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 تمهيد
 

  ذلك   في  بما،  العالمية   السياحة  في   واالضطراب  العميق  النمو  استلزم
  للمعالم  الدولي   للمجلس -  الدولي  الميثاق  مراجعة، الثقافي  التراث سياحة 

  العملية   هذه  عن  نتج.  1999  عام  الثقافية   للسياحة   -(  إيكوموس)  والمواقع 
  لسياحة   -(  إيكوموس)  والمواقع  للمعالم   الدولي  للمجلس  -  الدولي  الميثاق
  والمرونة   الثقافي  التراث  حماية  تعزيز:  2021  لعام  الثقافي  التراث

  إليها  المشار)  والمستدامة  المسؤولة  السياحة  إدارة  خالل  من  المجتمعية
  باإلضافة .  السابق  الميثاق  ثوتحد    تكمل  والتي"( ،  الميثاق "  باسم  يلي  فيما
  التراث   ووجهات  ألماكن  المكثف  السياحي  باالستخدام  االعتراف  إلى

  الثقافي   التراث  تدهور  بشأن  المتزايدة  المخاوف  الميثاق  هذا  يعالج،  الثقافي 
  والبيئية   والثقافية   واألخالقية  االجتماعية  الحقوق  قضايا  جانب  إلى

 . بالسياحة  المرتبطة واالقتصادية
 
  السياحية   األنشطة  جميع  إلى  الثقافي  التراث  سياحة  تشير،  الميثاق   هذا  في
  سياقات   بين  والترابط  التنوع   ذلك  في  بما ،  التراثية   والوجهات  األماكن  في

  الماضي   تراث  أبعاد   و   والطبيعي   المادي   وغير   المادي   الثقافي   التراث 
  أن   متفهما    مشترك   كمورد  التراث  الميثاق   هذا   يدرك.  المعاصر  والتراث 
  حقوق   هي ،  الموارد  بهذه  التمتع  عن  فضال  ،  والحوكمة   اإلدارة  نظم   شؤون

 . تشاركية  ومسؤوليات
 
  التراث   إلى  الوصول  على  القدرة  مع  الثقافية  الحياة  في  المشاركة  إن

  بعض   شكلت فقد،  ذلك  من بالرغم  و. اإلنسان حقوق من حق  هو  الثقافي 
  بما   الكوكب  لموارد  مستدامة  غير  استخدامات  السياحي  التطوير  جوانب

  يدافع   ميثاق   إليجاد  استدعى  ما  وهذا .  والطبيعي  الثقافي  التراث  ذلك  في
  على   الحفاظ  في  تساهم   ومتنوعة  مسؤولة  ثقافية  سياحة  وإدارة   تنمية   عن

  وبيئة ،  االجتماعية   والرفاهية  والمرونة  المجتمع  وتمكين،  الثقافي   التراث
 . صحية   دولية

 
،  مسؤول   بشكل والمدارة  المخططة  الثقافي التراث  سياحة  تكون  أن  يمكن
  المتنوعة   الثقافات  مع  التشاركية  اإلدارة  و  الحكم  نظم  تشمل  والتي

  على   للحفاظ   مؤثرة   قوية   وسيلة،  المصلحة  وأصحاب   الحقوق   وأصحاب
  الوعي  وتخلق  تعزز  المسؤولة  السياحة.  المستدامة  والتنمية  الثقافي  التراث
  الشخصي   الصمود  و  المرونة  و  للرفاهية   فرصا    وتوفر،  الثقافي  بالتراث

 يمكن  السياق  هذا  لذلك.  األخرى  الثقافات   تنوع  احترام  وتبني ،  والمجتمعي
  السالم   و، المتبادل  والتفاهم، الثقافات بين والتعاون الحوار في يساهم أن

 . البناء

Preamble  
 
Profound growth and disruption in global tourism, 
including cultural heritage tourism, has necessitated the 
revision of the ICOMOS International Charter for 
Cultural Tourism (1999). The process has resulted in 
this ICOMOS International Charter for Cultural Heritage 
Tourism (2021): Reinforcing cultural heritage protection 
and community resilience through responsible and 
sustainable tourism management (hereinafter “the 
Charter”), which complements and updates the 
previous one. In addition to recognizing the intensified 
tourism use of cultural heritage places and destinations, 
this Charter addresses increasing concerns about the 
degradation of cultural heritage along with social, 
ethical, cultural, environmental and economic rights 
issues associated with tourism.  
 
In this Charter, cultural heritage tourism refers to all 
tourism activities in heritage places and destinations, 
including the diversity and interdependence of their 
tangible, intangible, cultural, natural, past and 
contemporary dimensions. This Charter recognizes 
heritage as a common resource, understanding that the 
governance and enjoyment of these commons are 
shared rights and responsibilities.  
 
Participation in cultural life with access to cultural 
heritage is a human right. However, some evolved 
aspects of tourism have constituted fundamentally 
unsustainable uses of planetary resources, including 
cultural and natural heritage. This calls for a charter that 
advocates responsible and diversified cultural tourism 
development and management contributing to cultural 
heritage preservation; community empowerment, social 
resilience and wellbeing; and a healthy global 
environment.  
 
Properly planned and responsibly managed cultural 
heritage tourism, involving participatory governance 
with diverse cultures, right-holders and stakeholders, 
can be a powerful vehicle for the preservation of cultural 
heritage and sustainable development. Responsible 
tourism promotes and creates cultural heritage 
awareness, provides opportunities for personal and 
community well-being and resilience, and builds 
respect for the diversity of other cultures. It can 
therefore contribute to intercultural dialogue and 



 

 

cooperation, mutual understanding, and peace-
building. 

 الميثاق   دوافع
 

  صميم   في   المجتمع   وحقوق   الثقافي  التراث   حماية   وضع : األول  الدافع
  التي   المبادئ  توفير  خالل  من،  الثقافي  التراث  سياحة  ومشاريع  سياسات

،  الثقافي  التراث  لحماية   المسؤولة  السياحة   وإدارة   تخطيط   توجيه  شأنها  من
 ،  المجتمعية  المرونة و والتكيف

 
  الحوكمة  و  اإلدارة  ونظم  المصلحة  أصحاب  تعاون  تعزيز :الثاني  الدافع

 نهج  وتطبيق،  السياحة  إدارة   و  الثقافي   التراث   مراقبة  في   التشاركية 
  والتعليم   الوصول  إمكانية  على  مؤكدا    وحقوقه  اإلنسان  محوره

 ،واالستمتاع
 

  األمم   أهداف  لدعم  والسياحة  الثقافي  التراث   إدارة  توجيه :الثالث  الدافع
 .المناخ  وسياسة المستدامة  للتنمية المتحدة 

The objectives of this Charter are:  
 
Objective 1 - To place the protection of cultural heritage 
and community rights at the heart of cultural heritage 
tourism policy and projects, by providing principles that 
will inform responsible tourism planning and 
management for cultural heritage protection, 
community resilience and adaptation;  
 
Objective 2 - To promote stakeholder collaboration and 
participatory governance in the stewardship of cultural 
heritage and management of tourism, applying a 
people-centered and rights-based approach, 
emphasizing access, education and enjoyment; 
 
Objective 3 - To guide cultural heritage and tourism 
management in supporting the UN Sustainable 
Development Goals and Climate Action policy.  

 ؟  الميثاق  هذا يكون لمن
 

  ومنظمي   الحكومات   بين  تشاركية  مسؤولية  هي   للسياحة   المسؤولة  اإلدارة 
  الوجهات   ومديري(  التجارية)  السياحة   وأعمال  السياحية  الرحالت
  األراضي   استخدام   ومخططي  المواقع  إدارة  وسلطات  التسويق  ومنظمات
  وثيق   الميثاق  هذا.  والزوار  المدني  والمجتمع  والسياحة  التراث  ومهنيي
  التراث   مجال  في  مصلحة  أصحاب  بصفتهم  أعاله  ورد  ما  بكل  الصلة
  التراث   مجال  في  للعاملين  إرشادات  الميثاق  يوفر.  والسياحي  الثقافي

  والمنظمات   الحكومية  الوكاالت  داخل  القرار  وصناع  والمهنيين  والسياحة
  أن   إلى  الميثاق  يهدف.  والمحلية  والوطنية   الدولية  واإلدارات  والمؤسسات 

  في   المشاركين  والطالب  والباحثين  واألكاديميين  للمعلمين  مرجعا    يكون
  التراث   ممتلكات   جميع  إدارة  على  الميثاق  يطبق .  والسياحة  الثقافي   التراث 
  والعرض   والتفسير  والحفاظ   الحماية  ألنشطة   الكامل   النطاق   وعلى  الثقافي 

  العام   باالستخدام  مرتبطة   جميعها  أن  حيث ،  المعلوماتي   النشر   و
 . بها وتتأثر والزيارات

 
  الثقافي   التراث   في   المصلحة   أصحاب  عمل  موائمة   إلى   الميثاق   يهدف 

  مبادئ   مقدما  ،  اإليجابي  بالتحول  يتسم   تغيير  لتحقيق  السعي   في   والسياحة
  ضعفها   عن  فضال  ،  التراث   قيم   تدرك  التي  المتجددة   السياحة   وجهة  إلدارة 

  لمنافع   واألخالقي  العادل  التوزيع  إلى   المبادئ  تلك   تسعى .  وإمكاناتها
  التخفيف   في  يساهم  مما  المضيفة  المجتمعات  خالل  من  و  على  السياحة

  للتراث   األخالقية  والحوكمة  اإلدارة  نظم  الميثاق  يعزز.  الفقر  مستوى  من
  التراث   سياحة   جوانب  جميع   في  مبادئه   دمج  إلى   ويدعو   والسياحة   الثقافي 
 . الثقافي

Who is this Charter for? 
 
