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ملخص

تعتــر ظاهــرة الســياحة اإللكرتونيــة مــن أهــم وأعقــد املفاهيــم التــي أفرزهتــا الثــورة الرقميــة،
فواقعهــا يعــر عــن حقيقــة اقتصاديــة متمــردة تشــمل وضعيــات متباينــة ومتفاوتــة ،تفــرض ليونــة
كبــرة يف العالقــات بــن أطرافهــا ،باإلضافــة إىل التطــور املســتمر الــذي تتصــف بــه الوســائل املعتمــدة
يف قيامهــا ،وهــذا مــا جعلهــا تثــر العديــد مــن التحديــات القانونيــة ،ال ســيام تلــك املتعلقــة بتــوازن
العالقــات التعاقديــة الناجتــة عنهــا ،وكــذا اإلشــكاالت التــي تطرحهــا عمليــة تــداول ومعاجلــة البيانــات
اإللكرتونيــة ،باعتبارهــا تشــكل جوهــر الســياحة اإللكرتونيــة وحمركهــا الرئيــي .حتــاول هــذه املســامهة
املتواضعــة ،تســليط الضــوء عــى الواقــع الــذي فرضــه هــذا النــوع املبتكــر مــن املامرســات الســياحية،
مــن خــال جتســد مقاربــات علميــة بينــه وبــن املفاهيــم القانونيــة املســتقرة ســواء يف القواعــد العامــة
التــي تنظــم النشــاط الســياحي بصورتــه الكالســيكية أم يف تلــك القواعــد املنظمــة للتجــارة اإللكرتونيــة،
للكشــف عــن مــدى قــدرة هــذه القواعــد يف اســتيعاب هــذا الواقــع بــكل أبعــاده ،وفعاليتهــا يف تســوية
كل اإلشــكاالت التــي أفرزهــا .كــا أهنــا تبحــث يف رضورة اســتحداث مبــادئ ،وآليــات قانونيــة قــادرة
عــى تأطــر االنعكاســات التــي خيلفهــا التحــول الرقمــي عــى النشــاط الســياحي ،بالوقــوف عــى األنــاط
املختلفــة التــي متــت هبــا معاجلــة هــذه الظاهــرة ،واســتخالص أنجــع احللــول ،وأقرهبــا لواقعهــا ،مــن
خــال التدقيــق يف املواثيــق الدوليــة ،ويف الترشيعــات الوطنيــة التــي بــادرت إىل تنظيمهــا.
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Abstract
The electronic tourism phenomenon is considered one of the most important and most complex
concepts that the digital revolution produced. In fact, it reflects an economic reality that
includes varying situations which assume great flexibility in relationships between these modes.
In addition, we find the continuous modernization that characterizes the available means in
developing electronic tourism, which makes this type of tourism poses many legal challenges.
These legal challenges relate to the balance of contractual relationships and the problem of
handling and processing electronic data that form the core and main driver of electronic tourism.
This modest contribution attempts to shed light on the reality imposed by this innovative type of
tourism practices by embodying scientific approaches between it and established legal concepts,
whether in the general rules governing tourism activity in its classical form or in those rules
governing electronic trade. We reveal through this research the extent of the ability of these
rules and their effectiveness to suit this reality in its various dimensions and to settle all the
problems that the reality of electronic tourism has produced. We also discuss the necessity
of introducing legal principles and mechanisms capable of framing the effects of the digital
transformation on tourism activity, by identifying the different patterns in which this phenomenon
has been addressed, and extracting the most effective solutions through scrutiny in international
covenants and various national legislations.

Keywords: Electronic tourism; Tourism activity; Digital transformation; Electronic commerce;
Electronic tourist; Tourism contract; Tourism services; Tourist packages
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مقدمة

اجتاحــت الطفــرة التــي عرفهــا عــامل االتـــصال واملعلوماتيــة خــال الســنوات األخــرة كل جوانــب احليــاة

العامــة ،وأثــرت بشــكل مبــارش عــى شــكل ونوعيــة العالقــات االقتصاديــة ،حيــث ختلــت هــذه األخــرة يف

الكثــر مــن األحيــان عــن صورهتــا البســيطة ،وباتــت تتســم بالتعقيــد والرتكيــب الشــديدين ،وقــد ســاهم

ذلــك بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف ابتــكار أطــر جديــدة للعمــل االقتصــادي عــى الصعيديــن الوظيفــي
والعمــي ،وأدى إىل فتــح الطريــق إىل عهــد اقتصــادي جديــد يطلــق عليــه تســمية االقتصــاد الرقمــي ،تعــد

التجــارة اإللكرتونيــة أحــد أهــم دعائمــه.

فالتجــارة اإللكرتونيــة أدت إىل إحــداث حتــوالت هيكليــة جذريــة يف املجــال االقتصــادي بمختلــف قطاعاته

الســيام اخلدماتيــة منهــا ،عــى غــرار القطــاع الســياحي الــذي يعــد مــن أهــم حمــاور النظــام االقتصــادي داخــل
الدولــة ،حيــث مل يســلم مــن تأثــرات الثــورة الرقميــة ،وأصبحــت صناعــة الســياحة بــكل أنامطهــا تقــوم عــى

اســتخدام التقنيــات املعلوماتيــة والفضــاءات الرقميــة ،ومنهــا اســتمدت تســمية "الســياحة اإللكرتونيــة"،
أو ما يعــرف بـــ "ســياحة األون اليــن" أو "الســياحة الرقميــة" كبديــل عــن الســياحة بوجهــا الكالســيكي التــي

تعتمــد عــى وســائل تقليديــة بســيطة ،بحيــث أصبحــت املنصــات اإللكرتونية هــي القاعــدة األساســية ،واخليار
الرئيــي لــكل نشــاط ســياحي باختــاف طبيعتــه وموضوعــه.

ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو الشــعار الــذي رفعتــه منظمــة الســياحة العامليــة (" 1)OMTالســياحة والتحــول

الرقمــي" ،بمناســبة اليــوم العاملــي للســياحة املصــادف بتاريــخ  27ســبتمرب  ،2018كدعــوة منهــا لــكل
الفاعلــن يف جمــال صناعــة الســياحة ملواكبــة هــذا االجتــاه احلديــث الــذي يعمــل عــى اســتخدام تطبيقــات

تكنولوجيــا املعلومــات ،واالتصــاالت يف املجــال الســياحي ،بغــرض تســهيل وتفعيــل االتصــال بــن املنتــج
الســياحي ،وبــن الســائح ،وكــذا كل املتدخلــن يف القطــاع الســياحي.

وتظهــر أمهيــة اســتعامل التكنولوجيــا الرقميــة يف املجــال الســياحي مــن خــال العديــد مــن امليــزات التــي

توفرهــا ملقدمــي اخلدمــات الســياحية وللســائحني عــى حد ســواء ،عــر جتــاوز احلواجــز التقليديــة يف املعامالت
الســياحية النمطيــة؛ إذ أصبــح بإمــكان املســتهلك الســياحي احلصــول عــى مجيــع البيانــات ،واملعلومــات

الرضوريــة عــن املنتــج الســياحي عــر الشــبكة العنكبوتيــة ،عــى غــرار معلومــات الطــران والفنــادق والربامج

الســياحية وأماكــن تأجــر الســيارات مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى يســهل ملقدمــي اخلدمــة الســياحية الرتويج
ملنتجاهتــم الســياحية ،والتقليــل مــن تكاليــف التســويق الســياحي ،وتكاليــف اإلنتــاج والتوزيــع ،باإلضافــة إىل
 1منظمــة الســياحة العامليــة ( )OMTهــي منظمــة دوليــة ذات طابــع حكومــي ،منبثقــة عــن االحتــاد الــدويل هليئــات الســياحة الرســمية ،هدفهــا الرئيــي
تنشــيط الســياحة وإنامءهــا بغيــة املســامهة يف التنميــة االقتصاديــة والتعــاون الــدويل وحتقيــق الســلم واالزدهــار عــى ضــوء احــرام حقــوق اإلنســان
واحلريــات األساســية دون أي متييــز عنــري أو جنــي أو دينــي .انظــر املــواد  3 ،1مــن النظــام األســايس ملنظمــة الســياحة العامليــة الوثائــق األساســية
ملنظمــة الســياحة العامليــة ،اجلــزء األول ،الطبعــة األوىل ،مدريــد  ،2013ص .20
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خفــض حجــم العاملــة ،وهــو مــا جيعلهــا تطــور قدراهتــا التنافســية ،ويســاهم يف زيــادة مبيعاهتــا وإيراداهتــا

وأرباحهــا ،الــيء الــذي ينعكــس يف زيــادة القيمــة املضافــة للقطــاع الســياحي يف الناتــج املحــي اإلمجــايل.

تعتــر ظاهــرة الســياحة اإللكرتونيــة مــن أهــم وأعقــد املفاهيــم التــي أفرزهتــا الثــورة الرقميــة ،فواقعهــا

يعــر عــن حقيقــة اقتصاديــة متمــردة تشــمل وضعيــات متباينــة ومتفاوتــة ،تفــرض ليونــة كبــرة يف العالقــات

بــن أطرافهــا ،باإلضافــة إىل التطــور املســتمر الــذي تتصــف بــه الوســائل املعتمــدة يف قيامهــا ،وهــذا مــا جيعلهــا

تثــر العديــد مــن التحديــات القانونيــة ،الســيام تلــك املتعلقــة بتــوازن العالقــات التعاقديــة الناجتــة عنهــا،
وكــذا اإلشــكاالت التــي تطرحهــا عمليــة تــداول ومعاجلــة البيانــات اإللكرتونيــة ،باعتبارهــا تشــكل جوهــر
الســياحة اإللكرتونيــة وحمركهــا الرئيــي.

ســنحاول مــن خــال هــذه املســامهة املتواضعــة ،تســليط الضــوء عــى الواقــع الــذي فرضــه هــذا النــوع املبتكــر

مــن املامرســات الســياحية ،وجتســيد مقاربــات علميــة بينــه وبــن املفاهيــم القانونيــة املســتقرة ســواء يف القواعــد العامــة
التــي تنظــم النشــاط الســياحي بصورتــه الكالســيكية أم يف تلــك القواعــد املنظمــة للتجــارة اإللكرتونيــة ،للكشــف عــن

مــدى قــدرة هــذه القواعــد يف اســتيعاب هــذا الواقــع بــكل أبعــاده ،وفعاليتهــا يف تســوية كل اإلشــكاالت التــي أفرزهــا.
كــا ســنبحث يف رضورة اســتحداث مبــادئ ،وآليــات قانونيــة قــادرة عــى تأطــر االنعكاســات التــي

خيلفهــا التحــول الرقمــي عــى النشــاط الســياحي ،بالوقــوف عــى األنــاط املختلفــة التــي متــت هبــا معاجلــة
هــذه الظاهــرة ،واســتخالص أنجــع احللــول ،وأقرهبــا لواقعهــا ،مــن خــال التدقيــق يف املواثيــق الدوليــة ،ويف
الترشيعــات الوطنيــة التــي بــادرت إىل تنظيمهــا ،وتغطيــة بعــض جوانبهــا .وســتتوج دراســتنا بخامتــة تتضمــن

أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا ،وتقديــم االقرتاحــات املالئمــة لتنظيــم هــذه الظاهــرة.
المبحث األول :واقع النشاط السياحي في البيئة الرقمية

أصبــح الفــرد يف خضــم التطــورات التكنولوجيــة التــي يعيشــها عاملنــا اليــوم ال يمكــن لــه االســتغناء

عــن التكنولوجيــا يف حياتــه اليوميــة ،ال ســيام يف جمــال االتصــال ،حيــث يعتمــد عــى الوســائل املتاحــة عــر
الفضــاءات اإللكرتونيــة املختلفــة ،عــى غــرار التواصــل عــن طريــق الربيــد اإللكــروين ،أو عــر املدونــات
الشــخصية ،ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،كــا يســتعمل الفضــاء االلكــروين لتلبيــة حاجاتــه االجتامعيــة

واالقتصاديــة ،مــن خــال املواقــع التــي تتيــح لــه إمكانيــة البيــع والــراء عــن بعــد ،كل ذلــك يمكــن أن

يتحقــق لــه بواســطة جهــاز هاتــف صغــر يوصــف بأنــه ذكــي.

ســنحاول مــن خــال هــذا املبحــث دراســة اآلثــار التــي خلفتهــا الثــورة الرقميــة عــى النشــاط الســياحي،

وذلــك مــن خــال اســتعراض خمتلــف العنــارص التــي ســامهت يف خلــق وتفعيــل التجــاذب بــن النشــاط

الســياحي ،ومقومــات البيئــة الرقميــة ،وهــذا هــو( :املطلــب األول) ،ومــا أدى إىل ظهــور مفهــوم قانــوين جديــد
للنشــاط الســياحي ،وهــذا هــو( :املطلــب الثــاين).
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المطلب األول :التجاذب بين النشاط السياحي والبيئة الرقمية

تعتــر صناعــة الســياحة يف عرصنــا احلــايل مــن بــن أهــم املحــركات الرئيســية والفعالــة؛ لتحقيــق التقــدم

االقتصــادي ،والرخــاء االجتامعــي للــدول ،كــا أهنــا ترتبــط ارتبا ًطــا وثي ًقــا بمجموعــة مــن القطاعــات

واملجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة؛ ولعــل ذلــك مــا جعــل مــن هــذه الصناعــة تشــهد
ديناميكيــة وحركيــة متميــزة ،وتتأثــر بصــورة مبــارشة بمختلــف التحــوالت التــي تعرفهــا هــذه القطاعــات

(الفــرع األول) ،لعــل أهــم هــذه التحــوالت التــي أثــرت بشــكل مبــارش يف صناعــة الســياحة وغــرت الكثــر
مــن مقوماهتــا وعنارصهــا هــي الثــورة الرقميــة التــي يعيشــها عاملنــا اليــوم (الفــرع الثــاين).
الفرع األول :ديناميكية النشاط السياحي
تشــمل الســياحة حســب املنظمــة العامليــة للســياحة مجيــع األنشــطة التــي يقــوم هبــا الفــرد عنــد الســفر إىل

أماكــن خــارج إقامتــه املعتــادة والدائمــة ،واملكــوث هبــا ملــدة ال تتجــاوز الســنة ،بغــرض قضــاء أوقــات ممتعــة،
أو ممارســة أنشــطة األعــال التجاريــة ،أو لغريهــا مــن األغــراض.

وانطال ًق�اـ م��ن ذل��ك ،فــإن صناعــة الســياحة تشــمل مجيــع األنشــطة االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي ترتبــط

بصــورة مبــارشة ،أو غــر مبــارشة بتوفــر خمتلــف الســلع واخلدمــات للســياح ،عــى غــرار خدمــات النقــل
واالتصــاالت والفندقــة والســكن واألغذيــة واملرشوبــات واخلدمــات الثقافيــة والرتفيهيــة واخلدمــات املرصفية

واملاليــة ،باإلضافــة إىل عمليــات الدعايــة والرتويــج.1

هــذا مــا جعــل الســياحة تصنــف مــن بــن الصناعات التــي تتصــف برسعــة التطــور والنمــو ،2وكــذا التعقيد

والتداخــل ،حيــث يدخــل يف تكوينهــا العديــد مــن العنــارص ،ومتــس الكثــر مــن جمــاالت احليــاة العامــة داخــل

الدولــة ،االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة ،3كــا أهنــا تتصــف بالديناميكيــة واحلركيــة ،وتعكــس

دورا رياد ًيــا يف عمليــة
مــدى التقــدم احلضــاري واالجتامعــي والعلمــي للمجتمعــات ،باإلضافــة إىل أهنــا تــؤدي ً
التنميــة ،ودعــم اقتصاديــات الــدول ،بــا توفــره مــن تدفقــات ماليــة ،وخلــق فــرص لالســتثامر ،والعاملــة،
وتنويــع مصــادر الدخــل.4

 1وقــد حــددت منظمــة الســياحة العامليــة  185نشــاط يشــكل جــز ًءا مــن العــروض املرتبطــة بقطــاع الســياحة ،ملزيــد مــن التفاصيــل راجــع :الســياحة
الدوليــة يف الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي ،اآلفــاق والتحديــات  ،2017تقريــر صــادر عــن مركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية ،منظمــة التعــاون اإلســامي ،ص .1

 2دليل احلد من الفقر من خالل السياحة ،منظمة العمل الدولية ،الطبعة الثانية سنة  ،2013ص .3
 3مخيــي رشــيد" :التنميــة الســياحية املســتدامة يف ظــل العوملــة الســياحية مــن خــال نظــم املعلومــات اجلغــرايف" ،بحــث منشــور يف جملــة أداء املؤسســات
اجلزائريــة ،العــدد  ،12ورقلــة ســنة  ،2017ص .236
 4عمــر حممــد العطــا" ،صناعــة الســياحة وأمهيتهــا االقتصاديــة" ،ورقــة بحثيــة مقدمــة خــال النــدوة العلميــة أثــر األعــال اإلرهابيــة عــى الســياحة مــن
تنظيــم جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة ،دمشــق 6-5 ،يوليــو  ،2010 ،ص  .3راجــع كذلــك :حييــى ســعيدي وســليم العمــراوي" ،مســامهة قطــاع
الســياحة يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة" ،بحــث منشــور يف جملــة كليــة بغــداد للعلــوم االقتصاديــة اجلامعــة ،العــدد  ،36ســنة  ،2013ص .95
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هــذه احلركيــة يف النشــاط الســياحي تتحكــم فيهــا العديــد مــن املعطيــات ،وتفرضهــا الظــروف التي يعيشــها

العــامل اليــوم مــن تطــور تكنولوجــي ،وتوفــر وســائل االتصــال والتواصــل ،وحريــة حركــة رؤوس األمــوال

داخــل الدولــة وخارجهــا ،باإلضافــة إىل الرخــاء االقتصــادي الــذي تعيشــه املجتمعــات خاصــة بعــد احلــرب
العامليــة الثانيــة .كل هــذه الظــروف أثــرت يف البيئــة الســياحية ،وأفــرزت العديــد مــن التحديــات ،ال ســيام فيــا
يتعلــق بفكــريت العــرض والطلــب الســياحيتني.

