
 های الزم در گردشگری سالمتمهمترین زیرساخت

 جمله از عضو کشور 141 سازمان جهانی توریسم یکی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد است که دارای 

 .باشد می ایران اسالمی جمهوری

نی توریسم ، فرانسیسکو فرانجیالی دبیر کل سازمان جهانی توریسم در سفر و در روز جها1131هشتم مهر 

کوتاهی به ایران ضمن مالقات با رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که ایران در آینده نزدیک جایگاه شایسته خود 

 .را در صنعت توریسم جهانی کسب کند

جهانی  رس، آرژانتین ) به منظور تدوین استانداردبوئنوس آی 1991سازمان جهانی توریسم در نهمین اجالس خود )

ار که به اختص -« تدابیر پیشنهادی برای ایمنی توریسم » و همگون برای تأمین ایمنی توریست ها قطعنامه های 

 .کرد تصویب را  -تدابیر پیشنهادی خوانده می شد

 :اده استم 4این قطعنامه مشتمل بر 

 A/RES 03482قطعنامه شماره

 "تضمین ایمنی "ماده اول 

حوزه تدابیر پیشنهادی را در پنج بند تعریف کرده و هدف این تدابیر را تضمین ایمنی توریست های بین المللی و 

نیز از منظر سازمان  "توریست  "همچنین گردشگران داخلی عنوان می کند . در این ماده ، تعریف حقوقی 

 .جهانی توریسم تعیین شده است

 .بوط می شود در مواد دوم و سوم این قطعنامه منظورشده استآنچه بیشتر به موضوع این مجموعه مر

  

 " تدابیر پیشگیرانه "ماده دوم

 :بند اول این ماده هدف اصلی قطعنامه را به شرح زیر بیان می دارد

هر کشور باید حوزه و میزان خطراتی را که متوجه زندگی، سالمتی، اموال و منافع اقتصادی توریست ها می شود 

تحت نظارت داشته و یک سیاست ملی مناسب را درکشور خود برای پیشگیری از خطرات یاد شده  شناسایی و

 .تدوین کند

 .بند دوم این ماده نحوه اجرای بند اول را بشرح زیر بیان می کند

 :هر کشور باید تدابیر الزم زیر را اجرا کند

 .قامت توریستی تهدید می کندا و سفر طول در را ها توریست که ای بالقوه خطرات شناسایی الف: 

 استانداردها این اجرای تضمین و توریستی مناطق در ایمنی الزم استانداردهای تدوین ب: 

 .فوق خطرات با رابطه در توریستی اماکن مسئوالن و گردانان تور برای الزم رهنمودهای تدوین ج: 

 .توریستها از انتظامی نیروهای الزم حمایت تضمین د: 



و تهیه اطالعات جامع و الزم مربوط به ایمنی توریسم و ارائه به همه توریست ها( خارجی و داخلی) و  و : تدوین

 :دست اندکاران توریسم شامل

  

 قوانین مربوط به ایمنی توریسم-1

 (...اقدامات الزم امنیتی در محل رفت و آمد توریست ها ) فرودگاه، پایانه ها،  -2

 .و مناطق توریستی وجود دارد توضیح خطراتی که در اماکن -3

 خطرات بهداشتی و روشهای مقابله با آنها-4

 .خدماتی که در دسترس توریست ها قرار دارد -5

 حمایت از توریست ها و وسایل حمل و نقل آنها در برابر سوء استفاده قاچاقچیان مواد مخدر-6

 رابطه با مسائل ایمنی توریسمتضمین و تامین آموزش تورگردانان و دست اندرکاران توریسم در  -7

 ترویج و تهیه بیمه های الزم مسافرتی برای توریست ها و ایجاد امکان دسترسی آنها به این نوع بیمه ها -8

ترویج و تهیه وقوانین مسئولیت در اماکن و مناطق توریستی و ایجاد امکان دسترسی توریست ها به این نوع  -9

 قوانین

مات الزم در رابطه با سالمتی توریست ها از جمله ایجاد یک سیستم گزارش دهی تدوین سیاست ملی و خد -10

 مشکالت درمانی توریست ها

  

  

  

 ماده سوم: تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها

تامین تدابیر قانونی علیه کسانی که به حقوق توریست ها تجاوز کنند و تضمین تساوی حقوق بین توریست  -1

 ها و شهروندان در دعاوی حقوقی

  

حمایت از حقوق توریست را در قالب قوانین دفاع از حقوق مصرف کننده تدوین و اجرا کند . این قوانین از   -2

 :اشندجمله باید ناظر بر روابط زیر ب

 .توریست های منفردی که با آژانس های تورگردان و اماکن توریستی قرارداد منعقد می کنند  -

 .گروههای تور که با یک شرکت تور گردان قرارداد منعقد می کنند  -

 قدر مورد توریست های منفرد و تورها، تدوین ضوابط و قیمت ها و نحوه انعقاد قرارداد با انگیزه حمایت از حقو  -

 .توریست ها ضروری است



  

 :کمک رسانی پزشکی به توریست ها -3

دولت ها باید خدمات پزشکی مورد نیاز توریست ها و قابل ارائه توسط موسسات دولتی و خصوصی را مشخص یا 

 .تعیین کرده و اطالعات مربوط به این خدمات و موسسات را در اختیار آنها قرار دهند

  

 : سترسی توریست ها به نمایندگی های دیپلماتیک خود در کشور مقصد ، هنگامی کهفراهم آوردن امکان د  -4

 .باشد خود متبوع کشور از کمک دریافت به نیازمند توریست الف: 

 .اشدب داشته تماس خود متبوع کشور دیپلماتیک نمایندگی با نتواند حادثه یا بیماری دالیل به توریست ب: 

  

 بازگرداندن توریست -5 

 . رها باید تدابیر الزم زیر را اتخاذ کنندکشو

الف : فراهم آوردن امکان بازگشت توریست ها به کشور مبدا ، در صورتی که توریست قربانی بالیا ی طبیعی، 

 .حادثه، و یا بیماری شده باشد و در نتیجه نتواند به کشورش باز گردد

 .ب: فراهم آوردن امکان بازگرداندن جسد متوفی به کشور متبوع وی

 


