جای گاه ضوابط اخالقی رد گردشگری

یکشنبهاهی گردشگری کاشان
به
م
ن ۹۸

• زمینه پیدایش
•گردشگري یكي از مهمترین فعالیتهاي اقتصادي در دنیا است،
•داراي آثار مثبت و منفي بسیاري است كه به منظور تداوم حیات خود ناچار است آثار منفي را به حداقل و آثار مثبت را حداكثر
كند.

•توسعه عنان گسیخته گردشگري در دهههاي  1970و  ،1980بدون توجه به اصول پایداري و احترام به محیط
•سازمان جهاني گردشگري ،به عنوان بزرگترین نهاد بینالمللي گردشگري ،در دنیا كدهاي اخالق گردشگري را در
دستور كار خود قرار داد.

•در سال  ،1999كدهاي ده گانه اخالقي گردشگري تصویب شد.

گردشگری بین المللی همچنان از اقتصاد جهانی پیشی می گیرد
۲۰۱۹

• زمینه پیدایش
• كد جهاني اخالق در گردشگري مجموعهاي از آداب و شیوههاي مهم فراگیري است كه با هدف هدایت كلیه
طرفهاي درگیر در راستاي توسعه و گسترش گردشگري به صورت پایدار فعالیت ميكنند تدوین شده است.

• به دنبال بسط و گسترش اصول نهادینهاي است كه هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمانان ميتواند منجر به
ایجاد رفتارهاي بهینه شود
• پنج هدف عمده را تعقیب ميكنند:
 -1عمل كردن به عنوان تسهیلگر ارتباط میان دولت و سایر بخشهاي بدنه گردشگري
 -2ایجاد آگاهي در دولت و صنعت گردشگري به منظور مدیریت همه جانبه اثرات زیست محیطي
 -3افزایش آگاهي در بین گردشگران در خصوص رفتار مناسب آنان
 -4ایجاد آگاهي در میان میزبانان در خصوص نیاز به حفاظت از منابع محیطي
 -5تشویق همكاري میان بخشهاي دولتي ،جامعه میزبان ،صنعت و تشكلهاي غیر دولتي و...

كدهاي ده گانه
• ماده اول :شناخت متقابل و احترام بین مردم و جوامع
در توسعه گردشگري باید درک توجه دو جانبه اي بین گردشگران و میزبانان وجود داشته باشد .با توجه به تنوع فرهنگهاي جوامع،
گردشگران و میزبانان باید ضمن احترام گذاشتن به ارزشها ،آداب و سنن یكدیگر سعي در شناخت آنان داشته باشد و با قوانین و
مقررات كشورهاي میزبان همخواني داشته باشد و قبل از ورود باید گردشگران را توجیه نمود.

• ماده دوم :گردشگري به عنوان وسیلهاي براي شكوفایي انفرادي و اجتماعي
مسافرت با اهداف مذهبي ،بهداشتي و سالمت ،آموزش و فرهنگي از اشكال مفید گردشگري است كه باید ترویج شود و در فعالیتهاي
گردشگري باید عدالت بین زن و مرد ،حقوق اقلیتها ،مردم بومي و كودكان مورد توجه باشد و بهره برداري ابزاري از انسانها نشود.

•
ماده سوم :گردشگري به عنوان یكي از عوامل توسعه پایدار
گردشگران باید به حفظ محیط زیست متعهد و برنامه ریزان تمهیداتي بیندیشند كه فشار كمتري در روزهاي تعطیل برجاذبه ها وارد
آید و همه افراد محدودیت در بهره برداري از منابع را بپذیرند.

كدهاي ده گانه
• ماده چهارم :جایگاه میراث فرهنگي در گردشگري و نكات مورد توجه در بهبود آن
منابع گردشگري میراث عمومي نوع بشر است و سیاستها باید با اصول معماري و میراث فرهنگي منطقه هماهنگ باشد و به گونه اي
محافظت شود كه نسلهاي آینده امكان استفاده از آن را داشته باشد و محصوالت فرهنگي به شكل سنتي قابل عرضه و از استاندارد
شدن آن پرهیز شود و حداقل بخشي از درآمدهاي حاصله از بازدید گردشگران صرف نگهداري و مرمت جاذبههاي فرهنگي و باستاني
شود
• ماده پنجم :گردشگري به عنوان یک فعالیت سودمند براي كشورهاي میزبان و جوامع محلي
جوامع محلي باید با فعالیتهاي گردشگري همگام و در پیامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آن سهیم و در مشاغل مستقیم و
غیرمستقیم از نیروهاي محلي استفاده شود و سیاستهاي اجرا شده به رفع نیازهاي مردم كمک كند و دستگاههاي متولي اطالعات الزم
در خصوص طرحهاي توسعه در اختیار ساكنان قرار دهند.