فأصبــح الطلــب الســياحي يتميــز بالتنــوع والتخـ ُّـر ،حيــث أن الســائح يبحــث دائـ ًـا عــن العــروض التــي

تلبــي حاجاتــه ،وتــريض فضولــه بأقــل التكاليــف وأحســن اخلدمــات ،وباملقابــل أصبــح العــرض الســياحي
يواجــه أكــر حتد ًيــا يتمثــل يف رضورة تقديــم خدمــات ،ومنتجــات تتكيــف وتتامشــى مــع خصوصيــات
الطلــب ،وتنســجم مــع الســلوكيات املتجــددة للســياح ،1مــن خــال تنفيــذ اســراتيجيات جديــدة هتــدف إىل

حتســن اخلدمــات اللوجســتية ،وفــق أســس تقــوم عــى االبتــكار واجلــودة ،وجتعــل صناعــة العرض الســياحي،
وتســويقه قــادرة عــى املنافســة ،والوصــول إىل أكــر حصــة يف الســوق الســياحي املحــي والعاملــي ،2باإلضافــة
إىل ذلــك فــإن املنتــج الســياحي أصبــح حيتــاج أكثــر إىل الدراســة ،والتحليــل العلمــي ،بغــرض تطوير سياســات

ســياحية متوازنــة قــادرة عــى فهــم احلــركات ،والتغــرات املســتمرة التــي تطــرأ عــى طلبــات الســياح.3

ولعــل مــا زاد مــن ديناميكيــة النشــاط الســياحي هــو ظهــور وانتشــار فكــرة العوملــة ،حيــث أن صناعــة

الســياحة ارتبطــت ارتبا ًطــا وثيقــا بــكل اآلثــار والتداعيــات التــي خلفتهــا ،وذلــك راجــع إىل أن الســياحة

أساســا
ال تعــدو أن تكــون ســوى مظهــر مــن مظاهــر النشــاط االقتصــادي العابــر للحــدود ،فالســياحة تقــوم ً

عــى فكــرة التنقــل والبحــث عــن فضــاءات جديــدة غالبــا مــا متتــد خــارج حــدود الدولــة التــي حيمــل الســائح
جنســيتها .كــا نجــد مــن جهــة أخــرى أن مقومــات صناعــة الســياحة تتقاطــع مــع الكثــر مــن عنــارص العوملــة،

عــى غــرار العنــارص الثقافيــة والبيئيــة واإلعالميــة واملعلوماتيــة ،وهــذا مــا دفــع الكثــر مــن املتخصصــن يف
املجــال الســياحي إىل اعتبــار أن الســياحة أصبحــت اليــوم تشــكل مظهـ ًـرا مــن مظاهــر العوملــة.4

ومــن بــن أهــم اآلثــار التــي خلفتهــا العوملــة ،وكانــت ســب ًبا يف مضاعفــة حركيــة النشــاط الســياحي ،هــي

تلــك امليــزات اجلديــدة التــي أصبــح خيتــص هبــا الطلــب الســياحي مــن حيــث الشــكل واملضمــون ،والتــي
1 Delphine Roussel, « Innovation territorialisée et nouvelles dynamiques touristiques », Revue Marché et organisations, 2008/2
(N°7), pp. 79-81.

 2نوفــل عبــد الرضــا علــوان وحممــد زكــي عبــد الــرزاق" ،اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف رشكات الســياحة والســفر وأثرهــا عــى
عمليــة تطويــر اخلدمــات املقدمــة" ،جملــة كليــة بغــداد للعلــوم االقتصاديــة اجلامعــة ،العــدد  ،47ســنة  ،2016ص .184
3 L’impact du numérique sur le secteur touristique français, Rapport d’information, Commission des affaires économiques,
Assemblée nationale française, 10 février 2015, p. 22.

 4اهليئة العليا للســياحة باململكة العربية الســعودية" ،تأثري العوملة عىل السياحة يف اململكة العربية الســعودية" ،ورقة عمل مقدمة خالل ندوة السياحة والعوملة
املنعقدة بكلية األمري سلطان لعلوم السياحة والفندقة ،أهبا  24-22حمرم سنة 142هـ  ،ص .1
Pour plus de détails sur le tourisme et la mondialisation voir: Mathis Stock et Andreea Antonescu, Tourisme et mondialisation:
problèmes conceptuels et méthodologiques, Working Paper N° 5, Institut Universitaire Kurt Bösch, 2011.
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ترجــع إىل التغيــرات الكبــرة يف ســلوكيات الســياح ووعيهــم ،حيــث ظهــرت أنــواع جديــدة مــن النشــاطات
الســياحية عــى غــرار الســياحة الرياضيــة والســياحة التعليميــة والثقافيــة ،باإلضافــة إىل الســياحة الطبيــة
والبيئيــة.1

الفرع الثاين :حتمية التحول الرقمي للنشاط السياحي

تعــد الثــورة الرقميــة إحــدى أبــرز جتليــات التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده عاملنــا اليــوم ،حيــث

اجتاحــت الطفــرة التــي عرفهــا عــامل االتـــصال واملعلوماتيــة كل اجلوانــب احلياتيــة ،وتغلغلــت داخــل أغلــب

األوســاط املجتمعيــة ،وأدت إىل انفجــار معــريف ضخــم ،وفتحــت آفاقــا جديــدة أمــام األفــراد ،حيــث تغــر
مفهــوم املــكان والزمــان بالنســبة هلــم ،وأصبــح مرتب ًطــا ارتبا ًطــا وثي ًقــا بالعــوامل االفرتاضيــة التــي تقــوم عــى
تكنولوجيــا املعلومــات ،ووســائل االتصــال احلديثــة.

هــذه التطــورات التــي يشــهدها املجتمــع البــري ،مــن خــال االنتقــال املتزايــد مــن عــامل املاديــات إىل

عــوامل اإللكرتونيــات والرقمنــة ،قــد فتــح الطريــق إىل عهــد اقتصــادي جديــد يطلــق عليــه تســمية االقتصــاد
الرقمــي ،تعــد التجــارة اإللكرتونيــة أحــد أهــم دعائمــه.

فالتجــارة اإللكرتونيــة أدت إىل إحــداث حتــوالت هيكليــة جذريــة يف املجــال االقتصــادي بمختلــف

قطاعاتــه ال ســيام اخلدماتيــة منهــا ،عــى غــرار القطــاع الســياحي الــذي مل يســلم مــن تأثــرات الثــورة الرقميــة،
وأصبحــت صناعــة الســياحة بــكل أنامطهــا تقــوم عــى اســتخدام التقنيــات املعلوماتيــة والفضــاءات الرقميــة،

بحيــث أضحــت املنصــات اإللكرتونيــة هــي القاعــدة األساســية ،واخليــار الرئيــي لــكل نشــاط ســياحي،
باختــاف طبيعتــه وموضوعــه.

ويــرى املتتبعــون واملختصــون يف املجــال الســياحي بــأن اإلنرتنــت أصبــح يمثــل العمــود الفقــري والركيــزة

األساســية لصناعــة الســياحة يف الوقــت الراهــن ،وسيشــكل املفتــاح الرئيــي إلدارة مســتقبل هــذه الصناعــة،2
ولعــل ذلــك يقــود إىل أن قطــاع الســياحة يعتــر مــن أهــم القطاعــات التــي اســتفادت مــن املزايــا التــي أفرزهتــا

الثــورة الرقميــة ،مــن خــال اســتغالل خمتلــف األدوات ،واآلليــات التــي توفرهــا تكنولوجيــا املعلومــات
3
ـارا بالنســبة للمتدخلــن يف القطــاع الســياحي ،4بــل حتميــة
واالتصــال  ،فاســتعامل هــذه التقنيــات مل يعــد خيـ ً

متكنهــم مــن مواجهــة التحــوالت الراهنــة ،وتضمــن هلــم االســتمرارية ،وتعــزز قدراهتــم عــى النمــو وتدعــم
إمكانياهت��م علـى التناف��س ،وجتعله��م يف تكي��ف مس��تمر معــ متطلبــات البيئــة الرقميــة.5

 1مخييل رشيد ،املرجع السابق ،ص .239

2 Alexandru Nedelea and Alina Bălan, "E-Tourism And Tourism Services Consumer Protection", in Amfiteatru Economic, Vol XII,
No 28, June 2010, p. 503.
3 L’impact du numérique sur le secteur touristique français, Op. cit., p. 23.
4 Alexandru Nedelea and Alina Bălan, p. 493.

5 Sion Beatrice and Cezar Mihãlcescu, "The impact and perspectives of the e-tourism at a global level", In Romanian Economic
and Business Review, Special Issue 2013, p. 289.
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ولعــل مــا يؤكــد ذلــك ،هــو الشــعار الــذي رفعتــه منظمــة الســياحة العامليــة "الســياحة والتحــول الرقمــي"،

بمناســبة اليــوم العاملــي للســياحة املصــادف بتاريــخ  27ســبتمرب  ،2018حيــث وجهــت دعــوة لــكل الفاعلــن
يف جمــال صناعــة الســياحة ملواكبــة هــذا االجتــاه احلديــث الــذي يعمــل عــى اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا

املعلومــات واالتصــاالت يف املجــال الســياحي ،بغــرض تســهيل وتفعيــل االتصــال بــن املنتــج الســياحي
والســائح ،وكــذا كل املتدخلــن يف القطــاع الســياحي.

ومــن بــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــى ذلــك التجــاذب مــا بــن القطــاع الســياحي والبيئــة الرقميــة،

يتمثــل يف أن صناعــة الســياحة تعتمــد بشــكل كبــر عــى البيانــات واملعلومــات ،1وهــو الــيء الرئيــي الــذي

توفــره هــذه البيئــة ،فاســتخدام التكنولوجيــا يعــد األداة املثاليــة لتوفــر املعلومــة ،وتداوهلــا مــا بــن كل الفاعلني
يف املجــال الســياحي ،فهــي متكــن الســائح مــن التعــرف عــى خمتلــف املناطــق الســياحية ســواء املحليــة أم
العامليــة بصــورة تفصيليــة ودقيقــة ،مــن خــال مقاطــع الفيديــو ،أو الصــور التــي توفرهــا الشــبكة ،أو عــر

صــور تفاعليــة مرئيــة ختيليــة للمواقــع املــراد زيارهتــا ،كــا يتأتــى لــه احلصــول عــى كل املعلومــات اخلاصــة
بالطــران والفنــادق واملطاعــم ووكاالت تأجــر الســيارات ،وهــذا مــا يمكنــه مــن اختــاذ القــرار املناســب،
وتكييــف برنامــج رحالتــه بــا يتوافــق وإمكانياتــه املاديــة وظروفــه العائليــة واملهنيــة ،2وباملقابــل نجــد أن

دورا متميـ ًـزا يف حتديــد كيفيــات توزيــع املنتجــات الســياحية ،وإعــادة التكييــف
تكنولوجيــا املعلومــات تلعــب ً

املســتمر لألســاليب والتقنيــات الرتوجييــة والدعائيــة ،ممــا يــؤدي إىل خفــض التكاليــف ومضاعفــة األربــاح.3
المطلب الثاني :ظهور مفهوم قانوني جديد للسياحة في البيئة الرقمية

إن الثــورة الرقميــة التــي يعيشــها عاملنــا اليــوم ،أحدثــت ثــورة حقيقيــة يف ميــدان صناعــة الســياحة ككل،

وقــد مــس ذلــك كل جوانــب النشــاط الســياحي ،وأثــر عــى كل الفاعلــن يف هــذا املجــال ،وأصبحــت صناعــة
الســياحة بــكل أنامطهــا تقــوم عــى اســتخدام التقنيــات املعلوماتيــة والفضــاءات الرقميــة ،وهــو مــا أدى ذلــك

إىل ظهــور مفهــوم جديــد للســياحة ،أصبــح يطلــق عليــه تســمية "الســياحة اإللكرتونيــة" ()E-tourisme

كبديــل عــن الســياحة بوجهــا الكالســيكي التــي تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة البســيطة (الفــرع األول)،

غــر أن التطــور املتســارع يف جمــال تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات ،وتعميــم اســتعامهلا مــن طــرف اجلميــع،
قــد عجــل يف بدايــة تــايش مفهــوم الســياحة اإللكرتونيــة ،ومهــد لظهــور مفهــوم جديــد ،أصبــح يطلــق عليــه
تســمية الســياحة اجلوالــة (( )M-tourismeالفــرع الثــاين) ،وقــد ألقــى هــذا التطــور بظاللــه عــى العالقــات
التعاقديــة يف هــذا القطــاع ،وأضفــى عليــه جمموعــة مــن املواصفــات جعلهــا تتميــز عــن عقــود الســياحة

بمفهومهــا التقليــدي (الفــرع الثالــث):

1 Jacques Belin, « Le tourisme numérique en Basse-Normandie », Rapport présenté au Conseil économique, social et
environnemental régional (CESER) de Basse-Normandie, Novembre 2014, p. 1.
2 Mari Jansen van Rensburg, "Relevance of travel agencies in the digital age", in African Journal of Hospitality, Tourism and
Leisure, Vol. 3 (2), 2014, p. 1.
3 Alexandru Nedelea and Alina Bălan, Op. cit., p. 501.
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الفرع األول :السياحة اإللكرتونية ()E-tourisme

يعتــر مفهــوم الســياحة اإللكرتونيــة مــن أحــدث املفاهيــم التــي تشــهد تداخــا وتراب ًطــا وثي ًقــا بمفهــوم

التجــارة اإللكرتونيــة ،وهــو عبــارة عــن نتــاج التــزاوج الــذي حصــل مــا بــن تكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع

الســياحة ،وقــد أدى ذلــك إىل اعتبــار أي نشــاط ســياحي بأنــه إلكــروين ،مهــا كانــت طبيعتــه وموضوعــه

ومهــا كانــت أمهيتــه وحجمــه االقتصــادي واملــايل ،إذا مــا تــم عــن طريــق وســائط إلكرتونيــة.1

تعـ ّـرف الســياحة اإللكرتونيــة بأهنــا نشــاط البيــع والتســويق للمنتجــات واخلدمــات الســياحية مــن خــال

نظــام إلكــروين ،وهــي تشــمل نقــل البيانــات وتعديلهــا إلكرتون ًيــا ،وإدارة التوزيــع والتســويق اإللكــروين،
واجلمــع اآليل للبيانــات الســياحية ،وهــي تفــرض وجــود منظمــي الرحــات الســياحية ،ووكاالت الســفر،

وكل املؤسســات الفاعلــة يف جمــال الســياحة يف الفضــاء االفــرايض ،مــن خــال بوابــات ومنصــات إلكرتونيــة
متخصصــة ،وهبــذا فإهنــا تقــوم عــى ثالثــة جوانــب أساســية تتمثــل يف :اإلعــام اإللكــروين ،واحلجــز

اإللكــروين ،والدفــع اإللكــروين.2

وبالتــايل فــإن الســياحة اإللكرتونيــة هــي عبــارة نمــط ســياحي مبتكــر ،تتالقــى فيــه عــروض اخلدمــات

الســياحية مــع رغبــات الســائحني يف قبــول هــذه اخلدمــات ،مــن خــال خمتلــف الشــبكات اإللكرتونيــة
املفتوحــة واملغلقــة ،باالعتــاد عــى مبــادئ وأســس التجــارة اإللكرتونيــة .هدفهــا الرئيــي تقديــم تســهيالت

أكثــر فعاليــة للمورديــن واملســتهلكني الســياحيني.3

وهــي تشــمل كل "األنشــطة املتعلقــة باملعامــات الســياحية ،بدايــة مــن اإلعــان عــن اخلدمــات الســياحية

التــي يتــم عرضـــها عبـــر شـــبكة اإلنرتنــت ،مـــن خـــال متـــاجر افرتاضيــة ،أو ومواقــع البيع عــى اإلنرتنت،
وكذا تبـــادل املعلومـات ،والتفاعـــل بني مقـدمي اخلـدمات السياحية والســـائح ،باإلضـافة إىل عقد الصـفقات

وابــرام العقــود مــن خــال شــبكة اإلنرتنــت ،وســداد االلتزامــات املاليــة مــن خــال وســائل الدفــع

اإللكرتونية ،وعمليات توزيع وتســـليم اخلـــدمات الســـياحية ومتابعـــة اإلجراءات ســـواء عـــن طريـق شـبكة
اإلنرتنــت أو عـــن طريــق القنـــوات العادية".4

وبالتدقيــق يف جوهــر الســياحة اإللكرتونيــة ،نجدهــا تقــوم عــى فكــرة التفاعــل املبــارش بــن املســتهلكني

ومقدمــي اخلدمــات الســياحية ،والقضــاء عــى احلواجــز املاديــة والزمنيــة التــي كانــت موجــودة يف جمــال
 1نوفل عبد الرضا علوان وحممد زكي عبد الرزاق ،املرجع السابق ،ص .179

2 Sion Beatrice and Cezar Mihãlcescu, Op. cit., p. 290.

 3كــواش خالــد وقمــراوي نــوال" ،دور الســياحة اإللكرتونيــة يف تنميــة القطــاع الســياحي باجلزائــر" ،بحــث منشــور يف جملــة علــوم االقتصــاد والتســيري
والتجــارة بجامعــة اجلزائــر  ،3املجلــد  ،1العــدد  ،28ســنة  ،2013ص .34
 4ســـــايل بـوبكــــر ،آفــاق الســياحة اإللكرتونيــة عىل ضوء جتربة تونس واألردن ،مذكرة ماجستيــــر يف العلـــوم االقتصاديـــة ختصـــص اقتصـــاد التنمية،
كليــــة العلـــوم االقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسييـر ،جامعــة احلـــــاج خلضـر ،باتنــة سنة  ،2014ص .26
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الســياحة بوجههــا التقليــدي ،وهــذا مــا وفــر جمموعــة مــن املزايــا والفوائــد للســائح وملقدمــي اخلدمة الســياحية

عــى حــد ســواء.

فبالنســبة للســائح ،أصبــح بإمكانــه الوصــول إىل خمتلــف املنتجــات الســياحية دون قيــد أو رشط ،مــن خالل

تواصلــه املبــارش والســهل مــع مقدمــي اخلدمــات الســياحية ،بحيــث حيصــل عــى املعلومــة الدقيقــة عــن املنتج،
واقتنائــه بــكل ســهولة ،ويف وقــت قيــايس ،باإلضافــة إىل إمكانيــة تكييــف اخلدمــة الســياحية ،بــا يتوافــق

وظروفــه املاديــة عــى غــرار مــا أصبــح يعــرف باحلزمــات الســياحية .كل ذلــك يتأتــى لــه بأســعار منخفضــة؛
وذلــك بســبب تقلــص نســبة العمولــة التــي كانــت تتقاضاهــا وكاالت الســفر ســاب ًقا ،1وكــذا إمكانيــة املقارنــة

بــن جــودة وســعر اخلدمــات املتوفــرة يف الســوق الســياحي املحــي والعاملــي.2

وباملقابــل ،نجــد أن الســياحة اإللكرتونيــة توفــر جمموعــة مــن املزايــا ملــوردي اخلدمــات الســياحية ،بحيــث

تعتــر الوســيلة األكثــر فعاليــة للتواصــل مــع األســواق املــراد اســتهدافها للرتويــج ملنتجاهتــا الســياحية ،ونــر
املعلومــات اخلاصــة هبــا وحتيينهــا ،مــن خــال اســتغالل الفضــاءات اإللكرتونيــة التــي توفرهــا الشــبكة ،وذلك

بأســعار منخفضــة جــدً ا ،وأحيانــا قــد تكــون جمانيــة .ولعــل أهــم املنافــع التــي توفرهــا الســياحة اإللكرتونيــة
ملقدمــي اخلدمــة الســياحية ،هــي إمكانيــة تواصلهــم املبــارش مــع املســتهلك دون احلاجـــة لالســـتعانة بخدمات

الوســطاء التقليديــن ،الــيء الــذي ســهل عمليــة الرتويــج والتوزيــع ،وســاهم يف خفــض تكاليــف املنتجــات،
واخلدمــات الســياحية.3

الفرع الثاين :السياحة اجلوالة ()M-tourisme
بينــا كانــت الســياحة اإللكرتونيــة تشــكل جــزاء ها ًمــا مــن قطــاع التجــارة اإللكرتونيــة يف العــامل ،فــإن

الســياحة املتنقلــة أصبحــت خــال الســنوات األخــرة تشــكل طفــرة يف هــذا املجــال؛ وذلــك نظـ ًـرا للميــزات
التــي ختتــص هبــا ،واملزايــا التــي توفرهــا لــكل املتعاملــن هبــا.