The responsible management of tourism is a shared 
responsibility of governments, tour operators, tourism 
businesses, destination managers and marketing 
organizations, site management authorities, land-use 
planners, heritage and tourism professionals, civil 
society and visitors. This Charter is relevant to all of the 
above as cultural heritage and tourism stakeholders. It 
provides guidance for heritage and tourism 
practitioners, professionals, and decision makers within 
international, national and local government agencies, 
organizations, institutions and administrations. It aims 
to be a reference for educators, academics, 
researchers and students engaged with cultural 
heritage and tourism. It applies to the management of 
all cultural heritage properties and to the entire 
spectrum of their protection, conservation, 
interpretation, presentation and dissemination 
activities, since all are connected with, and influenced 
by, public use and visitation. 
 
The Charter aims to align the work of cultural heritage 
and tourism stakeholders in the pursuit of positive 
transformative change, offering principles for 
regenerative tourism destination management that is 
conscious of heritage values, as well as their 
vulnerability and potential. It seeks the fair, ethical and 
equitable distribution of tourism benefits to and within 
host communities, contributing towards poverty 
alleviation. The Charter promotes the ethical 
governance of cultural heritage and tourism and calls 
for the integration of its principles into all aspects of 
cultural heritage tourism.  

 
 الميثاق  خلفية

 
Background  



 

 

 
  وقاد   شجع  الفريدة  وخصائصه  الثقافي  التراث  وتسويق(  براند)  وسم  إن
  بشكل   السياحة  أثرت.  التراثية  الوجهات  إلى  السياحة  في  متسارع  لنمو
  الطبيعية   والمناظر  التاريخية  المناطق  ذات  والمدن  البلدات  على  كبير

  والمعالم   التاريخية  المواقع  على  أثرت  كما.  اثقافي    المتميزة  الحضرية
  السياح   اهتمام  ساهم.  والثقافية  الطبيعية   المناظر  جانب  إلى،  األثرية 
  داخل   الوعي  زيادة  في  والمعنوي  المادي  بالتراث  السياحة  وقطاع

  لرفع   بالنسبة  نقدى  بشكل  وأهميته  تراثهم  بقيمة  المحلية  المجتمعات
  على ،  األصليين  السكان   مجتمعات  تميل.  الهوية  دعم  و   المعيشة   مستوى
  واألرض   الناس  بين  العالقة  هشاشة  مدى  إدراك  إلى،  الخصوص   وجه
  استدامة   على   السياحة  تعمل   أن  ضمان إلى  والحاجة،  عليها   يعيشون   التي 

 . تآكلهما من بدال    والتقاليد التراث
 

  صناعة   تطورت ،  الثقافي  بالتراث  المتزايد  العالمي  االهتمام  من  باالستفادة
  والوطنية   العالمية   االقتصادات   صعيد   على   هاما    مكونا    مشكلة  السياحة

  بشكل   وإدارتها  وتطويرها  لها  التخطيط  يتم  عندما.  والمحلية  واإلقليمية
  أن   للسياحة   يمكن،  التشاركية   الحوكمة  و   اإلدارة  نظم  خالل   من  مسؤول
.  االستدامة أبعاد  جميع  عبر  ومستحدثة  مباشرة  وغير  مباشرة   منافع   توفر
  حول   األماكن  من  العديد  تحول  إلى  السياحة  في  دارالم    غير  النمو  أدى  فقد

  كبير   بشكل  متغيرة  السياحة  على  المعتمدة  المجتمعات  ترك  مما،  العالم
 . مرونة وأقل

 
،  التكلفة   منخفض   بالسفر  المرتبط،  واالتصال  العالمية   الثروة  تزايد   أدى
  السياحة "   ظاهرة  إلى  أدى   كما.  العالم  حول  المجموعات  سياحة  تطور  إلى

  للتراث   المقبول  غير  والتدهور  المتفشي  باالزدحام  تتميز  التي"  الضاغطة
.  واقتصادية  وثقافية   اجتماعية  آثار  من  بذلك   يرتبط   وما،  والمعنوي  المادي
  ا أيض    واستخدامه  وتسويقه  الثقافي  للتراث  النطاق  الواسع  الترويج  أدى
  وعوامل   المحلية  المجتمعات   معرضا    سلعة   إلى   الثقافي   التراث  تحويل   إلى

.  للخطر  تعويضها  يمكن  ال  التي  الثقافي  التكامل  أو  النزاهة  و  األصالة
  وتنميتها   السياحة  لتخطيط  كان  فقد،  ا دائم    الحال   هو  ليس  هذا   أن  اوإدراك  
  التراث  ووجهات مواقع من العديد  على كبيرة سلبية  آثار المدروسة غير

 . المضيفة والمجتمعات، األصلية  والشعوب، الثقافي 
 
  االقتصادي   النمو  أساس  ذات  االستراتيجيات في  التراث   استخدام   كان  لقد

  فقد ، ذلك ومع. ملحوظ بشكل نجاح  العالم مستوى على السياحة  لصناعة 
  التسليع   أدى.  المنافع  من  عادلة  حصة  تقديم  في  األحيان  من  كثير  في   فشل
  سريع   بشكل  المحلي  والتراث  الثقافة  استخدام  في  واإلفراط  المتاجرة  و

  إلى   أدى  كما.  عدة  وجهات  في  ومدمرة   سلبية  آثار  إلى  محسوس  وغير
  و   إليه   والوصول   الثقافي   التراث  استخدام   حقوق  على  قيود   فرض

 . سواء حد على والزوار المحليين السكان قبل  من به االستمتاع
 

  الطوارئ   حالة  األمور  هذه  إلى  فيه  النظر  يجب  الذي  السياق  يشمل
  المدمرة   واآلثار،  والكوارث،  والنزاعات،  البيئي  والتدهور،  المناخية
  والتطورات   الرقمي  والتحول،  المجموعات  سياحة  و ،  19  كوفيد   لوباء 

  على   القائم  الدائم  النهج  ضبط   إلعادة  وفرصة  حاجة  هناك.  التكنولوجية
  غير   جوانبها  حدة  تخفيف  و  إدراك   و،  للسياحة   االقتصادي  النمو

 . المستدامة 
 
،  الثقافي   التراث   حماية   تقبل   أن  يجب   الثقافية  للسياحة   استراتيجية   اي   إن

  أو   خيارات  مجرد  ليست  فهي"  االستدامة"   و،  االجتماعية   والمسؤولية
.  تنافسية   أصول  تعتبر،  الواقع  وفي،  ضرورية   التزامات   بل (،  براند)  وسام
  يضع   أن   يجب ، األجل  طويل  المدى  على   ومستداما    ناجحا   البقاء أجل  من

  تدعم   قوة  يصبحوا  وأن  التنفيذ   موضع  االلتزام  هذا  الثقافية  السياحة   مؤيدو
  وحقوق ،  المسؤولية  ذات  واإلنتاج  واالستهالك،  المجتمعية  المرونة
  التراث   على  والحفاظ،  المناخي   والعمل،  الجنسين  بين  والمساواة،  اإلنسان 
 . والثقافي البيئي

 
Branding and marketing of cultural heritage and its 
unique qualities has encouraged and driven an 
exponential growth in tourism to heritage destinations. 
Tourism has significantly impacted towns and cities with 
historic districts and culturally distinct urban 
landscapes. It has also impacted historic sites and 
monuments, along with natural and cultural 
landscapes. The interest of tourists and the tourism 
sector in tangible and intangible heritage has 
contributed towards greater awareness within local 
communities of the value of their heritage and its critical 
importance to their quality of life and identity. 
Indigenous communities, in particular, tend to 
recognize the fragility of the relationship between 
people and the land they live on, and the need to ensure 
that tourism sustains rather than erodes heritage and 
traditions. 
 
