن  وإذ ندرك
ا على مستوى النمو االقتصادي الشامل والمستدام، وأنماط االستهًلك 2030خطة التنمية المستدامة لعام  ، وخصوصا

 لمحيطات والموارد البحرية،واإلنتاج المستدامة، واالستخدام المستدام ل
 

ا  ينتمون ونساء رجالٍ  بين ال وساطة فيه، وعفوي مباشر تواصل من تحدثه ما خًلل من بأنَّ السياحة، وإذ نؤمن إيماناا راسخا

عة إلى ثقافات  شعوب بين والتفاهم الصداقة لبناء وعامًلا  السًلم لتعزيز حقيقية قوة تمثل مختلفة، حياة أساليب ويتبعون متنوِّ

 العالم،
 

دته مستدامة، بطريقةٍ  الفقر ومكافحة االقتصادية والتنمية البيئة حماية بين منطق التوفيق وانسجاماا مع  المتحدة األمم كما حدَّ

الذي اعُتِمَد في  21 القرن أعمال جدول في وُترِجم ،1992 العام في جانيرو دي ريو في انعقدت التي األرض" في "قمة
ا في جوهانسبرغ في تلك المناسبة،  )ريو  2012وريو في  2002وأعيد التأكيد عليه في قمتي األرض اللتين انعقدتا الحقا

+20،) 
 

 للنشاط المنظور المستقبل في تحقيقه يتوقع الذي أو الماضي في تحقق الذي والمستمر السريع النمو الحسبان في نأخذ وإذ

السياحية  والقطاعات الصحية، وللمنتجات أو الدينية أو الثقافية أو التجارية أو الترفيهية لألغراض ذلك كان سواء السياحي،
 في والمجتمع واالقتصاد البيئة على سلبيا، أم إيجابيا كان سواء النمو، لهذا الشديد والتأثير األخرى ذات االهتمام الخاص،

 الدولية، والتبادالت العًلقات على وكذلك األصليين، والسكان المحلية المجتمعات وعلى والمستقبلة، المولدة الدول من كل
 

 الترفيه في الفراغ وقت استخدام في فرد كل حق إطار في الجميع، متناول في تكون ومستدامة مسؤولة سياحة لتنشيط وسعيا

 لمجتمعاتها، كافة الشعوب تختاره ما احترام مع السفر، أو
 

لها  يخضع التي الشروط في المطرد التحرر تتعارض مع ال والمستدامة المسؤولة السياحة بأن راسخ اقتناع من وانطًلقا
 بقواعد وااللتزام المبادئ من عدد احترام شريطة وذلك ظلها، في القطاع هذا مشاريع تعمل والتي توفير السلع والخدمات،

 العالمية التجارة على االنفتاح وبين االقتصادية،والتنمية  البيئة بين ما السياق هذا في التوفيق الممكن من وبأن معينة،

 والثقافية، االجتماعية الهوية وحماية
 

 وإقليمية وطنية سلطات من السياحة، تنمية في المصلحة أصحاب جميع على تقع النهج لهذا وفقا أنه االعتبار في نأخذ وإذ
 المتصلة الهيئات أنواع وكافة الحكومية، غير والمنظمات القطاع، هذا في والعاملين أعمال، ومؤسسات ومشاريع ومحلية،

 مسؤوليات أنفسهم، بما في ذلك المتنزهين، والسياح اإلعًلم ووسائل المضيفة، المحلية المجتمعات وكذلك السياحة، بقطاع

 في سيُسهِم منهم كل وواجبات حقوق تدوين وأن للسياحة، والمجتمعية الفردية التنمية حيث من مترابطة، كانت وإن مختلفة

 الهدف، هذا تحقيق
 

ا، تتشاطر كلٌّ من الدولة والشركات مسؤولية النهوض بحماية حقوق اإلنسان  وإذ نشّدد على أّنه، وفي قطاع السياحة أيضا
واحترامها في سياق األنشطة التجارية، وفق ما تنّص عليه المبادئ التوجيهية المتعّلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

 . 2011حزيران/يونيو  16المؤّرخ  17/4م المّتحدة باإلجماع بموجب قراره التي اعتمدها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألم
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الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية )الُمشار  1999للعام  [A/RES/406(XIII)]القرار وإذ نستذكر
نة العالمية ألخًل  قيات السياحة،إليها في ما يلي بـ"المنظمة"( والذي اعتمدت بموجبه رسمياا المدوَّ

 

الذي عبَّرت بموجبه الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية عن  2015للعام  [A/RES/668(XXI)] القرار وإذ نستذكر
نة العالمية ألخًلقيات السياحة إلى معاهدةٍ ملزِمة قانونياا من أجل تعزيز فعاليتها على المستويَْين  رغبتها في تحويل المدوَّ

 الدولي والوطني،
 

بموجب القرار  2001أنَّ اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة )الُمشار إليها في ما يلي بـ"اللجنة"(، الُمنشأة في  وإذ نلحظ
[A/RES/438(XIV)]،هي هيئة فرعية تابة للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ، 
 

ما يلي بـ"االتفاقية"( ستساهم في دعم التقدم نحو سياحةٍ أكثر استدامةا بأنَّ هذه االتفاقية اإلطارية )الُمشار إليها في  وإذ نؤمن
نة العالمية ألخًلقيات السياحة،  وأخًلقيةا كما تشير المدوَّ

 
، بغية توفير آلية لفّض  وإذ نعتزم ا قانونياا منفصًلا ومستقًلا دعم هذه االتفاقية اإلطارية ببروتوكول اختياري يشّكُل صكا

ه وترسِّخ االلتزام بالمبادئ األخًلقية من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، المنازعات، بحيث  توجِّ
 

نة العالمية ألخًلقيات السياحة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة  وإذ نستند إلى رات المتصلة بتطبيق المدوَّ القرارات والمقرَّ
 والمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية،

 
صة تابعة لألمم المتحدة، ودولها األعضاء يسترشدون في  كيد علىوإذ نعيد التأ أنَّ منظمة السياحة العالمية، كوكالة متخصِّ

 أنشطتهم بميثاق األمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة عموماا،
 

 قد اتفقنا على ما يلي:
 

 

 أحكام عاّمة

 

 1المادَّة 
 

 1تعاريف
 

 ألغراض هذه االتفاقية، تنطبق التعاريف التالية ما لم يُذَكر خًلف ذلك في أحكام محدَّدة:

 

 أدناه. 12إلى  4هي المبادئ الملحوظة في هذه االتفاقية ضمن المواد  المبادئ األخًلقية للسياحة (أ )

ا أو متنزهين. السياحة  (ب )  هي أنشطة الزوار، أكانوا سيّاحا

، تشمل المبيت، إلى وجهٍة رئيسية خارج بيئته المعتادة، ألقل من عام، ألي غرٍض هو شخٌص يقوم برحلةٍ  السائح  (ج )

رئيسي )العمل التجاري أو الترفيه أو لغرٍض شخصي آخر( بخًلف أن يستخدمه كيان مقيم في البلد أو المكان 

 الذي يزوره.

ه المعتادة. ألغراض هذه االتفاقية، هو شخٌص يقوم برحلٍة، ال تشمل المبيت، إلى وجهٍة رئيسية خارج بيئت المتنزه (د )

ا.  تعتبر أي إشارٍة إلى السياح إشارةا إلى المتنزهين أيضا

هم:أصحاب المصلحة في التنمية السياحية  (ه )
2

 

(i) الحكومات الوطنية؛ 

(ii) ا في شؤون السياحة؛ دا ا محدَّ  الحكومات المحلية التي تملك اختصاصا

(iii) السياحية، بما في ذلك الرابطات الراعية لها؛ المؤسَّسات والشركات 

                                            
1
 .2008التعاريف مستمدة من التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة. األمم المتحدة،  

2
ا إلى القرار   ، الذي اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بموجبه ملحق مشروع 2003، بكين، الصين، A/RES/469(XV)استنادا

نة العالمية ألخًلقيات السياحة.  بروتوكول التنفيذ المتصل بتطبيق وتفسير المدوَّ
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(iv) المؤسَّسات المعنية بتمويل المشاريع السياحية؛ 

(v) العاملون والمهنيون المختصون في قطاع السياحة؛ 

(vi) الموظفون في قطاع السياحة ونقاباتهم؛ 

(vii) السيّاح والمتنزهون؛ 

(viii)  ممثليهم؛السكان المحليون والمجتمعات المضيفة في المقاصد السياحية من خًلل 

(ix)  سائر األشخاص المعنويِّين والطبيعيِّين المعنيين بالتنمية السياحية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

صة بالسياحة والمنخرطة مباشرةا في المشاريع السياحية وتوريد الخدمات السياحية.  المتخصِّ

 الموارد السياحية هي: (و )

(i) الموارد الطبيعية 

(ii)  المادية منها وغير المادية( المعالم التراثية الثقافية( 

 التي لها القدرة على استقطاب السياح. 