وتعــرف "الســياحة املتنقلــة" ( - )m-tourismeأو مــا يطلــق عليهــا كذلــك "الســياحة عــر اهلاتــف
ّ

املحمــول" ( - )mobile-tourismeبأهنــا أحــدث احللــول التكنولوجيــة التــي تســتخدم يف املجــال الســياحي،
مــن خــال التطبيقــات التــي يتــم حتميلهــا عــى اهلاتــف املحمــول .وهــي عبــارة عــن تلـ ٍ
ـق أو إرســال البيانــات
واخلدمــات الســياحية ،مــن خــال نظــام اتصــاالت الســلكي ،هدفهــا األســايس توفــر املعلومــات ،والعروض

الســياحية ،ومرافقــة الســائح عــر اهلواتــف املحمولــة ،قبــل وأثنــاء وبعــد تنقلــه للســياحة .4

1 Sion Beatrice and Cezar Mihãlcescu, Op. cit., p. 292.
2 Sanjay Lama et al., "Barriers of e-Tourism Adoption in Developing Countries", Australasian Conference on Information
Systems, Sydney, Australia, 2018, p. 2.

 3اهليئة العليا للسياحة باململكة العربية السعودية ،املرجع السابق ،ص .2

4 Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Arnaud Rivière, « Le m-tourisme : une opportunité pour les destinations touristiques ? Le cas
des villes », Conférence Paper, janvier 2012, p. 1. Publié sur le site: https://www.researchgate.net/publication/280931587,
date de consultation: 13/01/2019.

180

املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

وتتعــدد األدوات والوســائل املســتعملة يف اســتغالل خدمــات الســياحة املتنقلــة ( ،)M-tourismعــى غــرار

األجهــزة اإللكرتونيــة اجلوالــة :كاهلواتــف املحمولــة الذكيــة ،واملفكــرات ،واللوحــات اإللكرتونيــة ،والنــت

بــووك ،وذلــك عــن طريــق التطبيقــات ،أو مواقــع الويــب الرسيعــة االســتجابة ،والتــي تتناســب مــع أي حجــم

للشاشــة.1

وقــد ســاهم يف تطــور هــذه الظاهــرة ،ظهــور اهلاتــف الذكــي ،وكذلــك إطــاق نظــام التشــغيل املجــاين

اخلــاص بـــ "أندرويــد" ،حيــث انتــرت هــذه الوســيلة التكنولوجيــة احلديثــة ،باملــوازاة مــع االنتشــار الواســع

لشــبكات النطــاق العريــض الالســلكي ،باإلضافــة إىل العــروض املغريــة عــى حــزم اإلنرتنــت ،التــي أصبحــت

تطلقهــا الــركات املــزودة بخدمــات اإلنرتنــت يف أغلــب الــدول ،وتعميمهــا بأســعار تنافســية ،لتصبــح يف
متنــاول كل املســتخدمني.2

ولعــل أهــم املزايــا التــي توفرهــا الســياحة املتنقلــة ( )M-Tourismهــي خاصيــة اجلمــع بــن التقنيــات

واخلدمــات ،التــي جتعــل املعلومــات الســياحية يف متنــاول املســتخدم ،وهــو يف حالــة تنقــل ،فيمكنــه البحــث

عــن العــروض املختلفــة ســواء املتعلقــة :بالطــران أو القطــار أو احلافلــة أو الفنــدق ،وإجــراء احلجــوزات يف
آخــر حلظــة حتــى وهــو يف الســفر ،كــا يتمكــن مــن البحــث عــن األماكــن القريبــة للرتفيــه أو للغــداء ،باإلضافة
إىل مشــاركته خمتلــف االنفعــاالت التــي يعيشــها والصــور ومقاطــع الفيديــو التــي يلتقطهــا خــال ســفره آن ًيــا،

ولــه أن يبــدي آراءه ،وتقييمــه للخدمــات الســياحية بمجــرد اســتغالهلا .كل هــذا ال توفــره خاصيــة التواصــل

عــن طريــق كمبيوتــر مكتبــي ثابــت.3

ويــرى املختصــون يف هــذا املجــال أن تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة ،قــد ســامهت بشــكل كبــر يف الطفــرة التي

شــهدها عــامل الســياحة يف الســنوات القليلــة املاضيــة ،ولعــل أهــم التطبيقــات التــي خلقــت التميــز ،وســامهت
بالقســط األكــر يف ذلــك هــي:

•تطبيقــات حتديــد املوقــع اجلغــرايف ( :)GPSوهــي عبــارة عــن تقنيــة متكــن مــن حتديــد املوقــع اجلغــرايف
للهاتــف يف الوقــت الفعــي ،وهــو مــا يســمح للســائح مــن معرفــة موقعــه اجلغــرايف ،عــن طريــق اســتعامل
اخلرائــط الرقميــة ،واحلصــول عــى كل املعلومــات التــي حيتاجهــا مــن حولــه ،والتــي تســاعده عــى إثــراء

رحلتــه الســياحية ،واختصــار املســافة والزمــن.

• رمــز االســتجابة الرسيــع ( :)QRوهــو نــوع مــن أنــواع الرمــوز ثنائيــة األبعــاد ( ،)Barcodeيكون يف شــكل
رســم ختطيطــي مربــع حيتــوي عــى وحــدات مكتوبــة باللــون األســود ،ومرتبــة بشــكل معــن عــى خلفيــة

 1بختــي إبراهيــم وشــعويب حممــود فــوزي" ،دور تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف تنميــة قطــاع الســياحة والفندقــة" ،بحــث منشــور يف جملــة الباحــث
بجامعــة ورقلــة ،املجلــد  ،7العــدد  ،7ســنة  ،2009ص .277
2 Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Arnaud Rivière, Op. cit., p. 1.

3 « Le m-tourisme : de l’utilité à la relation client », article publié dans la revue Tourisme & Collectivités, n°17, juin 2013, p. 1.
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بيضــاء ،يــؤدي مســحها ضوئ ًيــا إىل إظهــار البيانــات التــي ترمــز إليهــا ،وحيتــوي رمــز االســتجابة الرسيــع
( )QRعــى سلســلة مــن املعلومــات تصــل إىل حــوايل  5000حــرف ،واســتغالل هــذا الرمــز ســهل جــدً ا
وممتــع ،حيــث يتمكــن املســتخدم مــن قــراءة املعلومــات التــي حيتوهيــا باســتعامل هاتــف ذكــي جمهــز بكامرية،
وتطبيــق بســيط خمصــص لقــراءة رمــوز ( .)QRوقــد ســامهت هــذه اخلدمــة يف ترقيــة النشــاط الســياحي
بصــورة متميــزة جــدً ا؛ وذلــك ألن اســتعامل مثــل هــذه الرمــوز ،يقــدم العديــد مــن التســهيالت يف التواصــل
مــع الســياح ،وتزويدهــم باملعلومــات الرضوريــة بطريقــة رسيعــة جــدً ا وســهلة.

•تطبيقــات الواقــع املعــزز ( :)ARخمتــر للعبــارة اإلنجليزيــة ( ،)Augmented realityوهــو عبــارة عــن
تقنيــة حديثــة يتــم مــن خالهلــا تعزيــز ودعــم الواقــع احلقيقــي ،بمشــاهد ظاهريــة افرتاضيــة مــن خــال
إضافــة بيانــات رقميــة :كالصــور ،أو مقاطــع الفيديــو ،أو ملفــات الصــوت ،أو حتــى أشــكال ثنائيــة،
أو ثالثي��ة األبع��اد ،يت��م دجمهـ�ا ع��ن طري��ق احلاسوــب ،وهتــدف إىل حتســن وترقيــة اإلدراك احلــي للعــامل
احلقيقــي الــذي يــراه ،أو يتفاعــل معــه املســتخدم.

والواقــع املعــزز يعتــر مــن بــن أهــم التطبيقــات املســتعملة حال ًيــا يف املجــال الســياحي ،يتــم حتميلــه عــى
اهلاتــف الذكــي ،أو عــن طريــق قــراءة رمــز االســتجابة الرسيعــة ( ،)QRالــذي يقــوم بتثبيتــه بصــورة تلقائيــة،
ويســتعمل غال ًبــا يف املواقــع الســياحية؛ وذلــك لقدرتــه الفائقــة يف تعزيــز جاذبيتهــا ،وإثــراء قيمتهــا املعلوماتيــة،
ال ســيام إذا كانــت هــذه املواقــع عبــارة عــن معــامل تارخييــة؛ إذ يمكــن هلــذا التطبيــق أن حيوهلــا إىل معــارض
تارخييــة مذهلــة.1
الفرع الثالث :خصوصية العقود السياحية يف البيئة الرقمية

ال يعــد رضور ًيــا إعطــاء مفهــوم قانــوين جديــد لــكل الظواهــر االقتصاديــة احلديثــة ،ففــي الغالــب مــا
تســتغرق مــن قبــل املفاهيــم القانونيــة املســتقرة ،غــر أننــا نصــادف يف بعــض األحيــان رضورة التصــدي حلتمية
أساســا لعجــز تلــك املفاهيــم عــن
حتديــد اجلانــب املفاهيمــي لبعــض هــذه الظواهــر ،ويرجــع الســبب يف ذلــك ً
اســتيعاب كل خصائصهــا وأبعادهــا.

ولعــل عقــد الســياحة اإللكــروين يدخــل ضمــن هــذا النــوع مــن الظواهــر ،إذ أن حتديــد مفهومــه رضوري
نظـ ًـرا للمميــزات التــي خيتــص هبــا ســواء مــن حيــث أســاليب تكوينــه أم مــن حيــث العالقــات التــي تربــط
األطــراف املكونــة لــه ،باإلضافــة إىل اجلانــب الوظيفــي لــه.

ســنحاول مــن خــال هــذا الفــرع ،التطــرق إىل مفهــوم العقــد الســياحي يف البيئــة الرقميــة ،باعتبــاره
العصــب الرئيــي للســياحة اإللكرتونيــة ،مــن خــال الوقــوف عنــد أهــم اجلهــود الفقهيــة التــي حاولــت
تعريفــه ،ثــم نعــرج عــى اســتخراج أهــم الســات التــي خيتــص هبــا ،والتــي جعلــت منــه يتميــز عــن باقــي
العقــود األخــرى.
1 Stéphane Bourliataux-Lajoinie et Arnaud Rivière, Op. cit., p. 4-6.
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ً
أول  -تعريف عقد السياحة اإللكرتوين:
بالرجــوع إىل القواعــد العامــة نجــد أن عقــد الســياحة ،هــو عبــارة عــن "عقــد جتــاري ذو طبيعــة خاصــة

يلتــزم بمقتضــاه الطــرف األول املحــرف (رشكات ومكاتــب الســياحة) ،بتقديــم اخلدمــات الســياحية املختلفة،

وبحســب االتفــاق ،مــع الطــرف الثــاين غــر املحــرف (العميــل) ،لقــاء أجــر يتفــق عليــه ،ويكــون ذلــك إمــا
بنــاء عــى عقــد معــدّ مســب ًقا أو بنــاء عــى اقــراح العميــل".1

أمــا عقــد الســياحة يف البيئــة الرقميــة ،فهــو ذلــك العقــد الــذي " تتالقــى فيــه عــروض اخلدمــات الســياحية

بقبــول مــن أشــخاص يف دول خمتلفــة ،وذلــك مــن خــال الوســائط التكنولوجيــة املتعــددة ،ومنهــا شــبكة

املعلومــات الدوليــة (اإلنرتنــت) ،هبــدف إمتــام العقــد" و ُيعــرف كذلــك بأنــه" :عقــد ينطــوي عــى تبــادل

للرســائل واملعلومــات بــن رشكــة ســياحية ،مــن خــال نــاذج وصيــغ معــدة ســل ًفا ومعاجلــة إلكرتون ًيــا،
وينشــأ عنهــا التزامــات تعاقديــة" ،كــا أن هنــاك مــن الفقــه مــن يــرى بــأن عقــد الســياحة اإللكــروين ،عبــارة

عــن "اتفــاق يتالقــى فيــه اإلجيــاب بالقبــول عــى شــبكة دوليــة مفتوحــة لالتصــال عــن بعــد ،وذلــك بوســيلة
مســموعة مرئيــة ،وبفضــل التفاعــل بــن املوجــب والقابــل".2

كــا عرفــه البعــض بأنــه" :التقــاء اإلجيــاب الصــادر مــن الرشكــة الســياحية بشــأن عــرض ســياحي

مطــروح بوســيلة إلكرتونيــة ،أ ًيــا كانــت عــى شــبكة املعلومــات العامليــة اإلنرتنــت ،بقبــول مطابــق لــه صــادر

مــن الطــرف القابــل بالطريقــة نفســها ،مــن أجــل حتقيــق صفقــة ســياحية ،تتمثــل بجملــة مــن االلتزامــات،
واحلقــوق املرتتبــة عــى طــريف العقــد".3

ويعرفــه الدكتــور يــارس أمحــد بــدر بأنــه" :العقــد الــذي تتالقــى فيــه عــروض اخلدمــات الســياحية التــي

يعــر عنهــا مقــدم اخلدمــة (رشكــة الســياحة) بالوســائل اإللكرتونيــة ،بقبــول يتــم التعبــر عنــه مــن قبــل متلقــي

اخلدمــة (الســائح) ،مــن خــال ذات الوســائل ،وذلــك بالتفاعــل بينهــا ،هبــدف إمتــام الصفقــة الســياحية حمــل

العقــد".4

ويف نفــس التوجــه ،تــرى الدكتــورة هالــة فــؤاد توفيــق حممــد بــأن عقــد الســياحة اإللكــروين هــو العقــد

الــذي تربمــه إحــدى الــركات الســياحية تنفيـ ً
ـذا للنشــاط الــذي أقيمــت مــن أجلــه ،وذلك باســتعامل وســـائل
 1عقيــل فاضــل محــد الدهــان" ،دور اإلرادة املنفــردة يف تعديــل او إهنــاء العقــد الســياحي يف القانــون العراقــي" ،بحــث منشــور يف جملــة جامعــة ذي قــار
للدراســات والبحــوث القانونيــة ،العــدد  ،11ســنة  ،2015ص .73

 2يــارس أمحــد بــدر" ،محايــة الســائح يف عقــود الســياحة اإللكرتونيــة" ،ورقــة بحثيــة مقدمــة خــال املؤمتــر الــدويل القانــون والســياحة ،منظــم مــن طــرف
كليــة احلقــوق جامعــة طنطــا يومــي  26و 27أبريــل  ،2016ص .6

 3ســارة أمحــد محــد العبيــدي وزينــة غانــم العبيدي" ،عقــد الســياحة اإللكــروين :دراســة حتليليــة مقارنــة" ،بحــث منشــور يف جملــة جامعــة تكريــت
للعلــوم القانونيــة والسياســية ،املجلــد  ،2العــدد  ،7ســنة  ،2010ص .216

 4يارس أمحد بدر ،املرجع السابق ،ص .6
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االتصــال احلديثــة ،وحســب الدكتــورة هالــة فإنــه ال يشــرط نــوع معــن مــن وســائل االتصــال ،فقــد يكــون:
أيضــا "أن يكــون تنفيذ العقـــد قـــد
الفـــاكس والتلكــس واحلاســب اآليل والتلفزيــون التفاعــي ،كــا ال يشــرط ً

تـــم بالوســـيلة اإللكرتونيــة ،فقـــد اكتفــى ليدخــل العقــد ضمــن هــذه العقــود أن يتــم إبرامه هبــذه الوســيلة .إذ
أن تطلــب أن يكــون التنفيــذ بطريقــة إلكرتونيــة؛ ليدخــل العقــد يف هــذه الفئــة يمثــل تضيي ًقــا مــن نطــاق هــذه
العقــود .فالعميــل قــد يتعاقــد مــع رشكــة الســياحة إلكرتون ًيــا ،إال أنــه حيــر للرشكــة يف تاريــخ الحــق لتنفيــذ

التزامـــه بـــدفع الـــثمن واســـتالم احلجـــوزات املتعلقــة بالنقــل واإلقامــة وغــر ذلــك ،بــل إن الســائح إذا قــام

بدفــع الثمــن عــن طريــق إحــدى وســائل الدفــع احلديثــة ،فهــو جيــد نفســه مضطـ ًـرا يف العديــد مــن احلـــاالت،

الســتالم الربنامــج واحلجــوزات الالزمــة ،للتنفيــذ مبــارشة مــن الرشكــة".1
ثان ًيا  -خصوصية العقد السياحي اإللكرتوين

مــن خــال التعريفــات التــي اســتعرضناها ،والتــي حاولــت ضبــط وحتديــد تعريــف عقــود الســياحة

اإللكرتونيــة ،يمكننــا اســتخالص بعــض املالحظــات حــول الســات التــي ختتــص هبــا هــذه العقــود ،وجتعلهــا

تتميــز عــن الكثــر مــن العقــود املشــاهبة هلــا ،ال ســيام عقــد الســياحة التقليــدي ،وكــذا العقــد اإللكــروين
العــادي:

 1نجــد أن عقــد الســياحة اإللكــروين يقــرب مــن عقــد الســياحة التقليــدي ،مــن حيــث حمــل العقــد؛إذ أن كالمهــا ينصــب عــى توريــد خدمــات ســياحية ،كــا أهنــا يتشــاهبان ،مــن حيــث أطــراف العالقــة

التعاقديــة ،واملتمثلــة يف الســائح مــن جهــة ،واملؤسســة الســياحية مــن جهــة أخــرى ،إال أن االختــاف

بينهــا يكمــن يف أن إبــرام العقــد الســياحي اإللكــروين يكــون باســتعامل دعائــم إلكرتونيــة.

