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 کدهای جهانی اخالق جهانگردی 

)سانتیاگو،   WTOدرسیزدهمین مجمع عمومی  A/RES/406(XIII)تصویب شده توسط قطعنامه 

 (1999اکتبر  1سپتامبر تا  27شیلی، 

 دیباچه

، گردشارر  ، نماینادگان نانعج جهاانی    (WTO) جهاانررد  ما اعضا سازمان جهانی  

ها، کشورها، موسسات ونهادهایی هستیم که برا  مجمع عمومی در سانتیاگو   نمایندگان دولج

 . شده ایمگردهم جمع   1999شیلی در اولین روز ماه اکتبر 

و آگاهی  گردشرر ،سازمان جهانی  اساسنامه 3در ماده  مندرجاهداف  تأکید مجدد بر

مجمع عمومی ملل متحد و ماورد تايیاد قارار    که از سو  ؛ این سازمان متمرکزاز نقش انلی و 

انداز  ، چشمالمللی با کمك به رشد اقتصاد ، فهم بین ترویج و توسعه گردشرر در اسج؛  گرفته

هاا   ها  بنیاادین بارا  تماام انساان     برا  حقوق بشر و تامین آن و آزاد نلح و احترام جهانی 

 ،بدون تبعیض در قبال نژاد، جنس، زبان یا مذهب

ماردان از  مستقیم و بدون واسطه بین زناان و زمان،  که ارتباطات هم د راسخ برایناعتقا 

گردشرر  نشان دهنده یك نیرو  حیاتی برا  نالح و   ،متفاوت ها  زندگی سبك و ها فرهنگ

 اسج،  عامل دوستی و تفاهم میان مردم جهان

مباارزه باا فقار باه شایوه ا       اقتصااد  و   توساعه حفظ انل نیانج زیسج محیطای،   

 تنظیم،در ریودوژانیرو « اجالس زمین»در  1992ملل متحد در سال سازمان که از سو  ؛پایدار

 ؛ه اسج، و در آن زمان به تصویب رسیدعنوان  21دستورکار در 

از  ،اساج  قابال پایش بینای    آنچاه  ساریع و ماداوم، در گذشاته و   رشد توجه به میزان 

با اهداف تفریح، کسب و کار، فرهناگ، ماذهبی و یاا ساالمج، و ا ارات      ها  گردشرر   فعالیج

قدرتمند مثبج و منفی آن ها بر محیط زیسج، اقتصاد و جامعاه در هار دو کشاور فرساتنده و     

 میزبان، بر جوامع محلی و مردم بومی، همچنین بر روابط بین المللی و تجارت، 

و قابلیاج دسترسای جهاانی در     ترویج گردشرر  مسئوالنه، پایادار برا  هدف گذار  

 ،استفاده از وقج آزاد آن ها برا  تفریح کردن، یا سفر به منظورحق همه افراد رعایج چارچوب 

 تمام آحاد بشر،با احترام به انتخاب ها  
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کل برا  اعمال در یك محیط اعتقاد به این که ننعج جهانی گردشرر  به عنوان یك 

خلاق     کاه تاا یرات ساودمند  خصونی و تجاارت آزاد و  مطلوب در اقتصاد بازار، شرکج ها  

 دارا  رشد بوده اسج، د،بهینه می کنرا    روت و اشتغال

از انول آماده شده و تعداد معینی از قاوانین   شمار همچنین اعتقاد راسخ به این که 

ه ناسازگار با رشد آزادانه شارایط حااکم بار    به هیچ وج ،ارايه شده، گردشرر  پایدار و مسئوالنه

تجارت در خدمات و تحج حاکمیج شرکج هایی که در این بخش فعالیج می کنناد نیساج و   

اقتصاد و اکولوژ ، محیط و توسعه، آزاد  تجارت جهانی و حفاظاج   بخش ها ممکن اسج در 

   ،از هویج اجتماعی و فرهنری سازگار  ایجاد کند

ملای،  ادارات  -چنین رویکرد ، تمام ذینفعان در توسعه گردشارر  با توجه به این که 

محلی، شرکج ها، انجمن ها  کسب و کار، کارکناان ایان بخاش، ساازمان هاا       منطقه ا  و 

غیردولتی از همه نوع متعلق به ننعج گردشرر ، همچنین جوامع محلی میزبان، رساانه هاا و   

دارا  مسئولیج ها  مختلا  و البتاه وابساته  باه هام در توساعه فارد  و         -خود گردشرران

فرد  بوده و برا  دستیابی به این هادف کماك    تعیین حقوق و وظای اجتماعی گردشرر  و 

 خواهند کرد. 

