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لقرار
 

A/24/12 
Madrid, 28 August 2021 
Original: English 

 21ند الب
 اللجنة العالمیة آلداب السیاحةتقریر 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 اللجنة العالمیة آلداب السیاحة، في تقریر وقد نظرت

تقدیرھا    تعبر .1 على لعن  حرصا  بذلوھا  التي  الجھود  على  السیاحة  آلداب  العالمیة  اللجنة  وأعضاء  رئیس 
 تطبیق المدونة العالمیة آلداب السیاحة؛ 

 
،  A/24/11من الوثیقة    الثالثالمرفق  بالنسخة المنقحة للنظام الداخلي للجنة كما ھو وارد في    وتحیط علما .2

السیاحة   العالمیة آلداب  المدونة  تطبیق  بروتوكول  التعدیالت على  األول  –وتقر  وارد الجزء  كما ھو  في   ، 
 ؛الثانيالمرفق 

 
وبروتوكولھا    وتشجع .3 اإلتفاقیة  إلى  اإلنضمام  و/أو  قبول  و/أو  مصادقة  في  النظر  على  األعضاء  الدول 

التنمیة السیاحیة   التوجھ نحواإلختیاري اللذین اعتمدا في الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة، كتعبیر عن  
  المستدامة؛ 

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

 
 ملخص تنفیذي 

 

وھي ھیئة متفرعة عن   –اللجنة العالمیة آلداب السیاحة  یعطي ھذا التقریر لمحة عامة عن األنشطة التي قامت بھا  
 منذ الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة. –الجمعیة العامة  

التقریر على   یركزشدیدة على كل جھة فاعلة في قطاع السیاحة المتنوع،    من وطأة   19-نظرا لما أحدثھ وباء كوفید 
وباء   من  اإلنتعاش  أعقاب  في  والمسؤولة  المستدامة  السیاحة  على  حرصا  اللجنة  نفذتھا  التي  المختلفة  اإلجراءات 

 .19-كوفید 

فضال عن ذلك، یتضمن التقریر، بعد عرض برنامج عمل اللجنة في والیتھا الراھنة، آخر المعلومات عن اإلتفاقیة  
المسؤولة التي اتخذتھا الشركات والجمعیات المھنیة التي انضمت اإلطاریة آلداب السیاحة، باإلضافة إلى اإلجراءات  

 لسیاحة.التزام القطاع الخاص بالمدونة العالمیة آلداب ا إلى

السیاحة   آلداب  العالمیة  المدونة  تطبیق  لبروتوكول  المقترح  التنقیح  التقریر  یعرض  بغیة    –وأخیرا،  األول،  الجزء 
 إقراره. كما یعرض النظام الداخلي المنقح، لإلعالم.
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للسفر الدولي (المرفق األول)، وتشجع الدول األعضاء على مراعاة    19-التوصیة بشأن شھادات كوفید   وتقر .4

 ھذه التوصیة في استراتیجیات إنعاش السیاحة؛
 

باألنشطة التي قامت بھا اللجنة لتشجیع إنعاش السیاحة بأمان ومسؤولیة، من جملة أمور، بتنقیح    وتحیط علما  .5
والحرص على حقوق أضعف الفئات، كالنساء، والسكان األصلیین، والشباب، "  نصائح للمسافر المسؤول"

 وذوي اإلعاقات؛
 

، وتشكر 2021أیار/مایو  التي التزمت بالمدونة لغایة    450الشركات والجمعیات المھنیة البالغ عددھا    وتھنئ .6
ا بذلھا  التي  التطبیق  جھود  یلخص  الذي  التقریر  على  السیاحة  آلداب  العالمیة  "التزام اللجنة  على  لموقعون 

 وأثناءه. 19-القطاع الخاص بالمدونة العالمیة آلداب السیاحة" قبل وباء كوفید 
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 مقدمة  -أوال

السیاحة (المشار إلیھا فیما یلي باسم "اللجنة") ھي ھیئة مستقلة ومحایدة تتألف من   آلداباللجنة العالمیة   .1
 .رئیس وثمانیة أعضاء تعینھم الجمعیة العامة بصفتھم الشخصیة

 
بقرارھا    أقرت .2 العامة،  اللجنة، وھيإصالح  ،  2011عام    )(XIX)607( الجمعیة    متفرعة عن  ھیئة  ھذه 

 :الجدیدة على النحو التاليحددت مھامھا ف، الجمعیة
 

 ؛السیاحة آلدابالمدونة العالمیة تنفیذ عن تقییم واإلبالغ الرصد وال )أ(
المتعلقة  ) ب( األخالقیة  المسائل  بشأن  والمالحظات  والتوصیات  التقاریر  وإصدار  البحوث  إجراء 

 بالسیاحة؛
 نصوص االتفاقیات والصكوك القانونیة األخرى بشأن قضایا محددة تتعلق بأحكام وإقرار اقتراح ) ج(

 المدونة العالمیة آلداب السیاحة. 
 

السیاحة (المشار إلیھا فیما    آلدابذلك، بمجرد دخول اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة    فضال عن .3
التقاریر   وتلقي  أحكامھا  تنفیذ  مراقبة  عن  مسؤولة  اللجنة  تكون  التنفیذ،  حیز  "االتفاقیة")  باسم  ذات  یلي 

 .من الدول األطراف الصلة

 أنشطة اللجنة العالمیة آلداب السیاحة -ثانیا

 
إلى الجمعیة   المدونة العالمیة آلداب السیاحة  تطبیق، تاریخ التقریر األخیر للجنة عن  2019منذ آب/أغسطس   .4

العالمیة   السیاحة  لمنظمة  اللجنة  A/23/11( العامة  اجتمعت  (مدرید،    4)،  الثاني/مرات  نوفمبر  تشرین 
الثاني/  ؛افتراضیا  ،2020یونیو  حزیران/  ؛افتراضیا  ،2019 مایو وأیار/  ؛افتراضیا  ،2020نوفمبر  تشرین 
مجموعة واسعة من القضایا األخالقیة التي تثیر تحدیات مختلفة لقطاع  في  خاللھا    ظرت ن  ؛افتراضیا  ،2021

تفشي   على  بشكل خاص  التركیز  تم  األخیرة،  الثالثة  االجتماعات  في  كوفید السیاحة.  والتحدیات   19-وباء 
 واإلستراتیجیات المحتملة لإلنتعاش بمسؤولیة. األخالقیة المفروضة على مجتمعات السیاحة 

 
التركیز .5 إلى  النحو  باإلضافة  السید باسكال المي، على    على  العمل، برئاسة  اللجنة  المذكور أعاله، واصلت 

حول المجاالت األربعة التالیة ذات األولویة، والتي ترتبط ارتباطا وثیقا    2021-2017برنامج عملھا للفترة  
 بمجاالت عمل منظمة السیاحة العالمیة: 

 الرقمیة في السیاحة(أ) التكنولوجیا والمنصات 
 (ب) السیاحة المفرطة وتأثیرھا على المجتمعات المضیفة

 (ج) العمل الالئق والنمو الشامل 
 االقتصادي –(د) المساواة بین الجنسین والتمكین االجتماعي 

 
تشمل   .6 ذلك،  إلى  األصلیة،   المواضیعإضافة  الشعوب  سیاحة  اللجنة  فیھا  نظرت  التي  الصلة  ذات  األخرى 

او إلى  إتاحة  السیاحة، المقاصدلوصول  في  العاملین  وحقوق  المادي،  غیر  الثقافي  التراث  واحترام   ،
 .19-كوفید في أعقاب واالستدامة في السیاحة، والسیاحة 

 داب آلالجزء األول والنظام الداخلي للجنة العالمیة    -  المدونة العالمیة آلداب السیاحة  تطبیق مراجعة بروتوكول  
 السیاحة