•
ماده ششم :تعهدات گروههاي ذینفع در توسعه گردشگري
سازمانها و افراد فعال در صنعت گردشگري تعهد دارند در طول سفر و اقامت اطالعات الزم در اختیار گردشگران گذارده و در مورد
حفاظت آنان برابر حوادث ،بیماريها و غذاي سالم تالش كنند و دولتها نیز در ایام مسافرت ملتهایشان به خارج در بحرانها مسئول
حفاظت آنان ميباشند.

كدهاي ده گانه
• ماده هفتم :حقوق گردشگران
همه انسانها حق گردشگري دارند ،استراحت ،تفریح و محدودیت ساعت كاري و تعطیالت با حقوق براي همه در اصل  24اعالمیه
جهاني حقوق بشر تصریح شده است و گردشگري باید با حمایت نهادهاي دولتي توسعه یابد و گردشگري جوانان و دانشجویان ترویج
یابد
• ماده هشتم :آزادي گردشگران در جابجایي
گردشگران باید براساس قوانین ملي و بین المللي ممالک خود با سایر كشورها باید بتوانند مسافرت كنند و بدون محدودیت و تبعیض از
اماكن و جاذبههاي فرهنگي دیدن كنند و به ارتباط داخلي و خارجي دسترسي و امكان مالقات با سفرا و مقامات كشورشان را داشته
باشند و در زمان اقامت در یک كشور از حقوق شهروندي برخوردار باشند.

• ماده نهم :حقوق كاركنان و كارآفرینان در صنعت گردشگري
حقوق پایه و دستمزد كارگران و سایر مشاغل در این صنعت با توجه به فصلي بودن كار باید تحت نظارت و تضمین دولت تعیین شود.
كارآفرینان باید دسترسي به بخش گردشگري در قالب شركتهاي مختلف با حداقل قوانین دست و پا گیر روبرو باشند و بین
سازمانهاي صادر كننده و وارد كننده ارتباط برقرار و منافع حاصله عادالنه توزیع شود

• ماده دهم :اجراي اصول قوانین اخالقي جهاني براي گردشگري
ذینفعان ( )Stakeholdersبخش خصوصي و عمومي باید در توسعه صنعت گردشگري مشاركت داشته و بر اجرا و اثر بخشي و كاربرد
این اصول نظارت كنند و نقش نهادهاي بین المللي به ویژه سازمان جهاني گردشگري را شناسایي نمایند

تاثیر كدهاي ده گانه
كدهاي جهاني اخالق گردشگري با ایجاد رضایتمندي براي گردشگران رابطه مثبت و معناداريدارد،
همچنین رابطه مثبت و معناداري بینرضایتمندي و تبلیغات شفاهيگردشگران وجود دارد.
گردشگرانيكه به ایران سفر مي كنند از وضعیت كنوني اجرا و پیاده سازي كدهاي جهاني گردشگري رضایت
دارند
پیشنهاد میشود كه تمامي گروهها و دست اندر كاران صنعت گردشگري با آن آشنایي كامل داشته باشند.
بخشي از بودجه تبلیغات با توجه به رضایتمندي گردشگران بر تبلیغات شفاهي متمركز شود