ان پاذیر  قطعناماه   ما از ز جهانی جهاانررد  اهداف مورد نظر سازمان حفظ به تعهد   

(XII)364  برا  ترویج یك همکار  واقعی بین سهامداران )استانبول( 1997در مجمع عمومی ،

مشاارکج و همکاار  از ناوع     دیادن  و تاال  بارا   دولتی و خصونی در توساعه گردشارر ،   

گستر  یافته در یك رو  متعادل و باز، برا  ارتباط بین کشورها  فرستنده و دریافج کننده 

  ننعج گردشرر  آن ها، و 

در ماورد   1997 بیانیه و زمینه گردشرر  جهانیمانیل در  1980 بیانیه ها ر  پیری

 ساال  ناوفیه در  کد گردشارر و  اجتماعی گردشرر ، همچنین منشور حقوق گردشرر  تا یر

 که تحج نظارت سازمان جهانی جهانررد  به تصویب رسیده اسج،  1985

اعتقاد به این که این نهادها باید با مجموعه ا  از انول مرتبط برا  تفسایر و کااربرد   

تکمیل شوند تا سهامداران توسعه گردشرر  بتوانند شایوه هادایج خاود را در آغااز بیساج و      

 ساز  کنند. یکمین قرن مدل

به کارگیر  برا  اهداف این نهادها، تعاری  و طبقه بند  ها  کاربرد  برا  سافر، و  

؛ باه ناورتی کاه در کنفارانس     « گردشارر  »و « گردشرر»، « بازدید کننده»به ویژه مفاهیم 

، در بیسج 1993به تصویب رسید و در ؛  1991ژوين  28تا  24برگزار شده در ؛ المللی اتاوا بین

  فتمین اجالس کمیسیون آمار سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفج،و ه
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 ارجاع ویژه به اسناد زیر:  

   ؛1948دسامبر  10جهانی حقوق بشر در اعالمیه 

 1966دسامبر  16المللی حقوق اقتصاد  ا اجتماعی و فرهنری  منشور بین. 

 ؛1969دسامبر  16المللی حقوق مدنی و سیاسی  منشور بین 

 1929اکتبر  12 ورشو کنوانسیون حمل و نقل هوایی 

      وشاایکاگو  1944دسااامبر  7کنوانساایون ناانعج هوانااورد  غیرنظااامی بااین المللاای 

 الهه و مونترال در رابطه با آن؛ توکیو، ها  کنوانسیون

  و پروتکل مربوطه؛ 1954جوال   4 تسهیالت گمرکی برا  گردشرر کنوانسیون 

  ؛1972نوامبر  23جهان کنوانسیون مربوط به حمایج از میراث فرهنری وطبیعی 

  ؛1980اکتبر  10 گردشرر  جهانی مانیلبیانیه 

  بر اساس منشورحقوق و  ششمین مجمع عمومی سازمان جهانی جهانررد  )نوفیه(قطعنامه

  1985سپتامبر  26 کد گردشرر

  1989نوامبر  20کنوانسیون حقوق کودك 

  آیارس( در خصاو     )باوینس نهمین مجمع عماومی ساازمان جهاانی جهاانررد      قطعنامه

 ؛1991اکتبر  4 گردشررانو امنیج وایمنی  خا  تسهیالت سفر

 ؛1992ژوين  13 ریو اعالمیه محیط و توسعه 

  1994آوریل  15توافق عمومی تجارت در خدمات 

  1995ژانویه  6کنوانسیون تنوع زیستی 

  اکتبار   22 جنسی ساازمان یافتاه  پیشریر  از گردشرر  یازدهمین مجمع عمومی قطعنامه

1995 

  جنسی تجار  از کودکان کشی علیه بهره 1996آگوسج  28اعالمیه استکهلم 

  1997می  22 گردشرر  مانیلاعالمیه تا یر اجتماعی 
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 المللی کار در حوزه معاهدات جمعی،  سازمان بین تصویب شده توسط و پیشنهادات معاهدات