بروتوكول   .7 تنقیح  اللجنة  آلداب  تطبیق  اقترحت  العالمیة  األول  -  السیاحةالمدونة  الصلة  الجزء  باللجنة    ذي 
العامة  آلدابالعالمیة   الجمعیة  نقحتھ  الذي  األول/  ،السیاحة  تشرین  القرار   بواسطة،  2011أكتوبر  في 

))607(XIX  بعد عام  )  أوال  التنقیح.  2003اعتماده  اللجنة  الثالث   وأقرت  اجتماعیھا  خالل  المقترح 
باإلضافة  ھو  و  ،والعشرین والسادس والعشرین للجنة في روما  السابقة  األمانة  یذكر  بند  أي  یتضمن حذف 

 الثاني.  المرفقفي  وردتإلى تغییرات طفیفة أخرى 

 احة العالمیة الجمعیة العامة لمنظمة السیتھ  إضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بمراجعة نظامھا الداخلي الذي أقر
) في قرارھا  (  النسخة  تعرضبالتالي  ھي  و  ، 2015) عام  A/RES/667(XXI)آخر مرة   المرفقالمنقحة 

من    12لمادة  من ا  )ھـ(للفقرة  ، للعلم، وفقًا  في دورتھا الحالیة  لجمعیة العامةا   على  النظام الداخليالثالث) من  

https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/unwtogad.2019.5.g51w645001604516
https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/ethicsintourism.2007.100.x227746361552784?journalCode=ethicsintourism
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السیاحة    بروتوكول العالمیة آلداب  المدونة  العامة   -تطبیق  الجمعیة  اعتمدتھ  الذي  (مراجعة)  األول  الجزء 
 .20112011أكتوبر تشرین األول/في  ))XIX( 607(القرار   بواسطة

 إتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة  -ثالثا

رسمیاً في الدورة    بروتوكولھا االختیاري   معالسیاحة    دابآلاإلطاریة  اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة  47T  تم اعتماد  .8
ل العامة  للجمعیة  والعشرین  القرارمنظمة،  لالثالثة  في  ) A/RES/722(XXIII((   بموجب  الصادر 

للتوقیع على  فتح،  ھا. وبعد اعتماد 2019أیلول/سبتمبر     2019أكتوبر  تشرین األول/  16من    اإلتفاقیة  المجال 
. خالل ھذه الفترة، كانت إندونیسیا الدولة العضو  18وفقًا للمادة  وذلك  ،  2020أكتوبر  تشرین األول/  15حتى  

في   وقعت  التي  والوحیدة  األول/  2األولى  والقبول  و.  2020أكتوبر  تشرین  للتصدیق  حالیًا  مفتوحة  االتفاقیة 
ھذه الصكوك من    أحد اع  حیز التنفیذ في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ إید   ، وسوف تدخلوالموافقة واالنضمام

 ).1(20دول أعضاء، وفقا للمادة  10قبل 
 

دولة    أیة  اتباعھا إذا رغبت  جمیع الخطوات الالزم  تتضمن  تم إنشاؤھا على اإلنترنتمخصصة    صفحة 47T  ثمة .9
علیھا   والموافقة  وقبولھا  االتفاقیة  على  التصدیق  في  إلیھاعضو  لمنظمة  واإلنضمام  القانوني  المستشار   .

 ). Treatydepositary@unwto.org( السیاحة آلدابالسیاحة العالمیة ھو الودیع لالتفاقیة اإلطاریة 

 انات بشأن القضایا األخالقیة ذات الصلة بالسیاحةالتقاریر والتوصیات والبیالبحوث وإصدار  -رابعا

 للسفر الدولي 19-كوفید شھادات

اللجنة في اجتماعھا السادس والعشرین،   .10 ، توصیة بشأن 2021مایو  أیار/   7في    الذي عقد افتراضیااعتمدت 
 ).األول المرفقللسفر الدولي (یشار إلیھا فیما بعد باسم "التوصیة" ( 19-كوفید  شھادات

 
باالتفاقیة   .11 تسترشد  التي  السیاحة،التوصیة،  العالمیة آلداب  متعددة    وبالمدونة  مشاورات  من  نتاج شھور  ھي 

في  والخبراء  الدولیة  والمنظمات  األكادیمیة  واألوساط  السیاحة  قطاع  من  الممثلین  مختلف  مع  التخصصات 
 یات.مجال األخالق

 
بالوباء، تقدم التوصیة إطاراً أخالقیاً عالمیاً یھدف إلى تسھیل السفر وإقراراً بأن قطاع السیاحة قد تأثر بشدة   .12

 .مع الحفاظ على نھج أخالقي ومستدام ،الدولي الذي یلعب دوراً ھاماً في انتعاش السیاحة 
 

فریدة  و .13 وثیقة  استخدام  التوصیة على  في  الواردة  الشروط  نوعھاتشجع  تقدم  من  في ھي  ، ومجانا،  محدودة 
أوصت اللجنة بإصدار الشھادات الرقمیة والورقیة على حد سواء لقد  الدولي في المقام األول. و مدتھا، للتنقل  

أوصت  فقد  التوزیع العادل للقاحات،    یضمن  لتعاون الدوليل  ولئن كانمع توفیر أقصى حمایة وأمن للبیانات.  
 .أو المنتجات المماثلة حزمات الرحالتاللجنة بعدم إدراج اللقاحات والشھادات ذات الصلة في 

 19-وفیدك في أعقاب  الحرص على آداب السیاحة العالمیة

اللجنة   .14 ذلك، أصدرت  إلى  أكد على   2020یونیو  حزیران/  5في    اإلفتراضيعقب اجتماعھا    بیانًا 47Tباإلضافة 
-في أعقاب كوفید الحاجة إلى االلتزام بالمبادئ األخالقیة عند تطبیق التدابیر الالزمة لدعم انتعاش السیاحة  

واالتفاقیة وأن   المدونة العالمیة آلداب السیاحة أن تتماشى ھذه المبادئ مع تلك الواردة في  ینبغي . وأنھ  19
الوصول، وحمایة السیاح والمستھلكین، وحمایة    وإتاحةتغطي قضایا مختلفة، وھي عدم التمییز واإلنصاف،  

 .والحمایة االجتماعیة العمال، حقوقوخصوصیة البیانات، وحمایة الحق في اتخاذ قرار مستنیر، 

 الضعیفة  والفئات 19-كوفید

األخالقیات والثقافة والمسؤولیة االجتماعیة بمنظمة السیاحة العالمیة، بالتعاون مع   دائرةاللجنة عمل    ساندت .15
الحكومات  لمساعدة  التوصیات  من  مجموعة  وضع  في  المعنیین،  والمحلیین  والوطنیین  الدولیین  الشركاء 

على   السیاحیة  إلىوالشركات  لكوفید    مواجھة  التوصل  على  ،19-شاملة  الحرص   الفئات   تخلفعدم    مع 
 ، النساء  :كامل  على نحو الركب. وقد صممت التوصیات لتشمل الفئات الضعیفة األربع التالیة    عن الضعیفة  

 .والشباب ،مجتمعات السكان األصلیین ،األشخاص ذوي اإلعاقة
 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2017.5.g51w645001604541
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2017.5.g51w645001604541
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2017.5.g51w645001604541
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.2019.1.g51w645001604500
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-10/Ratification_Acceptance_Approval_Accession_Ar.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-10/Ratification_Acceptance_Approval_Accession_Ar.pdf
https://www.unwto.org/tourism-ethics-a-special-session-on-covid-19-and-tourism
https://www.unwto.org/tourism-ethics-a-special-session-on-covid-19-and-tourism
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العالم،   .16 أنحاء  في جمیع  السیاحة  قطاع  في  العاملة  القوة  غالبیة  النساء  ما  فتشكل  المرأةغالبًا  في    تركز عمل 
بالصدمة االقتصادیة التي أصابت القطاع   شعرت  اف غیر رسمیة أو محفوفة بالمخاطر، مما یعني أنھوظائ