أساســا
ـرا مــن العقــد اإللكــروين ،ولعــل ذلــك يعــود ً
 2نجــد أن عقــد الســياحة اإللكرتونيــة يقــرب كثـ ًإىل أن كالمهــا ينعقــد باالعتــاد عــى الوســائل اإللكرتونيــة ،بــل أن الســياحة اإللكرتونيــة ككل تشــكل
جــز ًءا مــن التجــارة اإللكرتونيــة ،غــر أهنــا خيتلفــان مــن حيــث حمــل العقــد ،فبينــا نجــد أن حمــل عقــد

الســياحة اإللكــروين ينحــر يف اخلدمــات الســياحية ،فــإن العقــد اإللكــروين ينصــب عــى توريــد
خمتلــف املنتجــات ،واخلدمــات مهــا كان نوعهــا وطبيعتهــا.

 3يــرم عقــد الســياحة اإللكــروين عــن بعــد ،دون الوجــود املــادي لألطــراف املتعاقــدة ،وذلــك باالعتــادعــى وســائط إلكرتونيــة ،ولعــل هــذه اخلاصيــة تعــد األهــم؛ إذ أهنــا جتعلــه يتميــز عــن العقــد الســياحي

يف صورتــه التقليديــة .والوســائط اإللكرتونيــة التــي يــرم هبــا هــذا العقــد ال تنحــر فقــط يف شــبكة
 1هالــة فــؤاد توفيــق حممــد" ،عقــد الســياحة اإللكــروين واملســؤولية القانونيــة ألطرافــه" ،بحــث منشــور يف جملــة الفكــر الرشطــي ،املجلــد  ،18العــدد
 ،72اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســنة  ،2010ص .59
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اإلنرتنــت ،وإنــا تشــمل أي وســيلة إلكرتونيــة يتمكــن مــن خالهلــا أطــراف العقــد مــن التواصــل

والتعبــر عــن إرادهتــا ،وهــذا مــا نجــده يف العقــد اإللكــروين بصفــة عامــة.

ويف هــذا الصــدد نجــد أن كل القوانــن التــي تناولــت العقــد اإللكــروين بالتنظيــم ،مل حتــدد عــى ســبيل
احلــر الوســائل التــي ينعقــد هبــا ،فنجــد مثــا القانــون النموذجــي لألمــم املتحــدة حــول التجــارة
اإللكرتونيــة ،1يعددهــا عــى ســبيل املثــال ،ويعتــر أن العقــد اإللكــروين يتــم إبرامــه بواســطة تبــادل

البيانــات اإللكرتونيــة ،ونقلهــا الكرتونيــا مــن حاســوب إىل حاســوب آخــر ،باســتخدام معيــار متفــق

عليــه ،لتكويــن املعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها أو إرســاهلا أو اســتالمها أو ختزينهــا بوســائل إلكرتونيــة

أو ضوئيــة أو بوســائل مشــاهبة ،عــى غــرار الربيــد اإللكــروين أو الــرق أو التلكــس أو النســخ الربقــي.2

 4عقــد الســياحة اإللكــروين هــو عقــد اســتهالكي؛ وذلــك ألن املؤسســة الســياحية التــي يتعاقــد معهــاالســائح تتصــف باالحرتافيــة واملهنيــة ،وهــذه حــال أغلبيــة العقــود اإللكرتونيــة ،غــر أن املســتهلك

يف جمــال الســياحة لــه خصوصيــة مقارنــة باملتعاقــد الــذي يكــون يف هــذا املركــز القانــوين ،يف ظــل
عقــود التجــارة اإللكرتونيــة األخــرى؛ وذلــك ألن حمــل عقــد الســياحة ال ينصــب عــى منتجــات،

أو خدمــات حمــددة الوصــف بصــورة دقيقــة ،وإنــا ذلــك لتلقيــه خلدمــات يكــون مضطـ ًـرا للحصــول
عليهــا عــن طريــق ســفره إىل أماكــن بعيــدة عــن مقــر إقامتــه ،قــد تكــون خــارج حــدود الدولــة التــي

حيمــل جنســيتها ،وهــذا مــا جيعلــه يف وضعيــة أكثــر ضع ًفــا وهشاشــة .وحســب رأينــا ،فــإن هــذه الســمة
شــكلت ،ومــا زالــت تشــكل ،حجــر الزاويــة أليــة حماولــة لتنظيــم النشــاط الســياحي ككل ،وليــس

لعقــود الســياحة فحســب.

نظــرا لالمتــداد الــدويل
 5الصفــة الدوليــة لعقــد الســياحة اإللكــروين ،ولعــل ذلــك منطقــي جــدً اً
للوســائل التــي ينعقــد هبــا ،باإلضافــة إىل طبيعــة حمــل العقــد الــذي ينصــب عــى االنتقــال والســفر،
وعليــه فإننــا نجــد يف أغلــب األحيــان أن أطــراف العالقــة التعاقديــة يف دول خمتلفــة .ونشــر يف هــذا

الصــدد إىل أن الطابــع الــدويل هلــذا العقــد يثــر بــدوره العديــد مــن اإلشــكاالت القانونيــة ،عــى غــرار
أهليــة املتعاقديــن ،وهويتهــم ،ومركزهــم املــايل والتجــاري ،باإلضافــة إىل حتديــد القانــون الواجــب
التطبيــق ،والقضــاء املختــص يف فــض النزاعــات التــي قــد تنشــأ جــراء إبــرام ،وتنفيــذ هــذا النــوع

من العقــود .3

 1القانــون النموذجــي لألمــم املتحــدة حــول التجــارة اإللكرتونيــة الصــادر بتاريــخ 12 :يونيــو  1996عــن جلنــة األمــم املتحــدة للقانــون التجــاري
الــدويل ،واملصــادق عليــه بموجــب التوصيــة الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  162-51بتاريــخ 16 :ديســمرب .1996

 2املادة  2من القانون النموذجي لألمم املتحدة حول التجارة اإللكرتونية ،الفقرة  1و.2
 3يارس أمحد بدر ،املرجع السابق ،ص .6
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المبحث الثاني :التوجهات القانونية الحديثة في تنظيم السياحة في البيئة الرقمية

التحــوالت التكنولوجيــة التــي يعيشــها عاملنــا اليــوم ،غال ًبــا مــا تفــرض أشـ ً
ـكال وقوالــب جديــدة ومبتكــرة

ـرا
ـرا مــا يعجــز الترشيــع عــن إحصائهــا وجماراهتــا ،بــل إنــه كثـ ً
لتنظيــم وتأطــر العمليــات االقتصاديــة ،كثـ ً
وجتاهــل املــرع لبعــض األشــكال ،والقوالــب اجلديــدة لتنظيــم العمليــات االقتصاديــة
مــا يعمــد إىل جتاهلهــا.
ُ
التــي يعرفهــا عاملنــا اليــوم ،وعــى رأســها التعامــات التــي تتــم يف البيئــة الرقميــة ،غال ًبــا مــا يكــون ســببه

رغبــة املــرع يف فســح املجــال أمــام املتعاملــن االقتصاديــن للذهــاب إىل أقــى درجــات االبتــكار ،والبحــث
عــن خمتلــف احللــول التــي جتســد نجــاح مشــاريعهم وتطورهــا ،مــن خــال االســتغالل األقــى ملــا توفــره

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال.

فالتدخــل الترشيعــي الصــارم قــد يكبــح عمليــة التــزاوج بــن عــامل التكنولوجيــا وعــامل االقتصــاد ،وحيــول

دون حتقيــق األهــداف التــي يصبــو إليهــا املــرع اقتصاد ًيــا ،كــا أن إحجــام املــرع عــن التدخــل يف مثــل هــذه
الوضعيــات ،يمكــن رده كذلــك إىل نيتــه يف فســح املجــال أمــام الفقــه القانــوين للتفكــر والتدقيــق والبحــث يف

حيثيــات هــذه الظواهــر املبتكــرة بــكل حريــة ،دون أي قيــود ،أو عقبــات ترشيعيــة.

وبالتدقيق يف واقع الســياحة اإللكرتونية نجدها تشــكل حقيقــة اقتصادية متمردة تشــمل وضعيات متباينة

ومتفاوتــة ،وتفرتض وجود ليونــة كبرية يف العالقات بــن أطرافها ،باإلضافة إىل التطور املســتمر الذي تتصف
الوســائل املعتمدة يف إنشــائها ،وهذا ما جيعلها تثري العديد من التحديات القانونية ،ال ســيام تلك املتعلقة بتوازن

العالقات التعاقدية (املطلب األول) وكذا اإلشــكاالت التي تطرحها عملية تــداول ومعاجلة البيانات باعتبار أن
جوهر السياحة اإللكرتونية يقوم عىل البيانات اإللكرتونية (املطلب الثاين):

المطلب األول :التوازن العقدي في معامالت السياحة اإللكترونية

بالرغــم مــن امليــزات التــي حتققهــا الســياحة اإللكرتونيــة ،والــدور الــذي تلعبــه يف النهــوض باقتصاديــات

أرضارا ببعــض أطرافهــا،
الــدول ،إال أهنــا قــد حتمــل بــن طياهتــا جمموعــة مــن املخاطــر ،يمكــن أن تلحــق
ً
وهــذا مــا حتّــم يف كثــر مــن األحيــان الســلطات املختصــة بالترشيــع للتدخــل ،مــن أجــل وضــع أطــر

قانونيــة قــادرة عــى خلــق بيئــة تعاقديــة مالئمــة ،وتوفــر كل الضامنــات القانونيــة ،واالقتصاديــة ،لتطويرهــا
وترقيتهــا ،باعتبارهــا العصــب الرئيــي للنشــاط الســياحي اإللكــروين ،وقــد جتــى ذلــك ســواء عــر تعيــن

القواعــد العامــة التــي تنظــم قطــاع الســياحة ككل أم اســتحداث قواعــد قانونيــة جديــدة ،تواكــب التطــورات
والتحــوالت التــي يعيشــها القطــاع.

وفكــرة اختــال التــوازن يف العالقــة التعاقديــة الســياحية ليســت وليــدة الســاعة ،بــل يرجــع ظهورهــا

بظهــور املعامــات الســياحية .فالعقــود الســياحية تكــون بــن مؤسســة ســياحية تتصــف باملهنيــة واالحــراف

للعمــل الســياحي ،وســائح غالبــا مــا يــرم هــذه العقــود بصــورة عرضيــة ومناســباتية ،وهــذا مــا جيعلــه
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احللقــة األضعــف يف العالقــة التعاقديــة ،ولعــل هــذه الوضعيــة ازدادت هشاشــة مــع ظهــور عقــود الســياحة

اإللكرتونيــة ،واحتــدام املنافســة بــن املؤسســات الســياحية ،ال ســيام مــن خــال تســخري تكنولوجيــا املعلومات

واالتصــال ،يف ســبيل التســويق والرتويــج للخدمــات واملنتجــات الســياحية ،وســهولة وصوهلــا للســائح ،وهذا

مــا جعــل الطابــع التقنــي يشــكل امليــزة الغالبــة يف املعامــات الســياحية الراهنــة.

فقــد ختلــت املؤسســات الســياحية  -ال ســيام وكاالت الســياحة والســفر  -عــن دورهــا التقليــدي املتمثــل يف
الوســاطة بــن الســائح ومــزودي اخلدمــات الســياحية1؛ لتصبــح فاعـ ً
رئيســا يف صناعــة النشــاط الســياحي،
ـا ً
مــن خــال تدخلهــا املبــارش يف تنظيــم الرحــات بوســائل قــد متتلكهــا ،أو تســتأجرها حلســاهبا ،باإلضافــة إىل
اعتــاد أســلوب الباقــات الســياحية املتنوعــة ،التــي تضعهــا املؤسســات الناشــطة يف املجــال الســياحي حتــت

تــرف عمالئهــا .وهــذا مــا جعــل الســائح حيتــل مركــز املســتهلك عــر خمتلــف حمطــات ســفره ،ورحالتــه
الســياحية ،ومل يعــد االختــال االقتصــادي يف العالقــات التعاقديــة الســياحية نا ًجتــا عــن ضعــف طبيعــي فقــط،

أيضــا.2
بــل أصبــح يوصــف بأنــه وظيفــي ً

وبالرجــوع إىل الواقــع القانــوين للمركــز االقتصــادي للســائح عــر خمتلــف املراحــل التــي مــرت هبــا صناعــة

الســياحة ،3نجــد العديــد مــن اجلهــود الترشيعيــة والفقهيــة و القضائيــةُ ،بذلــت يف ســبيل توفــر الضامنــات
القانونيــة حلاميتــه ،وإعــادة التــوازن االقتصــادي للعالقــة التعاقديــة التــي جتمعــه بمحــريف النشــاط الســياحي،

غــر أنــه  -وبالنظــر للتحــوالت التــي عرفهــا هــذا النشــاط ،ال ســيام تأثــرات الثــورة الرقميــة  -جعــل مــن
أمــرا رضور ًيــا ،حتــى تواكــب هــذه التطــورات والتحــوالتُ ،
وتســن مــن املركــز
مضاعفــة هــذه اجلهــود ً
االقتصــادي والقانــوين للمســتهلك ،دون أن يكــون ذلــك عــى حســاب مصلحــة حمــرف النشــاط الســياحي،

الــذي يشــكل بــدوره حلقــة أساســية يف صناعــة الســياحة ،ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة داخــل الدولــة.
الفرع األول :إعادة التوازن العقدي من خالل تعزيز حق السائح يف اإلعالم
االلتــزام باإلعــام هــو عبــارة عــن التــزام ســابق عــى التعاقــد ،يتضمــن التــزام أحــد املتعاقديــن بــأن يقــدم

للمتعاقــد اآلخــر ،عنــد تكويــن العقــد ،البيانــات الالزمــة ،واإلفصــاح لــه عــن مجيــع املعلومــات اجلوهريــة
التــي تتعلــق بمحــل العقــد املــراد إبرامــه ،وحتديــد اخلصائــص والصفــات األساســية للســلعة ،أو اخلدمــة حمــل

 1دالل يزيــد" ،احلاميــة القانونية للســائح يف ضــوء عقــد الســياحة" ،بحــث منشــور يف جملــة دفاتــر السياســة والقانــون جلامعــة ورقلــة ،العــدد  ،11ســنة
 ،2014ص .155

 2لطــروش أمينــة" ،محايــة الســائح املســتهلك يف الترشيــع اجلزائــري" ،بحــث منشــور يف جملــة جامعــة احلســن األول القانــون واألعــال ،بتاريــخ 14 :يونيــو
:2014
 https://www.droitetentreprise.com/محاية-السائح-املستهلك-يف-الترشيع-اجلزائري /تاريخ الزيارة 13 :يناير .2019

 3ملزيــد مــن التفاصيــل حــول التطــور التارخيــي للحاميــة القانونيــة للنشــاط الســياحي ،راجــع :أيمــن أمحــد حممــد الدلــوع" ،حقــوق الســائح والتزاماتــه:
دراســة حتليليــة وفــق مبــادئ الترشيعــات املرصيــة" ،ورقــة بحثيــة مقدمــة خــال املؤمتــر الدويلالقانــون والســياحة ،منظــم مــن طــرف كليــة احلقــوق
جامعــة طنطــا يومــي  26و 27أبريــل  ،2016ص  8إىل .12
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ـتنريا ،ويتعاقــد وهــو عــى بينــة مــن أمــره ،الســيام اقتناعــه
العقــد ،لكــي يكــون رضــا املســتهلك واع ًيــا ومسـ ً
بمالءمــة هــذا العقــد لغرضــه يف التعاقــد .1ويف املجــال اإلعالمــي ســوف نقــف عــى ثالثــة أمــور:
ً
أول  -مفهوم حق اإلعالم:

ويشــكل االلتــزام باإلعــام أحــد أهــم الضامنــات القانونيــة حلاميــة املســتهلك؛ إذ أن هــذا االلتــزام هــو

التــزام عــام نجــده يف كل العقــود التــي توصــف بأهنــا اســتهالكية ،وهــو التــزام غــر تعاقــدي؛ ألنــه يكــون

خــال الفــرة التــي تســبق إبــرام العقــد ،وجيــد مصــدره غال ًبــا يف القوانــن اخلاصــة بحاميــة املســتهلك ،التــي
أصبحــت تتبناهــا أغلبيــة الترشيعــات املقارنــة ،وفضـ ً
ـا عــن ذلــك فإنــه عبــارة عــن تطبيــق مــن تطبيقــات
املبــادئ العامــة للقانــون ،عــى غــرار مبــدأ حســن النيــة يف التعاقــد ،ومبــدأ ســامة العقــود ،وهبــذا فإنــه يتميــز

عــن االلتــزام بتقديــم االستشــارة والنصيحــة الفنيــة ،الــذي يكــون مصــدره العقــد ،وحملــه التــزام املتعاقــد
املحــرف بتقديــم معلومــات فنيــة وتقنيــة رضوريــة لتنفيــذ العقــد ،يتــم االتفــاق عليهــا بمناســبة إبرامــه.2

ـرا خــال العقديــن املاضيــن ،حيــث تــم التخــي
ونجــد أن املفهــوم القانــوين هلــذا االلتــزام شــهد تطـ ً
ـورا كبـ ً

تدرجي ًيــا عــن املفهــوم التقليــدي لــه ،القائــم عــى فكــرة احليــاد وافــراض املســاواة االقتصاديــة بــن األطــراف

وفقهــا ،يتبنــى فكــرة االلتــزام باإلعــام ،باعتبــاره نظا ًمــا وقائ ًيــا
املتعاقــدة ،وأصبــح التوجــه الســائد ترشي ًعــا ً
يقــوم عــى إلــزام املتعاقــد املحــرف بإعــام املســتهلك ،باعتبــاره طر ًفــا ضعي ًفــا ،بــكل املواصفــات الرضوريــة،
والــروط اجلوهريــة للعقــد قبــل إبرامــه ،ولعــل مــا يعــزي ذلــك هــو "تطــور مــادة عقــد البيــع ،فمــع التطــور
التقنــي ،وبــروز التقنيــات احلديثــة يف البيــع ،بــدا مــن احلتمــي ،لاللتــزام باإلعــام ،أن يتخــى عــن حيــاده
وعمومتيــه؛ ليكتســب بعــدً ا مغايـ ًـرا يأخــذ بعــن االعتبــار املتغــرات التــي اســتجدت يف املــادة العقديــة ،ويف

عقــود االســتهالك بصــورة خاصــة  ،ولعــل أبــرز مظاهــر التخــي عــن احليــاد  ،التوجــه نحــو اســتيعاب اختالل
التــوازن الــذي اعــرى العالقــة العقديــة بــن املســتهلك واملحــرف ،والســعي إىل محايــة الطــرف األضعــف