منشور جهاني گردشگري
✓ اصل  :1حفاظت از محیط زیست باید فرصت هاي مسئوالنه و هدایت شده اي را بمنظور كسب تجربه و شناخت از میراث و فرهنگ
آن جامعه براي اعضا به میزبان و بازدید كنندگان فراهم كند .و برنامه هاي توجیهي باید تک تک جنبه هاي طبیعي و فرهنگي را در
سطح باالیي به آگاهي جامعه میزبان و بازدید كنندگان رسانیده و حمایت الزم براي حیات دراز مدت میراث فرهنگي بعمل آورد
✓ اصل  :2رابطه بین مكانهاي میراث و گردشگري رابطهاي پویاست كه باید بشیوه اي پایدار براي نسل هاي امروز و فردا هدایت شود.
حفظ و نگهداري دراز مدت فرهنگ هاي زنده مكانهاي میراث باید عنصر اصلي سیاستگذاري توسعه گردشگري باشد و طرحها
بطریقي برنامه ریزي شود كه در عین حال كه پاسخگوي خواسته هاي گردشگران است نتایج مثبت داشته و آثار منفي بر میراث
سبک زندگي جامعه میزبان را كاهش دهد.

✓ اصل  :3برنامه ریزي براي حفظ و نگهداري مكانهاي میراث و ترویج گردشگري باید با كیفیت عالي ارائه تا بازدیدكنندگان ضمن
لذت از بازدید از اهمیت ویژگیهاي میراث و ضرورت حفظ آن شناخت كافي بدست آورند و محترم شمردن قداست اماكن ،رسوم و
سنتهاي مذهبي براي همه اعم از مدیران اماكن ،بازدیدكنندگان و برنامه ریزان بسیار مهم و ضروري است ومي بایست آسایش امنیت

و رفاه بازدید كننده مناسب باشد.

منشور جهاني گردشگري
✓ اصل  :4جوامع میزبان و بومي باید در برنامه ریزي توسعه گردشگري و حفظ و نگهداري میراث شركت داشته باشند و حقوق آنان بر
امالک داریي ها حفظ شود.
✓ اصل  :5فعالیتهاي گردشگري و حفظ و نگهداري منابع باید منبع جامعه میزبان باشد و سیاست گذاران باید از توزیع عادالنه منافع
گردشگري در همه جاي كشور جهت كاهش فقر حمایت كنند و منافع عادالنه براي مرد و زن جامعه میزبان در نظر گرفته شود از
طریق آموزش  ،ایجاد شغل در محل  ،همچنین بخشي از درآمد هدف نگهداري و حفظ اثار فوق گردد و با جذب راهنمایان از میان
افراد بومي و آموزش الزم سهیم بودن مردم محلي در نگهداري را افزایش دهد.
✓ اصل  :۶برنامه هاي ارتقاي گردشگري باید ویژگیهاي طبیعي و میراث را حفظ و تقویت كند و بازدیدكنندگان را واقع بینانه تشویق تا

به بازدید از مكانهاي مختلف پرداخته تا از ازدحام در برخي امكانها كاسته شود ،توزیع و فروش صنایع دستي محلي باید براي جوامع
میزبان عواید قابل توجه اقتصادي و اجتماعي داشته باشد و انسجام فرهنگي آنان را خدشه دار نكند.

اصول هشتگانه مسافر و گردشگر
•بر اساس كدهاي دهگانه گردشگري ،اصول هشتگانه مسافر و گردشگر مسئول ،طي قطعنامهاي در مجمع
عموميسازمان جهاني گردشگري در سال  2005به تصویب رسید.
• در این بیانیه ،گردشگري به عنوان ابزاري براي تكامل فردي و اجتماعي كه در زمینه خود آموزي ،ارتباطات دو

جانبه و درک اختالفات موجود میان افراد عاملي غیر قابل جایگزین بشمار ميآید.

اصول هشتگانه مسافر و گردشگر
-1

چشمان خود را به روي فرهنگ و سنتهاي دیگر بگشایید.

-2

به حقوق بشر احترام بگذارید.

-3

به حفاظت از محیط زیست كمک كنید.

-4

به منابع فرهنگي احترام بگذارید.

-5

سفر شما ميتواند موجب توسعه اجتماعي و مشاركت در اقتصاد محلي شود؛ با خرید صنایع دستي و كاالهاي
محلي به اقتصاد محلي كمک كنید.

-۶

در خصوص وضعیت فعلي سالمتي مقصد مورد نظر و دسترسي به امكانات ضروري پزشكي اطالعات به دست
آورید.

-7

در خصوص مقصد مورد نظر تا حد ممكن اطالعات به دست آورید.

-8

با قوانین و مقررات مقصد موردنظر خود آشنا شوید.

