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  2019-2018تنفيذ برنامج العمل العام  .4
 متابعة لإلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة 4.3

 اإلتفاقية اإلطارية آلداب السياحة  - أوال

 السياحة آلدابلالتفاقية اإلطارية  اإلنجليزيالنص  2017عام العامة لمنظمة السياحة العالمية أقرت الجمعية  -1
 (.A/RES/707(XXI)) القراربموجب 

م االتفاقية ، سوف تقد  عليه القرار المذكور أعاله ما ينصب وعمال، الذي تم إقراره اإلنجليزيلنص إستنادا إلى ا -2
بكل اللغات الرسمية اعتمادها ، بغية والعشرين، في دورتها الثالثة لجمعية العامة لمنظمة السياحة العالميةاإلى 

 .العالمية لمنظمة السياحة
، قامت أمانة منظمة السياحة العالمية بترجمة االتفاقية إلى جميع ل إعداد الترجمات للجمعية العامةمن أج -3

 والتعليقات اللغوية عند الضرورة. للتأييد التماسا  الدول األعضاء  وأرسلتها إلى ،اللغات الرسمية
النسخة  ُعِمم توقد استعرضت الدول األعضاء جميع النسخ اللغوية )العربية والفرنسية واإلسبانية والروسية(.  -4

 .قيت منها تعليقات لغوية ستؤخذ بالحسبانلُ ، وتُ الدول األعضاء على العربية
بعد مرور فحة العالمية. أول اتفاقية لمنظمة السيا ،اعتمادها إذا تم، السياحة آلدابتكون االتفاقية اإلطارية وف س -5

تعمل هذه االتفاقية اإلطارية على وف ، س1999في  السياحة آلدابالمدونة العالمية عشرين عام ا على اعتماد 
 عليها المدونة.تحرص تعزيز فعالية المبادئ األخالقية التي 

السياحة العالمية خالل لتصويت على هذا المعلم الرئيسي لمنظمة ل الحضورع على ُتدعى الدول األعضاء وتشج   -6
 الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

 السياحة آلداب اإلطارية االتفاقية اعتماد على المترتبة آلثارا - ثانيا

من حيث اإلمتثال التزامات على الدول األعضاء  لن يرتب اعتماد الجمعية العامة للنص في نهاية المطاف إن -7
 أحكام االتفاقية.إلى 

 
ونهائي  أصليعلى أنه  رسخأن نص االتفاقية قد  أي، فقط أنه تم التصديق على النصاعتماد االتفاقية يعني  -8

 من جانب واحد. تغيير أحكامهلدول األعضاء ه ال يمكن لوأن
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مفتوحة ، جميع لغات المنظمة الخمس الرسميةمن قبل الجمعية العامة بسوف تكون اإلتفاقية، بمجرد اعتمادها  -9
من هذه  لن تكون أي خطوةكما ذكر أعاله ، و . للتصديق أو القبول أو الموافقة ستعرضللتوقيع وبعد ذلك 

 الخطوات إلزامية للدول األعضاء.
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة والدخول حيز  -10

 :السياحة العالمية على اإلنترنتالنفاذ في موقع منظمة 
questions-asked-http://ethicsconventions.unwto.org/content/frequently    
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