Capitalizing on the increasing global interest in cultural 
heritage, the tourism industry has developed into a 
significant component of global, national, regional and 
local economies. When responsibly planned, 
developed and managed through participatory 
governance, tourism can provide direct, indirect and 
induced benefits across all dimensions of sustainability. 
However, unmanaged growth in tourism has 
transformed many places throughout the world, leaving 
tourism-dependent communities significantly altered 
and less resilient.  
 
Growing global wealth and connectivity, linked to low-
cost travel, has resulted in the evolution of mass 
tourism in many parts of the world. It has also led to the 
phenomenon of ‘overtourism’ characterized by 
pervasive congestion and unacceptable degradation of 
tangible and intangible heritage, with associated social, 
cultural and economic impacts. The widespread 
promotion, marketing and use of cultural heritage has 
also caused commodification and gentrification, 
compromising local communities and cultural integrity, 
and placing irreplaceable assets at risk. Recognizing 
that this is not always the case, ill-considered tourism 
planning and development has had significant negative 
impacts on numerous cultural heritage sites and 
destinations, Indigenous Peoples and host 
communities.  
 
The use of heritage in the economic growth-based 
strategies of the tourism industry globally has been 
remarkably successful. However, it has often failed to 
deliver equitable benefit-share. Rapid and insensitive 
commodification, commercialization and overuse of 
local culture and heritage has resulted in negative and 
disruptive impacts across countless destinations. It has 
also provoked restrictions on rights of use, access to 



 

 

 
  المستدامة   التنمية  أهداف  سياق  في   الميثاق  صياغة  تمت،    السبب  لهذا
  و   8.9  األهداف  في  التحديد   وجه  على   السياحة  تذكر  التي   المتحدة   لألمم
  بشكل ،  المساهمة   بإمكانية  اأيض    الثقافية   السياحة  تتمتع.  14.7  و  ب  12

  الجهود   تعزيز"   إلى  يهدف  الذي  11.4  الهدف  في،  مباشر  غير  أو  مباشر
  المؤسسات   تعمل".  للعالم   والطبيعي  الثقافي  التراث  وصون  لحماية
  المتحدة   األمم  خطة  نحو  المسؤولة  والبلدية  واإلقليمية   الوطنية  الحاكمة
  المستدامة   التنمية  أهداف  دمج  ضمان  على،  2030  لعام  المستدامة  للتنمية

  والوجهات   الثقافية   التراثية   الوجهات  ومراقبة  وإدارة  تخطيط  في  وأهدافها 
 . السياحية

and enjoyment of cultural heritage by local people and 
visitors alike.  
 
The context within which these matters must be 
considered includes the climate emergency, 
environmental degradation, conflicts, disasters, the 
disruptive effects of the Covid-19 pandemic, mass 
tourism, digital transformation and technological 
developments. There is a need and opportunity to 
recalibrate the perpetual economic growth-based 
approach to tourism, recognizing and mitigating its 
unsustainable aspects.   
 
Any cultural tourism strategy must accept that cultural 
heritage protection, social responsibility and 
‘sustainability’ are not merely options or brand 
attributes, but rather necessary commitments and, in 
fact, a competitiveness asset. In order to remain 
successful and sustainable in the long term, cultural 
tourism proponents must put this commitment into 
practice and become a force that supports community 
resilience, responsible consumption and production, 
human rights, gender equality, climate action, and 
environmental and cultural heritage conservation.  
 
For this reason, the Charter is formulated in the context 
of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 
which specifically mention tourism in Targets 8.9, 12b 
and 14.7. Cultural tourism also has the potential to 
contribute, directly or indirectly, to Target 11.4 which 
aims to “strengthen efforts to protect and safeguard the 
world’s cultural and natural heritage”. Working towards 
the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, 
the responsible national, regional and municipal 
governing institutions have a duty to ensure that the 
SDGs and their targets are integrated into the planning, 
management and monitoring of cultural heritage and 
tourism destinations.   

 الميثاق  مبادئ
 

  1976  عام   الثقافية  للسياحة  السابقة  المواثيق  إلى  باإلشارة  الذكر  يجدر
  وضعها   التي  الحالية  المعيارية  النصوص   من  وغيرها  1999  عام  و

  لدراسة   الدولي   المركز  و(  إيكوموس)  والمواقع   للمعالم   الدولي   المجلس
  البيئي   للحفاظ   الدولي  اإلتحاد  و(  إيكروم)  الثقافية  الممتلكات  وترميم  صون

  والثقافة   والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم   منظمة  و(   ان.    سى.    يو.    اى)
  الحكومية   غير  والمنظمات   العالمية   السياحة   ومنظمة(  يونسكو)

  ذات   األخرى  والمؤسسات   والوكاالت  الدولية  الحكومية  والمنظمات
 ،الصلة

 
  لجميع   مناسب،  نطاق   أوسع  على،  والثقافي  الطبيعي   التراث   بأن  اإلقرار
  و   احترام  بمسؤولية  مرتبطة  به  واالستمتاع   االتصال  حقوق  وأن،  الناس 
 ،والخاصة العالمية  القيم على الحفاظ  و تقدير و فهم
 

  الثقافية   للسياحة  المسؤول  والتخطيط   الثقافي   التراث  حماية  أن  على  التأكيد 
  المراقبة   و  المنهجي   الرصد  خالل  من  علم  على  يكونا   أن  يجب   وإدارتها
 ،التراثية والمجتمعات والوجهات األماكن على السياحة لتأثيرات

The Principles of the Charter  
 
Recalling the previous Cultural Tourism Charters 
(1976 and 1999) and other existing standard- setting 
texts developed by ICOMOS, ICCROM, IUCN, 
UNESCO, the UNWTO, other relevant NGOs, 
intergovernmental organizations, agencies and 
institutions;  
 
Acknowledging that, at the broadest level, natural and 
cultural heritage is relevant to all people, and that rights 
of access and enjoyment are linked to the responsibility 
to respect, understand, appreciate and conserve its 
universal and particular values;  
 
Affirming that cultural heritage protection and 
responsible cultural tourism planning and management 
must be informed by the systematic identification and 



 

 

 
  للمنافع   العادلة  والمشاركة  التكيف  على  وقدرتها   المجتمعات  مرونة  أن  فهم
 ،الثقافية للسياحة  أساسية  اأهداف   تكون  أن يجب

 
  عن   واالبتعاد،  السياحة  إلى  التوازن  إعادة  من  والفرصة   للحاجة إدراكا  
  القائمة   السياحة  و  ومسؤولية  استدامة  أكثر  سياحة  نحو  المجموعات  سياحة
 ،لها كمحور  الثقافي التراث وجود  مع المجتمع  على

 
  لم   التي و  الموضوع  هذا حول  للتوجيه ا إطار    أدناه  الواردة المبادئ  توفر
 : السياحة  أو الثقافي بالتراث  المتعلقة األخرى الوثائق في  ذكرها يتم
 

  تخطيط  قلب في  عليه والحفاظ الثقافي التراث  حماية وضع : األول  المبدأ
 ،المسؤولة الثقافية السياحة وإدارة

 
  خطط   خالل  من  الثقافي  التراث  أماكن  في  السياحة  إدارة :الثاني   المبدأ
  التخطيط   وأدوات  االستيعابية  والقدرة  المراقبة  بنظم  المستنيرة  اإلدارة
 ،األخرى

 
  وعرض   تفسير  خالل  من  الزائر  خبرة   و  العام  الوعي  تعزيز :الثالث  المبدأ
 ،حذر بشكل  الثقافي  التراث

 
  األصلية   والشعوب   المجتمعات  حقوق   تعزيز  و  إدراك  : الرابع  المبدأ 

  اإلدارة   نظم  في  والمشاركة االتصال  ضمان  خالل  من  التقليديين  والمالكين
  السياحة   في  المستخدمة  والطبيعية  الثقافية  العامة  للمساحات  والحوكمة

 ،تشاركي  بشكل
 

  التراث   على  الحفاظ   أجل  من  التعاون  وتعزيز  الوعي   رفع  :الخامس   المبدأ
 ،بالسياحة المعنيين  المصلحة أصحاب جميع بين  الثقافي