ممنوعیج کار اجبار  و کار کودکان، دفاع از حقوق مردم بومی، و رفتار برابر و عدم تبعیض در 

 محل کار،

 را تأیید تصدیق می کنیم، حق گردشگری و آزادی انگیزه های گردشگر

جهانی گردشگگری کگه    برای ترویج عادالنه، مسئوالنه و پایدار تقاضایسته خود خوا
های جامعه در زمینه اقتصاد باز و آزاد به اشتراک گذاشته  منافع آن بوسیله همه بخش

 کنیم و ....... شود را بیان می

 .را رسماً تأیید می کنیم« اخالق برای گردشگری»اصول و کدهای جهانی این   اهداف

 1ماده  

  شناخت متقابل و احترام بین مردم و جوامع مساعدت گردشگری به 

درك و ترویج ارز  ها  اخالقی رایج مردم، با نرر  تحمل و احترام به تنوع دینای،   -1

فلسفی و باورها  اخالقی، پایه و اساس و نتیجه گردشرر  مسئوالنه هستند. ذینفعان 

توسعه گردشرر  و خود گردشرران باید سنج ها  فرهنری و اجتماعی و آداب هماه  

بومی؛ را مراعات کرده و ارز  ها  آن هاا را   مردم؛ شامل همه کلیه اقلیج ها و مردم

 به رسمیج بشناسند.  

فعالیج ها  گردشرر  باید هماهنگ با ویژگی هاا و سانج هاا  کشاورها و منااطق       -2

 میزبان و با احترام به قوانین، آداب و عادات آن ها اجرا شود. 

مطلاع  جوامع میزبان از یك طرف و متخصصین محلی از طرف دیرر بایاد از یکادیرر     -3

باشند و به گردشررانی که آن ها را بازدید می کنند احترام برذارند و سابك زنادگی،   

سالیق و انتظارات، تحصیالت و آموز  ها  ارايه شده به آن ها را به منظور مشاارکج  

 ند.دریاب مهمان نوازانهدر یك استقبال 

آن ها اساج.   وظیفه مقامات دولتی محافظج از گردشرران و بازدید کنندگان و وسایل -4

آن ها باید به امنیج گردشرران خارجی، با توجه به آسیب پذیر  آن ها، توجه خاا   

داشته باشند. آن ها باید ارايه اطالعات مربوط به مفاهیم خا ، ممنوعیج هاا، امنیاج   

بیمه و مساعدت ها  منطبق بر نیازها  آن ها را تسهیل کنند. هر گونه حمله، ضارب  

یا تهدید علیه گردشرران و کارکنان ننعج گردشرر  و همچنین و جرح، آدم ربایی و 

خسارات عمد  به تساهیالت و امکاناات گردشارر  و یاا عنانار میاراث فرهنرای و        

 طبیعی باید به شدت محکوم و مطابق با قوانین ملی مربوطه مجازات شود. 
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عماالی  هنرام سفر، گردشرران و بازدیدکنندگان نباید مرتکب هیچ عمل مجرماناه یاا ا   -5

که مطابق با قوانین کشور مورد بازدید جرم هستند، نشوند و باید از هر گوناه رفتاار    

که توسط مردم محلی مضر یا توهین آمیز محسوب می شوند، و همینطور آسیب زدن 

به محیط زیسج محلی، پرهیز کنند. آن ها باید از هر نوع قاچاق، از جمله قاچاق ماواد  

گونه ها  حفاظج شده و محصوالت و مواد  کاه توساط   مخدر، اسلحه، عتیقه جات، 

  مقررات ملی خطرناك یا ممنوع شناخته شده اسج، خوددار  کنند. 