فيهــا  ،ومــن ثــم إزاحــة قاعــدة فضــول املشــري ،وواجبــه يف االســتعالم عــن املبيــع  ،ليقــوم يف جانــب املحرتف

التــزام مبدئــي بإعــام املتعاقــد اآلخر".3

ثان ًيا  -رضورة إعالم السائح يف عقود السياحة اإللكرتونية:

الطفــرة العلميــة والتكنولوجيــة التــي يعيشــها عاملنــا ،جعلــت أصحــاب املراكــز االقتصاديــة القويــة ،أكثــر

أساســا إىل اســتئثارهم واحتكارهــم للمعلومــة والتقنيــة املتعلقــة
قــوة ممــا كانــوا عليــه مــن قبــل ،ويرجــع ذلــك ً
محــار ،محايــة املســتهلك يف عقــد الســياحة األســفار ،مذكــرة ماجســتري يف احلقــوق :ختصــص قانــون محايــة املســتهلك واملنافســة ،كليــة احلقــوق
 1حممــد بــن ّ
جامعــة اجلزائــر  ،01الســنة اجلامعيــة  ،2016/2015ص .8

 2ســعاد نويــري" ،االلتــزام باإلعــام ومحايــة املســتهلك يف الترشيــع اجلزائــري" ،بحــث منشــور يف جملــة الباحــث للدراســات األكاديميــة ،العــدد ،08
ينايــر  ،2016ص.227
 3هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي وحممــد جعفــر هــادي" ،االلتــزام قبــل التعاقــدي باإلعــام" ،بحــث منشــور يف جملــة املحقــق املحــي للعلــوم القانونيــة
والسياســية ،املجلــد  ،05العــدد  ،02ســنة  ،2013ص ص  13و.14
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باملعامــات التــي يربموهنــا ،والتــي أصبحــت تتســم بالتعقيــد والرتكيــب الشــديدين ،عــى غــرار معامــات
القطــاع الســياحي التــي تــرم بواســطة الدعائــم اإللكرتونيــة؛ إذ أن املؤسســات الســياحية بصفــة عامــة ،حتتــل
املركــز األقــوى يف العالقــة التعاقديــة ،بحكــم إملامهــا التــام بــكل املعلومــات ،والتفاصيــل املتعلقــة باخلدمــات
واملنتجــات الســياحية التــي تعرضهــا ،وتــروج هلــا ،1باإلضافــة إىل حتكّمهــا يف التقنيــات ،وأدوات اإلعــام،
واالتصــال احلديثــة املعتمــدة يف جمــال الســياحة اإللكرتونيــة ،والتــي غالبــا مــا جتعــل العــرض الســياحي أقــل
تكلفــة وأكثــر جاذبيــة وإغــراء ،مقارنــة باألســاليب التقليديــة للتســويق الســياحي ،2ومقارنــة بالســائح الــذي
يكــون منبهـ ًـرا هبــذه العــروض ،جاهـ ً
تائهــا بــن الكــم اهلائــل مــن هــذه
ـا لتفاصيلهــا الشــكلية واملوضوعيــةً ،
ـم يدخــل طر ًفــا يف العالقــة التعاقديــة
العــروض املتوفــرة عــى مســتوى كل الفضــاءات اإللكرتونيــة ،ومــن َثـ ّ
ومرغــا يف أغلــب
مســتوث ًقا باملعلومــات والتفاصيــل التــي حيصــل عليهــا مــن قبــل املؤسســة الســياحية،
ً
األحيــان للخضــوع إىل الــروط التــي تتضمنهــا العقــود النموذجيــة التــي تعدهــا مســب ًقا ،وهــو مــا يدفــع هــذه
األخــرة يف بعــض احلــاالت إىل اســتغالل الســائح ،مــن خــال اللجــوء إىل بعــض املامرســات التعســفية التــي
تــر بمصلحتــه :كتقديــم خدمــات ال ترقــى لتطلعاتــه ،أو غــر مطابقــة ملــا تــم الرتويــج لــه أثنــاء العــرض،
وقــد تصــل هــذه املامرســات إىل حــد إلغــاء الرحــات الســياحية والنصــب عــى الســياح .وعــى هــذا األســاس
ظهــرت احلاجــة امللحــة لوضــع إطــار قانــوين كفيــل بتكريــس هــذا احلــق ملصلحــة املســتهلك الســائح.3
ثال ًثا  -اإلطار القانوين املنظم حلق اإلعالم يف عقود السياحة اإللكرتونية:

بالرجــوع إىل خمتلــف الترشيعــات ،نجــد مواقفهــا تتبايــن يف تنظيمهــا هلــذا االلتــزام :فمنهــا مــن تناولتــه
بمناســبة تنظيــم النشــاط الســياحي ،ومنهــا مــن أدرجتــه ضمــن القواعــد التــي تنظــم املعامــات اإللكرتونيــة،
كــا نجــد أن الكثــر مــن الترشيعــات مل تتطــرق هلــذا االلتــزام بنصــوص خاصــة ،مكتفيــة بإعــال القواعــد
العامــة التــي حتكــم العقــود.
وملــا كان موضــوع دراســتنا ينصــب فقــط عــى الضامنــات القانونيــة ،لتعزيــز حــق املســتهلك يف اإلعــام
يف جمــال عقــود الســياحة اإللكرتونيــة ،ســوف نكتفــي باســتعراض أهــم اجلهــود الترشيعيــة التــي أقــرت
 1أهــم اخلدمــات التــي تقدمهــا الــوكاالت الســياحية نذكــر" :تنظيــم وتســويق أســفار ورحــات ســياحية وإقامــات فرديــة ومجاعيــة  -تنظيــم جــوالت
وزيــارات رفقــة مرشــدين داخــل املــدن واملواقــع واآلثــار ذات الطابــع الســياحي والثقــايف والتارخيــي  -تنظيــم نشــاطات القنــص والصيــد البحــري
والتظاهــرات الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة واملؤمتــرات وامللتقيــات املكملــة لنشــاط الوكالــة أو بطلــب مــن منظميهــا  -وضــع خدمــات املرتمجــن
واملرشــدين الســياحيني حتــت تــرف الســياح ،اإليــواء أو حجــز غــرف يف املؤسســات الفندقيــة وكــذا تقديــم اخلدمــات املرتبطــة هبــا ،النقــل الســياحي
وبيــع كل أنــواع تذاكــر النقــل حســب الــروط والتنظيــم املعمــول هبــا لــدى مؤسســات النقــل ،بيــع تذاكــر أماكــن احلفــات الرتفيهيــة والتظاهــرات
ذات الطابــع الثقــايف أو الريــايض أو غــر ذلــك ،اســتقبال ومســاعدة الســياح خــال إقامتهــم ،القيــام لصالــح الزبائــن بإجــراءات التأمــن مــن كل
املخاطــر النامجــة عــن نشــاطاهتم الســياحية ،متثيــل وكاالت حمليــة أو أجنبيــة أخــرى قصــد تقديــم خمتلــف اخلدمــات باســمها ومكانتهــا ،كـ ّـراء الســيارات
بســائق أو بــدون ســائق ونقــل األمتعــة وكـ ّـراء البيــوت املنقولــة وغريهــا مــن معــدات التخييــم" راجــع :لطــروش أمينــة ،املرجــع الســابق.

 2قــي ســلامن هــال" ،االلتــزام باإلعــام يف عقــود الرحــات الســياحية" ،بحــث منشــور يف جملــة جامعــة كركــوك للعلــوم القانونيــة والسياســية،
املجلــد  ،7العــدد  ،24اجلــزء  ،1ســنة  ،2018ص .127
 3أبوبكــر مهــم" ،االلتــزام باإلعــام يف عقــد الرحلــة" ،بحــث منشــور يف جملــة جامعــة احلســن األول القانــون واألعــال ،بتاريــخ 22 :ديســمرب :2015
https://www.droitetentreprise.com/االلتزام-باإلعالم-يف-عقد-الرحلــة /2-تاريــخ الزيــارة 14 :ينايــر .2019
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ذلــك ســواء عــى املســتوى :الداخــي ،أو اإلقليمــي ،أو الــدويل ،عــى غــرار التجربــة الفرنســية الرائــدة يف هــذا
املجــال ،واالســتعانة بأهــم القواعــد التــي أقرهتــا التوجيهــات األوربيــة املختلفــة يف هــذا الشــأن ،وســنقف
عنــد أهــم اإلضافــات التــي تضمنتهــا التعديــات اجلديــدة التــي جــاء هبــا قانــون تنظيــم النشــاط الســياحي،
وكــذا قانــون محايــة املســتهلك يف املعامــات اإللكرتونيــة:
-1االتفاقية الدولية حلامية السائحني وحقوق والتزامات مقدمي اخلدمات السياحية:

لعــل أهــم مــا يمكــن اإلشــارة إليــه يف هــذا الصــدد  -والــذي يعكــس أمهيــة تكريــس حــق اإلعــام
ملصلح�ةـ املس��تهلك ،ال سـ�يام بعــد التطــورات التــي يشــهدها عــامل الســياحة اليــوم يف ظــل الغــزو
التكنولوجــي لــه  -هــو اجلهــود التــي يبذهلــا املجتمــع الــدويل يف ســبيل حتقيــق ذلــك ،مــن خــال
حماولــة إنشــاء صــك دويل هيــدف إىل تنظيــم النشــاط الســياحي العاملــي ،ويتامشــى مــع آخــر التطــورات
التــي يشــهدها هــذا القطــاع عــى املســتوى العاملــي.

ويتمثــل هــذا الصــك يف االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات
تضمــن مــروع نصهــا  -الــذي
الســياحية ،التــي هــي يف اللمســات األخــرة قبــل صدورهــا ،حيــث ّ
ُعــرض خــال انعقــاد الــدورة الثانيــة والعــرون للجمعيــة العامــة ملنظمــة الســياحة العامليــة بالصــن
الشــعبية ،خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن  11إىل  16ســبتمرب  -1 2017جمموعــة مــن االلتزامــات التــي
تقــع عــى عاتــق مقدمــي اخلدمــات الســياحية يف جمــال إعــام الســياح قبــل التعاقــد وأثنــاء إبــرام
العقــد ،ســواء املتعلقــة باإلقامــة الســياحية العاديــة ،أم تلــك التــي ختــص خدمــات الباقــات الســياحية:
( أ ) إعالم السائح يف اخلدمات السياحية املتعلقة باإلقامة السياحية العادية:

بالنســبة للخدمــات املتعلقــة بتوفــر اإلقامــة ،2فقــد ألــزم مــروع االتفاقيــة مقدمــي اخلدمــات
الســياحية ،3بتزويــد الســياح ،4قبــل إبــرام العقــد ،بمجموعــة مــن املعلومــات بطريقــة واضحــة

ومفهومــة ،ال ســيام :هويــة مقــدم اخلدمــات ،عىل غــرار اســمه التجــاري ،وعنوانــه املهنــي والدولة
 1قــد أعــد هلــذه االتفاقيــة فريــق عمــل تــم إنشــاؤه ســنة  2010بموجــب قــرار الــدورة التاســعة والســتني للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة ،وهــو يتألــف
مــن ممثلــن للــدول األعضــاء واملنظــات الدوليــة وجمموعــة مــن اخلــراء يف املجــال الســياحي ،وقــد عُقــد اثنــا عــر اجتام ًعــا ،تــم خالهــا تنقيــح أحــد
عــر مــروع نــص بشــكل كامــل مــن قبــل أعضــاء جمموعــة العمــل إىل جانــب أمانــة منظمــة الســياحة العامليــة.
General Assembly Twenty-second session Chengdu, China, 11-16 September 2017, UNWTO Convention on the Protection of
Tourists and on the Rights and Obligations of Tourism Service Providers.

 2يقصــد بخدمــات اإلقامــة ،وفــق مقتضيــات هــذه االتفاقيــة ،كل العمليــات التــي هيــدف مــن ورائهــا مقدمــي اخلدمــات الســياحية توفــر الســكن
للســائح الــذي ال يشــغل إقامــة طويلــة األجــل ،انظــر :املــادة  A/01/01مــن امللحــق الثالــث مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني
وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية املشــار إليهــا ســاب ًقا.
عروضــا
 3يقصــد بتعبــر مقــدم خدمــات اإلقامــة ،وفــق مــروع االتفاقيــة كل مقــدم للخدمــات الســياحية الــذي يبيــع مبــارشة أو عــن طريــق وســيط
ً

لبيــع أو توريــد أو تعهــد بتقديــم خدمــات اإلقامــة ،أمــا الوســطاء فهــم األشــخاص الذيــن يســهلون توفــر خدمــات اإلقامــة ،انظــر :املــادة B/1 /1/

مــن امللحــق الثالــث مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني وحقــوق ،والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية املشــار إليهــا ســاب ًقا.

 4أمــا الســائح ،فــإن مفهومــه يتســع ليشــمل الشــخص الــذي يســافر ألغــراض تتعلــق بتجارتــه أو حرفتــه أو أعاملــه أو مهنتــه (املســافر التجــاري) .انظــر :املــادة
 02/01مــن امللحــق الثالــث مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية املشــار إليهــا ســاب ًقا.
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التــي يقيــم فيهــا ،ورقــم هاتفــه ورقــم الفاكــس وعنــوان الربيــد اإللكــروين لــه ،باإلضافــة إىل
هويــة مقــدم اخلدمــات الــذي تعمــل بالنيابــة عنــه ،وكذلــك تقديــم معلومــات دقيقة عــن تفاصيل
خدمــة اإلقامــة ،بتبيــان اخلصائــص الرئيســية هلــا ،والســعر اإلمجــايل هلــا مشــمول بالرضائــب

والرســوم ،وكذلــك آليــات الدفــع ،واآلجــال التــي يتعهــد فيهــا مقــدم اخلدمــة بالوفــاء هبــا.

وقــد ألزمــت نصــوص االتفاقيــة مقدمــي خدمــات اإلقامــة بــرورة توضيــح سياســة معاجلــة

الشــكاوى التــي يمكــن أن يتقــدم هبــا الســائح ،ويف هــذه احلالــة أعطــت االتفاقيــة للســائح
الــذي يــرم عقــده عــن بعــد ،اإلمكانيــة يف أن يتقــدم بالشــكاوى إىل عنــوان مقــدم اخلدمــة،

أو إىل الشــخص الــذي يتــرف نيابــة عنــه ،كــا ألزمــت بنــود هــذه االتفاقيــة مقدمــي خدمــات

اإلقامــة بالتوضيــح الدقيــق لسياســة إلغــاء احلجــز ،ويف العقــود التــي يتــم إبرامهــا عــن بعــد

جيــب تبيــان قيمــة وشــكل الودائــع والضامنــات املاليــة التــي يتعــن عــى الســائح تقديمهــا أثنــاء
احلجــز ،كــا ألزمــت مقــدم اخلدمــة يف العقــود عــن بعــد أن يبــن للســائح اآلليــات التــي يتــم مــن

خالهلــا تســوية املنازعــات ،والتعويــض غــر القضائــي عــن األرضار التــي قــد تلحقــه ،وخمتلــف
اإلجــراءات التــي يتبعهــا الســائح يف ســبيل حتقيــق ذلــك.

ومــن جهــة أخــرى جيــب عــى مقــدم خدمــة اإلقامــة أن يبــن للســائح التصنيف الرســمي للســكن
الــذي ســيتم فيــه توفــر خدمــات اإلقامــة ،وتزويــده بــكل املعلومــات عــن أي أعــال جتديــد،

أو أعــال بنــاء ،أو مرافــق غــر متوفــرة قــد تؤثــر بشــكل كبــر عــى أداء اخلدمــة ،وقــد أعطــت
االتفاقيــة اإلمكانيــة ملــزود خدمــات اإلقامــة بتوفــر معلومــات تتعلــق باملرافــق ،واخلدمــات
املخصصــة لألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،إن وجــدت.1

ومــن أجــل إضفــاء حجيــة أكثــر عــى هــذه االلتزامــات ،فــإن االتفاقيــة اعتربهتــا جــز ًءا ال يتجــزأ

مــن العقــد املــرم بــن الســائح ومقــدم اخلدمــة ،وال جيــوز تعديلهــا إال إذا اتفــق األطــراف
رصاحــة عــى خــاف ذلــك ،كــا جيــب أن يتضمــن عقــد خدمــات اإلقامــة عــى هويــة مقــدم

اخلدمــة والســائح ،أوقــات تســجيل الوصــول واملغــادرة والــروط واألحــكام العامــة للخدمــة،

باإلضافــة إىل خمتلــف الــروط التــي يراهــا األطــراف مناســبة ،لرتقيــة اخلدمــة وحتســينها.2
(ب) عالم السائح يف اخلدمات السياحية املقدمة يف شكل باقات سياحية:

تعتــر الباقــات الســياحية ( )Travel packageمــن أحــدث املنتجــات الســياحية التــي خلفتهــا
 1انظــر :املــادة  01/02مــن امللحــق الثالــث مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية املشــار
إليهــا ســاب ًقا.

 2انظــر :املــادة  01/03مــن امللحــق الثالــث مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية املشــار
إليهــا ســاب ًقا.
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الثــورة الرقميــة يف املجــال الســياحي ،وهــي الســمة الغالبــة اليــوم عــى كل نشــاطات مقدمــي
اخلدمــات الســياحية ،وهــي عبــارة عــن منتــج مركــب يتضمــن العنــارص األساســية للســياحة،

عــى غــرار النقــل واإلقامــة والرتفيــه واإلطعــام ...

وقــد أثــار هــذا النــوع مــن املنتجــات الكثــر مــن اجلــدل يف خمتلــف األوســاط االقتصاديــة
والقانونيــة ،وذلــك بالنظــر لإلشــكاالت التــي يثريهــا ال ســيام مــا تعلــق منهــا بحاميــة مســتهلك

هــذا املنتــج ،وأدى بالكثــر مــن الترشيعــات إىل التدخــل لتنظيمــه ،وتقديــم خمتلــف الضامنــات
ملســتهلكيه ،عــى غــرار مــا تضمنتــه بعــض نصــوص مــروع اتفاقيــة محايــة حقــوق الســائحني،
وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية.