  
  تنمية  خالل  من  الثقافي  والتراث  المجتمعات   مرونة  زيادة :السادس   المبدأ

 ،المتكيفة واإلدارة االستراتيجي والتخطيط المخاطر  وتقييم القدرات
 

  السياحة   إدارة  في  االستدامة  وتدابير  المناخي  العمل  دمج :السابع  المبدأ
 .   الثقافي  والتراث الثقافية

monitoring of tourism impacts on heritage places, 
destinations and communities;  
 
Understanding that the resilience and adaptive 
capacity of communities and equitable benefit share 
must be fundamental goals of cultural tourism;  
 
Recognizing the need and opportunity to re-balance 
tourism, moving away from mass tourism towards a 
more sustainable, responsible and community-
centered tourism with cultural heritage at its centre;  
 
The principles set out below provide a framework for 
guidance on this subject that is not present in other 
documents concerning cultural heritage or tourism:  
 

● Principle 1: Place cultural heritage protection 
and conservation at the centre of responsible 
cultural tourism planning and management;  

● Principle 2: Manage tourism at cultural 
heritage places through management plans 
informed by monitoring, carrying capacity and 
other planning instruments;  

● Principle 3: Enhance public awareness and 
visitor experience through sensitive 
interpretation and presentation of cultural 
heritage;  

● Principle 4: Recognize and reinforce the rights 
of communities, Indigenous Peoples and 
traditional owners by including access and 
engagement in participatory governance of the 
cultural and natural heritage commons used in 
tourism;  

● Principle 5: Raise awareness and reinforce 
cooperation for cultural heritage conservation 
among all stakeholders involved in tourism;  

● Principle 6: Increase the resilience of 
communities and cultural heritage through 
capacity development, risk assessment, 
strategic planning and adaptive management;  

● Principle 7: Integrate climate action and 
sustainability measures in the management of 
cultural tourism and cultural heritage.   

  تخطيط  قلب في  عليه والحفاظ الثقافي التراث  حماية وضع: األول  المبدأ
 ،المسؤولة الثقافية السياحة وإدارة

 
  السياحة   سياسات   مركز  في   وإدارته  الثقافي  التراث  حماية  وضع  يجب 
  المجتمعات  اجيد    دارة الم   الثقافي  التراث   سياحة  نمك   ت  .  وتخطيطها  الثقافية
  االجتماعي  وتماسكها   صيانته   و   تراثها   صون  في   المشاركة  من

 . الثقافية وممارساتها
 

  مراعاة   مع،  التراث  إدارة  خطط  ضمن  دمجها  إلى  الزوار  إدارة  تحتاج
  يشمل .  وتراثها  المجتمعات  وبين  داخل   األوجه  والمتعددة  المعقدة  العالقات
  المعنوية   والقيم   المادية   األصول  حماية   للوجهة  الجيدة  واإلدارة  التخطيط 
  الثقافي   التراث  وإدارة  السياحي   التخطيط  تنسيق   يجب.  الثقافي  للتراث 
  وتحليل   تحديد  أجل  من  والحوكمة  اإلدارة  نظم  مستويات  جميع  عبر

Principle 1: Place cultural heritage protection and 
conservation at the centre of responsible cultural 
tourism planning and management  
 
Cultural heritage protection and management must be 
placed at the centre of cultural tourism policies and 
planning. Well-managed cultural heritage tourism 
enables communities to participate, while maintaining 
their heritage, social cohesion and cultural practices.  
 
Visitor management needs to be integrated into 
heritage management plans, considering the complex 
and multifaceted relationships within and between 



 

 

  أو   نزاهته  و  وأصالته  التراثي  النسيج  على  للسياحة   السلبية   اآلثار  وتجنب 
  وتنمية   تخطيط  في  والتراثي   البيئي  األثر  تحليالت  تساعد  أن  يجب.  تكامله
 . السياحة

 
  التراثية   للممتلكات  القانونية  الحدود  على   الثقافية  السياحة   إدارة   تقتصر  ال

  وخطط   التحتية  البنية  ومشاريع  السياحية  التنمية  تساهم  أن  يجب.  الثقافية
  وأصالتها   التراثية  األماكن  تكامل  أو  نزاهة  على   الحفاظ  في  اإلدارة
،  تخطيطها  ذلك  في  بما،  والثقافية  واالجتماعية  الجمالية  وأبعادها
  التنوع   وخصائص،  المضيفة   والمجتمعات،  والثقافية   الطبيعية  ومناظرها
  إدارة   تتكامل   أن  يجب .  النطاق  واسع  البصري   والسياق ،  البيولوجي
  األخذ   مع   تساعدها  و   والتنموية  والسياسية  االجتماعية   األطر  مع  الوجهات

 . الثقافي التراث حماية  وأولويات المحلية البيئية  الظروف االعتبار في
 

  الحفاظ   في  الثقافي  التراث  سياحة   عن  الناتجة   اإليرادات  تساهم   أن  يجب
  و   جمع  يجب.  المحلية  للمجتمعات  منافع  وتقديم  الثقافي  التراث  على

  يجب .  للمساءلة   وخاضعة  وعادلة  شفافة  بطريقة  اإليرادات  تخصيص
 . وصيانته الثقافي التراث تمويل  في بمساهمتهم  الزوار توعية

communities and their heritage. Good destination 
planning and management involves the protection of 
tangible assets and intangible values of cultural 
heritage. Tourism planning and cultural heritage 
management must be coordinated across all levels of 
governance in order to identify, assess and avoid the 
adverse impacts of tourism on heritage fabric, integrity 
and authenticity. Heritage and Environmental Impact 
Assessments must inform the planning and 
development of tourism.  
 
Management of cultural tourism is not limited to the 
legal boundaries of cultural heritage properties. 
Tourism development, infrastructure projects and 
management plans must contribute to preserving the 
integrity, authenticity, aesthetic, social and cultural 
dimensions of heritage places, including their settings, 
natural and cultural landscapes, host communities, 
biodiversity characteristics and the broader visual 
context. Destination management should integrate 
with, and inform social, political and development 
frameworks considering the local environmental 
conditions and cultural heritage protection priorities.  
 
Revenues generated through cultural heritage tourism 
must contribute to the conservation of cultural heritage 
and provide benefit to local communities. Revenues 
should be collected and allocated in a transparent, fair, 
equitable and accountable manner. Visitors should be 
made aware of their contribution to cultural heritage 
funding and maintenance.  

  خطط   خالل  من  الثقافي  التراث  أماكن  في  السياحة  إدارة:  الثاني   المبدأ
  التخطيط   وأدوات  االستيعابية  والقدرة  المراقبة  بنظم  المستنيرة  اإلدارة
 ،األخرى

 
  ا تخطيط    المضيفة  المجتمعات  ومرونة   الثقافي  التراث  حماية  تتطلب
  مراقبة   ويشمل .  الحذر  و  الحيطة   بعين  متخذة  للزائرين  وإدارة  ا سياحي  

  الرفاهية   عن  فضال  ،  للمكان  والثقافية  الطبيعية  القيم  على  التأثيرات
 . المضيف  للمجتمع  والثقافية واالقتصادية االجتماعية 

 
  االستدامة   استراتيجيات   الثقافي  التراث   إدارة  خطط  تتضمن  أن  يجب

  التدابير  من  مجموعة  الخطط  هذه  تدمج  أن  يجب.  الزوار  إدارة  و  السياحية
  الزائرين   في  التحكم  أجل  من  التحمل  على   القدرة  مؤشرات  ذلك   في  بما
 . االقتضاء حسب تفريقهم أو  تجميعهم أو
 

  الوقت ،  المجموعة  أحجام  من  للحد  بالموقع  خاصة  إجراءات   اتخاذ   يمكن
 من  الحساسة  المناطق  وإغالق،  الدخول  وتقييد،  مجموعة  لكل  المخصص

  ساعات   زيادة  أو  وتقييد،  االقتضاء   عند  بعد  عن  التواصل  توفير  خالل
،  مسبقة  حجوزات  وتتطلب،  المنطقة  مع   المتوافقة  واألنشطة،  العمل
 . لإلشراف أخرى بأشكال  القيام أو/  و، الزوار  حركة وتنظيم

 
  ا ضروري    اأمر   المقبول  التغيير  حدود  أو/    و   االستيعابية  القدرة  تحديد  يعد

  أن   يجب.  والمعنوي  المادي  الثقافي  التراث  على  السلبية  اآلثار  لتجنب
 : أدنى كحد يلي  ما االستيعابية  القدرة  تحليل يتضمن

Principle 2: Manage tourism at cultural heritage 
places through management plans informed by 
monitoring, carrying capacity and other planning 
instruments  
 
The protection of cultural heritage and resilience of host 
communities requires careful tourism planning and 
visitor management. It includes the monitoring of 
impacts on the natural and cultural values of the place 
as well as on the social, economic and cultural well-
being of the host community.  
 