 .ألسرع واألكثر صعوبةاعلى النحو ا 19-جراء كوفید 
 

كوفید   .17 بفیروس  بشدة  متأثرون  فھم  السن،  وكبار  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  بالنسبة  یتم    ، 19-أما  ما  وغالبًا 
المتعلقة  والمعلومات  القرار،  واتخاذ  السفر،  وتحدیثات  العامة  بالصحة  المتعلقة  االتصاالت  من  استبعادھم 

 قد تعرضھم ظروفھم الصحیة وعزلتھم االجتماعیة لمخاطر جسیمة.والوصول إلى الخدمات األساسیة.  بإتاحة
الذین لدیھم  المسافرینالعدید من  إلى إصابة  ، ذروة الموسمصادف أن انتشر خارج الوباء، الذي  أدى ھذا، وقد 

 ".مباشرة السفر"على وشك  كانوا للسفر أو خاصةمتطلبات 
 

الثقافي   .18 التعبیر  أشكال  تعد  الممیزة    یناألصلی  للسكانوباإلضافة،  السمات  أكثر  مما    للمقاصد من  السیاحیة، 
، كان السكان األصلیون تاریخیًا عالمیا  ھممن أھمیت  على الرغموجھات فاعلة رئیسیة في ھذا القطاع.    میجعلھ

تھمیًشا.   السكان  مجموعات  أكثر  بین  على  ومن  بشدة  یؤثر  الوباء  أن  المجتمعات   قطاعبما  فإن  السیاحة، 
 .شدةوباألصلیة المحرومة تتأثر أوالً 

 
سلط   .19 واالقتصادیة   19-كوفید    وباءأخیًرا،  االجتماعیة  العواقب  إلى  بالنظر  سیما  ال  الشباب،  على  الضوء 

كثیف    قطاع  السیاحة  ھذا مع العلم أن الناشئة أو الناضجة.    المقاصد المحتملة لھذه التركیبة السكانیة، سواء في  
، كما  رون الشباب سوقًا كبیًرافي الوقت نفسھ، یعد المسافوالعمالة، والشباب ھم جزء مھیمن من القوة العاملة.  

 .تأثیر كبیر على مستقبلھ  لذلكوسیكون  ،لفترة طویلةانطبع بطریقة سفرھم ھذا القطاع  أن

 مسؤول المسافر  لنصائح ل

عام   .20 من  األول  النصف  كوفید ،  2020خالل  وباء  مواجھة  مراجعة  19-وفي  اللجنة  أجرت  نصائح 47T"لـ  ، 
إرشادات أساسیة بشأن احترام التراث المشترك،   فقدمت  ،والمسافرین   للسیاح" الموجھة  للمسافر المسؤول

. خالل ھذه  لغیره  واعیًا ومحترًما  المسافركون  ین  ألوباختصار،    ؛حمایة البیئة، ودعم االقتصاد المحليو
 .السفر اآلمن بالحرص علىالمراجعة، تضمنت النصائح توصیات محدثة ذات صلة 

 إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة  تطبیق المدونة العالمیة آلداب السیاحةتقریر عن 

بشأن  A/254/75(  التقریر47T  قُِدّم .21 السیاحة  تطبیق)  آلداب  العالمیة  والسبعین    المدونة  الخامسة  الدورة  إلى 
أیلول/سبتمبر   في  ُعقدت  التي  المتحدة  لألمم  العامة  التقریر.  2020للجمعیة  كان  یُقدَّم مرة كل خمس    ولئن 

وقد .  ھسلسلة من االجتماعات غیر الرسمیة التي عقدتھا اللجنة الثانیة التخاذ قرار بشأن  أعقبتھسنوات، فقد  
اعتماد اتفاقیة منظمة السیاحة    وتجلى فیھ  ،المغرب وغواتیماال  برعایة من)  A/RES/75/223(  القرار47Tجاء  

السیاحةاحة وكذلك أھمیة  السی  آلدابالعالمیة اإلطاریة   العالمیة آلداب  كمبدأ توجیھي لسیاحة أكثر    المدونة 
 .19-التعافي من كوفید استدامة بعد  

 داب السیاحةآل حول تطبیق المدونة العالمیة  الرصد والتقییم وإصدار التقاریر -خامسا

 المدونة العالمیة آلداب السیاحة التزام القطاع الخاص تجاه

لتشجیع شركات السیاحة ، وذلك  2011لقطاع الخاص في عام  اأطلقت منظمة السیاحة العالمیة مبادرة التزام   .22
المھنیةالخاصة   السیاحة.    والجمعیات  آلداب  العالمیة  بالمدونة  اإللتزام  المبادرةعلى  ھذه  من   يھ  والغایة 

على أن تقرن الشركات    وحملالمي،  تحفیز الشفافیة والمسؤولیة واالستدامة في قطاع السیاحة على نطاق ع
 .مسؤولیة االجتماعیةالفي مجال  القول بالفعل

 
جودة    -2حوكمة الشركات وأخالقیات العمل،    -1مجاالت مواضیعیة (  إلى خمسة  ینقسم استبیان التقییم الذاتي .23

ھو و  .االستدامة البیئیة)  -5و،  ات المحلیةرفاه المجتمع  -4العدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان،    -3العمالة،  
شار المالمدونة العالمیة آلداب السیاحة   ن من القطاع الخاص علىوالموقع  التي یستخدمھاأداة الرصد    بمثابة

اللجنة.    مإلیھ إلى  سنتین  كل  منتظم  استبیان  بتقدیم  الموقعون  یلتزم  "الموقعون".  باسم  یلي  عام  وفیما  منذ 
 . دولة 68من  وجمعیة مھنیة شركة سیاحة  580 بھذه المبادرة ، التزمت2011

 
تقدیم التقاریر على أساس منتظم أحد المتطلبات القلیلة للشركات والجمعیات للبقاء على قائمة الموقعین   یعتبر .24

في حالة و.  اإلنترنتمنظمة السیاحة العالمیة على    موقع  على المدونة التي تظھر على صفحة األخالقیات في

https://www.unwto.org/es/responsible-tourist
https://www.unwto.org/es/responsible-tourist
https://www.unwto.org/es/responsible-tourist
https://undocs.org/ar/A/75/254
https://undocs.org/ar/A/75/254
https://undocs.org/ar/A/RES/75/223
https://undocs.org/ar/A/RES/75/223
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المعني معلقًا. وبالتالي، عقب قرار    عدم تلقي اللجنة ردًا في غضون إطار زمني معقول، یتم اعتبار الكیان
والعشرین   الحادي  السیاحة،االجتماع  العالمیة آلداب  في   للجنة  تركیا،  اسطنبول،  األول/في  دیسمبر كانون 

 .موقعًا 130، تم تعلیق عضویة 2018
 

إجمالي عدد  ، بلغ  2021مایو  أیار/حاالت التعلیق وكذلك األعضاء الجدد، اعتباًرا من    وإذ تؤخذ في الحسبان .25
  68جمعیة) من    183شركة و  267( 450آلداب السیاحة  العالمیة  المدونة   الموقعین من القطاع الخاص على

 .دولة

 المدونة العالمیة آلداب السیاحة من قبل الموقعین من القطاع الخاص على التطبیق 

تم  2020فبرایر  شباط/ في   .26 إلى    توجیھ،  شخصیة  اإلبالغ    366رسائل  استبیانات  بإرسال  لتذكیرھم  موقعًا 
 %21من إجمالي عدد الشركات المستفیدة، و  %24.  2020في عام    استالمھا  یجبالتي كان  والخاصة بھم  