 

 2المادَّة 
 

 الهدف والنطاق
 

تهدف هذه االتفاقية إلى دعم السياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع من خًلل االلتزام بالمبادئ  (1)

 األخًلقية للسياحة.

)ه(، 1تنطبق هذه االتفاقية على جميع أصحاب المصلحة المعنيِّين بالتنمية السياحية، وفقاا لمضمون المادة  (2)

 على مستوى احترام المبادئ األخًلقية للسياحة.

 

 3المادَّة 
 

 وسائل التنفيذ
 

انين تسهر الدول األطراف على دعم السياحة المسؤولة والمستدامة عن طريق وضع سياساٍت واعتماد قو (1)

 وأنظمة تنسجم مع المبادئ األخًلقية للسياحة الملحوظة ضمن هذه الوثيقة.

تحترم الدول األطراف وتدعم المبادئ األخًلقية للسياحة، وال سيَّما من خًلل تشجيع المؤسَّسات  (2)

نات السلوك أو والهيئات السياحية على تجسيد هذه المبادئ ضمن صكوكها التعاقدية، واإلشارة إليها بشكٍل خاص في مدوّ 

 القواعد المعنية المتبعة لديها.

ا إلى اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحية بشأن اعتماد  (3) ترفع الدول األطراف بصورٍة دورية تقريرا

 السياسات والقوانين واألنظمة الوطنية المنسجمة مع المبادئ األخًلقية للسياحة وتطبيقها الفّعال.

ا في البروتوكول االختياري لًلتفاقية اإلطارية بشأن آداب  تقوم الدول األطراف، التي (4) هي أطراف أيضا

 السياحة، بالترويج آللية التوفيق الواردة ضمن البروتوكول االختياري على مستوى المؤسَّسات والهيئات السياحية. 

 المبادئ األخالقية للسياحة

 4المادَّة 

 إسهام السياحة في التفاهم واالحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات

 تنوع واحترام التسامح إضافة إلى البشر، بين عليها األخًلقية المتعارف القيم وتعزيز التفاهم يشكل (1)

 السياحية التنمية في المصلحة ألصحاب ينبغي لها. لذا ونتيجة المسؤولة للسياحة أساسا واألخًلقية، والفلسفية العقائد الدينية
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 األصليون والسكان األقليات فيها بما الشعوب، لكافة والثقافية االجتماعية والعادات التقاليد مراعاة أنفسهم وللسائحين

 .بقيمتها واالعتراف

ويحترم  المضيفة والدول وتقاليد األقاليم خصائص مع ينسجم على نحو السياحية باألنشطة القيام ينبغي (2)

 .وعاداتها وأعرافها قوانينها

وأن  يزورونهم الذين السائحين محلياا على بالسياحة والمشتغلين المجتمعات المضيفة تتعّرف أن ينبغي (3)

ا وتوقعاتهم، وأذواقهم أساليب حياتهم على تتعّرف وأن تحترمهم  حسن في بالسياحة يسهم المشتغلين وتدريب بأّن تعليم علما

 .بهم قالًلئ النحو على السائحين استقبال

ا أن تولي وعليها السائحين وممتلكاتهم، حماية العامة السلطات على (4) ا اهتماما السائحين  لسًلمة خاصا

 على المعلومات الحصول وسائل استخدام أن تسهّل عليها كما للخطر، تعرضهم يسهل فيه الذي وضعهم بحكم األجانب

 عمليات أو أو اعتداءات هجمات أية بشدة تدان أن كما ينبغيإليها.  يحتاجون التي والتأمين والمساعدة واألمن والوقاية

متعمد  تخريب ألي بالنسبة الوطنية، وكذلك للقوانين وفقا بشدة، عليها والمعاقبة بها المشتغلين أو تهديد للسياحة أو خطف

 .الطبيعي أو التراث الثقافي لعناصر أو السياحية للمرافق

 لقوانين الدولة وفقاا إجرامياا يعد فعل أي إجرامي أو فعل أي ارتكاب عدم أثناء سفرهم للسائحين ينبغي (5)

 يحدث أن يحتمل مؤذ أو أو عدائي أنه المحليون يعتبر السكان سلوك أي اتباع عن أن يمتنعوا وينبغي يزورونها، التي

ا اآلثار  أو األسلحة أو المشروعة بالمخدرات غير االتجار أنواع كل كذلك عن االمتناع لهم وينبغي بالبيئة المحلية، أضرارا

 الوطنية. التشريعات بمقتضى المحظورة أو الخطرة المنتجات والمواد أو المحمية األنواع أو

 يجب كما يعتزمون زيارتها، التي الدول على خصائص التعرف مسؤولية السائحين، قبل المغادرة، على (6)

والتصرف  المعتاد، إقامتهم خارج مكان إلى سفرهم عند موجودة قد تكون التي واألمنية الصحية مراعاة المخاطر عليهم

 .األدنى حدها إلى المخاطر تلك تقليل من تمّكنهم بطريقة تجاهها

 5المادَّة 

 

 السياحة كأداة للرقي الفردي والجماعي
 

 ينبغي لذا والطبيعة، الثقافة سبيًلا إلى وبكونه والرياضة بالراحة واالستجمام عادة السياحي النشاط يرتبط (1)

هذا  ممارسة وعند والجماعي؛ المستوى الفردي على للرقي متميزة وسيلة وممارستها أنها لها التخطيط في أن يراعى

 الشعوب بين القائمة االختًلفات على والتسامح والتعّرف للتعلم له مثيل ال السياحة عنصرا تصبح متفتحة بعقلية النشاط

 بينها. فيما والتنوع والثقافات

 خصوصا اإلنسان، وتعزيز حقوق والمرأة الرجل بين السياحية المساواة األنشطة تراعي أن غيينب (2)

 ذوي اإلعاقاتاألشخاص و األطفال والشيوخ سيما ال لألخطار، قابلية للتعرض األكثر للمجموعات الحقوق الفردية

 األصليين. العرقية والسكان واألقليات

األساسية  األهداف مع االستغًلل الجنسي، خصوصا األشكال، شكل من بأي البشر استغًلل يتعارض (3)

 من قوة بكل هذا االستغًلل محاربة الدولي، للقانون األطفال. وينبغي، وفقا استهدف سيما إذا ال لها إنكارا ويعد للسياحة،

 ينتمي إليها التي والدول المضيفة من الدول لكل الوطنية التشريعات تعاقب عليه وأن المعنية، الدول جميع التعاون بين خًلل

 بالخارج. حدثت قد لو كانت حتى األعمال هذه مرتكبو

ا بوجٍه خاص، والتبادل التعليم والصحية وألغراض الدينية لألغراض السفر يُعد   (4)  الثقافي واللغوي مفيدا

 يستحق التشجيع. وهو

التبادالت السياحية وجدواها  بأهمية بيانا التعليمية تتضمن المناهج أن على التشجيع أيضا ينبغي (5)

 مخاطرها.  بيان عن فضًل والثقافية، االقتصادية واالجتماعية
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6المادَّة   

 السياحة عاملٌ للتنمية المستدامة

 نمّو اقتصادي تحقيق بقصد البيئة الطبيعية، حماية السياحية التنمية المصلحة في أصحاب لجميع ينبغي (1)

 عادلة. بصورة القادمة واألجيال الحالي وتطلعات الجيل احتياجات تلبية يتجه نحو ومستدام متواصل

 أشكال التنمية لكافة والتشجيع إعطاء األولوية والمحلية الوطنية واإلقليمية العامة للسلطات ينبغي (2)

 اإلمكان بقدر وأن تتجنب والطاقة، المياه والقيمة، خصوصا الموارد الطبيعية الشحيحة إلى صون تؤدي التي السياحية

 .النفايات يخلف الذي اإلنتاج

اإلجازات  عن ينجم ما والمكان، خصوصا الزمان حيث من تدفقات السياح توزيع على العمل ينبغي (3)