گردشرران و بازدید کننده ها باید قبل از عزیمج در قبال خود مسئولیج داشته باشند.  -6

آن ها باید با ویژگی ها  کشورهایی که در ندد بازدید از آن ها هستند آشنا شده و از 

ریسك ها  امنیتی و سالمج موجود در هر سفر خارج از محیط معمول خویش آگاهی 

 ر کنند که این ریسك ها را کاهش دهند. داشته باشند و به گونه ا  رفتا

 2ماده 

  ای برای شکوفایی انفرادی و اجتماعی گردشگری به عنوان وسیله

و دسترسی به طبیعج  با استراحج و آرامش، ورز اغلب فعالیتی اسج که  گردشرر  -1

فارد    در مسایر شاکوفایی   باه عناوان یاك ابازار ممتااز      باید و و فرهنگ ارتباط دارد

  بااز پیااده   ذهنیتای باه انادازه کاافی      و اعمال شود. زمانی کاه باا   زری وگروهی برنامه

فراگیار   خاود یاادگیر ، تحمال متقابال و     عاملی غیرقابل جاایرزین بارا    د، شو می

 سج.ها ها و تنوع آن ها  مشروع بین افراد و فرهنگ تفاوت

مردان احترام برذارد، این فعالیاج  فعالیج ها  گردشرر  باید به برابر  حقوق زنان و  -2

به ویژه کودکان،  ین گروه ها؛ترو  حقوق افراد آسیب پذیرها باید حقوق بشر و به خص

 را ترویج کند.  ؛سالمندان، معلولین، اقلیج ها  قومی و افراد بومی

ماورد  بهره بردار  از انسان در هر شکل، به خصو  جنسی و به ویاژه زماانی کاه در     -3

ن معنی کاه  می شود، با اهداف اساسی گردشرر  در تعارض اسج، بدی کودکان اعمال

باا آن  لل باید با توان باال و با همکار  تمام دولج ها  مربوطه مطابق با حقوق بین الم

مقابله شده و نرف نظر از رضایج قانون ملی کشور بازدید شده و کشور طرف جرم باه  

تنبیه عامالن این اعمال مبادرت ورزیده شود، حتی اگر در خارج از کشور نورت گرفته 

 باشد. 

سفر برا  اهداف مذهبی، سالمج، تحصایل، و مباادالت فرهنرای و زباانی، مخصوناا        -4

 ایسته تشویق هستند.اشکال مفید گردشرر  و ش

اقتصااد ،  فواید ، گردشرر ارز  مبادالت  در خصو ها  آموزشی  برنامهدر عرفی م -5

 ناشی از آن باید مورد تشویق قرار گیرد. ها   اجتماعی و فرهنری آن و همچنین ریسك
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 3ماده 

 گردشگری عامل توسعه پایدار

به رشد اقتصاد  سالم،  دستیابیبا نراه را کلیه ذینفعان گردشرر  باید محیط طبیعی  -1

مستمر و پایدار برا  تأمین عادالنه نیازها و آرمان ها  نسل ها  فعلی و آتی، حفاظج 

 کنند.

مصارف مناابع ناادر و    کلیه اشکال توسعه گردشرر  که مطاابق باا نارفه جاویی در      -2

ارزشمند؛ به ویژه آب و انرژ ؛ هستند، همچنین آن هایی که تا حاد ممکان از تولیاد    

جتناب می کنند، باید توسط مقاماات ملای در اولویاج قارار داده شاده و ماورد       زباله ا

 تشویق قرار گیرند. 

زماان   اختصا  دادن زمان و فضا بارا  جریاان گردشارر و بازدیاد کنناده، باه ویاژه        -3

بیشتر تعطیالت باید به دنباال کااهش   زمانی ، حتی توزیع تعطیالت مدارس و مرخصی

حیط و افزایش تأ یر سودمند بر ننعج گردشرر  و فشار فعالیج ها  گردشرر  در م

 اقتصاد محلی باشد. 

طراحی زیر ساخج ها و برنامه ریز  فعالیج ها  گردشرر  باید در مسیر حفاظاج از   -4

میراث طبیعی متشکل از اکوسیستم ها و تنوع زیستی و حفظ گوناه هاا  در معارض    

متخصصاین بایاد   خطر حیات وحش باشاد. ذینفعاان توساعه گردشارر  و باه ویاژه       

اعمال در مناطق حساس مانند: بیابان، مناطق قطبی، مناطق ها  خود را هنرام  فعالیج

استوایی یا تااالب هاا؛ کاه مناساب      ، جنرل ها بلند کوهستان، محدوده ها  ساحلی

برا  ایجاد ذخایر طبیعی یا محدوده ها  حفاظج شده هستند، کاهش داده یا محدود 

 کنند. 