 .من الجمعیات المستفیدة أجابوا وقدموا تقریرھم
 

مت السكان المحلیین بعدد ال یحصى من ، زعمت عدة شركات أنھا دعات المحلیةوفیما یتعلق برفاه المجتمع .27
اإلسبانیة الجویة  الخطوط  شركة  انضمت  أیبیریا،الطرق.  ربحیة  Enveraوجمعیة   ،  غیر  منظمة  وھي   ،

لـ   وظائف  لتوفیر  الجھود  إلى  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  من  أیبیریا  آباء  ذوي    400لموظفي  من  شخص 
سنویًا.   أطلقتواإلعاقة  الفلبین،  الصیادین    تتیحمبادرة     El Nidoمنتجعات  في  مع  التفاعل  للضیوف 

ل اقتصادي إضافي للسكان المحلیین فحسب،  ال تھدف ھذه المبادرة إلى توفیر دخ و.  یھمالمحلیین والتعرف عل
 .حمایة خلیج باكویت ضرورةأیًضا إلى زیادة الوعي بین السیاح حول  ترميبل 

 
أخرى  ثمة .28 المجتمع  ركزت  كیانات  لدعم  المھني  والتدریب  التعلیم  على  واضحا  المحلیةتركیزا  في   ات 

تعاونت الحكومی Club MED استقصاءاتھا.  غیر  الدولیة  المنظمة  شركة   336لدعم   Agrisud ةمع 
یورو وحوالي   ألف  715صغیرة جدًا لتحسین إنتاجھا وسد الفجوة بین العرض والطلب، مما أدى إلى تسلیم  

المنتجات.    182 من  المذكورة  ولقد  طنًا  الشراكة  لمساھمتھا  جائزة  ُمنحت  العالمیة  السیاحة  منظمة  قبل  من 
 .2030الفعالة في خطة التنمیة المستدامة لعام 

 
علیھا.  .29 والحفاظ  البحریة  السالحف  لحمایة  برنامجا خاصا  المكسیكي  القصر  منتجع  أطلق  ذلك،  إلى  إضافة 

كوستاریكا   Rios Tropicales شركة  وأفلحت في  الغابات    2470شراء    فيالسیاحیة  أراضي  من  فدانًا 
حیث  المطیرة األرض  ،  ھذه  تشجیر  إعادة  المحلی  30963  بـیتم  األنواع  من  من  شجرة  وحمایتھا  قطع  الة 

القانوني.   غیر  الصربي،  ووالصید  السیاحیة  الخدمة  مزود  مع  التحریج  إعادة  جھود   My Exitتتواصل 
Adventure Doo  الثورة الخضراء، وھي منصة تحشد   وتعمل على الجمھور    تأیید   ، مع تطویر مبادرة 

  بواسطة وت األردنیة أنھا تعمل بالكامل  في صربیا. عالوة على ذلك، أفادت فنادق ماری  بكثافةإعادة التشجیر  
 .متر مربع 405،000دوالًرا أمریكیًا تغطي  17،655،367باستثمارات قدرھا  ،محطات الطاقة الشمسیة

 
الیابانیة برنامًجا Nishimuraya طورت شركةو .30  ولتمكینھم لضمان عدم إرھاق موظفیھا    حاسوبیا  للفنادق 

من  من لدعم   اإلفادة  الشركة  استراتیجیة  في  مھمة  كركیزة  ھذا  یأتي  االزدحام.  فترة  خالل  حتى  إجازاتھم 
 .الصحة العقلیة للموظفین

 
السیاحیة   .31 الرحالت  تنظیم  أطلقت شركة  البیئي،  المستوى  "  على  األردن  (أإلى  "  )Assoسو"   ھمة مبادرة 

إلى زیادة   سعتقد  والوطنیة والخاصة في قطاع السیاحة.    الھیئاتتعاون بین  الولمة"، وھي مبادرة أدت إلى  
الوعي حول القمامة وتأثیرھا السلبي على البیئة من خالل إجراء بحث حول الموضوع (تم تصمیم منھجیتھ  

 .بما یتماشى مع مبادئ المدونة) وتسھیل األنشطة التطوعیة من أجل أردن أنظف
 

مدونة   .32 بأن  مختلفة  جمعیات  أفادت  رؤاھا.    اآلدابوأخیراً،  توسیع  في  ھاماً  دوراً  السیدة  ولعبت  صرحت 
رئیس أندرسون،  شركة  ةسوزان  إدارة  "تركز   Svensk Turism AB مجلس  یلي:  بما  السویدیة 

الوطنیة   تطویر    لقطاعاالستراتیجیة  على  السویدي  وبیئیة   قطاعالسیاحة  اجتماعیة  بطریقة  السیاحة 
توسیع منظورنا وتذكیرنا بالطبیعة  ب آلداب السیاحة مدونة منظمة السیاحة العالمیة وتقومواقتصادیة مستدامة. 

 ". أھمیة العمل معًا من أجل مستقبل مستدامبالعالمیة للسیاحة و
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بكوفید   الخاص  االستطالع  على    19-نتیجة  الموقعین  العالمیة  "بین  بالمدونة  الخاص  القطاع   آلداب التزام 
 الصدارة عن المنظمة "السیاحة

رئیسھا السید    بواسطة،  2020أبریل  نیسان/في    اللجنة  قامت،  لم یسبق لھ مثیلیواجھ تحدیًا    فیما كان القطاع  .33
المي،   على  باإلتصال  باسكال  العالمیة  "بالموقعین  بالمدونة  الخاص  القطاع  عن   ،"السیاحة  آلدابالتزام 

للوضع  یوًما) نظًرا    12مفتوًحا لفترة زمنیة قصیرة (  اإلستطالع  ولئن كانموجز إضافي.    استطالع   طریق
كان،  الحرج منھ  الھدف  اتخذتھا    فإن  التي  التدابیر  حول  معلومات  على  لدعم   المختلفة  الكیاناتالحصول 

 العدیدة.  السلبیة االقتصادیةواالجتماعیة  تأثیراتھكورونا والتخفیف من مكافحة فیروس 
 

العمال    بشأن، والتدابیر المتخذة  المختلفةعلى الكیانات   19-كوفید  بنوداً مثل مستوى تأثیر  اإلستطالعتضمن   .34
عن اإلجراءات التي اتخذھا   اإلستطالعكشفت الردود على  والمستوى الحكومي.  على  والمجتمعات المحلیة و

كیانا من   58  ھافي مجموعوھي  ،  "السیاحة  آلدابالتزام القطاع الخاص بالمدونة العالمیة  "الموقعون على  
)، وكاالت السفر/منظمو الرحالت % 38كان المشاركون ینتمون إلى خمس فئات، وھي اإلقامة (ودولة.    25

) الس%34السیاحیة  الغرف/الجمعیات/االتحادات   ،() (%16یاحیة  األخرى  السیاحیة  الخدمات   ،(7%( ،  
من الكیانات المشاركة التي أبلغت    %60تأثیر قوي مباشر على   19-كوفید  كان لتفشيولقد  ).  %5والنقل (

بشدة مع إمكانیة اإلغالق في   امنھ  %35عن اضطرارھا إلغالق العمل مؤقتًا. أما بالنسبة للبقیة، فقد تأثر  
 ھا.فقط أن تفشي المرض كان لھ تأثیر خفیف علی %5المستقبل، بینما أفاد 

 
ذلك، كشف  .35 الرغم من    اإلستطالع  عالوة على  اإلجاأنھ على  في  ل  زاتإعطاء  العمل  أرباب  فإن  لموظفین، 

جد االستطالع أن العدید من الشركات تقدم خدمة  وجمیع أنحاء القطاع یكثفون دعمھم للعمال وللمجتمعات. و
مدار   على  مقاطع    24نفسیة  مع  المنصات  وتسھیل  الطبي  التأمین  على  أیًضا  الحفاظ  مع  لموظفیھا،  ساعة 