Cultural heritage management plans must include 
tourism sustainability and visitor management 
strategies. These should integrate a range of measures 
including carrying capacity indicators in order to control, 
concentrate or disperse visitors as appropriate.  
 
Site specific actions can be taken to limit group sizes, 
time group access, restrict entry, close sensitive areas 
providing remote access where appropriate, restrict or 
increase opening hours, zone compatible activities, 
require advance bookings, regulate traffic and/or 
undertake other forms of supervision.  
 



 

 

  استضافة   على   ما  مكان   قدرة:  المادية  االستيعابية  القدرة ●
  تقديم   مع  عليه  الحفاظ  وحالة  وهشاشته  حالته  حسب  الزوار
 . المناسبة  الزائرين خدمات

  والمجتمعات   البيئي  النظام   قدرة :  البيئية  االستيعابية  القدرة ●
  االستدامة   على   الحفاظ  مع  الزوار  استيعاب   على  المضيفة 
 . التراثية  والقيم والوظائف

  يمكن   التي  الدرجة :  والثقافية  االجتماعية  االستيعابية  القدرة ●
 . لهم  جيدة خبرة توفير مع الزوار تستضيف أن  للمجتمعات

  السياحة   بها   تدعم   التي  الدرجة :  االقتصادية  االستيعابية  القدرة ●
  أو /    و  واإلقليمي   المحلي  المستوى  على  االقتصادي   التنوع
 . الوطني 

 
  تشاركية   عملية  استخدام  إلى  االستيعابية  القدرة  وتحليل  مراقبة  يحتاج
  الثقافي   التراث  في  المصلحة   وأصحاب  للمجتمع   واسع  تمثيل  على  تنطوي 

  لطبيعة   محددة  تكون  أن   االستيعابية  القدرة   مؤشرات   تحتاج .  السياحة  و
  على   وتحديثها  وقياسها  مراقبتها  االعتبار  في   آخذين  والمجتمع  المكان
 . منتظم  أساس

 
  القدرة   أبعاد  جميع  لتحليل  ضرورية  بالزائر  المتعلقة  المؤشرات  تعتبر

  وقدرة ،  الزائرين  أمن  و  وخبرة،  الموقع   سالمة  ضمان  مع  االستيعابية
 . أخرى  وظائف توفير على المكان

The identification of carrying capacity and/or limits of 
acceptable change is essential to avoid negative 
impacts on cultural tangible and intangible heritage. 
Carrying capacity assessment must include the 
following as minimum:  

● Physical carrying capacity: the ability of a place 
to host visitors depending on its condition, 
fragility and conservation status while providing 
appropriate visitor services.  

● Ecological carrying capacity: the ability of the 
ecosystem and host communities to 
accommodate visitors while maintaining 
sustainability, functionality and heritage values.  

● Social and cultural carrying capacity: the 
degree to which communities can host visitors, 
while providing quality visitor experiences.  

● Economic carrying capacity: the degree to 
which tourism supports economic diversity at a 
local, regional and/or national level.  

 
Monitoring and carrying capacity assessments need to 
use a participatory process involving a broad 
representation of community, cultural heritage and 
tourism stakeholders. Carrying capacity indicators need 
to be specific to the nature of the place and the 
community under consideration and need to be 
monitored, benchmarked and updated on a regular 
basis. 
 
Visitor-related indicators are crucial to assess all the 
dimensions of carrying capacity while ensuring the 
safety of the site, the security and experience of the 
visitors and the ability of the place to provide other 
functions.   

  تفسير   خالل  من  الزائر   تجربة  و  العام  الوعي  تعزيز:  الثالث  المبدأ
 ،حذر بشكل الثقافي التراث وعرض

 
  الوعي   العرض   هذا   يرفع.  المستمر  والتعليم  التعلم  والعرض   التفسير   يوفر

  القدرات   و   الثقافات  بين  والحوار  التسامح  معززا    والتراث  للثقافة  والتقدير
 . المضيفة  المجتمعات داخل

 
  وعرضا    تفسيرا    الثقافي  التراث  وإدارة   المسؤولة  السياحة  توفر  أن  يجب
  فرصا    يوفر  أن  يجب .  ومحترما    دقيقا    وتواصال    معلوماتيا    ونشرا  

  يوفر   أن  يجب .  مباشر  بشكل   الثقافي  تراثها  لتقديم   المضيفة  للمجتمعات 
  الشامل   واالستمتاع  لالكتشاف  وفرصا    باالهتمام  جديرة  زيارة  خبرة  أيضا  
  بين   والترابط  التنوع  له  والترويج  التراث  عرض  يفسر  أن  يجب.  والتعلم
  غالبا  .  أهميتها  وفهم  تقدير  تعزيز  أجل  من  والمعنوية  المادية  الثقافية  القيم
  ومتعددة   عليها   ومختلف  معقدة  وأهميتها  وقيمها  األماكن  أصالة   تكون  ما

  النظر   عند  الشمولية  من  شيء   هناك  ليكون  جهد  كل   بذل وينبغي،  األوجه 
 من  التفسير  أساليب  تنتقص  أال  يجب.  المعلومات  وعرض  تفسير  في

  مناسبة   أشكال    توظيف  خالل  من  العرض   و   التفسير  يمكن.  المكان  أصالة 
  ووسائل   الشبكات  باستخدام،  والتدريب  التعليم  من  ومعاصرة  ومحفزة
  في   بما،  التكنولوجيا   الستخدام  كبيرة  فرص  هناك.  االجتماعي  التواصل

  البحث   أساس   على   االفتراضي  البناء   وإعادة   االفتراضي  الواقع  ذلك
  حقوق   التراثية  واألماكن  الوجهات  في  االتصال  يتناول  أن  يجب.  العلمي
  البرامج   منظمي  و  الزوار  يدرك  حتى   والمجتمع  الحفاظ  وتحديات  وقضايا

Principle 3: Enhance public awareness and visitor 
experience through sensitive interpretation and 
presentation of cultural heritage  
 
Interpretation and presentation provide education and 
life-long learning. It raises awareness and appreciation 
of culture and heritage, fostering intercultural tolerance 
and dialogue, and enhancing capacities within host 
communities.  
 
Responsible tourism and cultural heritage management 
must provide accurate and respectful interpretation, 
presentation, dissemination and communication. It 
must offer opportunities for host communities to present 
their cultural heritage first hand. It must also provide a 
worthwhile visitor experience and opportunities for 
discovery, inclusive enjoyment and learning. Heritage 
presentation and promotion should interpret and 
communicate the diversity and interconnections of 
tangible and intangible cultural values in order to 
enhance the appreciation and understanding of their 
significance. The authenticity, values and significance 



 

 

  التراث   زيارة  عند  ومسؤولين  مينمحتر    يكونوا   أن  يجب  أنه  السياحية
 . له  والترويج

 
  التراثية   األماكن  في  الزوار  تجربة  تعزيز  على   والعرض  التفسير  يعمل
  ذوو   األشخاص  ذلك  في  بما،  الجميع   متناول  في  يكونا  أن  ويجب

  الظروف   في  عدب    عن  التفسير  أدوات  استخدام  يجب.  الخاصة  االحتياجات
  التكامل   أو  النزاهة  وعامل  التراثي  النسيج  الزائر  وصول  فيها  يهدد  قد  التي
،  العالمي  الوصول  تحقيق  يمكن  ال  حيث  اأيض    استخدامه  يمكن.  به

 .اممكن   ذلك كان حيثما متعددة لغات باستخدام
 

  مسؤولية   والمجتمعات  المواقع  ومديري  التراث  ممارسو  و  مهنيو  يتشارك
  التراث   وعرض   تفسير  يكون  أن  يجب .  معه   والتواصل  التراث   تفسير
  يجب .  المكان  وذاكرة  لتاريخ  الصعبة  بالجوانب  يعترف  وأن  تمثيليا    الثقافي

  المحدثة   العلوم  ذلك  في  بما،  التخصصات  متعددة  أبحاث   على  يعتمد   أن
  بشكل   إجراؤها   يتم  أن  يجب .  المحلية   والمجتمعات  الشعوب   ومعرفة
  نظم   لتحسين  الجهود  بذل  يجب.  معتمد  مناسب  عمل   إطار  ضمن  احترافي 
  يتم   التي  المعرفة.  به  واالتصال  معلوماتيا    ونشره  وتفسيره  التراث  عرض
  تاريخ   مثل )  الثقافي  بالتراث   الصلة   ذات  التخصصات   في   وتوليدها   تمثيلها 
(  المعمارية  الهندسة  أو  األنثروبولوجيا  أو  اآلثار  علم  أو  التاريخ  أو  الفن
 . التراثية األماكن وعرض تفسير جودة وتضمن تطلع  أن يجب

of places are often complex, contested and 
multifaceted, and every effort should be taken to be 
inclusive when considering the interpretation and 
presentation of information. Interpretation methods 
should not detract from the authenticity of the place. It 
can use appropriate, stimulating and contemporary 
forms of education and training, using networks and 
social media. There are significant opportunities for the 
use of technology, including augmented reality and 
virtual reconstructions based on scientific research. 
Communication at destinations and heritage places 
must address conservation and community rights, 
issues and challenges, so that visitors and tourism 
operators are made aware that they must be respectful 
and responsible when visiting and promoting heritage.  
 
