1.1 CODUL GLOBAL DE ETICA IN TURISM
elaborat de
Organizatia Mondiala pentru Turism – Comitetul Mondial de Etica in Turism

Rezumat
PREAMBUL

Organizatia Modiala pentru Turism (OMT), intrunita in Adunarea Generala din Santiago, Chile la data de 1
octombrie 1999,
In conformitate cu :
-

articolul 3 al statutului OMT
luarile de pozitie afirmate in Adunarea Generala a ONU si cu ocazia «Summitului Pamantului» de la
Rio de Janeiro organizat de ONU in 1992 si exprimat ulterior in Agenda 21
obiectivele OMT adoptate in Rezolutia 364(XII) din cadrul Adunarii Generale din 1997 (Istambul)
Declaratiile de la Manila din 1980 privind Turismul Mondial si cele din 1997, privind Impactul Social al
Turismului
Declaratia Drepturilor Turistului si Codul Turistic adoptate la Sofia in 1985 sub egida OMT,
definitiile si clasificarile in forma adoptata la Conferinta Internationala de la Ottawa ce a avut loc intre
24 si 28 iunie 1991 si aprobate ulterior de Comisia de Statistica a ONU la cea de-a 27- a Sesiune a sa,

Referindu-se la urmatoarele instrumente :
-

Declaratia universala a drepturilor omului din 10 decembrie 1948;
Conventia internationala asupra drepturilor culturale , sociale si economice din 16 decembrie 1966;
Conventia internationala asupra drepturilor politice si civile din 16 decembrie 1966;
Conventia de la Varsovia privind transportul aerian din 12 octombrie 1929;
Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala din 7 decembrie 1944 si Conventiile de la
Tokyo, Haga si Montreal in legatura cu acestea;
Conventia asupra facilitatilor vamale pentru turism din 4 iulie 1954 si protocolul aferent;
Conventia privind protectia mostenirii naturale si culturale mondiale din 23 noiembrie 1972;
Declaratia de la Manila asupra turismului mondial din 10 octombrie 1980;
Rezolutia celei de-a VI-a Adunari Generale a OMT de la Sofia in cadrul careia a fost adoptata
Declaratia Drepturilor Turistului si Codul Turistic din 26 septembrie 1985;
Conventia asupra drepturilor copilului din 26 ianuarie 1990;
Rezolutia celei de-a IX-a Adunari Generale a OMT de la Buenos Aires, referitoare la facilitatile de
calatorie precum si la siguranta si securitatea turistilor, din octombrie 1991;
Declaratia de la Rio asupra mediului si dezvoltarii din 13 iunie 1992;
Acordul general asupra comertului si serviciilor din 15 aprilie 1994;
Conventia privind biodiversitatea din 6 ianuarie 1995;
Rezolutia celei de-a XI-a Adunari Generale a OMT de la Cairo privind prevenirea turismul sexual, din
22 octombrie 1995;
Declaratia de la Stockholm din 28 august 1996, impotriva exploatarii sexuale comerciale a copiilor;
Declaratia de la Manila privind impactul social al turismului, din 22 mai 1997;
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-

Conventiile si recomandarile adoptate de Organizatia Internationala a Muncii in domeniul conventiilor
colective, prohibitia muncii fortate si a muncii copiilor, apararea drepturilor populatiilor indigene si
tratamentul egal si nediscriminatoriu la locul de munca;

afirma dreptul la practicarea turismului si libertatea miscarii turistice,
declara dezideratul de a promova o ordine turistica mondiala durabila, responsabila si echitabila a caror
beneficii vor fi impartite de catre toate sectoarele societatii, in contextul unei economii internationale
liberalizate si deschise
si
adopta solemn, cu aceste precizari, principiile CODULUI GLOBAL DE ETICA IN TURISM.

PRINCIPII
Articolul 1
Contributia turismului la intelegerea reciproca si respectul intre popoare si societati.
Articolul 2
Turismul ca posibiltate de implinire individuala si colectiva
Articolul 3
Turismul, factor al dezvoltarii durabile
Articolul 4
Turismul, utilizator al mostenirii naturale a omenirii si dator la ombogatirea ei
Articolul 5
Turismul, activitate avantajoasa pentru comunitatile si tarile gazda
Articolul 6
Obligatiile participantilor la actul turistic
Articolul 7
Dreptul la turism
Articolul 8
Libertatea de miscare turistica
Articolul 9
Drepturile lucratorilor si antreprenorilor din industria turismului
Articolul 10
Implementarea principiilor Codului global de etica pentru turism
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