والتدریب. كما یقدم العدید منھم إقامة مجانیة وطعاًما للموظفین الدولیین  الفیدیو التحفیزیة والتحدیثات الطبیة  
 .عائالتھممع الذین تقطعت بھم السبل 

 
الغذائیة   .36 المواد  وأرسلت  الریفیة،  والمجتمعات  المحرومة  واألسر  المدن  مجالس  إلى  نقدیة  تبرعات  وقدمت 

تعمل بعض غرف األعمال مع الكیانات وفة.  واإلمدادات إلى العاملین في الخطوط األمامیة والفئات الضعی
الصغیرة المؤسسات  لتزوید  والقانونیة  والمالیة  والعقاریة  الضامنین  والمتوسطة  العامة  وتحدید  بالتمویل 

 لمواجھة الوباء،   لجان المحلیةالشاركت الجمعیات في  وض.  وألولئك غیر القادرین على الحصول على قر
 .ًحا والتعبیر عن دعمھا بشكل أفضللإلشارة إلى القضایا األكثر إلحا

 
بآالف  و .37 الفنادق  الطبابةھدایا  كلیالي  التبرعت  مجال  في  أبوابھا  ،في عطالتھم  للعاملین  لھم   وأبقت  مفتوحة 

تبرعات للمستشفیات، وعرضت كقدم المرشدون جوالت افتراضیة  وكلما لزم األمر.    19-كوفید  ولمرضى
المتطوعین   منصات  إنشاء  تم  كما  األرواح.  إلنقاذ  الحیویة  الطوارئ  معدات  لجلب  قنواتھا  النقل  شركات 

مئات وكالء السفر الذین لدیھم  بالجمع بین  مجموعات التضامن االفتراضیة    وقامت إلنشاء قروض للشباب.  
 .وظائف متعددة لتبادل السلع ودعم سبل عیشھم

 
فنادق  من  عدد م  وقد  .38 أنشأت  اإلقامة،  فئة  في  الملموسة.  للحمالت  الجیدة  األمثلة  بعض   Westin الموقعین 

Reserva   الضعیفة من خالل    في لدعم األسر  المحلیة  الرعایة االجتماعیة  كوستاریكا شبكة مع منظمات 
النظافة.   ومنتجات  باألغذیة  من    فتحولالتبرع  باإلمدادات  العیني  للتبرع  فرصة  إلى  الفندق  تشغیل  وقف 

الغذائیة والنظافة اإلسباني تبرعاتھ من المنتجات    Meliaالمتجر العام للفندق. باإلضافة إلى ذلك، وجھ فندق  
واإلدارة.   االجتماعیة  والھیئات  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المستشفیات  توجیھإلى    Meliaحملة    وتم 

الذین یكافحون حالیًالالتضامنیة   الرعایة الصحیة  تقدیم   19-كوفید  لمتخصصین في  لیلة    ألف  20من خالل 
 .فندقیة

 
ال .39 جید  ال   كسكشبكة  مثال  ھي  للنقل  اإلسبانیة  أثناء  حدید  المسؤولة  خدمة فقد  .  الوباءلإلجراءات  عرضت 

مجانًا   السرعة  الطبابةمسافات طویلة وعالیة  في  تم  للعاملین  كما  منبناًء على طلبھم؛  اإلفادة  الخدمات    ت 
واألدویة.   األولیة  التنفس  أجھزة  نماذج  مثل  الضروریة  الطبیة  المعدات  لنقل  بعض  المذكورة  تجھیز  وتم 

 شبكة سكك الحدید نفسھا ضمت  ولنقل المرضى بین مناطق الحكم الذاتي اإلسبانیة.    بمعدات طبیة  القطارات
جھود جھودھا   #  إلى  حملة  في  أخرى  نھایة    ثمة(   HayLuzAlFinalDelTunel# منظمات  في  ضوء 

اإلیجابیة  ترمي  التي  النفق) األفكار  نشر  وانطالقا  إلى  ذلك،  الراھنة. فضال عن  العصیبة  األوقات  من    في 
السیاحة،   تواجھھا  التي  الصعبة  للظروف  إیجارات    أوقفتتفھمھا  جبایة  اإلسبانیة  الحدید  السكك   20شبكة 

 مقطورة تابعة لشركات خاصة.  200قاطرة و
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وأعضائھا.   .40 حكوماتھا  بین  التنسیق  في  ھاماً  دوراً  المشاركة  الجمعیات  لعبت  من إذ  وأخیراً،  العدید  قدم 
وتجلت الممارسات الجیدة في . إلى األعضاء الذین عبروا عن احتیاجاتھم  ة والمالیةالجمعیات المشورة القانونی

اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركیا، الذي یعمل حالیًا مع البنوك إلتاحة مواردھا باإلضافة إلى    ما قام بھ 
دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة  لض  وعلى إطالق قر  ھذا اإلتحاد وشك  ویغرفة ألعضائھا.    365موارد  

الجود تمویل عالیة  العام والعقاري والمالي خدمات دعم  القطاع  تقدم أطراف من  الصغیرة حیث  للشركات  ة 
  ككفیل  اإلتحاد،منظمة منتسبة إلى    ، وھيبالتعاون مع صندوق ضمان االئتمان  اإلتحاد سیعمل  ووالمتوسطة.  

ض بسبب عدم كفایة الضمانات. وغیر القادرة على الحصول على قر  وأخرىللشركات الصغیرة والمتوسطة  
إلى ذلك، تمت دعوة ممثلین من   المحلیة لمكافحة  لحضور اجت  اإلتحاد باإلضافة  اللجنة    ولھذه الوباء،  ماعات 

 أعضائھا. طلبات لتلبیة أھمیة خاصةلجنة ال

 الخالصة -سادسا 

وباًء   .41 العالم  المجتمع علىیواجھ  السیاحة.   یاتھ، كما أصاب كلكل مستو  أصاب  قطاع  في  صاحب مصلحة 
  وكذلك  ،إدراًكا منھا ألھمیة التعاون الدولي، تعمل منظمة السیاحة العالمیة مع المنظمات الدولیة والحكومات

 .في ھذه األوقات الصعبةعلى نحو شامل وبمزید من الفعالیة   19-كوفید  لمواجھة وباء ،القطاع الخاص مع
 

، ارتبط جزء كبیر من أعمال المنظمة بشكل مباشر وغیر مباشر بالمدونة العالمیة المنصرمینالعامین    خالل .42
التكنولوجیا والمنصات الرقمیة في السیاحة،  فالسیاحة.    آلداب وتأثیرھا على   المفرطة  السیاحةو قضایا مثل 

الجنسین بین  والمساواة  الشامل،  والنمو  الالئق  والعمل  المضیفة،  االجتماعي  والتم  ،المجتمعات  كین 
وسیاحة   المقاصد ،  یناألصلی  السكانواالقتصادي،  إلى  الوصول  غیر  وإتاحة  الثقافي  التراث  واحترام   ،

على طاولة اللجنة. عالوة    كانت كلھا حاضرةعاملین في مجال السیاحة  الالمادي، واالستدامة البیئیة، وحقوق  
ذلك،   كوفید على  وباء  لتفشي  الراھن  19-ونظرا  الوقت  خاصةاللجنة    كزتر،  في  بصورة  على   عملھا 

النھج األخالقیة. ومن ھنا  على  الوباء و  في أعقابعلى التعافي    وبمزید من التحدید السیاحة في ظل الوباء،  
للسفر الدولي. إضافة إلى ذلك، قدم الموقعون   19-كوفید  بشأن شھادات  2021مایو  أیار/جاءت توصیتھا في  

تقریًرا إضافیًا عن التدابیر    ، بصورة استثنائیة،"السیاحة  آلدابالتزام القطاع الخاص بالمدونة العالمیة  "على  
 .أصحاب العملتجاه التي اتخذتھا كیاناتھم للتخفیف من األزمة بطریقة مسؤولة تجاه مجتمعاتھم و

 
القیام بھولئن بقي  أخیرا،   .43 العالمیة  الكثیر من العمل الذي یجب  السیاحة ال تزال بمثابة   آلداب، فإن المدونة 

لجمیع األطراف المشاركة في دورة القیمة السیاحیة   -أوقات االنتعاش  كما في  في أوقات األزمات    -مرجع  
المدونة العالمیة   تظلة، سوف  السیاح  آلدابباعتماد االتفاقیة اإلطاریة  و  المستدامة.  لتحقیق التنمیة السیاحیة

دائًما من خالل اللجنة التي ستواصل تقدیم التقاریر إلى كل من منظمة السیاحة العالمیة   فعالةالسیاحة    آلداب
 والجمعیات العامة لألمم المتحدة. 