Interpretation and presentation enhance visitor 
experiences of heritage places and should be 
accessible to all, including people with disabilities. 
Remote interpretation tools must be used in 
circumstances where visitor access may threaten 
heritage fabric and its integrity. It can also be used 
where universal access cannot be achieved, using 
multiple languages where feasible.  
 
Heritage practitioners and professionals, site managers 
and communities share the responsibility to interpret 
and communicate heritage. The interpretation and 
presentation of cultural heritage must be representative 
and acknowledge challenging aspects of the history 
and memory of the place. It should be based on 
interdisciplinary research, including the most up-to-date 
science and the knowledge of local peoples and 
communities. It should be conducted professionally 
within an appropriate certification framework. Efforts 
should be made to improve regulation of heritage 
presentation, interpretation, dissemination and 
communication. The knowledge represented and 
generated in relevant disciplines for cultural heritage 
(i.e., art history, history, archaeology, anthropology or 
architecture) must inform and ensure the quality of 
interpretation and presentation of heritage places.  

  األصلية   والشعوب   المجتمعات  حقوق   تعزيز  و  إدراك :  الرابع  المبدأ 
  اإلدارة   نظم  في  والمشاركة  االتصال  ضمان  خالل  من  التقليديين  والمالكين
  السياحة   في  المستخدمة  والطبيعية  الثقافية  العامة  للمساحات  والحوكمة

 ،تشاركي  بشكل
 

  وضعف   عنها  مغفل  نقاط  عن  -  الدولية  السياحة  في  المتسارع  النمو  كشف
  وأولئك   السياحة  على  المعتمدة  المجتمعات  من  العديد  وهن  تجاه  -  تحسسها
  الحرة   موافقتهم "   دون   عليهم  السياحية  الزيارة   ضغط  من  عانوا   الذين

)والمستنيرة   والمسبقة    الشعوب   حقوق  بشأن  المتحدة   األمم   إعالن" 
  والمجتمعات   التقليديين  والمالكين  األصلية   للشعوب (.  2007،  األصلية 
  ا وفق    وإدارته  التراث  حول  آرائهم  عن  التعبير  في  الحق  المضيفة

 . الراسخة   ومعانيهم لممارساتهم
 

Principle 4: Recognize and reinforce the rights of 
communities, Indigenous Peoples and traditional 
owners by including access and engagement in 
participatory governance of the cultural and natural 
heritage commons used in tourism  
 
Exponential growth in international tourism has 
exposed blind spots and lack of sensitivity towards the 
vulnerability of many tourism-dependent communities 
and those who have experienced tourist visitation 
imposed on them without their ‘free, prior and informed 
consent’ (United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, 2007). Indigenous peoples, 
traditional owners and host communities have a right to 



 

 

،  عمل   وفرص  اقتصادية   بفرص  تعد   وستظل  الثقافية  السياحة  عرضت  لقد
.  السياحية  التنمية  في  المجتمع  مشاركة  تسهيل  يجب،  المستقبل   في  ولكن
  السياحي   التوظيف  ذلك   في   بما  عادل  بشكل  السياحية  المنافع  تشارك  يجب
 . والالئق العادل

 
  الثقافية   المساهمة   في   مقصود  غير  تدهور  في  السياحي  النمو  تسبب  كما

  كل   القطاعات  هذه  أن   حين  في.  المحلي   االقتصادي  التنوع  في  والتقليدية 
  للمرونة   ضروري   التنوع   أن   إال،  اقتصاديا    هامشية  تكون  قد   حدى   على

 . المحلية  للمجتمعات االقتصادية
 

  الثقافي   للتراث  المسؤولة   واإلدارة   التنمية  في   الهامة   المبادئ  أحد   يتمثل 
  فضال  ،  االقتصادية  الفرص  إلى  والوصول  الشاملة  المشاركة  في  والسياحة

  على   الثقافي  التراث  إدارة  سلطات  تكون  أن  يجب.  واالستمتاع  الترفيه  عن
  المزيد   تجاه   وحساسيتها  ورغباتها  واحتياجاتها   المجتمعات   بحقوق  دراية
  أهمية   من   يعزز  مما،  المتنوعة  التراثية  والبرامج   والتجارب  األنشطة  من

  االقتصاد   نحو   االنتقال   أن   حين  في .  المحليين  للسكان  الثقافي   التراث 
  يجب ،  االقتصادية   لألنشطة  البيئية  البصمة  من  يقلل  قد   التشاركي  الدائري 

  مثل  المقصودة غير المحتملة العواقب االعتبار في اأيض   تطبيقه يأخذ أن
  المرغوبة   السلوكيات   الحوافز  استخدام  يشجع  قد.  العاملين  حقوق  ضعف
 . المرجوة  والنتائج

 
  ذات   الشاملة  والقضايا  والمستمر  السريع   العالمي  التغيير  خلفية   على
  لن . مستدام غير  دائم نمو  نموذج  في  تستمر  أن  للسياحة يمكن ال ، الصلة
  الثقافية   السياحة  تطوير  يسير  أن   يجب.  الهامشية  التحسينات  تكفي

  نظم   ومشاركة  المحليين  المصلحة  أصحاب  استشارة  بين  ما  المسؤولة
  على   يجب.  المنافع  ومشاركة  التشاركي  األساس  ذات  والحوكمة  اإلدارة
  والمجتمع   والمجموعات   اإلنسان   حقوق  إدراك  أساسي  بشكل  التطوير  هذا

  يجب .  المشترك  والطبيعي   الثقافي   التراث  في   المضمنة   األصليين   والسكان
  وإدماج   الجنسين  بين  المساواة  مع النطاق واسعة  مشاركة  اأيض    يشمل  أن

  التراث   على   اإلشراف  في  المحرومة  والفئات   واألقليات   التقليديين  المالك
  السياحة   إدارة  ذلك  في  بما،  القرار  صنع  في  والمشاركة  الثقافي

 . السياحية  الوجهات تنمية واستراتيجيات

express their views on heritage and to manage it 
according to their established practices and meanings.  
 
Cultural tourism has offered and will continue to 
promise economic opportunities and employment, but 
in the future, community engagement in tourism 
development must be facilitated. Tourism benefits must 
be equitably shared and include fair and decent tourism 
employment.  
 
Growth in tourism has also caused an unintended 
decline in cultural and traditional contribution to local 
economic diversity. While individually these sectors 
may be economically marginal, diversity is necessary 
for the economic resilience of local communities.  
 
An important principle in the responsible development 
and management of cultural heritage and tourism is 
inclusive involvement and access to economic 
opportunities, as well as recreation and enjoyment. 
Cultural heritage management authorities need to be 
aware of and sensitive towards communities’ rights, 
needs and desires for more diverse heritage activities, 
experiences and programmes, increasing cultural 
heritage relevance for local people. While transition 
towards a more circular and sharing based economy 
may reduce the environmental footprint of economic 
activities, its application must also consider potential 
unintended consequences such as weakened worker 
rights. Use of incentives may encourage desired 
behaviors and outcomes.  
 
Against the backdrop of rapid and ongoing global 
change and related cross-cutting issues, tourism 
cannot continue in an unsustainable perpetual growth 
paradigm. Marginal improvements will not suffice. The 
development of responsible cultural tourism must go 
beyond local stakeholder consultation and involve 
participatory governance and benefit share. It must 
embrace the fundamental recognition of human, 
collective, community and indigenous rights embedded 
in the cultural and natural heritage commons. It must 
also involve broad based participation with gender 
equality and inclusion of traditional owners, minorities 
and disadvantaged groups in cultural heritage 
stewardship and decision making, including tourism 
management and destination development strategies.   