اکوتوریسام مخصوناا  باه عناوان عامال اغناا و ارتقاا  جایرااه          گردشرر  طبیعای و  -5

گردشرر  شناخته می شوند. به شرط آن که به میراث طبیعی و جوامع محلی احترام 

 و با رعایج ظرفیج برد از سایج ها حفاظج کنند. برذارند 

 4ماده 

 گردشگری، کاربر میراث فرهنگی انسانی و عاملی در جهت ارتقاء آن

جوامع مستقر در سرزمین ها   تعلق دارد؛ میراث مشترك بشریج بهگردشرر  منابع  -1

 خود که حقوق و تعهداتی نسبج به آن ها دارند.

سیاسج ها و فعالیج ها  گردشرر  باید با احترام به میراث هنر ، باستانی و فرهنری  -2

مراقباج  د. اجرا شوند تا بتوانند آن ها را حفاظج کرده و به نسل ها  آینده انتقال دهن
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ویژه باید به حفظ و ارتقا  بناها  تاریخی، زیارتراه ها و موزه هاا اختصاا  یاباد، باه     

 عالوه سایج ها  معمار  و تاریخی بایاد در معارض بازدیاد گردشارران قارار گیارد،      

؛ با احتارام باه مالکاان آن هاا؛     اموال خصونی فرهنری و تاریخی دسترسی عمومی به

  بدون تعصب به الزامات معمول عبادت؛ تشویق شود.همچنین بناها  مذهبی؛ 

حداقل بخشی از منابع مالی حانل از بازدیاد منااطق فرهنرای و تااریخی بایاد بارا         -3

 نرهدار ، حفاظج، توسعه و برقرار  این میراث مورد استفاده قرار گیرد. 

 فعالیج گردشرر  باید به نورتی برنامه ریز  شود که به محصوالت فرهنرای سانتی،   -4

ننایع دستی و فرهنگ عامه اجازه رشد و بقا داده شود نه آن که باعث انحطاط آن هاا  

 شده و ماهیج استاندارد به آن ها بدهد. 

 5ماده 

 کشورهای میزبان و جوامع محلی گردشگری، فعالیتی سودمند برای 

جوامع محلی باید با فعالیج ها  گردشرر  همراه باشند و به طور مسااو  در مناافع    -1

مشااغل مساتقیم و غیار     در ایجاد، و به ویژه ایجاد شدهاقتصاد ، اجتماعی و فرهنری 

 مستقیم حانل از آن ها، مشترك باشند. 

یاد  سیاسج ها  گردشرر  باید در مسیر کمك به ارتقاء استاندارد زندگی مناطق بازد -2

برنامه ریز  و رویکرد معمار  و عملیات شده و رفع نیازها  آن ها به کار گرفته شود. 

گردشرر  تفریحی و مراکز اقامتی باید تا حد امکان  با هدف یکپارچه ساز  آن ها باا  

بافج اقتصاد  و ساختار اجتماعی باشد، در جایی که مهارت ها برابار هساتند اولویاج    

 حلی داده شود. باید به نیرو  انسانی م

به مشکالت خا  نواحی ساحلی، سرزمین ها  جزیره ا  و روستایی آسیب پاذیر یاا    -3

گردشرر  اغلب یك فرنج نادر را برا  توساعه در مواجهاه باا    که ؛ نواحی کوهستانی

 باید به طور ویژه ا  توجه کرد.  کاهش فعالیج ها  اقتصاد سنتی ارايه می کند؛ 

سرمایه گذاران؛ که به وسیله مقررات وضع شده توسط متخصصین گردشرر ، به ویژه  -4

مقامات دولتی اداره می شوند؛ باید مطالعات مربوط به ا ارات توساعه پاروژه شاان بار      

بااالترین میازان شافافیج و     انجام دهند، همچنین آن ها باید را محیط طبیعی اطراف

و گفج و گو در  عینیج، اطالعات برنامه ها  آینده خود، واکنش ها  قابل پیش بینی

 مورد مضامین خود را به جمعیج مورد نظر ارايه دهند. 