*** 
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 للسفر الدولي 19-كوفید شھادات  توصیات بشأن -األولالمرفق 

ھي ھي ھیئة مستقلة ومحایدة منبثقة عن الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة، و  السیاحة  آلداباللجنة العالمیة  
 ؛ مبادئھا تطبیق، فضالً عن تقییم ورصد الصادرة عن المنظمة السیاحة آلدابمدونة العالمیة لا تعزیزمسؤولة عن 

الكبیرة في األرواح البشریة ومعاناة المالیین   بسبب الخسائر  تشعر بالحزنالسیاحة    آلدابأن اللجنة العالمیة    في حین 
 ؛ 19-كوفید  وباء من الناس في جمیع أنحاء العالم نتیجة لتفشي

 1.3مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو    ،على السیاحة الدولیةمن آثار مدمرة   19-كوفید  لوباء  ماعلى    الضوء  وإذ تسلط
، 12ملیون وظیفة سیاحیة مباشرة للخطر  120و  100تریلیون دوالر أمریكي من عائدات التصدیر وتعریض ما بین  

 مما أثر بشكل غیر متناسب على النساء والشباب؛

الشمالي، الذي یسبق   السیاحة في ضوء الموسم السیاحي الصیفي في نصف الكرة  الستئناف  الماسةوإدراكا للحاجة  
على  السلبیة  واالجتماعیة  االقتصادیة  اآلثار  من  التخفیف  أجل  من  الجنوبي،  الكرة  نصف  في  السیاحي  الموسم 

 .السیاحیة والسكان المحلیین والعاملین في قطاع السیاحة المقاصد 

إضافة إلى ،  19-ذات الصلة بكوفید   3بوجود مبادرات مختلفة تتعلق بالصحة أو الشھادات وجوازات السفر  وإقرارا
 عدد من االتفاقیات الثنائیة بین الدول بھدف تسھیل دخول األشخاص الملقحین إلى أراضیھا؛

العتماد غایة األھمیة    ھي في  ،ینيباإلضافة إلى قابلیة التشغیل الب  ،التعاون الدولي والتنسیق العالميأن    إلى  وبالنظر
 الشھادات في جمیع أنحاء العالم؛  ھذه

 ؛اإلستتباعحق السلطات الوطنیة في تنظیم استخدام ھذه الشھادات داخل أراضیھا، بما یتماشى مع مبدأ  ومع مراعاة

اللقاح على نطاق واسع    وإذ تدعو إلى توزیع  الوطنیة والدولیة ذات الصلة  الوسائل وإلى تعمیمھالسلطات  ، بجمیع 
 البلدان األقل حًظا وحمایة السكان المحلیین في ھذا الصدد؛  معدرجة عالیة من التضامن  توخيالمفیدة، مع 

ال تقع ضمن اختصاص ھذه    19-كوفید  بشھادات  الصلةذات  التكنولوجیة والصحیة والقانونیة    المسائلأن    وإذ تلحظ
 ؛ اللجنة

منھا (  وإقرارا  الدولیة  الصحیة  اللوائح  تطبیق  المؤقتة  2005بإمكانیة  والتوصیات  الصحة 4)  منظمة  عن  الصادرة 
الدولي،   االھتمام  ذات  العامة  الصحیة  الطوارئ  إلى حالة  إشارة  في  الدولیة  الصحیة  اللوائح  بموجب   وھي العالمیة 

األدلة للتدابیر الصحیة والمخاطر    تقوم على أساسالدول األطراف على "تنفیذ مناھج منسقة ومحدودة زمنیاً    تشجع
اللقاحات في الحد من انتقال   جدوى  بشأنالدلیل المحدود (رغم تزایده)  "مع مراعاة    ذات الصلة بالحركة الدولیة"،

 ؛"العدوى

ال   بالھا  تغیبوإذ  حمایة    عن  مجال  في  أھمیة خاصة  لھا  والتي  الشخصیة،  البیانات  تحمي  التي  والقواعد  المبادئ 
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ 12الصحة، وال سیما المادة 

تؤكد   السیاق    مجددا وإذ  ھذا  اإلطاریة    جدوىفي  العالمیة  السیاحة  منظمة  اتفاقیة  والمدونة    آلدابوأھمیة  السیاحة 
والمستدامة   آلدابالعالمیة   المسؤولة  للسیاحة  العالمیة، وھي خارطة طریق  السیاحة  منظمة  الصادرة عن  السیاحة 
الحكومات،  والمتاحة ذلك  في  بما  بالسیاحة،  المعنیة  الجھات  جمیع  تستھدف  والتي  وو،  حد الشركات  على  السیاح 

 ؛سواء

السیاحیة حرة   التنقالتأن تكون    ینبغيا  معلى المبادئ األخالقیة لكل من المدونة واالتفاقیة التي بموجبھ  وإذ تشدد
أن توفق بین االھتمامات االقتصادیة واالحتیاطات الصحیة للسكان المضیفین مع   وینبغيوعادلة ومتاحة ومستدامة،  

 یز؛ الحفاظ على مبادئ عدم التمی

 
 ” )January 1, issue 19, year Barometer, UNWTO 2021(٪ في الوافدین الدولیین74مع انخفاض بنسبة  2020السیاحة من أعمق أزمة في عام عاني  ت  “1

2 Examples: AOKPass (الدولیة التجارة  العالمي) Travel Pass (IATA), Common Pass ,(غرفة  االقتصادي   Digital Green ,(المنتدى 
Certificate (اإلتحاد األوربي) 

 )19-(كوفید مرض فیروس كورونا ) بشأن جائحة 2005نیة باللوائح الصحیة الدولیة (بیان بشأن االجتماع السابع للجنة الطوارئ المع  3
 8  و   7و   6و  5مدونة منظمة السیاحة العالمیة ألخالقیات السیاحة ، المواد  4

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1
https://www.aokpass.com/
https://www.iata.org/contentassets/2b02a4f452384b1fbae0a4c40e8a5d0c/travel-pass-faqs.pdf
https://commonpass.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://www.who.int/ar/news/item/07-09-1442-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/ar/news/item/07-09-1442-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetbrochureglobalcodear.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetbrochureglobalcodear.pdf
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 :أن تستوفي الشروط التالیة ینبغيللسفر الدولي  19-كوفید  بأن أي شھادة توصي

معلومات عن    ینبغي .1 تحتوي على  فریدة  وثیقة  الشھادة  تكون  التلقیحأن  تشخیص  وضع    المرض   و/أو 
 مستضد) و/أو معلومات حول حالة التعافي؛ ال ،التسلسلي، تفاعل البولیمیراز ات(جزیئی

 
منظمة   وینبغي  ،محدودة  لفترة   الشھادة  تصدرأن    ینبغي .2 تعتبر  ال  أن  بمجرد  استخدامھا  عن  التوقف 