 المفيد أثره البيئة ويعزز على السياحي النشاط يخفف ضغط أفضل توازن إلى المدارس، والتوصل وعطًلت األجر مدفوعة

 المحلي. واالقتصاد السياحية الصناعات على

حماية  ضرورة السياحية برمجة األنشطة وفي للسياحة البنية األساسية تصميم في يراعى أن ينبغي (4)

 كما للخطر، معرضة من أنواع البرية الحياة في ما البيولوجي وحماية والتنوع البيئية من النظم المؤلف الطبيعي التراث

 األنشطة على حدود وقيود فرض يتقبلوا أن المشتغلين بالسياحة، سيما ال التنمية السياحية، في المصلحة ينبغي ألصحاب

 في القطبية أو أو الصحراوية مثل المناطق خاصة حساسية ذات في مناطق تتم هذه كانت إذا والسيما يقومون بها، التي

 الطبيعية المحميات إليجاد ئمةمناطق مًل وهي الرطبة، أو األراضي االستوائية والغابات والمناطق الساحلية الجبال أعالي

 .محمية مناطق أو

به،  والنهوض السياحي إثراء المستوى في يسهمان البيئية الطبيعة والسياحة سياحة أن به المسلم من (5)

 .للمواقع االستيعابية للطاقة وحمايتهما المحليين الطبيعي وللسكان للتراث احترامهما بشرط

 7المادَّة 

 

 السياحة كمستخدم لتراث اإلنسانية الثقافي وكمساهم في تعزيزه

 

 في أراضيها الموارد تلك تقع للمجتمعات التي المشترك؛ تراث البشرية من جزء السياحية الموارد (1)

 الصدد. هذا في وواجباتها الخاصة حقوقها

 والثقافي الفني واألثري التراث باحترام نحو يسمح على السياحية السياسات والنشاطات تنفيذ ينبغي (2)

 والمتاحف واألماكن المقدسة التاريخية األبنية خاصة لحفظ عناية بذل ينبغي القادمة، كما لألجيال ونقله والمحافظة عليه

 على الجمهور تشجيع إطًلع أيضا وينبغي للزيارات السياحية. اإلمكان بقدر مع تهيئتها والتاريخية األثرية وكذلك المواقع

 إخًلل الدينية، دون المباني وكذلك حقوق مالكيها، احترام مع خاصة، ذات الملكية التاريخية واألبنية الثقافية الممتلكات

 فيها. للعبادة العادية باالحتياجات

 على منها أو جزء التاريخية، واألبنية المواقع الثقافية زيارة عن المالية الناتجة الموارد استخدام ينبغي (3)

 التراث. هذا وتزيين وتنمية حفظ وصون في األقل،

 بأن والتراث الشعبي والحرف للمنتجات الثقافية يسمح بأسلوب النشاط السياحي تخطيط يتم أن ينبغي (4)

 .التدهور واالبتذال إلى بها يؤدي أن بدال من وتزدهر تبقى

 8المادَّة 

 

 السياحة نشاط نافع للدول والمجتمعات المحلية المضيفة
 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية المنافع السياحية وفي األنشطة في المحليون السكان يشارك أن ينبغي (1)

 مباشرة. وغير مباشرة عمل فرص من توجده فيما خصوصا عنها، الناجمة

 ويلبي المضيفة األقاليم سكان معيشة رفع مستوى في يسهم بأسلوب السياحية السياسات تطبيق ينبغي (2)
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 إلى تشغيلها وأسلوب اإلقامة وأماكن للمنتجعات السياحية والمعماري التخطيطي النهج يهدف أن ينبغي ومن ثم احتياجاتهم،

 العاملة للقوى المهارات تساوي حالة في وإعطاء األولوية المحلي، واالجتماعي االقتصادي النسيج في بقدر اإلمكان دمجها

 المحلية.

 والجبلية الريفية واألقاليم والجزر الساحلية المناطق تعترض التي للمشاكل خاصة عناية توجيه ينبغي (3)

 التقليدية. االقتصادية تقلص النشاطات مواجهة في للتنمية نادرة فرصة لها بالنسبة السياحة والتي تمثل التأثر شديدة

 السلطات عن الصادرة للقوانين الذين يخضعون منهم، المستثمرين سيما ال بالسياحة، للمشتغلين ينبغي (4)

 بيانات تقديم لهم ينبغي كما الطبيعي، البيئة ومحيطها على التنموية مشاريعهم أثر عن دراسات يقوموا بإجراء أن العامة،

 هذه مضمون حول المعنيين السكان مع الحوار المتوقعة، وتعميق وتأثيراتها المستقبلية برامجهم عن واضحة وموضوعية

 .البرامج

 9المادَّة 

 

 التنمية السياحيةالتزامات أصحاب المصلحة في 
 

 يقصدونها التي األماكن عن للسائحين موضوعية وصادقة معلومات بتوفير بالسياحة المشتغلون يلتزم (1)

 مفهومة عمًلئهم على المقترحة التعاقد أن شروط من التأكد لهم ينبغي كما .وإقامتهم واستقبالهم ظروف سفرهم وعن

 حالة في يدفعونه الذي بتقديمها، وبالتعويض المالي يلتزمون التي الخدمات وجودة وأسعار بطبيعة فيما يتعلق وواضحة

 من جانبهم. بالتعاقد اإلخًلل

 بأمن باالهتمام العامة السلطات مع عليهم، وبالتعاون األمر توقف طالما بالسياحة، المشتغلون يلتزم (2)

 وجود من التأكد لهم ينبغي كما لهم، الذي يقدم الطعام وسًلمة صحتهم وحماية الحوادث من السائحين ووقايتهم وسًلمة

 ودفع التعويض الوطنية القوانين تنص عليه الذي باإلبًلغ االلتزام قبول عليهم أن كما للتأمين والمساعدة، مناسبة أنظمة

 التعاقدية. بالتزاماتهم الوفاء عدم حالة في العادل

 إشباع في للمساهمة وسعهم في مايبذلوا  أن عليهم، األمر توقف طالما بالسياحة، للمشتغلين ينبغي (3)

 رحلتهم. الدينية أثناء شعائرهم لممارسة لهم الفرصة وإتاحة السائحين والروحية لدى الثقافية الرغبات

 المعنيين المهنيين مع المضيفة، وبالتعاون والدول المصدرة الدول في العامة للسلطات ينبغي  (4)

 .رحلتهم نظمت التي إفًلس الشركة حالة في بًلدهم إلى السائحين إلعادة الًلزمة وجود اآلليات من التأكد واتحاداتهم،

 حتى أو الصعبة، بالظروف في األزمات خصوصا مواطنيها الحق )والواجب( بإعًلم للحكومات (5)

 مبالغة دون المعلومات هذه مثل مسؤولية إصدار عليها تقع ولكن .الخارج إلى سفرهم أثناء المحتمل مواجهتها بالمخاطر

 ينبغي نفسها. لذا الدولة في منظمي الرحًلت وبمصالح المضيفة الدول في السياحة بقطاع يضر مبرر له ال نحو على فيها

 التي للتوصيات ينبغي كما قبل إصدارها، بها المعنيين والمهنيين المضيفة الدول سلطات مع إرشادات السفر فحوى مناقشة

 كما فعًل، األمن إلى تفتقر الجغرافية التي المنطقة على تقتصر وأن القائم الموقف خطورة بدقة مع تتناسب أن تتضمنها

 طبيعتها. إلى األمور عودة فور اإلرشادات هذه مثل إلغاء أو تعديل ينبغي

 فيها بما اإلعًلم، وسائط من وغيرها شؤون السفر، في المتخصصة الصحافة سيما ال ، للصحافة ينبغي (6)

 الحركة تدفق على تؤثر قد التي األحداث والمواقف عن صادقة معلومات تنشر أن الحديثة، االتصال اإللكترونية وسائط

 تكنولوجيا تطوير ينبغي كما .الخدمات السياحية لمستهلكي وصحيحة دقيقة معلومات تقدم أن وعليها أيضا السياحية،

 السياحة تشجيع عدم اإلعًلم وسائل على الغرض، وينبغي هذا أجل من الستخدامها الحديثة والتجارة اإللكترونية االتصال

 كانت. طريقة بأي الجنسية

 10المادَّة 

 الحق في السياحة

 

 واالستمتاع الكوكب هذا موارد اكتشاف التطلع إلى في بالحق المساواة قدم على العالم سكان جميع يتمتع (1)