 6ماده 

 ذینفعان در توسعه گردشگری تعهدات 
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 در ماورد گردشارران   نسبج به ارايه اطالعات درسج و عینی بهمتخصصان گردشرر   -1

اطمیناان   میهمان نواز  دارند؛ آن ها بایاد مقصد و شرایط سفر، توق  گاه ها و  اماکن

يه شده به مشتریانشان؛ قیمج و کیفیج خدماتی که ارا بندها  قرارداد حانل کنند که

متعهد به ارايه آن ها هستند و خسارات مالی قابل پرداخج در شرایط نقض یك جانباه  

 .به آسانی و به طور طبیعی قابل فهم هستندقرارداد از طرف آن ها؛ 

هاا ارتبااط داشاته باشاد؛ بایاد نسابج باه        متخصصان گردشرر ؛ تا جایی که باه آن   -2

همکار  با مقامات دولتی برا  امنیج و ایمنی، پیشریر  از اتفاقات، حفاظ ساالمج و   

ایمنی مواد غذایی کسانی که به دنبال خدمات آن ها هستند، عالقاه نشاان دهناد. باه     

همین ترتیب آن ها باید نسبج به وجود سیستم ها  بیمه و اماداد مناساب اطمیناان    

آن ها باید تعهدات گزار  دهای مطارح شاده بوسایله مقاررات ملای و       حانل کنند، 

 پرداخج غرامج در شرایط عدم رعایج تعهدات قرارداد  خود را بپذیرند. 

انجام اماور  متخصصان گردشرر ؛ تا جایی که که به آن ها ارتباط داشته باشد، باید به  -3

را  انجام اعمال مذهبی خود در گردشرران کمك کنند و به آن ها بفرهنری و معنو  

 طول سفر اجازه دهند.  

ها  میزبان در همکار  با متخصصاین ماوردنظر و    ها  مبداء و  دولج ا مقامات دولتی دولج4

ها  ضرور  در ارتباط با ورشکستری یا انحالل  مجامع آنها بایستی اطمینان دهند که مکانیسم

 شوند. نند اعمال میک نهادهایی که مسافرت آنهارا سازماندهی می

ریان شرایط دشوار ها در شرایط بحرانی این وظیفه وحق رادارندکه اتباع خویش رادر ج ا دولج5

ه شاوند؛  در طول سفر به خارج از کشاور مواجا  تی خطراتی که آنها ممکن اسج قرار دهند، یاح

ج توریسم داور  در یك رو  توجیه نشده یا اغراق شده در ننع همان اطالعاتی که بدون پیش

رو  قرار دارد. اطالعاات ومطالاب مشااوران سافر      کشورها  میزبان و منافع پرسنل خود پیش

بایستی از قبل با مقامات کشورها  میزبان مورد بحث و بررسای قارار گیرناد کاه متناساب باا       

ها  جغرافیایی بوده و جایی که نااامنی بوجاود آماد اساج؛ ایان       ها  موجود در حوزه موقعیج

 ا بایستی مورد تايید قرار گیرند.ه مشاوره

جملاه ابزارهاا  مادرن ارتباطاات      ها مان  ها  ویژه و سایررسانه ا مطبوعات و باالخص روزنامه6

ها را ارايه کنناد   الکترونیك بایستی اطالعات شرافتمندانه و متعادل در فقال رویدادها و موقعیج

شاته باشاند ؛، آنهاا بایساتی اطالعاات      ها و افزایش آنها تا یر مثبتای دا  بتواند بر جذب توریسج

هاا  جدیاد    آور  نحیح و مو ق در مورد مصرف کنندگان خادمات توریسام اراياه کنناد؛ فان     

ارتباطات و تجارت الکترونیك بایستی طراحی شده و برا  این منظور مورد استفاده قرار گیرند؛ 
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جنسای را  توریسام  ه ها شاهد هستیم، آنها نبایساتی باه هایچ وجا     همانطور که در مورد رسانه

 گستر  دهند.