 ؛حالة طوارئ صحیة عامة ذات اھتمام دولي 19-كوفید  الصحة العالمیة
 

 ؛ أن تستخدم الشھادة في المقام األول للتنقل الدوليینبغي  .3
 

حد  .4 أقصى  إلى  علیھا  الحصول  إتاحة  الشھادة    ینبغي،  بغیة  تكون  وب  متوافرةأن  الرقمي  بالشكل  الشكل 
 الورقي؛

 
أن    وینبغي  ،، حمایة البیانات وأمنھا، فضالً عن خصوصیة حاملھاشكلیھاالشھادة، في    تكفلأن    ینبغي .5

 الحتیال وسوء االستخدام؛ل تالفیا ،لألصالة ةتوفر أیًضا ضمان
 

مجانیةینبغي   .6 الشھادة  تكون  وینبغيأن  تضمن لتعاون  ل  ،  أن  والحكومات  على    حصول   الدولي  السكان 
 االختبارات بأسعار معقولة؛ على اللقاحات المجانیة و على نطاق واسع  

 
  حزمات الرحالت ال ینبغي أن یشكل توفیر اللقاحات والشھادات ذات الصلة في بلدان المقصد جزًءا من   .7

 .ل ھذه المبادرات وال ینبغي أن تدعم الحكومات مث  ،أو غیرھا من المنتجات المماثلة

 2021مایو أیار/مدرید، 
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 بروتوكول تطبیق المدونة العالمیة آلداب السیاحة -المرفق الثاني

 
Part I (rev.) 

 
World Committee on Tourism Ethics- 

Body responsible for interpreting, applying and evaluating the provisions of 
the Global Code of Ethics for Tourism 

 
(adopted by the General Assembly resolution 607(XIX) in October 2011) 

 

PROPOSED REVISION 
 
 
(a) A World Committee on Tourism Ethics shall be created comprising nine eminent 

nationals, preferably from the Member States of UNWTO, independent from 
governments and with no contractual relationship with UNWTO, who are appointed by 
the General Assembly in their personal capacity. They shall serve the Committee with 
independence and impartiality and shall not report to and shall not seek nor receive 
any orders or instructions from any authority other than the World Committee on 
Tourism Ethics or the General Assembly of UNWTO. 
 

(b) The functions of the World Committee on Tourism Ethics shall be: 
 

• monitoring, evaluating and reporting on the implementation of the Global 
Code of Ethics for Tourism; 

• the research and issuance of reports, recommendations and observations on 
ethical matters related to tourism; and 

• the proposal and approval of texts of conventions and other legal 
instruments on specific issues related to the Code of Ethics provisions. 

 
(c) The members of the World Committee on Tourism Ethics shall be appointed as follows: 

 
- Nominations to the Committee may be presented by the Full, Associate and 

Affiliate Members of UNWTO, as well as by the Secretary General; 
 

- A selection board shall be established by the General Assembly and composed of 
the Chair of the General Assembly, the Chair of the Executive Council and the 
Chair of the Board of the Affiliate Members, the Secretary-General and the Legal 
Counsel of UNWTO. The selection board will examine the proposed nominations 
in order to recommend to the General Assembly the names of the nine 
personalities to be appointed by the latter to serve on the Committee as follows: 

 
i. eight candidates to serve as members of the World Committee on Tourism 

Ethics; and 
ii. one candidate to serve as chairperson; 

 
- In the same way, the names of candidates will be submitted to the General 

Assembly to replace members whose terms of office have expired or who 
have resigned or otherwise ceased to be available; 

 
- The Executive Council may designate an observer to the Committee. 

 
The UNWTO Secretary-General or his/her representative will attend the meetings of the World 
Committee on Tourism Ethics ex officio. The Legal Counsel of the World Tourism Organization 
shall participate, as necessary as necessary, in the Committee Meetings in an advisory 
capacity and may address the Committee on any point of law he/she deems appropriate. 
 
On selecting and appointing the members of the Committee, account shall be taken of the 
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need for a balanced composition of this body from a regional, gender and sectorial 
perspective, and for a diversification of the qualifications and personal status of its members, 
from the economic, environmental and social as well as legal viewpoint. The members 
shall be appointed for four years and their term of office may be renewed only once. 

 
The members of the Committee are re-appointed by half every two years. 

 
(d) The World Committee on Tourism Ethics shall establish its own Rules of Procedure, 

and refer them to the General Assembly. 
 
(e) A majority presence of  the Committee  members  shall  be necessary to  constitute 

a quorum at its meetings; in the event that a member is absent, he/she will not be 
represented by a substitute at meetings; the Committee shall make its best 
efforts to adopt its decisions by consensus; however, in the event of a tie in 
the voting, the chairperson shall have the casting vote; 

 
(f) UNWTO shall undertake to cover the travel expenses and daily subsistence 

allowances occasioned by the participation in the meetings of the nine members of 
the World Committee on Tourism Ethics; it being understood that the members of the 
Committee shall not receive any remuneration; the secretariat of the Committee shall 
be provided by the services of the UNWTO Secretariat; the operating costs remaining 
payable by the Organization may, wholly or in part, be charged to a trust fund financed 
by voluntary contributions. 

 
(g) The World Committee on Tourism Ethics shall meet at least once a year. These 

meetings will be held at UNWTO Headquarters, unless it is decided otherwise, 
provided the host country covers the costs and expenses involved in holding the 
meeting at a different venue. 

 
(h) The World Committee on Tourism Ethics may invite experts or external 

institutions to contribute to its proceedings. 
 
(i) On the basis of periodic reports submitted to them by Full Members, Associate 

Members and Affiliate Members of UNWTO, the UNWTO Regional Commissions 
shall, every two years, examine the application of the Code in their respective 
regions; they shall record their findings in a report to the World Committee on 
Tourism Ethics. 

 
(j) The World Committee on Tourism Ethics shall exercise a global function as an 

observatory for the challenges encountered in implementing the Code and for 
proposed recommendations; it shall summarize the reports drawn up by the Regional 
Commissions and supplement them with the information it has collected with the 
assistance of the Secretary-General and the support of the Board of Affiliate 
Members. 

 
(k) The Secretary-General shall refer the report of the World Committee on Tourism 

Ethics to the General Assembly, together with his/her own observations. The 
General Assembly shall decide what follow-up action to take on the report and the  
recommendations thus submitted to it, which national tourism administrations and  
other stakeholders in tourism development shall subsequently have the task of  
implementing. 
 

(l) The Secretary-General of UNWTO shall submit, on a regular basis, a report on 
the implementation of the Global Code of Ethics for Tourism to the Secretary-
General of the United Nations for its submission to the UN General Assembly. 
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 النظام الساسي للجنة العالمیة آلداب السیاحة -المرفق الثالث

 
RULES OF PROCEDURE 

(As approved by WCTE at its 13th meeting held in Madrid on February 2014 and amended at its 14th meeting 
held in Rome on November 2014 and acknowledged by UNWTO General Assembly resolution A/RES/667(XXI) 

of September 2015) 
 
 

PROPOSED REVISION 
 
 
 

Preamble 
 
1. These Rules of Procedure are adopted pursuant to paragraph 3 of resolution  
A/RES/406/XIII whereby the General Assembly adopted the Global Code of Ethics for 
Tourism and entrusted the World Committee on Tourism Ethics with preparing the 
guidelines for application with a view to specifying how the principles set forth in the Code 
are to be implemented, and provision (d) of the annex to resolution A/RES/438(XIV) 
stipulating that the World Committee on Tourism Ethics shall establish its own Rules of 
Procedure. 