 الطرق أفضل أحد تعد والدولية الداخلية في السياحة والمتزايدة المكثفة المشاركة أن كما وشخصية؛ بصورة مباشرة بها

 .أمامها وضع المعوقات ينبغي وال الفراغ، أوقات في المطرد النمو من الممكنة لًلستفادة
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 من ذلك يشمله بما والترفيه، الراحة في مًلزما للحق باعتباره السياحة في الجميع حق إلى النظر ينبغي (2)

 المادة عليه نصت ما وهو األجر، دورية مدفوعة إجازات على الحصول في والحق العمل، ساعات معقول لعدد حد وضع

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الدولي للحقوق العهد ( من7) والمادة اإلنسان، لحقوق اإلعًلن العالمي من 24

 تسهل التي الجماعية، السياحة سيما ال السياحة االجتماعية، تنمية على العامة السلطات تساعد أن ينبغي (3)

 .اإلجازات من واالنتفاع والسفر الترفيه إمكانية من بدرجة كبيرة

األشخاص ذوي  وسياحة السن، والطلبة وكبار الشباب وسياحة العائلية السياحة وتسهيل تشجيع ينبغي (4)

 .اإلعاقات

 11المادَّة 

 

 حرية تنقل السياح
 

 أوطانهم داخل التنقل بحرية الوطني، والتشريع القانون الدولي لقواعد وفقا السائحون، يتمتع أن ينبغي (1)

 لهم يسمح أن ينبغي كما .اإلنسان لحقوق اإلعًلن العالمي من 13 المادة عليه تنص بما عمًل أخرى، إلى ومن دولة

 في تمييز ودون فيها مبالغ دون التعرض إلجراءات والثقافية السياحية المواقع وبلوغ واإلقامة، العبور إلى أماكن بالوصول

 .المعاملة

الوسائل  وكذلك خارجية، أو داخلية كانت سواء االتصال المتاحة وسائل من أي استخدام للسائحين يحق (2)

 االتصال حرية لهم تكفل أن ينبغي كما .المحلية اإلدارية والقانونية والصّحية الخدمات على للحصول والميسرة السريعة

 .السارية الدولية لًلتفاقيات وفقا القنصليين لبلدانهم بالممثلين

البيانات  بسرية يتعلق فيما يزورونها التي الدولة المقررة لمواطني الحقوق بنفس التمتع للسائحين يحق (3)

 .إلكترونيا البيانات هذه يتم تخزين عندما وبخاصة بهم، المتعلقة والمعلومات الشخصية

 ناتجة أو الدولة اختصاص من كانت الحدود، سواء بعبور المتعلقة اإلدارية اإلجراءات تتماشى أن ينبغي (4)

 السفر حرية كفالة إلى السعي مع بقدر اإلمكان - والجمركية الصحية اإلجراءات أو التأشيرات مثل -دولية  اتفاقات عن

 تلك لتبسيط الدول مجموعات بين التي تبرم االتفاقيات تشجيع ينبغي كما .ممكن حد أقصى إلى بالسياحة الدولية واالنتفاع

 وتضر السياحة قطاع تعوق الضرائب والرسوم التي تصحيح أو إلغاء على تدريجيا والعمل والتنسيق بينها، اإلجراءات

 .المنافسة على بقدرتها

 ألسفارهم والًلزمة للتحويل القابلة العمًلت مالية من مخصصات على بالحصول للسياح يسمح أن ينبغي (5)

 .بذلك يسمح لدولهم الوضع االقتصادي دام ما

  12المادَّة  

 

 حقوق العاملين وأصحاب العمل في صناعات السياحة
 

 المتصلة بها، والنشاطات السياحة صناعة في وأصحاب العمل للعاملين األساسية الحقوق ضمان ينبغي (1)

للعقبات  نظرا وذلك خاص، بشكل المضيفة والدول المنشأ من دول بكل والمحلية الوطنية السلطات إشراف تحت وذلك

األحوال  أغلب في عليهم يتعين التي والمرونة العالمي لصناعاتهم، والبعد لنشاطهم الموسمية الطبيعة عن الناجمة الخاصة

 .عملهم طبيعة بحكم مراعاتها

 أن يكونوا قادرين على ذات الصلة السياحة واألنشطة صناعات وأصحاب العمل في ينبغي للعاملين (2)

 من الحد ينبغي كما .كافية اجتماعية حماية يحصلوا على أن وينبغي مناسبين، مستمر وتدريب أولي على تدريب الحصول

 عناية بتوجيه تسمح القطاع في الموسميين خاصة للعمال مكانة إعطاء وينبغي اإلمكان، بقدر الوظيفي انعدام االستقرار

 .االجتماعي وضعهم خاصة لضمان

 بنشاط بالقيام الضرورية، اإلمكانات والمهارات لديه اعتباري، أو شخص طبيعي ألي السماح ينبغي (3)

 في يعملون الذين سيما ال للمقاولين والمستثمرين، يسمح أن وينبغي القائمة، الوطنية للقوانين السياحة وفقا مجال في مهني

 .اإلدارية أو لقانونيةا القيود من بأقل قدر السياحي، القطاع الى بالدخول الحجم ومتوسطة المشاريع الصغيرة مجال
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 في السياحة تنمية قطاع دعم في البلدان المختلفة، من والعاملين لإلداريين الخبرة تبادل عمليات تسهم (4)

 .المعنية واالتفاقات الدولية الوطنية القوانين إطار في اإلمكان بقدر هذه العمليات مثل تيسير الضروري من لذا العالم،

 تحقيقا وذلك أحيانا، فيها توجد قد التي مراكز القوة تستغل أال الجنسيات متعددة السياحية للشركات ينبغي (5)

 لنقل أدوات إلى التحول تتجنب أن تلك الشركات وعلى الديناميكي؛ ونموها الدولية المبادالت الًلزم لتطوير للتضامن

 من به تتمتع ما مقابل وعليها، المضيفة. على المجتمعات مصطنعة بصورة نفسها تفرض التي الثقافية واالجتماعية النماذج

 التي البًلد اقتصاد في مساهمتها تقليص عدم والعمل على المحلية، التنمية في تشارك أن والتجارة، في االستثمار حرية

 .منها االستيراد أو في األصلية بلدانها إلى أرباحها استعادة في المبالغة طريق بها عن تعمل

 التنمية في تسهمان والمستقبلة المصدرة الدول مشاريع بين متوازنة عًلقات وإقامة الشراكة إن (6)

 .عادال توزيعا نموها منافع توزيع وفي للسياحة المستدامة

 اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة

 

 13المادَّة 

 

 الوالية

 

فرعية تابعة للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.  إنَّ اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة هي هيئة (1)

نة العالمية ألخًلقيات السياحة، تكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة  ومن دون المساس بالوظائف التي تؤديها في ما يتعلق بالمدوَّ

 مؤتمر الدول األطراف. يعهد بها إليهاتطبيق أحكام هذه االتفاقية وتنفيذ أي مهام أخرى 

 

د اللجنة  (2)  رفع ومراجعة تقارير الدول األطراف. طرائقتحدِّ

 

ا  (3) يرفعه األمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى عن تنفيذ وتفسير االتّفاقية تعتمد اللجنة كّل سنتين تقريرا

 الجمعية العامة للمنظّمة وإلى مؤتمر الدول األطراف في هذه االتفاقية.

 

ا، حيثما أمكن (4) ، أن تقوم مقام آلية توفيٍق بين الدول األطراف وسائر أصحاب المصلحة يجوز للجنة أيضا

 المعنيِّين بالتنمية السياحية وفقاا للبروتوكول االختياري الُمرفق باالتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة.

 

 14المادَّة 

 

 التركيبة

 

د الجمعية العامة للمنظمة، بالتعاون مع مؤتمر الدول األطراف، (1) تركيبة اللجنة وطرائق تسمية وتعيين  تُحدِّ

 أعضائها بما يضمن استقًلليتهم وحيادهم.

 

تنتخب الجمعية العامة للمنظمة، بالتعاون مع مؤتمر الدول األطراف، أعضاء اللجنة مع إيًلء االعتبار  (2)

 الًلزم للتوازن بين الجنسين والتمثيل اإلقليمي والقطاعي المنصف.

 

 15المادَّة 

 عمل اللجنة

 

ضع أمين عام المنظمة بتصّرف اللجنة فريق العمل المطلوب والموارد المالية الًلزمة ألداء وظائفها. ي (1)

 وتُدَرج النفقات الًلزمة لضمان سير عمل اللجنة ضمن ميزانية المنظّمة بموافقة الجمعية العامة. 