 7ماده 

 حقوق توریسم

بع این کره خاکی باه  مند  از منا انداز دسترسی مستقیم و شخصی به کشفیات و بهره ا چشم1

شود که به طور برابر تمام ساکنان کره زمین از آن برخوردارند،  یك حقی تلقی میعنوان مولفه 

المللای بایساتی باه عناوان یکای از بهتارین        مشارکج بسیار گساترده در توریسام ملای و باین    

 ها  ممکن رشد پایدار محسوب گردد و موانع نبایستی سد راه آن شود.  شاخص

بایستی به عنوان حق استراحج و اوقات فراغج تلقی مند  از توریسم  ا حق جهانی برا  بهره2

 24جمله محدوده منطقی ساعات کار و تعطیالت باا حقاوق ودساتمزد کاه در مااده       گردد من

جتماعی و فرهنری المللی حقوق اقتصاد  ا ا  مان بینپی d. 7 اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده

 درج شده اسج.

ط با آن که دسترسی گساترده باه اوقاات فراغاج،     ا توریسم اجتماعی و مشخصا توریسم مرتب3

 کند بایستی با حمایج مقامات دولتی توسعه یابد. سفر و تعطیالت را تسهیل می

ا توریسم خانواده ا جوانان، دانش آموزان و توریسم سالخوردگان و همینطاور توریسام افاراد     4

 ناتوان بایستی تشویق و تسهیل گردد.

 8ماده 

 ها آزادی تردد توریست

المللای از آزاد     ها بایستی مطابق با قانون و مقاررات ملای و باین    ها و بازدیدکننده ا توریسج1

اعالمیاه جهاانی حقاوق بشار      13تردد در کشورها و از یك دولج به دولج دیرر مطابق با ماده 

تی و نقاط ترانزیج و اقامج و همینطور به مناطق توریس ها ندشوند به آنها بایستی به مکانم بهره

 یا تبعیض دسترسی داشته باشند.و فرهنری بدون تشریفات اضافی 

ها بایستی به تمام اشاکال موجاود ارتبااطی )داخلای یاا خاارجی(        ها وبازدیدکننده ا توریسج2

دسترسی داشته باشند ؛ آنها بایستی از دسترسی آسان و فاور  باه خادمات ادار ، حقاوقی و     

با نمایندگان کنساولی کشاورها    تماس آزاد از امکانات  مند شوند به آنها بایستی بهداشتی بهره

 ها  دیپلماتیك( برخوردار باشند. خویش )همسو با کنوانسیون
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ها از حقاوق مشاابه شاهروندان کشاور بازدیاد شاده در خصاو          ها و بازدیدکننده ا توریسج3

ها  که اینشخصی در قبال خویش برخوردارند باالخص زمانی ها   محرمانه بودن اطالعات و داده

 به نورت الکترونیکی ذخیره شده باشند.

هاا یاا    مرتبط با عبور و مرور مرز  خواه بنابر ناالحیج و تشاخیص دولاج     ها  ادار ا رویه4

المللی از قبیل تشریفات گمرکی و ندور ویزا بایستی تغییر یابد  ها  حانل از توافقات بین رویه

المللای   و دسترسی رو به رشد باه توریسام باین    )حداالمکان( تا حداکثر آزاد  تردد و مسافرت

هاا   ساز  این رویه هایی از کشورها جهج ایجاد هماهنری و ساده ر گردد؛ توافقات بین گروهیسم

بایستی تشویق شود؛ مالیات و عوارض خا  باعث کند شدن رشد ننعج توریسم شده و قدرت 

 دد.کند که بایستی به تدریج انالح گر رقابتی آن را تضعی  می

افی ارز دهد مسافران بایستی باه  مباالك کا    ا تا جایی که موقعیج اقتصاد  کشورها اجازه می5

 داخلی جهج مسافرت دسترسی داشته باشند.