  التراث   على  الحفاظ   أجل  من  التعاون  وتعزيز  الوعي   رفع :  الخامس   المبدأ
 ،  بالسياحة المعنيين  المصلحة أصحاب جميع بين  الثقافي

 
  جذب   في  رئيسيا    دورا    ويلعب  للسياحة  مهما    موردا    الثقافي  التراث  يعد

.  كاف    بشكل  بها  معترف  غير  عليه  والحفاظ  هشاشته  متطلبات  لكن،  السفر
  لألماكن   عليها  والحفاظ  األجل  طويلة  الحماية  لمتطلبات  والفهم  الوعي  يعد

  التعاون   تشجيع  يجب.  وإدارتها  السياحة   لتخطيط  ضروريا    أمرا    التراثية
  المشاركة   زيادة  أجل  من  وتنفيذها  القطاعات  عبر  القدرات  وتنمية  والتعلم
 . السياحي  والتخطيط الثقافي التراث  حول والفهم

Principle 5: Raise awareness and reinforce 
cooperation for cultural heritage conservation 
among all stakeholders involved in tourism  
 
Cultural heritage is a significant resource for tourism 
and plays a major role in the attraction of travel, but its 
fragility and conservation requirements are 
insufficiently recognized. Awareness and 
understanding of long-term protection and conservation 



 

 

 
  صنع   وتشكيل  إعالم  إلى  تحتاج  التراث   في  الضعف  نقاط  أو/    و  القيود
  كمراقبين   والزوار  السياح  اعتبار  ينبغي  ال.  السياحي  التواصل  و  القرار
  على   يكونوا  أن  يجب  نشيطين  مشاركين  هم،  مستهلكين  مجرد  أو  سلبيين
  خاللها   من  يمكنهم   التي   والطرق  باحترام   التصرف   عن  بمسؤوليتهم  دراية

 . المحلية   واالستدامة التراث حماية في  المساهمة
 
  الذي   المكان  عن  منفصال    اقتصاديا    نشاطا    الثقافية  السياحة  اعتبار  يمكن  ال

  اليومية   الحياة  من  جزءا    الزائر  وخدمات  أنشطة  تكون  أن  يجب.  فيه  تحدث
  فخر   و   محلى   والء  في   يساهم   مما،  معها   ومتوافقة  االجتماعي   والنشاط
  والسياحية   الثقافية  والخدمات   المنتجات  تتوافق  أن  يجب.  بالمكان  مستدام 

  لتحقيق .  ومجتمعاتها  األماكن  هوية  مع  والمهرجانات  األحداث  ذلك  في  بما
  يحتاج ،  السياحي  والتطوير  التراث  على  الحفاظ  في  تعاونا    أكثر  عمل  إطار
  استدامة   وديناميكيات  بمبادئ  ووعيهم  معرفتهم  تطوير  إلى  التراث  إداريو
  على   السياحة   مجال   في  والممارسين  المهنيين  تدريب   يجب.  السياحة
  ومنظمو   العامة   السياحة   و   التراث  مديرو  يحتاج .  وإدارته  التراث   حماية
  في   المشاركون  واألشخاص   األعمال  ورجال  الخاصة  السياحية  البرامج

  شبكات   على  الحفاظ  أو/    و  إنشاء  إلى  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات
 .والتعاون  لالتصال رسمية وغير رسمية

 
  المشتركة   الملكية   خالل  من  التشاركية  الحوكمة   و   اإلدارة   نظم  تسمح

  تعاونية   وجهود   جديدة  بآفاق  والطبيعي  الثقافي  التراث  على  واإلشراف
  جديدة   مسارات  إلى   تؤدي   أن  يمكن  وبالتالي،  الممارسة   توجيه   إعادة  في

 .المستدامة  التنمية  أجل من مرونة وأكثر

requirements of heritage places is necessary in tourism 
planning and management.  
 
Cross sectoral collaboration, learning and capacity 
development need to be encouraged and implemented 
in order to increase engagement, understanding and 
participation around cultural heritage and tourism 
planning.  
 
The limitations and/or vulnerabilities of heritage need to 
inform and shape tourism decision making and 
communication. Tourists and visitors should not be 
considered passive observers or simply consumers; 
they are active participants who should be made aware 
of their responsibility to behave respectfully and the 
ways in which they can contribute towards heritage 
protection and local sustainability.  
 
Cultural tourism cannot be considered an economic 
activity detached from the place where it occurs. Visitor 
activities and services must be part of and compatible 
with everyday life and social activity, contributing to a 
sustained local sense of place and pride. Cultural and 
tourism products and services including events and 
festivals have to be consistent with the identity of places 
and their communities. To achieve a more cooperative 
framework in heritage conservation and tourism 
development, heritage administrators need to develop 
their knowledge and awareness of tourism 
sustainability principles and dynamics. Tourism 
professionals and practitioners must be trained on 
heritage protection and administration. Heritage 
managers, public tourism managers, private tourism 
operators, entrepreneurs and people involved in 
cultural and creative industries need to generate and/or 
maintain formal and informal networks for 
communication and collaboration.  
 
Participatory governance through shared ownership 
and stewardship of cultural and natural heritage allows 
for new perspectives and collaborative efforts in the 
reorientation of practice, and it can therefore lead 
towards new and more resilient pathways for 
sustainable development.   

  تنمية  خالل  من  الثقافي  والتراث  المجتمعات   مرونة  زيادة:  السادس   المبدأ
 ،المتكيفة واإلدارة االستراتيجي والتخطيط المخاطر  وتقييم القدرات

 
  العالمية   والمشاكل،  السياحة  على  تؤثر   التي   االضطرابات  إلى   بالنظر
  قدرة   تعزيز  الضروري  فمن ،  الناشئة   والمخاطر،  والمنتشرة  النظامية

  مع   للتعامل  والتحول  والتكيف  المرونة   و  الصمود  على  المجتمعات
  التنوع  وفقدان،  المناخ  بتغير  المتعلقة المستقبلية  واالضطرابات  التحديات
 . الثقافي التراث على  تؤثر  التي  الكوارث  أو/  و ، البيولوجي

 
  19  كوفيد  جائحة  بسبب  السياحية  األنشطة  في  الهائل  االنخفاض  كشف
  تستضيف   التي  والمجتمعات  التراثية  األماكن  من  العديد  ضعف  عن

  بنشاط   تساهم  أن  يجب  السياحة   أن   بوضوح  أظهر   لقد .  الثقافية  السياحة

Principle 6: Increase the resilience of communities 
and cultural heritage through capacity 
development, risk assessment, strategic planning 
and adaptive management  
 
Considering disruptions affecting tourism, ongoing 
systemic and pervasive global problems and emergent 
risks, it is necessary to enhance the resilience, adaptive 
and transformative capacities of communities to deal 
with future challenges and disruptions related to climate 
change, loss of biodiversity and/or calamities that affect 
cultural heritage.  



 

 

  التراثية   األماكن   وأن،  التراث   على   والحفاظ  والمرونة   التعافي  في
 . التكيف  خيارات االعتبار في  تأخذ أن يجب المضيفة  والمجتمعات

 
  متضافرة   مبادرات   والسياحة  الثقافي  بالتراث   يتعلق   فيما   المرونة   تتطلب
  أن   يجب.  المحلي  المستوى   على  التخصصات   متعددة  قدرات  وتنمية 
  بالمخاطر   التنبؤ   على  المجتمعات  قدرة  زيادة  إلى  القدرات  بناء  يهدف
  إدارة   بشأن   مستنيرة   قرارات   اتخاذ  في  تساعدهم  أن   وينبغي.  منها  والحد
  االجتماعية   اآلثار  لتقليل  للموارد  السائحين   واستخدام  الثقافي  التراث 

  ينبغي   كما. االستخدام تكثيف  أو تعطيل  عن الناجمة  السلبية واالقتصادية
  المرونة   نحو  والمتكيفة  المبتكرة  االستراتيجيات  توجه  أن  التقليدية  للمعرفة
  والقدرات   المعرفة  لديهم  أن  من  التأكد  التراث   مديري  على  يجب .  والتكيف
  والتحديات   المتغيرة  للسياقات  واالستجابة  لالستعداد  الالزمة  واألدوات 
 . النامية 

 
  الثقافية   للسياحة   متكيفة   وإدارة   استراتيجي  تخطيط  أي   يتضمن  أن  يجب
(،  EIAs)  البيئي  األثر  وتقييم(،  HIAs)  التراث   على  التأثيري  التقييم
  أهمية   ستزداد .  الصلة  ذات  األخرى  المخاطر  وتقييمات ،  الكوارث   وإدارة
  تتطلب   هذه  كل.  المستقبل   في  المناخ  بتغير  التأثر  قابلية  تقييمات

  مع   وتقليل  تخفيف   وتدابير،  للطوارئ  وتخطيط ،  استشرافية  سيناريوهات 
  تقييم   عمليات  تكون  أن  يجب.  المصلحة  أصحاب  جميع  إشراك  مراعاة
  عملية   في   وتفيد،  التطبيق  وسهلة،  بانتظام   ومحدثة،  مناسبة   رصده   و   األثر
 حافز  بمثابة  تكون  أن أجل  من.  واإلدارة  بالتنمية  المتعلقة  القرارات  اتخاذ

  القطاعات   عبر  التعاون  زيادة  الثقافية  السياحة  تتطلب،  المجتمع  لمرونة
 . الممارسة على المطبقة والرؤية

 
The massive decline in tourist activities due to the Covid 
19 pandemic has exposed the vulnerability of many 
heritage places and the communities hosting cultural 
tourism. It has clearly demonstrated that tourism must 
actively contribute to recovery, resilience and heritage 
conservation, and that heritage places and host 
communities must consider adaptation options. 
 