 

الداخلي الخاص. ويُحال نّص النظام إلى مؤتمر الدول األطراف والجمعية العامة  تعتمد اللجنة نظامها (2)

 للمنظمة للنظر واالطًلع.
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 مؤتمر الدول األطراف

 

 16المادَّة 

 

 التركيبة والمسؤوليات
 

ة لهذه االتفاقية ويتألف من ممثلين عن جميع الدول األطراف. (1)  يشكِّل مؤتمر الدول األطراف الهيئة العامَّ

يلتئم مؤتمر الدول األطراف في دوراٍت عادية كل سنتين بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة لمنظمة  (2)

ر ذلك أو إذا ما تلقى أمين عام منظمة السياحة  السياحة العالمية. ويجوز أن يلتئم المؤتمر في دوراٍت استثنائية إذا ما قرَّ

 على األقل.العالمية طلباا بهذا الخصوص من ثلث الدول األطراف 

 يُشتَرط لتحقيق النصاب في اجتماعات مؤتمر الدول األطراف حضور غالبية الدول األعضاء.  (3)

 يعتمد مؤتمر الدول األطراف نظامه الداخلي الخاص والتعديًلت ذات الصلة. (4)

 يؤدي مؤتمر الدول األطراف، من جملة أمور، الوظائف التالية: (5)

تفاقية والبروتوكول االختياري لًلتفاقية اإلطارية بشأن النظر في واعتماد التعديًلت على هذه اال (أ )
 آداب السياحة حيثما انطبق ذلك؛

اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ هذه االتفاقية؛ واتخاذ أي تدابير أخرى قد يعتبرها ضرورية   (ب )
 لدعم أهداف هذه االتفاقية.

ها اللجنة العالمية المعنية إقرار المبادئ التوجيهية العملية لتنفيذ وتطبيق أحكام اال (ج ) ّتفاقية، التي ُتِعدَّ
 بآداب السياحة بناءا على طلبه. 

 

يجوز لمؤتمر الدول األطراف أن يدعو مراقبين لحضور اجتماعاته. يكون قبول المراقبين ومشاركتهم  (6)

ا للنظام الداخلي للدول األطراف.  خاضعا

 

لزم األمر، لتغطية أّي نفقات متّصلة بتطبيق يجوز لمؤتمر الدول األطراف أن ينشئ صندوقاا، إذا  (7)

االتفاقية وال تؤّمنها منظّمة السياحة العالمية، مع تحديد المساهمة التي يتعيّن أن تقّدمها كّل دولة من الدول األطراف في هذه 

 االتفاقية.

17المادَّة   

 األمانة

 

 األطراف حسب المقتضى. تؤّمن أمانة منظمة السياحة العالمية الدعم اإلداري لمؤتمر الدول

 

 أحكام ختامية
 

 18المادَّة 

 

 التوقيع

 

تُفتَح هذه االتفاقية للتوقيع عليها من قبل كل الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية وكل الدول األعضاء في األمم 

ة لمنظمة السياحة العالمية، وبعد ذلك في مقّر المنظمة في مدريد حتى  المتحدة في الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

 ]التاريخ[. 
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 19المادَّة 
 

 أو االنضماماإلقرار التصديق أو القبول أو 
 

ا وثائق التصديق  اإلقرارتخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو  (1) أو االنضمام إليها من قبل الدول. أمَّ

 واالنضمام فتوَدع لدى األمين العام لمنظمة السياحة العالمية.اإلقرار والقبول و

 

 يُقبل بأي تحفظات على أي مادة من مواد هذه االتفاقية. ال (2)

 

20المادَّة   

 بدء النفاذ

 

تدخل هذه االتفاقية حيّز النفاذ في اليوم الثًلثين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو  (1)

 اإلقرار أو االنضمام.

 

إلى كل دولٍة طرف تخوض عملية التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، بعد إيداع الوثيقة  بالنسبة (2)

العاشرة للتصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، تصبح االتفاقية نافذة في اليوم الثًلثين التالي لتاريخ إيداع الدولة 

 الطرف لوثائقها. 

 

 21المادَّة 

 تعديل االتفاقية
 

 ألي دولة طرف اقتراح تعديًلت على هذه االتفاقية. يحقّ  (1)

 

ا على  (2) يُرَسل نص أي تعديٍل مقتَرح من قبل أمين عام المنظمة إلى جميع الدول األطراف قبل تسعين يوما

 األقل من تاريخ افتتاح دورة مؤتمر الدول األطراف.

 

قترعين، وتُحال من قبل أمين عام تُعتَمد التعديًلت بأصوات غالبية الثلثين من األطراف الحاضرين والم (3)

 المنظمة إلى الدول األطراف للتصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.

 

ة بالتعديًلت لدى أمين عام منظمة  (4) توَدع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام الخاصَّ

 السياحة العالمية. 

 

التنفيذ، بالنسبة إلى تلك الدول األطراف التي قامت  حيِّز 3تدخل التعديًلت المعتمدة وفقاا للفقرة  (5)

بالتصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام إلى تلك التعديًلت، في اليوم الثًلثين الذي يلي تاريخ استًلم أمين عام المنظمة 

ة بخمسة دول أطراف على األقل. بعد ذ لك، تدخل التعديًلت حيّز وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام الخاصَّ

 النفاذ بالنسبة إلى أي دولة طرف أخرى في اليوم الثًلثين الذي يلي تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف وثائقها.

 

لت. (6)  بعد دخول تعديًلت االتفاقية حيِّز التنفيذ، تصبح أي دولة طرف جديدة طرفاا في االتفاقية كما ُعدِّ

 

 22المادَّة 

 النقض

 

هذه االتفاقية سارية ألجٍل غير ُمحدَّد، غير أنَّ ألي دولة طرف الحق في نقضها في أي وقٍت من  تبقى (1)

األوقات بموجب إشعاٍر خطي. توَدع وثيقة النقض لدى أمين عام منظمة السياحة العالمية. وبعد سنة واحدة من تاريخ إيداع 

طرف الطالبة للنقض، ولكنَّها تبقى نافذة بالنسبة إلى الدول وثيقة النقض، يبطل سريان االتفاقية بالنسبة إلى الدولة ال

 األطراف األخرى. 

 

ال يؤثر النقض على االلتزامات المالية المتبقية المحتملة للدولة الطرف الطالبة للنقض، كما أنَّ أي طلٍب  (2)

ازعات يبقى سارياا بالنسبة إلى الدولة قد قُدِّم للحصول على معلومات أو مساعدة، أو أي إجراء قد أطلِق للتسوية السلمية للمن
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 الطالبة للنقض.

 

 23المادَّة 
 

 تسوية المنازعات
 

إنَّ أي نزاٍع قد ينشأ بين الدول األطراف على خلفية تطبيق أو تفسير هذه االتفاقية يُعالج عن طريق القنوات  

رها الدول الدبلوماسية، أو في حال فشلت هذه األخيرة، فعن طريق أي وسيلة أخرى من  وسائل التسوية السلمية التي تقرِّ

 األطراف المعنية، بما في ذلك آلية التوفيق الملحوظة في البروتوكول االختياري.

 

24المادَّة   

 النصوص األصلية 
 

 تعتبر النصوص العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية لهذه االتفاقية متساوية في حجيتها القانونية.

 

 25المادَّة 

 

 اإليداع
 

 يكون أمين عام منظمة السياحة العالمية الجهة الوديعة لهذه االتفاقية. (1)

 

ا مصدقة طبق األصل إلى كل دولة من الدول األطراف الموقعة. (2) م أمين عام المنظمة نُسخا  يقدِّ

 

لوثائق التصديق يعلم أمين عام المنظمة الدول األطراف بكل ما يتصل باالتفاقية من تواقيع، وإيداٍع  (3)

 والقبول واإلقرار واالنضمام، وتعديًلٍت ونقض.

 

 26المادَّة 

 التسجيل
 

ا مع المادة  ل هذه االتفاقية لدى األمين العام لألمم المتحدة من قبل أمين  102انسجاما من ميثاق األمم المتحدة، تُسجَّ

 عام منظمة السياحة العالمية.

 

 إثباتاا لما تقدَّم، قام الموقِّعون أدناه، المفوضون حسب األصول لهذا الغرض، بالتوقيع على االتفاقية.