 9ماده 

  حقوق کارکنان و کارآفرینان در صنعت گردشگری 

ها  مارتبط، بایاد    در ننعج گردشرر  و فعالیجکارآفرینان  و کارکنانحقوق اساسی  -1

با دقج ویژه و با توجه باه   ،هر دو دولج مبدأ و مقصد نظارت ادارات ملی و محلیتحج 

محدودیج ها  خا  مربوط به فصلی بودن فعالیج هایشان، بعد جهانی ننعج خود و 

 ، تضمین شده باشد.با توجه به طبیعج کار آن ها انعطاف پذیر  الزم 

مارتبط حاق و وظیفاه     کارکنان و کارآفرینان در نانعج گردشارر  و فعالیاج هاا      -2

آن ها باید از حمایج کافی اجتماعی بهره اکتساب آموز  ها  اولیه و مستمر را دارند، 

 ،مشاخص مند شوند، عدم امنیج شغلی باید تا جا  ممکن محدود شود و یك وضعیج 

 کارکنان فصلی این بخش ارايه شود. ، باید به همراه با توجه ویژه به رفاه اجتماعی

ها  ضرور  برخوردار گردد و این حاق   قی یا حقوق بایستی از مهارت و تواناییا هر فرد حقی3

ا  را در حوزه توریسم تحج قاوانین ملای موجاود توساعه      را داشته باشد که یك فعالیج حرفه

ها  کوچاك و متوساط در بخاش     گذاران باالخص در حوزه شرکج دهد؛ کادرآفرینان و سرمایه

 قوقی یا ادار .ها  ح توریسم با حداقل محدودیج

یا غیاره از کشاورها     اجرایی و پرسنل، خواه حقوق بریر ا تبادل تجربه پیشنهاد  با مدیران4

کناد؛ ایان تباال تجرباه بایساتی        نی توریسام کماك مای   متفاوت به تقویج توسعه ننعج جها

 المللی تسهیل گردد. ها  ملی و بین همسو با قوانین و کنوانسیون حداالمکان
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المللای   ا به عنوان یك فااکتور غیرقابال جاایرزین در توساعه و رشاد دینامیاك تباادل باین        5

ها  غالب خویش سوءاستفاده کنند؛  بایستی از موقعیجنها  چندملیتی ننعج توریسم  شرکج

اب کنند که بار جواماع   ناجتماعی و فرهنری اجت ها مدل به وسایلآنها بایستی از تبدیل شدن 

گذار  و تجارت خاویش کاه بایساتی کاامال      وند؛ در مبادالت آزاد  سرمایهش میزبان اعمال می

ء  مورد تايید قرار گیرد؛ آنها بایستی در رشد محلی و توسعه آن دخیل باشاند و از طریاق اعطاا   

ها  خویش به اقتصاد کشورهایی شوند کاه در انهاا حضاور     منافع بیشتر خودمانع کاهش کمك

 دارند.

ها  کشورها  مبدا و کشورها  میزبان به رشد  بط متعادل بین شرکجا شراکج و استقرار روا6

 کند. پایدار توریسم و توزیع برابر منافع حانل از رشد کمك می

 10ماده  

 اجرای اصول قوانین اخالقی جهانی برای گردشگری 

باید در اجرا  این اناول باا یکادیرر    توسعه گردشرر  در ذینفعان دولتی و خصونی  -1

 همکار  کنند و بر کاربرد مؤ ر آن ها نظارت کنند. 

کاه در میاان آن هاا     ؛ذینفعان در توسعه گردشرر  باید نقش نهادها  بین المللای را  -2

سازمان جهانی جهانررد  رتبه اول را دارد؛ و ساازمان هاا  غیار دولتای شایساته در      

ج از حقوق انسان، محیط یا سالمج، با احترام کامال  ارتقاء و توسعه گردشرر ، حفاظ

 برا  انول کلی قوانین بین المللی، را  به رسمیج بشناسند، 

تمایل خود نسبج به ارجاع اختالفات مربوط به کااربرد یاا تفسایر    همان ذینفعان باید  -3

را برا  مصالحه، به یك شخص ساوم بای طارف    « کد جهانی اخالق برا  گردشرر »

  ، نشان دهند.    «کمیته جهانی اخالق گردشرر »به عنوان  شناخته شده

 

 

 

 : توسط ترجمه 

 مینا سیفی با مساعدت  آقا  دکترعباس شیریان و خانم الهام کزاز  .
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