وبالرجــوع إىل نصــوص هــذه االتفاقيــة ،نجدهــا تعـ ّـرف الباقــة الســياحية بأهنــا :جمموعــة ال تقــل

عــن نوعــن خمتلفــن مــن اخلدمــات الســياحية ،1لغــرض الرحلــة ،أو اإلجــازة نفســها ،تســتمر

لفــرة تزيــد عــن أربــع وعرشيــن ســاعة ،أو اإلقامــة لليلــة واحــدة ،رشيطــة أن يتــم اجلمــع
بــن هــذه اخلدمــات لــدى متعامــل واحــد ،ويكــون ذلــك بنــاء عــى طلــب الســائح ،أو تنفيـ ً
ـذا
ألغــراض الربنامــج ،قبــل إبــرام عقــد واحــد عــى مجيــع هــذه اخلدمــات ،بــل وحتــى بعــد إبــرام
العقــد .ولكــن جيــب أن تكــون هــذه اخلدمــات قــد تــم رشاؤهــا مــن نقطــة بيــع واحــدة ،وتــم
اختيارهــا قبــل أن يوافــق الســائح عــى الدفــع ،أو كانــت هــذه اخلدمــات معروضــة للبيــع بســعر

أي مصطلــح يــدل عــى هــذا
شــامل وكيل ،أو تــم اإلعــان عــن بيعهــا حتــت مصطلــح "باقــة" أو ّ
املعنــى ،أو تــم جتميــع هــذه اخلدمــات بعــد إبــرام عقــد خيــول املتعامــل مــن خاللــه للســائح
االختيــار مــن بــن جمموعــة مــن األنــواع املختلفــة مــن اخلدمــات الســياحية.2

أمــا عــن التدابــر التــي تفرضهــا االتفاقيــة بخصــوص االلتــزام بإعــام الســياح يف هــذا النــوع
مــن املنتجــات الســياحية ،3فنجــد أهنــا تؤكــد عــى رضورة اإلعــام الدقيــق حــول وجهــة الســفر،
وخــط ســر الرحلــة ،ومــدة اإلقامــة ،مــع ذكــر تواريــخ بدايتهــا وهنايتهــا ،وعــدد الليــايل التــي

تشــملها ،وتبيــان املوقــع املزمــع التوجــه إليــه ،والســات الرئيســية لــه ،باإلضافــة إىل ذكــر كل
التفاصيــل املتعلقــة بوســائل النقــل املســتعملة يف الســفر وتصنيفهــا ،وتاريــخ ووقــت املغــادرة
والعــودة ومــدة الرحلــة وأماكــن التوقفــات املتوســطة ووصــات النقــل ،فــإذا مل يتمكــن مقــدم

 1تشــمل اخلدمــات الســياحية يف مفهــوم امللحــق الثــاين مــن االتفاقيــة املشــار إليهــا ســاب ًقا ،خدمــات نقــل الــركاب ،خدمــات اإلقامــة غــر املوجهــة
لألغــراض الســكنية ،تأجــر الســيارات ،وباقــي اخلدمــات املعروفــة يف جمــال الســياحة واإلســفار.
انظــر :املــادة  01/01/01مــن امللحــق الثــاين مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية
املشــار إليهــا ســاب ًقا.

 2انظر :السابق نفسه.

 3انظر :املادة  2من املرجع السابق.
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اخلدمــة مــن حتديــد الوقــت بعــد ،جيــب عليــه إبــاغ الســائح بالوقــت التقريبــي للمغــادرة

والعــودة.

كــا جيــب أن يتــم إعــام الســائح باالســم التجــاري ،وعنــوان مقــدم اخلدمــة ،وكذلــك رقــم
هاتفــه ،وبريــده اإللكــروين ،ويــزود الســائح كذلــك إجبار ًيــا بمعلومــات عــن متطلبــات جــواز

الســفر ،والتأشــرة ،واإلجــراءات الصحيــة املطلوبــة يف الوجهــة التــي ينــوي الســفر إليهــا،
باإلضافــة إىل اخلدمــات االختياريــة ،أو اإلجباريــة لسياســة التأمــن اخلاصــة بتغطيــة تكلفــة
اإللغــاء مــن جانــب الســائح ،أو تكلفــة املســاعدة ،بــا يف ذلــك اإلعــادة إىل أرض الوطــن يف

حالــة وقــوع حــادث أو مــرض ،كــا يتــم تضمــن العــرض معلومــات حــول مــدى تــاؤم
أيضــا
مقتضيــات الرحلــة ،أو العطلــة لألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،ومــن الــروري ً

أن يتــم إطــاع الســائح بمختلــف الزيــارات ،أو الرحــات ،أو اخلدمــات األخــرى املدرجــة يف
الباقــة ،وإعالمــه كذلــك بالســعر اإلمجــايل للعــرض شــامال للرضائــب ،والرســوم ،والتكاليــف

حرصهــا مســب ًقا فإنــه مــن الــروري أن يشــر يف
اإلضافيــة ،فــإذا مل يســتطع مقــدم اخلدمــة
ً

عرضــه إىل نــوع التكاليــف التــي يمكــن أن خيضــع هلــا الســائح بمناســبة ســفره ،كــا يلتــزم مقــدم
اخلدمــة بــأن يعلــم الســائح بــكل اآلليــات التــي يمكــن مــن خالهلــا دفــع ثمــن الباقــة ،باإلضافــة
إىل حتديــد نــوع وقيمــة الضامنــات املاليــة التــي يتعــن عــى الســائح تقديمهــا ،ومــن املهــم جــدً ا أن

يتــم إعالمــه مــن قبــل مقــدم اخلدمــة بإمكانيــة إلغــاء العقــد ،مــع حتديــد الرســوم الواجــب دفعهــا
نتيجــة ذلــك ،وحقــه يف حتويــل العقــد إىل ســائح آخــر ،والــروط املطبقــة يف ذلــك.

وتؤكــد االتفاقيــة أن كل هــذه املعلومــات جيــب تضمينهــا يف عقــد الباقــة الســياحية ،وال جيــوز تعديلهــا
إال باتفــاق األطــراف املتعاقــدة ،وعنــد االقتضــاء ،يلتــزم مقــدم اخلدمــة بإبــاغ مجيــع التعديــات التــي
أدخلــت عــى هــذه املعلومــات للســائح ،بطريقــة واضحــة ودقيقــة ،قبــل إبــرام عقــد الســفر.1

أمــا عــن إعــام الســائح يف مرحلــة إبــرام عقــد الباقــة الســياحية ،فقــد أكــدت اتفاقيــة محايــة الســائحني
وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية ،عــى رضورة أن حتــرر هــذه العقــود بلغــة واضحــة

ومفهومــة ومقــروءة ،وعــى مقــدم اخلدمــة تزويــد الســائح بنســخة ،أو تأكيــد العقــد عــى وســيط دائم.2

كــا حيــق للســائح طلــب نســخة ورقيــة ،إذا تــم إبــرام العقــد بالوجــود املــادي للطرفــن.
 1انظر :املادة  3من املرجع السابق.

 2عرفــه التوجيــه األوريب رقــم  2011/83اخلــاص بحقــوق املســتهلك بأنــه :عبــارة وســيلة تســمح للمســتهلك بتخزيــن املعلومــات حلاميــة مصاحلــه
خصوصــا يف الــورق وحمــركات أقــراص ) (USBواألقــراص املضغوطــة وأقــراص ) (DVDوبطاقــات
الناشــئة عــن عالقتــه مــع املحــرف .ويتمثــل
ً
الذاكــرة أو حمــركات األقــراص الثابتــة عــى الكمبيوتــر ورســائل الربيــد اإللكــروين.

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Journal officiel de l’Union européenne, n° L 304, du 22/11/2011.
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وجيــب أن تــدرج يف هــذا النــوع مــن العقــود معلومــات تؤكــد مســؤولية منظــم اخلدمــة عــن األداء
الســليم جلميــع اخلدمــات الســياحية املدرجــة يف العقــد ،والتزامــه بتقديــم املســاعدة إذا كان الســائح يف
وضــع صعــب ،وكــذا حــق الســائح بالتبليــغ عــن عــدم مطابقــة اخلدمــات ،كــا أنــه مــن الــروري أن

يتضمــن العقــد العنــارص التاليــة:1
ّ

 -حتديد هوية السائح (االسم والعنوان ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين).

 -معلومات عن مقدم اخلدمة ومركزه يف عملية بيع الباقة.

 الــروط العامــة املطبقــة عــى عقــد ســفر الباقــة ،مثــل رشوط التعديــل ،واملعلومــات املتعلقــةبسياســة اإللغــاء.

 -معلومات عن إجراءات الشكاوى املتاحة وعن اآلليات البديلة لتسوية النزاعات.

 تفاصيــل حــول األشــخاص الذيــن يمكــن للســائح أن يتصــل هبــم (املمثــل املحــي أو الــوكاالتاملحليــة).

 األحكام األخرى التي يتم االتفاق عليها.-2التوجيه األوريب املتعلق بالباقات السياحية والرحالت املرتبطة:
كثريا عــا تضمنته
بالرجــوع إىل الترشيــع الــذي أقــره االحتــاد األورويب يف هــذا الصــدد ،ال نجــده خيتلــف ً

االتفاقيــة الدوليــة التــي اســتعرضنا جان ًبــا مــن نصوصهــا ،حيــث أعتــر التوجيــه األورويب رقــم 2302

لســنة  ،2015املتعلــق بالباقــات الســياحية ،والرحــات املرتبطــة ،والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ
 1يوليــو  ،2 2018أن الباقــة الســياحية هــي مصطلــح يشــر إىل اجلمــع بــن نوعــن ،أو أكثــر مــن أنــواع

خدمــات الســفر لنفــس الرحلــة ،أو اإلجــازة ،إذا كان جيمــع بــن هــذه اخلدمــات مقــدم خدمــة واحــد،
ســواء كان ذلــك بنــاء عــى طلــب املســافر أم وف ًقــا الختيــاره ،قبــل إبــرام عقــد واحــد يشــمل مجيــع
هــذه اخلدمــات.3

ونكــون بصــدد باقــة ســياحية ،حســب مقتضيــات هــذا التوجيــه ،حتــى يف احلالــة التــي يتــم رشاء فيهــا

هــذه اخلدمــات أمــام مقدمــي اخلدمــات الســياحية املنفــردة ،رشيطــة أن يتــم رشاء هــذه اخلدمــات مــن

نقطــة بيــع واحــدة ،ويتــم اختيارهــا قبــل أن يوافــق املســافر عــى الدفــع ،أو عندمــا يتــم تقديــم عــروض
وبيــع ،أو إصــدار فواتــر بســعر شــامل ،أو بســعر إمجــايل ،أو يكــون اإلعــان ،أو البيــع حتــت اســم:

 1انظــر :املــادة  4مــن امللحــق الثــاين مــن مــروع االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات مقدمــي اخلدمــات الســياحية املشــار إليهــا
ســاب ًقا.

2 Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux
prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, Journal
officiel de l’Union européenne, N° L 326/1 du 11/12/2015.
3 Voir : Art 03/02, Directive (UE) 2015/2302.
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"باقــة ،أو حزمــة" ،أو حتــت اســم مشــابه لــه ،أو يف احلالــة التــي يتــم بيــع هــذه اخلدمــات جمتمعــة بعــد
إبــرام عقــد خيــول فيــه مقــدم اخلدمــة للمســافر االختيــار مــن بــن جمموعــة مــن أنــواع خمتلفــة مــن
خدمــات الســفر.1

كــا تعتــر باقــة ســياحية عندمــا يتــم رشاء خدمــات ســياحية مــن مقدمــي خدمــات خمتلفــن ،مــن
خــال إجــراءات احلجــز عــر اإلنرتنــت ،حيــث يتــم توفــر اســم املســافر ،ورشوط الدفــع ،وعنــوان

الربيــد اإللكــروين ،مــن قبــل مقــدم اخلدمــة الــذي تــم التعاقــد معــه ألول مــرة ،مــع واحــد أو أكثــر

مــن مقدمــي اخلدمــات الســياحية اآلخريــن ،وعندمــا يتــم إبــرام عقــد مــع أحــد منهــم يف موعــد ال
يتجــاوز  24ســاعة بعــد تأكيــد حجــز أول خدمــة ســفر.2

وبالنســبة لاللتــزام باإلعــام فــإن التوجيــه األورويب ،كــرس حــق الســائح يف احلصــول عــى العديــد
مــن املعلومــات عنــد تلقيــه لعــرض الباقــة الســياحية نذكــر منهــا:3
* السامت الرئيسية خلدمات السفر وتشمل:

 -الوجهة ،خط سري الرحلة ،فرتة اإلقامة وعدد الليايل التي تشملها مع التواريخ.

 وســائل وخصائــص وفئــات وســائل النقــل ،واألماكــن والتواريــخ وأوقــات املغــادرة والعــودة،ومــدة وأماكــن التوقــف والوصــات.

 -املوقع والسامت الرئيسية ،وإذا أمكن ،الفئة السياحية لإلقامة بموجب قواعد بلد املقصد.

 -الوجبات املقدمة.

 -الزيارات ،أو الرحالت ،أو اخلدمات األخرى املدرجة يف السعر اإلمجايل املتفق عليه للباقة.

 معلومــات عــا إذا كان الســفر ،أو اإلقامــات مناســبة بشــكل عــام لألشــخاص ذوي االحتياجــاتاخلاصــة.

* االسم القانوين ،عنوان إقامة مقدم اخلدمة ،وهاتفه ومعلومات االتصال اإللكرتونية.
* السعر اإلمجايل للباقة بام يف ذلك الرضائب ،أو أية رسوم ،أو تكاليف إضافية أخرى.

* رشوط الدفــع ،بــا يف ذلــك املبلــغ ،أو النســبة املئويــة للســعر الــذي يتعــن دفعــه كدفعــة أوىل،
باإلضافــة إىل الضامنــات املاليــة التــي يتعــن دفعهــا.

* املعلومــات العامــة املتعلقــة بمتطلبــات جــواز الســفر والتأشــرة ،بــا يف ذلك املــدة التقريبيــة للحصول
عــى التأشــرات ،وكذلــك املعلومــات املتعلقــة باإلجــراءات الصحيــة للبلد املزمــع زيارته.

1 Voir : Art 03/02, Directive (UE) 2015/2302.
2 Voir : Art 03/02, Directive (UE) 2015/2302.
3 Voir : Art 05, Directive (UE) 2015/2302.
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* إفــادة املســافر بحقــه يف إلغــاء العقــد يف أي وقــت قبــل بدايــة رسيــان الباقــة ،حتــت طائلــة دفــع
رســوم اإللغــاء.

* معلومــات عــن التأمــن اإللزامــي ،أو االختيــاري الــذي يغطــي تكاليــف إهنــاء العقــد مــن جانــب
املســافر ،أو تكلفــة املســاعدة ،التــي تشــمل اإلعــادة إىل الوطــن ،يف حالــة وقــوع حــادث أو مــرض

أو وفــاة.

-3إعالم السائح يف الترشيعات الداخلية:
اعتمــدت الــدول األوربيــة التابعــة لالحتــاد األوريب ،التوجيــه رقــم  2302لســنة  ،2015املتعلــق
بالباقــات الســياحية ،والرحــات املرتبطــة يف ترشيعاهتــا الداخليــة ،1عــى غــرار الترشيــع الفرنــي

الــذي تبنــاه بموجــب األمــر  ،1717/2017والــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف  1يوليــو  ،2 2018وهبــذا

كانــت هــذه الــدول ســباقة يف وضــع نضــام قانــوين متكامــل يضمــن للســائح حقــه يف احلصــول عــى
معلومــات وتفاصيــل ،حــول العــروض الســياحية ،ســواء قبــل إبــرام العقــد أم يف وقــت إبرامــه ،يف
انتظــار صــدور االتفاقيــة الدوليــة اخلاصــة بحاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات مــوردي اخلدمــات

الســياحية ،واملصادقــة عليهــا مــن طــرف الــدول.

ونشــر يف هــذا الصــدد كذلــك ،إىل أن اململكــة املغربيــة يف طريقهــا إىل إصــدار قانــون يتضمــن تنظيــم

قواعــد خدمــات الباقــات الســياحية ،حيــث جــاء يف املــادة الثانيــة مــن القانــون  ،11/16املتعلــق
بتنظيــم مهنــة وكيــل األســفار ،أن الباقــة الســياحية ،والتــي أطلــق عليهــا القانــون تســمية اخلدمــة

الســياحية اجلزافيــة هــي "اخلدمــة التــي تزيــد مدهتــا عــن  24ســاعة ،أو تشــمل قضــاء ليلــة مبيــت،
والتــي تبــاع ،أو تعــرض للبيــع بثمــن ،يشــمل مجيــع التكاليــف ،الناجتــة عــن اجلمــع املســبق بــن

عمليتــن عــى األقــل تشــكالن جــز ًءا مهـ ًّـا مــن اخلدمــة الســياحية اجلزافيــة ،وتتعلقــان عــى التــوايل

باإليــواء والنقــل ،أو بخدمــات ســياحية غــر تابعــة لإليــواء أو النقــل".3

وقــد تضمــن هــذا القانــون العديــد مــن اجلوانــب املتعلقــة بإعــام الســائح يف جمــال عقــود الســياحة
اإللكرتونيــة ،عــى غــرار مــا جــاءت بــه املــادة  11منــه ،التــي ألزمــت وكيل األســفار بــأن يشــر إىل رقم

رخصتــه يف موقعــه اإللكــروين ،ومنصتــه التجاريــة ،ومطبوعاتــه ،ومنشــوراته اإلشــهارية ،وعقــوده،
 1فرض التوجيه األورويب عىل الدول األعضاء اعتامد مضمونه يف ترشيعاهتا الداخلية قبل تاريخ  1يناير ،2018

Voir : Art 28, Directive (UE) 2015/2302

2 Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, JORF n°0297 du 21
décembre 2017, et le Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du
20 décembre 2017, JORF n°0305 du 31 décembre 2017.