رت في الزمان والمكان  ُحرِّ
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 بروتوكول اختياري 
 

 نحن األطراف المتعاقدة السامية،

 

االتفاقية اإلطارية بشأن آداب السياحة )الُمشار إليها في ما يلي بـ"االتفاقية"( كإطارٍ مرجعي أساسي لتنمية  أبرمنا وقد
 السياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع،

 

ل أحياناا بشكٍل جّدي اآلثار اإليجابية للقطاع على مستو وإذ ندرك ى التنمية أنَّ المنازعات في قطاع السياحة يمكن أن تعطِّ
 الثقافية واالقتصادية المتناغمة والدفع بالسًلم واالزدهار،-االجتماعية

 

إلى دعم االتفاقية بصّك قانوني منفصل ومستقّل يوّفر آليةا لفّض المنازعات، قادرة على توجيه ودعم تطبيق  وإذ نسعى
 المبادئ األخًلقية من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيِّين،

 

ع  ميع األطراف على السعي إلى معالجة كل المنازعات بطريقةٍ سلمية قبل اللجوء إلى التقاضي،ج وإذ نشجِّ
 

 اتفقنا على ما يلي:

 

تقوم اللجنة العالمية المعنية بآداب السياحة )الُمشار إليها في ما يلي بـ"اللجنة"( مقام آلية توفيٍق مستقلة وطوعية في  .1

في هذا البروتوكول أو أصحاب المصلحة في التنمية السياحية ضمن الحدود أي منازعٍة قد تنشأ بين الدول األطراف 

 أدناه، في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق االتفاقية. 2الملحوظة في الفقرة 

دولتين أو أكثر من الدول األطراف في هذا البروتوكول، أو بين يمكن أن تُحال إلى اللجنة أّي منازعٍة تنشأ بين  .2

 أكثر من أصحاب المصلحة. دولٍة طرف وواحٍد أو

في الحالة التي يتفق فيها األطراف على رفع المنازعة أمام اللجنة، يتعيَّن عليهم تقديم إفاداٍت خطية مرفقة بكل  .3

رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة فرعية من ثًلثة أعضاء تكون مسؤولة  الوثائق واألدلة األخرى الضرورية، إلى

ا للتسوية.  عن النظر في المنازعة ووضع توصياٍت مناسبة تشكل أساسا

كما من أجل اعتماد توصياٍت ذات صلة، يجوز للجنة الفرعية أن تطلب من األطراف توفير معلومات إضافية،  .4

ل أطراف المنازعة النفقات الًلزمة المترتبة يجوز لها أن تستمع إليهم ن زوالا عند طلبهم إذا ما رأت في األمر فائدة. يتحمَّ

ر مثول أحد األطراف أمام اللجنة، على الرغم من حصوله على فرصٍة معقولة  على إجراءات التوفيق. يُشار إلى أنَّ تعذ 

 للمثول، ال يمنع اللجنة الفرعية من اعتماد توصياتها.

اللجنة توصيات اللجنة الفرعية في غضون ثًلثة أشهر من تاريخ إحالة المنازعة إليها ما ال يتفق األطراف تعلن  .5

على خًلف ذلك. ويبلِّغ أطراف المنازعة رئيس اللجنة بأي تسويٍة يتّم التوصل إليها على أساس التوصيات وبأي إجراٍء يُتخذ 

 لتنفيذ هذه التسوية.

تفاق على شروط التسوية النهائية في غضون شهرين من تاريخ إعًلن اللجنة عن في حال فشل األطراف في اال .6

ة للجنة.   التوصيات، يجوز لألطراف بشكٍل مستقٍل أو مشترك إحالة المنازعة إلى جلسٍة عامَّ

ا يتم إبًلغه إلى أطراف المنازعة، ونشره للعامة إذا ما قبل األطراف بذل .7 ة للجنة قرارا ك. وإذا تعتمد الجلسة العامَّ

وافق أطراف المنازعة على القرار المعتمد، يكون عليهم المباشرة بتطبيقه في أسرع وقٍت ممكن، وتوفير معلوماٍت في 

 الوقت المناسب إلى رئيس اللجنة حول اإلجراءات المتخذة لتطبيق القرار اآلنف الذكر.

إلى االتفاقية، أو في أي تاريٍخ الحق، أن  يجوز للدولة الطرف، عند التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام .8

تعلن في ما يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقوم بااللتزام نفسه، أنَّها تقبل بإلزامية القرار الصادر عن اللجنة في أي منازعٍة 

 يغطيها هذا البروتوكول ولم يتّم التوصل فيها لتسويٍة وفقاا للفقرة الرابعة.

ا يعطي يجوز للمؤسَّسات والشركات ال .9 سياحية، وكذلك الرابطات ذات الصلة، أن تضيف إلى وثائقها التعاقدية بندا

 صفة اإللزام للقرارات الصادرة عن اللجنة في عًلقاتهم مع األطراف المتعاقدة. 
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كمة باستثناء الحاالت التي تُقدَّم فيها عناصر جديدة إليها، ال تنظر اللجنة في مسائل سبقت معالجتها )مبدأ عدم المحا .10

 مرتين بالتهمة نفسها(، وهي تعلم أطراف المتنازعة بهذا األمر.

يُفتَح هذا البروتوكول أمام الدول األطراف في االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام. تسري قواعد  .11

ًلزمة. ال تنطبق األحكام التعديل أو النقض الخاصة باالتفاقية على هذا البروتوكول مع إجراء التغييرات والتعديًلت ال

من االتفاقية على هذا البروتوكول. يشكِّل البروتوكول ملحقاا لًلتفاقية بالنسبة إلى الدول التي  19.2الواردة ضمن المادة 

 صدقت أو قبلت أو أقرت أو انضمت إليها.

ا فورياا لهذا البروتوكول. يصبح النقض ساري المفعول بعد س .12 نٍة من استًلم وثيقة يشكِّل نقض االتفاقية نقضا

النقض. ولكْن، تبقى الدول األطراف التي تنقض البروتوكول ُملزمةا بأحكامه في ما يتعلق بأي نزاٍع يمكن أن يكون قد أحيل 

 إلى اللجنة قبل نهاية فترة السنة المذكورة أعًله.

الثانية من وثائق التصديق أو القبول أو يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ في اليوم الثًلثين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة  .13

 اإلقرار أو االنضمام.

بالنسبة إلى كل دولٍة طرف تصدِّق أو تقبل أو تقّر أو تنضم إلى البروتوكول بعد إيداع الوثيقة الثانية من وثائق  .14

تالي إليداع الدولة الطرف التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ في اليوم الثًلثين ال

 المعنية وثيقة التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام الخاصة بها.

 

 إثباتاا لما تقدَّم، قام الموقِّعون أدناه، المفوضون حسب األصول لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 

ر في الزمان والمكان  ُحرِّ
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EXPLANATORY NOTE 

ADOPTION OF  

THE UNWTO FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM ETHICS  

AND SUBSEQUENT STEPS FOR ITS ENTRY INTO FORCE3 

 
I. Introduction 

The present Note has been prepared by the Office of the Legal Counsel of UNWTO to help member 
States understand the procedure following the possible adoption of the draft UNWTO Framework 
Convention on Tourism Ethics by the General Assembly and the process by which member States may 
become legally bound to the Convention.  

 II. Adoption of the Convention 

The draft text of the Convention on Tourism Ethics will be submitted to the 22nd session of UNWTO 
General Assembly for discussion, consideration and eventual adoption. The process of finalization and 
possible adoption of the text of the Framework Convention on Tourism Ethics is described in the 
“Special Guidelines prepared by UNWTO Secretariat for the adoption of draft UNWTO Conventions” 
(annexed to the present document), endorsed by the Executive Council at its last session in Madrid, 
Spain (decision 7(CV)), which will be submitted at the beginning of the 22nd session of the General 
Assembly for approval.  
 
As duly explained in Section 3 of the above mentioned Guidelines, an Ad Hoc Committee composed of 
member States will be established by the General Assembly to prepare the final text of the Convention 
in the five official languages of UNWTO.4 Once the Ad Hoc Committee finalizes the text, the Convention 
will be submitted as a whole in the five official languages to the General Assembly for adoption.   
 