2. These Rules are subordinate to the Statutes of the World Tourism Organization. In 
cases where its stipulations are deficient or unclear, such stipulations shall be interpreted in 
the light of the Rules of Procedure of the General Assembly and those of the Executive 
Council of the Organization. 

3. For the purposes of these Rules, the terms "UNWTO", "Assembly", "Council", 
"Committee" and "Protocol" shall mean, respectively, the World Tourism Organization, the 
General Assembly and Executive Council of the UNWTO, the World Committee on 
Tourism Ethics, and the Protocol of Implementation of the Global Code of Ethics for 
Tourism annexed to resolution A/RES/438(XIV) as modified by resolutions A/RES/469(XV) 
and A/RES/607(XIX). 

 
 
Composition of the Committee 
 
 

Rule 1 
 
1. The Committee shall consist of a chairperson and eight members and three alternates. 

 
2. The members of the Committee and the alternates shall be appointed in their 
personal capacity in accordance with the stipulations of provisions (a) and (b) of the 
Protocol. If a member resigns or is unable to continue serving on the Committee, the 
substitute of the outgoing member will be designated by drawing a lot among the alternate 
members. 

 
3. A member of the Committee who fails to attend a total of two sessions of the 
Committee shall be considered to have resigned from the Committee, except if the 
Committee accepts that these absences were justified by force majeure circumstances. 

4. The members of the Committee shall serve the Committee with independence and 
impartiality and shall not report to and shall not seek nor receive any orders or instructions 
from any authority other than the World Committee on Tourism Ethics or the General 
Assembly of UNWTO. 
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5. The members and alternate members of the Committee shall make the following 
written declaration witnessed by the Secretary-General or an authorized representative: 

“I solemnly declare and promise to exercise in all loyalty, discretion and 
conscience the functions entrusted to me by the UNWTO, to discharge these 

functions and regulate my conduct with the interests of the World Committee of 
Tourism Ethics only in view, and not to seek or accept instructions in regard to 

the performance of my duties from any Government or other source.” 
 
 

Rule 2 
 

1. The presence of six members of the Committee’s members shall be necessary to 
constitute a quorum at its meetings. The alternate members may participate in the 
meetings of the Committee without a right to vote. 

2. In case of fortuitous impediment of the Chairperson of the Committee for a 
particular meeting, the meeting will be chaired by the oldest member of the Committee. 

 

Rule 3 
 

1. If an observer is designated by the Executive Council he or she may participate in 
the meetings of the Committee in an advisory capacity. 

2. The Secretary-General shall attend ex officio or may arrange to be represented at 
the meetings of the Committee. The Secretary-General may address the Committee orally 
or in writing on any point he/she deems appropriate. 

3. The Legal Adviser Counsel of UNWTO shall participate, as necessary, in the 
Committee meetings in an advisory capacity and may address the Committee on any point of 
law he/she deems appropriate. 

4. A representative of the Centre for the Promotion of the Globall Code of Ethics will 
participate in the meetings of the Committee in an advisory capacity. 

 
Meetings of the Committee 
 
 

Rule 4 
 

1. The Committee shall meet once a year, and for as long as its agenda requires. 
 

2. A second meeting during the same year or, if circumstances so warrant, an 
extraordinary meeting, may be convened if the Committee so decides, and after consultation 
with the Secretary-General. 

 
 

Rule 5 
 

1. The provisional agenda of each meeting shall be drawn up by the Chairperson with 
the assistance of the UNWTO. It shall include any item the inclusion of which has been 
requested by the Assembly, by the Council or, if agreed by the Chairperson of the 
Committee, by the UNWTO Regional Commissions or by the Committee of Affiliate 
Members. Full Members of the Organization may bring to the Committee’s attention 
matters or situations that they deem worthy of consideration. 
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2. The representative of the Centre for the Promotion of the Global Code of Ethics will be 
given to present a report on the activities of the Centre at any ordinary meeting of the 
Committee. 

 
2. The provisional agenda of each ordinary meeting, together with the supporting 
documents, shall be transmitted by the Secretary-General to the members of the 
Committee and to the observers at least thirty days before the start of the meeting. In the 
event that an extraordinary meeting is convened, the provisional agenda, together with the 
supporting documents, shall be transmitted to the members of the Committee as soon as 
possible and using the most expeditious means. 

3. The Committee shall adopt its agenda. If the circumstances so warrant, the 
Committee may place on its agenda supplementary items proposed by the Executive 
Council, by the Secretary-General, or by one of its members. 
 
Rule 6 

 
1. The meetings of the Committee shall be open only to the members of the 
Committee and the observers mentioned in Rule 3 unless the Committee decides 
otherwise. The Committee may invite persons whose presence it deems useful to follow its 
discussions as observers. Members of the UNWTO staff whose presence is necessary for 
its proceedings may attend the meetings. 

 
2. The Committee may invite experts or external institutions to contribute to its 

proceedings. 
 

3. The Committee shall decide on the publicity to be given to its deliberations, whose 
results it shall communicate to the appropriate recipients. 

 
 

Rule 7 
 

No  one may address  the  Committee  without  having  previously  obtained  the  
permission  of  the Chairperson. 

 
 

Rule 8 
 

1. The Committee’s working language shall be English. Nevertheless, a second 
working language may be adopted by the Committee in cases where it is deemed useful for 
the smooth proceeding of the deliberations of a session of the Committee, within the limits of 
the available funds. 

 
 

Rule 9 
 

1. The Committee shall adopt its biennial report, the various decisions it takes (except 
for those concerning persons), and the recommendations it formulates, preferably by 
consensus. 

2. In the event that all the necessary efforts do not result in a consensus, the 
decision or recommendation shall be adopted by majority of the members present, with 
abstentions not being counted in the tally of votes. 
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3. Voting on decisions concerning persons shall be carried out by secret ballot. In all 
other cases, the Committee shall vote by a show of hands. In the event of a tie in the 
voting, the Chairperson shall have the casting vote. 

 
Functions of the Committee 
 

Rule 10 
 

1. The Committee shall perform the functions of promoting the principles of the Code, of 
evaluating and monitoring the implementation of the Code, of issuing reports, 
recommendations and observations on ethical matters related to tourism and to propose 
and approve texts of conventions and other legal instruments on specific issues related to 
the Code of Ethics provisions. To this end, it shall collect information relative to such 
implementation and shall draw up an inventory of the efforts made by the different 
stakeholders in tourism to promote and apply the Code, and of the problems encountered in 
doing so. 

2. The Secretary-General shall transmit to the Committee the pertinent information 
in his/her possession with the support of the Committee of Affiliate Members. 

3. The Secretary-General shall place at the Committee's disposal the personnel 
necessary for the performance of its functions. 

 
 

Rule 11 
 

1. The Committee shall summarize the information collected and shall include in its 
biennial report the conclusions drawn from the analysis of such information. Should the 
need arise; it shall draw up proposals to amend or supplement the Code and to enhance 
its dissemination and implementation. Separately from its biennial report, the Committee 
may draw up any recommendations it deems useful. 

 
 

2. The Secretary-General shall transmit the report and recommendations of the 
Committee to the Council and to the Regional Commissions, together with his/her 
observations, for information. The Secretary-General shall transmit to the Assembly the 
recommendations of the Committee together with his/her own observations and, as the 
case may be, any comments called for by such documents on the part of the Council and the 
Regional Commissions. 

 
 

Final provisions 
 
 

Rule 12 
 
 

1. These Rules of Procedure shall enter into force on the date of their adoption by the 
Committee. Its text shall be transmitted to the Council and to the Assembly for their 
information. 

2. It may be amended by the Committee as necessary. Amendments may be proposed 
by the Assembly, the Council, or the Secretary-General, or by any member of the 
Committee. The text of proposals for amendments shall be transmitted to the members of 
the Committee by the Secretary-General at least thirty days before the Committee meeting at 
which they are to be considered. 
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