 3انظــر :الظهــر الرشيــف رقــم  1.18.107الصــادر يف  09ينايــر  2019املتضمــن تنفيــذ القانــون رقــم  11/16املتعلــق بتنظيــم مهنــة وكيــل األســفار،
اجلريــدة الرســمية للمملكــة املغربيــة عــدد  6746الصــادرة يف  24ينايــر .2019
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ومراســاته ،وبخصــوص الباقــات الســياحية فــإن وكيــل األســفار يلــزم بــأن ينــر ويــوزع باســمه،
أو باســم املؤسســة املنتجــة للخدمــة الســياحية بوســيلة إلكرتونيــة ،أو بشــكل كتيبــات ،أو مطويــات،

مجيــع املعلومــات املتعلقــة بالســفر واخلدمــات واألســعار املقرتحــة.1

الفرع الثاين :إعادة التوازن العقدي من خالل تقييد حق السائح يف العدول عن العقد
بالرجــوع إىل القواعــد العامــة نجــد أن خيــار الرجــوع عــن التعاقــد ،هــو عبــارة عــن آليــة مــن "اآلليــات

القانونيــة احلديثــة التــي أوجدهــا املــرع ،لغــرض توفــر احلاميــة الالزمــة والفعالــة للمســتهلك يف مرحلــة

تنفيــذ العقــد" ،وقــد عرفــه بعــض أصحــاب الفقــه بأنــه" :قــدرة املتعاقــد بعــد إبــرام العقــد عــى املفاضلــة،
أن يعـ ِ
ـدل
أو االختيــار بــن إمضائــه ،أو الرجــوع فيــه" ،وعرفــه البعــض اآلخــر بأنــه" ،مكنــة للمســتهلك يف ْ َ
عــن العقــد بإرادتــه املنفــردة ،خــال املهلــة املحــددة بموجــب القانــون أو االتفــاق ،حتــى ولــو مل ُ ِ
يـ ّـل املحرتف
فقهــا يتجــه إىل أن هــذا احلــق ال يعــد مــن
بــأي مــن التزاماتــه ،ويتــم العــدول بــدون مقابــل" ،والــرأي الراجــح ً
قبيــل احلقــوق الشــخصية ،وال مــن احلقــوق العينيــة ،إذ أن مضمونــه خيتلــف عــن مضمــون احلقــوق العاديــة؛
وذلــك ألنــه خيــول صاحبــه ســلطة التحكــم يف مصــر العقــد ،مــن خــال إحــداث أثــار قانونيــة بإرادتــه

املنفــردة ،دون أن يقابــل ذلــك أي واجــب أو التــزام.2

ولعــل املبــادرات األوىل التــي حاولــت تكريــس هــذا احلــق ،كانــت مــن خــال الترشيعــات الراميــة حلاميــة

املس��تهلك .فنج��د ً
مث�لا أن الترشي�عـ الفرنــي ق��د تبنّ��ى هـ�ذا احلـ�ق يف خمتل��ف قوانــن محايــة املســتهلك

لســنوات ،1971 :و ،1972و ،1978يف شــأن القــرض االســتهالكي ،ويف القانــون رقــم  1988/21لســنة
3
ـرا يف القانــون رقــم  ،2016-301املعــدل لقانــون محايــة
 ،1988اخلــاص بعمليــات البيــع عــن بعــد  ،وأخـ ً

املســتهلك ،حيــث أقــر بحــق املســتهلك يف العقــود املربمــة عــن بعــد ،أن يــرد املبيــع بعــد تســلمه ويســرد الثمن

خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلمه ،دون أن يكــون املســتهلك ملز ًمــا بــأن يــرر تراجعــه عــن التعاقــد.4

غــر أن هــذا القانــون اعتــر أن احلــق يف العــدول ال يطــال اخلدمــات الســياحية ،عــى غــرار اخلدمــات

املتعلقــة بتوفــر خدمــات اإلقامــة ،بخــاف اإلقامــة الســكنية طويلــة املــدة ،وخدمــات تأجــر الســيارات،
واملطاعــم أو األنشــطة الرتفيهيــة التــي جيــب تقديمهــا يف تاريــخ أو فــرة حمــددة ،وهــذا مــا يعنــي أن املســتهلك

 1انظر :املادة مرشوع القانون املغريب رقم .11/16

 2منصــور حاتــم حمســن وإرساء خضــر مظلــوم" ،العــدول عــن التعاقــد يف عقــد االســتهالك االلكــروين :دراســة مقارنــة" ،بحــث منشــور يف جملــة
املحقــق املحــي للعلــوم القانونيــة والسياســية ،املجلــد  ،4العــدد  ،2ســنة  ،2012ص  52و.54
 3زروق يوســف" ،حـاميـــة املســتهلك مـــدن ًيا مــن خمـــاطر التعاقــد االلكــروين :دراســة مقارنــة" ،بحــث منشــور يف جملــة دفاتــر السياســة والقانــون ،العــدد
 ،09يونيــو  ،2013ص .139

4 Voir : Art L221-18, créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la
consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016.
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يف املجــال الســياحي يكــون ملز ًمــا بتنفيــذ العقــد الــذي أبرمــه مــع مقــدم اخلدمــة الســياحية ،1وقــد جــاءت
هــذه املــادة تنفيـ ً
ـذا للــادة  16مــن التوجيــه األورويب رقــم  ،2011/83اخلــاص بحقــوق املســتهلكني.2

وقــد أثــار هــذا املبــدأ الكثــر مــن اجلــدل يف األوســاط القانونيــة الفرنســية ،خاصــة يف ظــل التطــور الكبــر
الــذي يشــهده القطــاع الســياحي ،والتأثــر املســتمر بوســائل اإلعــام واالتصــال ،وتفاقــم املخاطــر التــي
يمكــن للمســتهلك أن يتعــرض هلــا ،وقــد ظهــرت عــدة حمــاوالت هتــدف إللغــاء النــص القــايض ،باســتثناء
اخلدمــات الســياحية التــي يتــم بيعهــا عــن بعــد ،مــن دائــرة املعامــات التــي ختــول للمســتهلك حــق الرجــوع
عــن العقــد الــذي أبرمــه ،لعــل أمههــا اقــراح القانــون الــذي تقدمــت بــه النائــب :الســيدة لــور دو الروديــر
(،)Laure de LA RAUDIÈREأمام جملس النواب الفرنيس يف شهر ماي .3 2015

وأهــم مــا جــاء يف هــذا املــروع ،هــو رضورة إدخــال اخلدمــات الســياحية ضمــن فئــة املعامــات التــي
يمكــن للمســتهلك أن يــارس فيهــا حقــه بالرتاجــع عــن العقــد ،وذلــك يف غضــون ســبعة األيــام املواليــة
إلبــرام العقــد ،عــى أال تتجــاوز مــدة أربعــة عــر يو ًمــا مــن تاريــخ تقديــم اخلدمــة الســياحية ،دون أن يكــون
ملز ًمــا بتربيــر عدولــه عــن التعاقــد أو حتملــه ملصاريــف إضافيــة ،وأي رشط يتخــى فيــه املســتهلك عــن هــذا
احلــق يقــع باطـ ً
ـا ،ويف احلالــة التــي يتقاعــس فيهــا مقــدم اخلدمــة الســياحية عــن وضــع هــذا احلــق حتــت
تــرف املســتهلك الســائح ،فــإن مــدة العــدول ترتاخــى إىل اليــوم الســابق للخدمــة.

ولعــل أهــم املــررات التــي أوردهــا هــذا املــروع ،تتمثــل يف أن حرمــان مســتهلك اخلدمــات الســياحية من
ـرا هيــدد مصاحلــه ،ويزيــد يف توســع اهلــوة بينــه وبــن حمــرف النشــاط الســياحي،
هــذا احلــق يشــكل خطـ ًـرا كبـ ً
يف ظــل التطــور املتزايــد الســتخدام تقنيــات اإلعــام واالتصــال ،فتكريــس احلــق يف العــدول ،هــو عبــارة عــن
نضجــا وســامة ،بعيــدً ا عــن التــرع ،والتأثــر باألســاليب فائقــة التقنيــة
فرصــة للمســتهلك جتعــل رضــاه أكثــر
ً
التــي تســتعملها املؤسســات الســياحية يف الرتويــج ملنتجاهتــا وخدماهتــا.

ونشــر إىل أن هــذا االقــراح مل يتــم اعتــاده إىل حــد الســاعة ،ويف نظرنــا أن ذلــك يرجــع إىل اآلثــار الســلبية التــي
قــد يتســبب فيهــا تطبيــق أحكامــه ،ال ســيام عــى املؤسســات الســياحية؛ إذ أن إقــرار هــذا احلــق ملصلحــة املســتهلك،
يــؤدي إىل اضطرابــات كبــرة يف تســيري اخلدمــات الســياحية ،التــي تقتــي الرسعــة يف التنفيــذ ،وال حتتمــل التأجيــل.
فــكل رجــوع عــن تنفيــذ عقــد ،يشــكل فرصــة ضائعــة ،وهــو مــا قــد يــر بالقطــاع االقتصــادي ككل.
ويف رأينــا أن الوقــت الزال مبكـ ًـرا ،للــكالم عــن مثــل هــذه األحــكام ،بــل جيــب الرتيــث والنظــر عــا تســفر

1 Voir : Art L221-28, Code de la consommation.
2 Voir : Art 16/L, Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal officiel
de l’Union européenne du 22/11/2011.
3 Proposition de loi N° 2823, visant à introduire un délai de rétractation lors de la souscription de service de tourisme
en ligne, présentée par la députée Mme Laure de La Raudière, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28
mai 2015.
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عليــه االســتخدامات التكنولوجيــة يف القطــاع الســياحي ،خــال الســنوات القليلــة القادمــة ،باإلضافــة إىل ذلك

فإننــا نــرى أن القواعــد التــي تنظــم املعامــات الســياحية ،ال متنــع مــن إدراج مثــل هــذه احلقــوق ضمــن رشوط

العقــد ،وهــذا يعــد كاف ًيــا إلعطــاء الســائح املفاضلــة يف اختيــار العقــود التــي يراهــا مالئمــة لظروفــه وتطلعاتــه.
ويف األخــر نشــر إىل أنــه مــن الــروري إعــام املســتهلك يف العقــود الســياحية ،املقبــل عــى التعاقــد عــن

بعــد ،بعــدم حقــه يف العــدول عــن تنفيــذ العقــد ،ويكــون ذلــك قبــل إبــرام العقــد ،أو أثنــاء ذلــك ،بالتنصيــص
عــى هــذا احلــق ضمــن رشوط العقــد ،حتــى ال يعتقــد املســتهلك أن حــق العــدول هــو حــق مقــرر يف كل

العقــود املربمــة عــن بعــد.

وهــو مــا تتبعــه أغلــب الــركات العاملــة يف القطــاع الســياحي ،ال ســيام التــي هلــا ســمعة عامليــة ،فنجــد
ً
مثــا أن موقــع بوكينــج ( ،)booking.comيوفــر للمســتخدم خمتلــف املعلومــات حــول سياســة اإللغــاء،
والرتاجــع عــن التعاقــد التــي تنتهجهــا املؤسســات الســياحية املشـ ِ
ـركَة يف منصتــه اإللكرتونيــة ،والتــي غال ًبــا

مــا نجدهــا تقــدم للســائح عــدة خيــارات:1

	-إمــا أن تقــدم للســائح احلــق يف الرتاجــع عــن إبــرام العقــد ،وإلغــاء حجــزه بطريقــة جمانيــة ،ويكــون ذلــك
احلــق خمـ ً
ـول لــه إىل غايــة ميعــاد إلغــاء اخلدمــة ،أو ُيمنــح أجـ ً
ـا حمــد ًدا ملامرســة حقــه يف العــدول .ونجــد
أن املؤسســات الســياحية توفــر هــذه اخلدمــة ،ســواء بتلقــي دفعــة مســبقة أم بدوهنــا.

	-إمــا أن حتــرم املســتهلك الســائح مــن اســتعامل حــق الرتاجــع ،فيكــون ملز ًمــا بدفــع املبلــغ كامـ ً
ـا يف حالــة
إلغــاء حجــزه ،أو دفــع رســوم يتــم حتديدها ســاب ًقا.
وعــى العمــوم ،نجــد أن أســعار اخلدمــات الســياحية املقرتنــة بإمكانيــة العــدول ،تكــون أغــى مقارنــة

بأســعار اخلدمــات التــي ال حتتمــل اإللغــاء املجــاين.

المطلب الثاني :تنظيم تداول البيانات الشخصية في القطاع السياحي

تعــد البيانــات الشــخصية مــن أكثــر املواضيــع إثــارة للجــدل يف العــر احلــايل عــى كل املســتويات ،بــل

أصبحــت تشــكل القلــب النابــض لالقتصــاد الرقمــي ،واملــورد االســراتيجي لــكل املتعاملــن االقتصاديــن،
حيــث يتــم اســتغالهلا مــن طــرف هــؤالء هبــدف حتقيــق أغــراض جتاريــة؛ وذلــك مــن خــال مجــع وختزيــن

وتبــادل املعلومــات التــي خيلفهــا األفــراد بمناســبة اســتعامالهتم املختلفــة للفضــاءات اإللكرتونيــة.

ـأى عــن ذلــك ،إذ أن البيانــات الشــخصية للســياح أضحــت تشــكل يف وقتنــا
والقطــاع الســياحي ليــس بمنـ ً

احلــايل العمــود الفقــري لصناعــة الســياحة ،واملصــدر الرئيــي للمؤسســات الســياحية يف تطويــر عملياهتــا

أساســا لتعــدد مصــادر احلصــول عــى هــذه البيانــات ،وتنــوع جمــاالت
وزيــادة نموهــا ،ولعــل ذلــك راجــع ً
اســتغالهلا .فوســائل التواصــل االجتامعــي ،واملواقــع اإللكرتونيــة ملقدمــي اخلدمــات الســياحية عــى غــرار
1

راجع خمتلف هذه اخليارات عىل موقع (بوكينج) ( )booking.comعىل الرابطwww.booking.com :
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وكالء الســياحة والســفر ،ورشكات النقــل ،واملؤسســات الفندقيــة  ، ...تتلقــى بصفــة دوريــة البيانــات

الشــخصية لعمالئهــا وزبائنهــا بمناســبة التواصــل معهــم يف العــامل االفــرايض ،وهــذا مــا يمكنهــا مــن إعــادة

تصويــب هــذه البيانــات بطريقــة مبــارشة ،أو غــر مبــارشة ،بغــرض الرتويــج ملنتجاهتــا ،وخدماهتــا الســياحية،
ورســم اســراتيجية نشــاطها.

وقــد أدى االســتخدام املتزايــد هلــذه البيانــات ،إىل ظهــور العديــد مــن املخاطــر ،ال ســيام املســاس باحليــاة

اخلاصــة ألصحاهبــا ،وهــذا مــا عجــل يف ظهــور الكثــر مــن الترشيعــات ،ســواء عــى املســتوى :الــدويل،

أو اإلقليمــي ،أو الوطنــي ،1التــي هتــدف إىل وضــع الضوابــط القانونيــة املالئمــة لتســيري هــذه البيانــات،

واســتغالهلا يف نطــاق يضمــن املحافظــة عــى خصوصيــة أصحاهبــا ،واحــرام حياهتــم اخلاصــة ،و ُي َمكــن
املؤسســات التــي تتلقاهــا باســتغالهلا بطريقــة مرشوعــة وشــفافة ونزهيــة.

ولعــل أهــم هــذه الترشيعــات وأحدثهــا ،نجــد التوجيــه األورويب رقــم  ،2016/679املتعلــق بحاميــة

البيانــات الشــخصية لألفــراد عنــد معاجلتهــا وتداوهلــا ،2وقــد شــكل منــذ صــدوره حد ًثــا متميـ ًـزا يف األوســاط

االقتصاديــة والقانونيــة عــى الصعيديــن :اإلقليمــي والعاملــي.

و ُي َعــرف هــذا التوجيــه البيانــات الشــخصية بأهنــا :كل معلومــة تتعلــق بشــخص طبيعــي معــن ،أو قابــل
للتعيــن ،ســواء بطريقــة مبــارشة أم غــر مبــارشة ،ويتــم ذلــك بالرجــوع ُلِعـ َّـرف مــا عــى غــرار االســم ،أو رقــم
التعريــف ،أو بيانــات املوقــع ،أو ُمعـ ِّـرف عــر اإلنرتنــت ،أو مــن خــال واحــد ،أو أكثــر مــن العنــارص املحــددة

هلويتــه الفيزيولوجيــة ،أو اجلينيــة ،أو النفســية ،أو االقتصاديــة ،أو الثقافيــة ،أو االجتامعيــة.3
وفيام ييل سنحاول استخالص أهم تطبيقات هذا التوجيه يف القطاع السياحي:

	-امتنــاع املؤسســات الســياحية عــن مجــع بيانــات العمــاء ،إال بموافقــة رصحيــة منهــم ،حتــى ولــو كانــت
هــذه العمليــة تتــم بطريقــة مرشوعــة.

	-متتنــع هــذه املؤسســات عــن مجــع البيانــات الشــخصية ،ومعاجلتهــا إال يف حــدود األغــراض التــي
حتتاجهــا ،يف ســبيل حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن اخلدمــات.

	-تلتزم بالتوضيح الدقيق للبيانات التي سوف يتم معاجلتها ،وتبيان الغرض من ذلك.
" 1وف ًقــا ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ( ،)UNCTADهنــاك  %58مــن دول العــامل لدهيــم ترشيعــات حلاميــة البيانــات ،بينــا هنــاك  %10فقــط
لدهيــم مســودة للترشيــع ،وهنــاك  %21ليــس لدهيــم ترشيعــات حمــددة حلاميــة البيانــات ،بينــا هنــاك حــوايل  % 12مــن دول العــامل ال توجــد معلومــات
حــول موقــف ترشيعاهتــا مــن هــذه املســألة" .انظــر :عــادل عبــد الصــادق ،البيانــات الشــخصية :الــراع عــى نفــط القــرن احلــادي والعرشيــن ،املركــز
العــريب ألبحــاث الفضــاء اإللكــروين ،القاهــرة ســبتمرب .2018
منشور عىل موقعhttps://books.google.dz :
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE, Journal officiel de l’Union européenne, N° L 119/1 du 4/5/2016, applicable à partir du 25 mai 2018.
3 Art 04 : Règlement (UE) 2016/679.
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	-االكتفــاء بجمــع البيانــات الالزمة للغــرض املحدد فقــط ،وال يمكنها ختزيــن ،أو معاجلة أي بيانــات الح ًقا.
	-احلــد مــن مــدة حفــظ وختزيــن البيانــات؛ بحيــث يمكــن ختزيــن البيانــات الشــخصية فقــط خــال املــدة
املطلوبــة إلكــال املعاجلــة املحــددة ،ويتــم حذفهــا بعــد حتقيــق ذلــك عنــد الوصــول إىل اهلــدف.

فــورا يف حالــة حــدوث ترسيــب،
	-تلتــزم املؤسســة بإبــاغ عمالئهــا ،وكذلــك الســلطات املختصــة
ً
أو إســاءة اســتخدام للبيانــات التــي تــم مجعهــا.

	ُ -تنــع املؤسســات الســياحية مــن معاجلــة البيانــات الشــخصية التــي تكشــف عــن :األصــل العرقــي،
أو اإلثنــي ،أو اآلراء السياســية ،أو املعتقــدات الدينيــة ،أو الفلســفية ،أو العضويــة النقابيــة ،وكذلــك
معاجلــة البيانــات الوراثيــة ،والبيانــات البيومرتيــة ،ألغــراض حتديــد هويــة الشــخص الطبيعــي بشــكل
فريــد ،كــا ُتظــر معاجلــة البيانــات التــي تكشــف احلالــة الصحيــة املتعلقــة باحليــاة ،أو امليــول اجلنســية

للشــخص ،إال أذا أجــاز ذلــك الشــخص املعنــي هبــذه البيانــات رصاحــة.