Under international law, the adoption of a Convention is the formal act by which the form and content of 
a proposed treaty text are established5. The Framework Convention on Tourism Ethics is being 
negotiated within the framework of the UNWTO. Accordingly, it will be adopted by a resolution of its 
representative organ6, the UNWTO General Assembly. The General Assembly, at its plenary session, 
will adopt the text of the Convention by consensus, or by two-thirds vote, if a Full member so requires.7   
 
Should the text submitted for final adoption by the plenary of the General Assembly, only be available in 
English, only this version will be considered by the General Assembly for approval. If approved, the 

                                            
3
 This note has been prepared by the Office of the Legal Counsel of UNWTO with the available information, 

particularly with regard to the practice of the United Nations, to guide representatives of States in the adoption of 
the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics and its subsequent steps.  It does not claim to be exhaustive 
and does not represent an official interpretation of the practice of the United Nations.   
4
 Please note that for language versions to be considered as authentic, they need to be adopted at the same time by the 

same organ. 
5
 Glossary. UN Treaty Collection. 

6
 Glossary. UN Treaty Collection. 

7
 Special Guidelines prepared by UNWTO Secretariat for the adoption of draft UNWTO Conventions”, Section 3.(5). Based 

on Article 9.2 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969., which provides: “The adoption of the text or a treaty 
at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same 
majority they shall decide to apply a different rule”. 
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English version will be subsequently submitted to a Plenipotentiary Conference, for adoption in the five 
official languages.  
 

 Who can participate in the adoption of the Convention at the 22nd session of the General 

Assembly? 

In accordance with Article 7 of the Vienna Convention of the Law of the Treaties of 19868, the following 
persons are entitled to participate in the adoption of the text of a treaty: 
 

(a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs; 

(b) representatives accredited by States to an international conference, for the purpose of 

adopting the text of a treaty between States and international organizations;  

(c) representatives accredited by States to an international organization or one of its organs, for 

the purpose of adopting the text of a treaty in that organization or organ; 

(d) heads of permanent missions to an international organization, for the purpose of adopting 

the text of a treaty between the accrediting States and that organization. 

Thus, delegations of Member States holding credentials to participate in the deliberations of and to vote 
in the 22nd session of UNWTO General Assembly, in accordance with its Rules of Procedure, and 
Heads of the permanent missions to UNWTO are entitled to adopt the text of the Convention on 
Tourism Ethics by virtue of their functions and without having to produce full powers specifically for this 
purpose.   
 
A model of credentials for the General Assembly can be found on the information note for the 22nd 
session of the General Assembly in: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a22_00_information_note1_rev_en.pdf  
 
In this regard, please also note that individuals wishing to participate in the Ad Hoc Committee in 
representation of their country, will be required to present valid credentials, either by being included in 
the credentials of their country to the General Assembly or by presenting a document signed by the 
competent authority of their country designating them as their country´s representatives in the Ad Hoc 
Committee.  
 

 What are the obligations for Member States upon adoption of the Convention by the 

General Assembly? 

The eventual adoption of the text by the General Assembly will not imply in any way an immediate 
obligation for the member States to comply with the provisions of the Convention. 
 
The adoption of the Convention will only imply that the text has been authenticated, meaning that the 
text of the Convention is established as authentic and definitive and that member States cannot 
unilaterally change its provisions.   
 
Accordingly, if a final text is adopted by the General Assembly, it will be up for any member State, if it so 
wishes and in accordance with its own constitutional provisions and practice, to undertake the 

                                            
8
 Vienna Convention on the Law of the Treaties between States and International Organizations or between International 

Organizations, 1986. 
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subsequent legal steps to express its consent to be bound by the Convention. 
 
III. Signature of the Convention 
 
Once adopted by the General Assembly and authenticated in the five official languages of the 
Organization, the Secretariat will prepare the texts as adopted by the Assembly. Subsequently, the 
Framework Convention on Tourism Ethics will be open for signature by States for a period of one year 
at UNWTO Headquarters, in accordance with Article 18 of the draft Framework Convention. Signature is 
usually (but not necessarily) the first step for a State to become party to a treaty.  
 
Signature does not establish the consent to be bound by a treaty.  It merely indicates the State’s 
political intention to examine the treaty domestically and to take steps to express its consent to be 
bound by the treaty at a later date.  
 
The UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics provides for signature, subject to ratification, 
acceptance or approval – also called “simple signature”. In such a case, signature does not impose on 
States binding obligations under the treaty. 
 
The Framework Convention on Tourism Ethics specifies in its article 18 the place and the period of time 
where signatures are to be affixed, as follows: 
 

(1) The present Convention shall be open for signature by all Member States of the 

UNWTO and all Member States of the United Nations at the twenty-second 

session of the General Assembly of the UNWTO, and thereafter at the 

Headquarters of the UNWTO in Madrid until [1 year].  

In case it is not possible for the Secretariat to prepare the text of the Convention for signature in 
Chengdu due to time constrains, the Secretariat would propose the following wording for current article 
18 of the draft Convention:  
 

(1)  The present Convention shall be open for signature by all Member 
States of the UNWTO and all Member States of the United Nations at the 
Headquarters of the UNWTO in Madrid from 16 October 2017 to 15 October 
2018. 
 

Once the time limit of one year has elapsed, it will be no longer possible to sign the Convention. Should 
this be the case, States do not lose the right to become party to the Convention and may still express 
their consent to be bound by the Framework Convention at a later stage, using the procedure detailed in 
section IV(ii) of this report. 
 

 Who can sign the Convention? 

Particular attention shall be drawn to the authorities entitled to sign to the Convention on behalf of the 
State. Unlike adoption, only Heads of State, Heads of Government or Ministers for Foreign Affairs – also 
called “qualified authorities”9 - may, by virtue of their functions, sign a treaty on behalf of the State 
without an instrument of full powers. Any person other than these qualified authorities must be in 
possession of a valid instrument of full powers to sign a treaty on behalf of the State.  
 
"Full powers" means a document emanating from the competent authority of a State designating a 

                                            
9
 The actual title of these qualified authorities may differ according to States` legislation or constitutions. 
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person or persons to represent the state for signing a given treaty, expressing the consent of a state to 
be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to that treaty. 
 
In the present case, full powers will give the authority to a specified representative to sign the 
Framework Convention on behalf of the State. It should be stressed that Ministries of Tourism, heads of 
diplomatic missions and representatives accredited by States to UNWTO or representatives with valid 
credentials to participate in the 22nd session of UNWTO General Assembly may also need a valid 
instrument of full powers to sign the Convention.  
 
There is no specific form for an instrument of full powers, but it has to include the following content: 
 

1. Signature by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs 

or a person acting, ad interim, in one of the above positions; 

2. Title of the treaty; 

3. Express authorization to sign the treaty or undertake the treaty action concerned; 

4. Full name and title of the person duly authorized to sign; 

5. Date and place of signature of the instrument of full powers; and 

6. Official seal. This is optional and cannot replace the signature of one of the three 

authorities of State. 

 
A model instrument of full powers will be facilitated to all interested States once the Convention 
is open for signature.  
 

 What are the obligations of States upon signature? 

A State does not take on any positive legal obligations under the treaty upon signature.  
 
Signature does not create a binding obligation for the signatory State but does indicate its political 
willingness to continue the treaty-making process and to express its consent to be bound by the treaty 
at a later date through the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 
Nonetheless, signature creates an obligation for a signatory State to refrain in good faith from acts that 
would defeat the object and the purpose of the treaty, until such State makes its intention clear not to 
become party to the treaty10 . 
 
IV. Ratification, acceptance, approval or accession of the Convention 
 
In order to become a party to a treaty, a State must express its consent to be bound by the treaty 
through the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession.  
 
Accordingly, the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics provides in its article 19 that: 
 

(1) The present Convention is subject to ratification, acceptance, approval or accession by 
States. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with 
the Secretary-General of the UNWTO. 
 

The deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-
General of UNWTO binds the State concerned internationally.  

                                            
10 Article 18 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969  
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While having the same legal effect (expressing the consent to be bound by a treaty), in practice, these 
instruments differ in their procedure. 
 
IV. (i) Ratification , acceptance or approval11 
 
Ratification, acceptance or approval are preceded by signature. Most multilateral treaties, including the 
UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics, expressly provide for signature subject to 
ratification, acceptance and approval.  
 
Unlike signature, there is no time limit within which a State is requested to ratify, accept or approve a 
treaty which has been signed. 
 
Ratification, acceptance or approval normally follows the signature of the treaty, although the two acts 
can take place together. 
 

 Who can deposit an instrument of ratification, acceptance or approval? 