Resilience in relation to cultural heritage and tourism 
requires concerted initiatives and interdisciplinary 
capacity development at the local level. Capacity 
building should aim to increase the ability of 
communities to foresee and reduce risks. It should help 
them make informed decisions concerning cultural 
heritage management and tourist use of resources to 
minimize the negative societal and economic impacts 
of disruption or intensification of use. Traditional 
knowledge should also inform innovative and adaptive 
strategies for resilience and adaptation. Heritage 
managers should ensure they have the necessary 
knowledge, capacity and tools to prepare for and 
respond to changing contexts and developing 
challenges. 
 
Any strategic planning and adaptive management of 
cultural tourism should include heritage impact 
assessment (HIAs), environmental impact assessment 
(EIAs), disaster risk management and other relevant 
risk assessments. Climate change vulnerability 
assessments will become increasingly important in the 
future. All of these require anticipatory scenarios, 
contingency planning, and mitigation and reduction 
measures considering and involving all stakeholders. 
Impact assessments and monitoring must be 
appropriate, regularly updated and easily applicable, 
informing development and management decision 
making. In order to serve as a catalyst for community 
resilience, cultural tourism requires increased 
cooperation across sectors and vision applied to 
practice.   

  السياحة   إدارة  في  االستدامة  وتدابير  المناخي  العمل  دمج:  السابع  المبدأ
 .   الثقافي  والتراث الثقافية

 
  والحضارة   األرض  لكوكب  وجوديا    تهديدا   المناخية  الطوارئ  حالة  تشكل
  سبل   ويهدد  للخطر  والطبيعي  الثقافي  التراث  يعرض   إنه.  نعرفها  كما
  على   المعتمدة  المجتمعات  و  العالم  أنحاء  جميع  في  ورفاهيتهم  الناس  عيش

 . خاص بشكل للخطر معرضة السياحة
 

  إجراءات   اتخاذ  الثقافية  السياحة  في   المصلحة  أصحاب  جميع   على  يجب
  اإلجراءات   تعزز  أن  يجب.  وإدارتها  منها  والحد  المناخ  آثار  من  للتخفيف
  الثقافية   السياحة  من  المستدامة  المنافع  توليد  على  المجتمعات  قدرة

  من   السياحية  األنشطة  تقلل  أن  يجب .  عليها  والمحافظة  بها  واالحتفاظ
  بين   مشتركة  مسؤولية  هذه.  الحراري   االحتباس  غازات  انبعاثات

  ومديري   السياحة   وشركات   السياحية  الرحالت   ومنظمي  الحكومات
  ومخططي   المواقع  إدارة   وسلطات  التسويق  وهيئات  السياحية  الوجهات

Principle 7: Integrate climate action and 
sustainability measures in the management of 
cultural tourism and cultural heritage  
 
The climate emergency is an existential threat to the 
planet and the civilization as we know it. It jeopardizes 
cultural and natural heritage, and threatens the 
livelihoods and wellbeing of people across the world. 
Tourism dependent communities are particularly 
vulnerable. 
 
All cultural tourism stakeholders must take action to 
mitigate, reduce and manage climate impacts. Actions 
should enhance the ability of communities to generate, 
retain and maintain sustainable benefits from cultural 



 

 

  والمجتمع   والسياحة  التراث  مجال  في  والمتخصصين  األراضي  استخدام
  واللوائح  الحوافز  خالل  من  اإلنفاذ  ضمان  يجب.  والزوار  المدني

 . الضرورة حسب  تحديثها  يتم   التي  التوجيهية  والمبادئ والسياسات
 

  تتجاوز  ومهنية  وجماعية  شخصية  مسؤولية  هو  المناخي  العمل
  السياحة   إدارة  تساهم  أن  يجب.  باريس  واتفاقية  الوطنية  االلتزامات
،  الحراري  االحتباس  وغازات  الكربون   من  الفعال  الحد  في  والزوار
  الطاقة   على  والحفاظ ،  التدوير   وإعادة،  االستخدام   وإعادة،  النفايات   وإدارة
  الدولية   األهداف  مع  تتوافق  التي  التحتية  والبنية،  النظيف   والنقل،  والمياه 

 . والوطنية
  

  والنظم   البيولوجي  والتنوع  التراث  على  الحفاظ  دعم  تدابير  تكون  أن  يجب
  إدارة   استراتيجيات  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  في  أولوية  الطبيعية  البيئية
  التحديثي   والتعديل  االستخدام  إعادة  تسهم   أن  يمكن.  والزائرين  السياحة
  زيارة   بتجربة  واالحتفاظ  المناخ  مع  التكيف  في  والشعبي  المبني  للتراث
 . أصالة أكثر

 
  والمعرفة   الملكية   المناخي  العمل  استراتيجيات   تراعي   أن  يجب

  وتفسير   والمعلومات  االتصال  يؤدي   أن  يجب.  التقليدية  والممارسات
  المناخية   الطوارئ  حالة  بشأن  الوعي  زيادة  إلى  والتدريب  والتعليم  التراث

  المجتمعات   تكون  عندما  سيما  ال،  والثقافي  الطبيعي  التراث  على  وعواقبها
  التراثية   األماكن  وتفسير  عرض  يساهم  أن  يجب.  خطر  في  والوجهات
  المناخ   تأثيرات  حول  رسائل   ذلك  في  بما  المهام   هذه  في  للجمهور  المفتوحة

  التقنيات   في   التفكير   إلى   يدعو  وهذا .  والبيئة  التراث   على   الحفاظ  على
 . األغراض لهذه  استخدامها يمكن  التي  المبتكرة

 
 تركز  حيث  الثقافية  للسياحة  متجدد  نهج  إلى  المناخي   التغير  يدعو

 . للتكيف وقابلة مرنة تراثية وأماكن مجتمعات بناء   على األولويات

tourism. Tourism activities must minimize their 
greenhouse gas emissions. This is a shared 
responsibility of governments, tour operators, tourism 
businesses, destination managers and marketing 
organizations, site management authorities, land-use 
planners, heritage and tourism professionals, civil 
society and visitors. Enforcement should be ensured via 
incentives, bylaws, policies and guidelines that are 
updated as necessary.  
 
Climate action is a personal, collective and professional 
responsibility beyond national commitments and the 
Paris Accord. Tourism and visitor management must 
contribute to effective carbon and greenhouse gas 
reduction, waste management, reuse, recycling, energy 
and water conservation, green transport and 
infrastructures that comply with international and 
national targets. Measures to support heritage 
conservation, biodiversity and natural ecosystems need 
to be a priority in planning, implementation and 
evaluation of tourism and visitor management 
strategies. Adaptive reuse and retrofitting of built and 
vernacular heritage can contribute to climate adaptation 
and retain a more authentic visitor experience.  
 
Climate action strategies must consider traditional 
ownership, knowledge and practices. Communication, 
information, heritage interpretation, education and 
training must increase the awareness about the climate 
emergency and its consequences for natural and 
cultural heritage, especially where communities and 
destinations are at risk. The presentation and 
interpretation of heritage places open to the public must 
also contribute to these tasks including messages 
about climate impacts on preservation and the 
environment. This invites the consideration of 
innovative technologies that can be used for these 
purposes.  
 
Climate change is calling for a transformational and 
regenerative approach to cultural tourism where the 
priorities focus on building resilient and adaptive 
communities and heritage places.  
------------------------------------------------------------------------
Relevant charters, recommendations and policy instruments are set 
out in an Annexure to this Charter accessible on the ICTC website 
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