Only Heads of State, Heads of Government or Ministers for Foreign Affairs – the so-called “qualified 
authorities” - may sign an instrument of ratification, acceptance or approval on behalf of the State 
without an instrument of full powers. All other individuals must be in possession of a valid instrument of 
full powers issued for that purpose by the above-mentioned authorities. 
 
There is no mandated form for the instrument of ratification, acceptance or approval, but it must include 
the following elements: 
 

1. Title, date and place of conclusion of the treaty concerned;  

2. Full name and title of the person signing the instrument, i.e., the Head of State, Head of 

Government or Minister for Foreign Affairs or any other person acting in such a position 

for the time being or with full powers;  

3. An unambiguous expression of the intent of the Government, on behalf of the State, to 

consider itself bound by the treaty and to undertake faithfully to observe and implement 

its provisions;  

4. Date and place where the instrument was issued; and  

5. Signature of the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs (the 

official seal only is not adequate) or any other person acting in such a position for the 

time being or with full powers. 

 
A model instrument of ratification, acceptance or approval will be facilitated to all interested States once 
the Convention is open to signature and ratification.   
 

 What are the obligations for States upon ratification, acceptance or approval?: 

Ratification, acceptance or approval of a treaty expresses States’ consent to be bound by that treaty at 
the international level. It indicates to the international community a State’s definitive commitment to 
undertake the rights and obligations under the treaty. 
 

                                            
11

 Article 14 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969 
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Please note that ratification, acceptance and approval of a treaty have the same legal effects. Each 
State uses a different terminology depending on its national legislation. For the purpose of this note, 
please note that ratification, acceptance and approval are used interchangeably to denote a 
States´consent to be bound by that treaty. 
 
Once a State has expressed its consent to be bound through the deposit of an instrument of ratification, 
its international responsibility is engaged. This does not necessarily imply the submission of the State to 
the treaty’s obligations because the treaty only acquires binding force when it enters into force (see 
below in section V of this document). 
 
As mentioned above, ratification preceded by signature allows States time to seek the required approval 
for the treaty at the national level and to enact the necessary legislation to give effect to that treaty. 
 
In this respect, it should be pointed out that ratification at the international level, which expresses 
State’s consent to be bound by treaty internationally, differs from ratification at national level, which a 
State may be required to undertake in accordance with its constitutional provisions prior to undertaking 
the legal obligations at the international level. Ratification at national level refers to the act of the 
competent body, usually the national parliament, which approves the treaty and authorizes the 
competent body to perform international ratification. Thus, the effective date of ratification is the date of 
the deposit of the instrument of ratification with the depositary and not the date of the national decision 
to ratify the Convention. 
 
Please note that at the time of ratification of the Convention, States can also, if they wish to do so, ratify 
the Optional Protocol. Please note that the Optional Protocol is an independent legal instrument, whose 
ratification is not mandatory. It supplements the Convention with a procedure to resolve disputes arising 
out of the application and interpretation of the Convention in a peaceful manner before resorting to 
litigation. 
 
For more information on the internal procedures for the ratification of the Convention and for the deposit 
of an instrument of ratification, acceptance, or approval, States should consult their internal legal 
services, as the applicable legislation and practice may vary from a country to another. IV. (ii) 
Accession12 
 
Per contra, accession is not preceded by signature and requires only one step, namely the deposit of an 
instrument of accession. It has the same legal effect as ratification, acceptance and approval. 
 
It is generally used by States wishing to express their consent to be bound when, for various reasons, 
they are unable to sign the treaty within the time limit allowed for signature (one year in this case from 
the moment of adoption) or when domestic conditions prevent them from signing the Treaty.  
 
Unlike signature, there is no time limit for accession. 
 
The Framework Convention on Tourism Ethics permits accession without explicitly specifying when the 
action may be undertaken. In this respect, the text of the Convention shall be interpreted in the sense 
that accession is permitted from the day after the closure for signature, that is, one year after the date of 
adoption of the Convention. 
  

                                            
12

 Article 15 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 
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 Who can deposit an instrument of accession? 

For the deposit of an instrument of accession the same rules of ratification, acceptance and approval 
apply, as duly described above. 
 

 What are the obligations of  States upon accession:? 

Accession has the same legal effect as ratification, acceptance and approval: that is expressing the 
consent to be bound by the treaty at the international level, therefore, the same obligations as described 
above for ratification, acceptance and approval apply.  
 
Once a State has expressed its consent to be bound through the deposit of an instrument of accession, 
its international responsibility is engaged. This means that, upon entry into force of the treaty for a State, 
that State becomes legally bound under the treaty. 
 
V. Entry into force of the Convention 
 
As a last step for a multilateral treaty to become binding under international law, it is necessary that the 
conditions for its entry into force are fulfilled. In accordance with article 24 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties, the provisions of the treaty usually determine the date on which the treaty enters 
into force. 
 
The UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics provides, in its article 21(1), that entry into force 
will occur 30 days after the deposit of the 10th instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession with the Secretary-General of UNWTO, as follows: 
 

(1)  The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of 
deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 

In addition, article 23 of the Convention provides that “the Convention shall remain into force 
indefinitely”. It should be noted that once a treaty has entered into force, the treaty does not terminate 
by reason only of the fact that the number of parties falls below the number necessary for its entry into 
force.13 
 
With regards to the Optional Protocol, the number of ratifications necessary for its entry into force has 
been established in 2 (see article 13 of the Optional Protocol).  
 

 What are the obligations for States having ratified the Convention upon its entry into 

force?: 

Entry into force – also called “definitive entry into force”- is the moment in which the treaty becomes 
legally binding under international law for the parties having expressed their consent to be legally bound 
to it.  
 
Entry into force with regard to a State is the moment in which the treaty becomes legally binding for the 
State concerned. Once in force, the State has to comply with the provisions of the treaty. This leads us 
to distinguish between two possible scenarios. 
 

                                            
13

 Article 55 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. 
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 On the one hand, the Framework Convention will become automatically effective and 

legally binding upon its entry into force, that is on the thirtieth day following the date of 

deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, for those 

States which have already  expressed their consent to be bound by it;  

 On the other hand, once in force, the Framework Convention will not be applicable to 

States which, although entitled to become parties, have not yet expressed their consent to 

be bound through the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or 

accession. In such a case, States have the possibility of expressing consent to be bound 

subsequently to the entry into force of the treaty, as explained below. 

When a State gives its consent to be bound after the Framework Convention has entered into force, the 

treaty will enter into force for that State thirty days after the deposit of the instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession.  

In this respect, article 21(2) of the Framework Convention on Tourism Ethics provides the following: 

(2)   For each State Party ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after 
the deposit of the tenth instrument of ratification acceptance, approval or accession, the 
Convention shall enter into force on the thirtieth day following deposit by such State Party of its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
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ANNEX I – CONCLUSION OF THE DRAFT UNWTO FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM 
ETHICS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1º DRAFT OF THE TREATY: Ad Hoc Committee (established by the Special Guidelines) drafts final 
text during the GA 

3º ADOPTION OF THE 
CONVENTION 

(General Assembly) 

4º OPENING FOR SIGNATURE (not binding) FOR 1 YEAR: through signature, States indicate the 
political will to take the steps to express their consent to be bound by the Convention at a later date 

(to initiate the internal procedures necessary for the next step) 

(Since there’s no adoption) 3º PLENIPOTENCIARY 
CONFERENCE FOR THE CONCLUSION AND ADOPTION OF 

THE CONVENTION IN 5 LANGUAGES (dates to be 
determined) 

( 

5º DEPOSIT OF INSTRUMENTS OF RATIFICATION, ACCEPTANCE, APRROVAL OR 
ACCESSION TO THE DEPOSITARY (UNWTO Secretary-General): Deposit of instruments legally 

commits the State to implement the Convention upon its entry into force. 

6º ENTRY INTO FORCE: the Convention will enter into force 30 days after the deposit of the tenth 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

2º Ad Hoc COMMITTEE considers proposed 
amendments; AND FINALIZES THE TEXT. All 
language versions finalized and submitted to the 

GA for ADOPTION 

APPROVAL 
OF THE TEXT 
IN ENGLISH 

by the General 
Assembly 

NO ADOPTION/NO APPROVAL. GA 
convenes another meeting 

(Conference/GAXXIII) to finally adopt 
the Convention. 

Ad Hoc COMMITTEE 
To finalize the Text. 

 

2º Ad Hoc COMMITTEE 
FINALIZES THE TEXT ONLY IN 
ENGLISH (due to lack of time/no 
interpretation) and submits it to 

the GA for approval 
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