وبالرجــوع إىل الواقــع العمــي يف هــذا املجــال ،نجــد أن الكثــر مــن املؤسســات الســياحية التــي متــارس

نشــاطها داخــل االحتــاد األورويب ،كَيفــت أحكامهــا املتعلقــة باخلصوصيــة ،ومعاجلــة البيانــات الشــخصية ،بــا

يتامشــى ومقتضيــات التوجيــه األورويب اجلديــد ،الــذي دخــل حيــز التطبيــق بداية من تاريــخ 25 :مايــو .2018
فنجــد عمــاق الســياحة اإللكرتونيــة بوكينــج ( ،)booking.comقــد قــام بتعيــن الــروط املتعلقــة

باخلصوصيــة عــى مســتوى موقعــه اإللكــروين ،1حي��ث بــن بكــل دق��ة نــوع البيانــات التــي يســتخدمها،
وكيفيــة معاجلتهــا .وقــد جــاء يف سياســة اخلصوصيــة التــي أعلــن عنهــا أن إدارة املوقــع تقــوم بجمع واســتخدام

املعلومــات التــي يزودهــا هبــا العميــل عنــد إجــراء احلجــز ،ويتمثــل احلــد األدنــى هلــذه املعلومــات يف :اســم
أيضــا :عنــوان اإلقامــة ،ورقــم اهلاتــف ،ومعلومــات
الزبــون ،وعنــوان بريــده اإللكــروين .وقــد ُيطلــب منــه ً
الدفــع ،وتاريــخ امليــاد ،باإلضافــة إىل أســاء الضيــوف املســافرين برفقتــه ،كــا يمكــن أن يطلــب منــه حتديــد

تفضيالتــه حــول الوجبــات.

ويف احلالــة التــي خيتــار فيهــا الشــخص التواصــل مــع إدارة رشكــة بوكينــج عــر وســائل التواصــل

االجتامعــي ،فــإن املوقــع يمكــن أن يطلــب مــن ضيوفــه إبــداء آرائهــم وتقييمهــم للطريقــة التــي تــم مــن

خالهلــا التواصــل معهــم ،وهنــا يطلــب مــن الشــخص معلومــات حــول اســمه ،ويمكــن إدراج صورتــه.
وهنــاك بعــض احلــاالت التــي يتصفــح فيهــا املســتخدم موقــع بوكينــج باســتخدام تطبيــق اهلاتــف املحمول،

فلــه أن يســمح بتفعيــل خاصيــة حتديــد موقعــه اجلغــرايف ،أو منــح التطبيــق إمكانيــة الوصــول إىل تفاصيــل

جهــات االتصــال ،ولعــل مــرر احلصــول عــى هــذه البيانــات يتمثــل يف متكــن موقــع بوكينــج مــن حتســن
 1راجع :بيان اخلصوصية باللغة العربية ملوقع بوكينج ( )booking.comعىل الرابط:

https://www.booking.com/content/privacy.ar
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خدماتــه وجعلهــا أكثــر دقــة ومالءمــة ملتطلبــات املســتخدم ،بحيــث يتمكــن مثـ ً
ـا مــن االطــاع عــى دليــل
املدينــة ،أو معرفــة أقــرب املطاعــم ،أو املعــامل الســياحية ...

ويف احلالــة التــي يقــوم فيهــا املســتخدم بإنشــاء حســاب خــاص لــه عــى موقــع بوكينــج ،فــإن ذلك يســتدعي

طلــب معلومــات إضافيــةُ ،تكــن املســتخدم مــن حفــظ إعداداتــه الشــخصية ،ورفــع الصــور ،وإرســال تقييامته
عــن احلجــوزات الســابقة ،أو حتــى إدارة احلجــوزات املســتقبلية ،أو االســتفادة مــن امليــزات األخــرى املتوفــرة

ألصحــاب احلســابات فقط.

وت ّقــدم إدارة رشكــة بوكينــج تفصيــات دقيقــة حــول البيانــات التــي يتــم مجعهــا تلقائ ًيــا مــن املســتخدم

بمجــرد تصفحــه ملوقعهــا ،حتــى ولــو مل يقــم بإجــراءات احلجــز ،وتتمثــل هــذه البيانــات يف :عنــوان ()IP
اخلــاص باملســتخدم ،والتاريــخ ،والوقــت الــذي قــام فيــه باســتخدام خدمــات املوقــع ،ونــوع اجلهــاز ،ونظــام

التشــغيل ،أو متصفــح اإلنرتنــت الــذي اســتعمله ،باإلضافــة إىل معلومــات حــول نظــام التشــغيل عــى
الكمبيوتــر اخلــاص بــه ،مثــل إصــدار التطبيقــات ،وإعــدادات اللغــة ،كــا أن اجلمــع التلقائــي للبيانــات يطــال

حتــى النقــرات التــي يقــوم هبــا املســتخدم ،والصفحــات التــي يتــم عرضهــا.

وإذا كان املســتخدم يســتعمل جهــاز اهلاتــف املحمــول ،فــإن إدارة املوقــع تقــوم بجمــع تلقائــي للمعلومــات

التعريفيــة باجلهــاز ،ومعلومــات متعلقــة بإعداداتــه وخصائصــه ،باإلضافــة إىل أخطــاء التطبيــق ،وأنشــطة

النظــام األخــرى ،ويف احلالــة التــي يقــرر فيهــا املســتخدم إجــراء احلجــز ،فــإن النظــام يقــوم بتســجيل الطريقــة،

واملواقــع التــي وصــل عــن طريقهــا هــذا املســتخدم إىل احلجــز ،أو التــي دخــل مــن خالهلــا إىل مواقــع،
أو تطبيقــات موقــع بوكينــج.

وتعــرف رشكــة بوكينــج مــن خــال سياســة خصوصيتهــا املنشــورة عــى موقعهــا اإللكــروين ،أهنــا ال تبيــع

البيانــات الشــخصية اخلاصــة بمســتخدمي موقعهــا ،غــر أهنــا يمكــن أن تتداوهلــا مــع أشــخاص آخريــن ،عــى

غــرار املؤسســات املكلفــة بالتزويــد باخلدمــة املزمــع حجزهــا ،أو مــع الــركات التابعــة للرشكــة القابضــة
( ،)Booking Holdingsكــا يمكــن أن تُقــدّ م هــذه البيانــات إىل الســلطات املختصــة بطلــب منهــا ،وفــق مــا

تقــي بــه القوانــن ،والتنظيــات الســارية املفعــول يف هــذا الشــأن.

وتُقــر الرشكــة بــأن اســتخدام خدمــات شــبكات التواصــل االجتامعــي ،قــد تكــون مدجمــة مــع خدماهتــا

بطــرق متعــددة ،وهــو مــا جيعلهــا تقــوم بجمــع بعــض البيانــات الشــخصية للمســتخدم مــن هــذه الفضــاءات،

أو تقديــم بعضهــا ملــزودي شــبكة التواصــل االجتامعــي.

وتنفيـ ً
ـذا ملقتضيــات التوجيــه األورويب الســالف ذكــره ،فــإن إدارة رشكــة بوكينــج ُتَكــن املســتخدم مــن حــق

مراجعــة بياناتــه الشــخصية التــي حتتفــظ هبــا ،كــا يمكنــه طلــب ملحــة عامــة عــن هــذه البيانــات عــن طريــق
إرســال رســالة عــى الربيــد اإللكــروين للموقــع.
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خاتمة

مل يســلم القطــاع الســياحي مــن تأثــرات الثــورة الرقميــة ،وأصبحــت صناعــة الســياحة بــكل أنامطهــا

تقــوم عــى اســتخدام التقنيــات املعلوماتيــة والفضــاءات الرقميــة ،وأضحــت املنصــات اإللكرتونيــة تشــكل
القاعــدة األساســية ،واخليــار الرئيــي لــكل نشــاط ســياحي ،باختــاف طبيعتــه وموضوعــه .وقــد أدى التحول

الرقمــي يف املجــال الســياحي إىل توفــر العديــد مــن املزايــا عــى كافــة املســتويات ،ســواء للمؤسســات املقدمــة

للخدمــات الســياحية ،أم للســياح ،باإلضافــة إىل دعــم وتطويــر القطــاع االقتصــادي للــدول.

ولكــن عــى الرغــم مــن كل هــذه املزايــا التــي توفرهــا تكنولوجيــا املعلومــات ،واالتصــال يف صناعــة

الســياحة ،إال أهنــا حتمــل يف طياهتــا العديــد مــن التحديــات القانونيــة ،حاولنــا مــن خــال هــذه املســامهة
البحثيــة الوقــوف عنــد أمههــا ،وقــد خلصنــا إىل النتائــج التاليــة:

·تتصــف صناعــة الســياحة برسعــة التطــور والنمــو والتعقيــد والتداخــل؛ إذ يســاهم يف تكوينهــا العديــد
مــن العنــارص ومتــس الكثــر مــن جمــاالت احليــاة العامــة داخــل الدولــة :االقتصاديــة ،والسياســية،
واالجتامعيــة ،والثقافيــة ،وهــذا مــا جعــل النشــاط الســياحي يعيــش ديناميكيــة وحركيــة دائمــة.

·صناعــة الســياحة ترتبــط ارتبا ًطــا وثي ًقــا بــكل اآلثــار والتداعيــات التــي خلفتهــا العوملــة ،بــل أصبحــت
تشــكل مظهـ ًـرا مــن مظاهرهــا.

خيـ�ارا بالنسـ�بة للمتدخلـين يف القطـ�اع السـ�ياحي ،بـ�ل حتميـ�ة متكنهـ�م مـ�ن
·مل يعـ�د التحـ�ول الرقمـ�ي
ً
مواجهــة التحــوالت الراهنــة ،وتضمــن هلــم االســتمرارية ،وتعــزز قدراهتــم عــى النمــو ،وتدعــم
إمكانياهتمــ ع�لى التنافســ ،وجتعله��م يف تكي��ف مســتمر مـ�ع متطلبــات العــر احلــايل.

·أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــى التجــاذب بــن القطــاع الســياحي ،والبيئــة الرقميــة يتمثــل يف أن
صناعــة الســياحة تعتمــد بشــكل كبــر عــى البيانــات واملعلومــات ،وهــو الــيء الرئيــي الــذي توفــره

هــذه البيئــة.

·الثــورة الرقميــة التــي يعيشــها عاملنــا اليــوم ،أحدثــت ثــورة حقيقيــة يف ميــدان صناعــة الســياحة ،وأدت إىل
ظهــور مفهــوم جديــد هلــا ،أصبــح يطلــق عليــه تســمية "الســياحة اإللكرتونيــة" ( ،)E-tourismeكبديــل
عــن الســياحة ،بوجهــا الكالســيكي التــي تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة البســيطة.

·التطــور املتســارع يف جمــال تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات وتعميــم اســتعامهلا مــن طــرف اجلميــع ،قــد
عجــل يف بدايــة تــايش مفهــوم الســياحة اإللكرتونيــة ،ومهــد لظهــور مفهــوم جديــد أصبــح يطلــق عليــه
تســمية الســياحة اجلوالــة ( ،)M-tourismeوهــي تعــد أحــدث احللــول التكنولوجيــة التــي تســتخدم يف
املجــال الســياحي ،مــن خــال التطبيقــات التــي يتــم حتميلهــا واســتغالهلا بواســطة اهلاتــف املحمــول.

·ظهــور عقــود جديــدة يف البيئــة الرقميــة أصبــح يطلــق عليهــا تســمية عقــود الســياحة اإللكرتونيــة،
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وهــي ختتــص بمجموعــة مــن الســات ،جتعلهــا تتميــز عــن عقــود الســياحة التقليديــة ،وكــذا العقــود
اإللكرتونيــة العاديــة.

·زيــادة ضعــف وهشاشــة املركــز االقتصــادي للســائح يف العالقــة التعاقديــة التــي جتمعــه بمحرتيف النشــاط
الســياحي يف البيئــة الرقميــة ،إذ أصبــح حيتــل مركــز املســتهلك عــر خمتلــف حمطــات ســفره ورحالتــه
الســياحية ،ويرجــع ذلــك إىل الطابــع التقنــي الــذي أصبــح يشــكل امليــزة الغالبــة يف املعامــات الســياحية

الراهنــة ،ومل يعــد االختــال االقتصــادي يف العالقــات التعاقديــة الســياحية نا ًجتــا عــن ضعــف طبيعــي
أيضــا.
فحســب ،بــل أصبــح يوصــف بأنــه وظيفــي ً

·تأثــرات الثــورة الرقميــة عــى النشــاط الســياحي ،فرضــت عــى الــدول مضاعفــة جهودهــا الترشيعية من
أجــل اســتحداث قواعــد قانونيــة جديــدة تواكــب التطــورات ،والتحــوالت التــي يعيشــها القطــاع ،عــى

غــرار توفــر الضامنــات القانونيــة الكفيلــة بالتــداول الســليم ،والشــفاف للمعلومــات اخلاصــة بالنشــاط
الســياحي ،وإعــادة التــوازن االقتصــادي للعالقــات التعاقديــة ،باإلضافــة إىل تنظيــم اســتعامل وتــداول

البيانــات الشــخصية يف القطــاع الســياحي.
التوصيات

·حــث املجتمــع الــدويل عــى التعجيــل بإصــدار االتفاقيــة الدوليــة حلاميــة الســائحني ،وحقــوق والتزامــات
مقدمــي اخلدمــات الســياحية ،التــي تــرف عليهــا املنظمــة العامليــة للســياحة ،وندعــو الــدول إىل املصادقة

عليهــا بمجــرد صدورهــا ،وتبنــي أحكامهــا ضمــن ترشيعاهتــا الداخليــة .ولعــل رضورة وجــود هــذا
الصــك يــرره االمتــداد الــدويل للوســائل والفضــاءات التــي تتــم فيهــا املعامــات الســياحية يف وقتنــا
الراهــن ،باإلضافــة إىل طبيعــة حمــل العقــد الــذي ينصــب عــى االنتقــال والســفر.

·حــث الــدول عــى خلــق بيئــة مالئمــة لتشــجيع ظاهــرة الســياحة اإللكرتونيــة ،وتوفــر كل الضامنــات
القانونيــة واالقتصاديــة لتطويرهــا وترقيتهــا ،بالنظــر للــدور الريــادي الــذي تلعبــه يف عمليــة التنميــة ،ودعم

اقتصاديــات الــدول ،بــا توفــره مــن تدفقــات ماليــة ،وخلــق فــرص لالســتثامر ،وتنويــع مصــادر الدخــل.

·دعــوة كل الفاعلــن يف جمــال صناعــة الســياحة ملواكبــة التحــول الرقمــي الــذي يشــهده قطــاع الســياحة،
والقائــم عــى اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،يف املجــال الســياحي بغــرض

تســهيل وتفعيــل االتصــال بــن املنتــج الســياحي والســائح ،وكذلــك كل املتدخلــن يف القطــاع الســياحي.

·دعــوة الــدول إىل وضــع نظــام قانــوين حيكــم عقــود الســياحة اإللكرتونيــة ،يتامشــى وخصوصيــات
هــذا النــوع مــن العقــود ،باعتبــاره يتصــف بمجموعــة مــن الســات ،جتعلــه يتميــز عــن عقــود
الســياحة التقليديــة ،وكذلــك العقــود اإللكرتونيــة العاديــة ،يتــم مــن خاللــه حتديــد التزامــات أطرافــه
ومســؤولياهتم ،وكذلــك الوســائل املعتمــدة يف إبرامــه ،وكل اآلثــار القانونيــة الناجتــة عنــه.
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·التدخــل الترشيعــي مــن أجــل إعــادة التــوازن االقتصــادي للعالقــة التعاقديــة التــي جتمــع الســائح
املســتهلك بمحــريف النشــاط الســياحي ،واحلــد مــن تزايــد نفوذهــم بحكــم إملامهــم التــام بتقنيــات
وأدوات اإلعــام واالتصــال احلديثــة املعتمــدة يف جمــال الســياحة اإللكرتونيــة ،والتــي غالبــا مــا جتعــل

العــرض الســياحي أقــل تكلفــة وأكثــر جاذبيــة وإغــراء.

·يف ظــل النمــو املتزايــد لظاهــرة وكاالت الســفر اإللكرتونيــة ( ،)OTAندعــو الــدول للتعجيــل بوضــع
إطــار قانــوين ينظمهــا ،وحيــدد التزاماهتــا ومســؤولياهتا.

·رضورة وضــع إطــار قانــوين متكامــل كفيــل بتكريــس حــق املســتهلك الســائح يف احلصــول عــى كل
املعلومــات والتفاصيــل املتعلقــة باملنتجــات واخلدمــات الســياحية التــي يتــم عرضهــا ،وتزويــده بــكل
البيانــات الرضوريــة اخلاصــة باملؤسســات الســياحية التــي يتعامــل معهــا ،ســواء قبــل التعاقــد أم أثنــاء

إبــرام العقــد.

·وضــع قواعــد قانونيــة تلــزم مقــدم اخلدمــات الســياحية بتزويــد الســائح بــكل املعلومــات عــن إجــراءات
الشــكاوى ،واآلليــات املعتمــدة يف تســوية النزاعــات املحتملــة.

·التدخــل العاجــل مــن طــرف الترشيعــات لتنظيــم خدمــات الباقــات الســياحية (،)Travel package
التــي تعتــر مــن أحــدث املنتجــات الســياحية التــي خلفتهــا الثــورة الرقميــة يف املجــال الســياحي ،وهــي

الســمة الغالبــة اليــوم عــى كل نشــاطات مقدمــي اخلدمــات الســياحية.

·تقييــد حــق املســتهلك يف العــدول عــن تنفيــذ العقــد باعتبــاره مبــدأ راسـ ً
ـخا يف جمــال التعاقــد عــن بعــد،
مــن خــال اســتثناء رسيــان هــذا املبــدأ عــى بعــض اخلدمــات الســياحية ،عــى غــرار خدمــات اإلقامــة،
وخدمــات تأجــر الســيارات ،واملطاعــم ،أو األنشــطة الرتفيهيــة التــي يســتلزم تقديمهــا يف تاريــخ أو فــرة

حمــددة ،إذ أن إقــرار هــذا احلــق ملصلحــة املســتهلك يــؤدي إىل اضطرابــات كبــرة يف تســيري اخلدمــات

الســياحية التــي تقتــي الرسعــة يف التنفيــذ وال حتتمــل التأجيــل ،فــكل عــدول عــن تنفيــذ عقــد مــن هــذا

النــوع يشــكل فرصــة ضائعــة ،وهــو مــا قــد يــر بالقطــاع االقتصــادي ككل.

·وضــع قواعــد قانونيــة آمــرة تكفــل إعــام املســتهلك (الســائح املقبــل) عــى التعاقــد عــن بعــد ،بعــدم
حقــه يف العــدول عــن تنفيــذ العقــد ،ويكــون ذلــك قبــل إبــرام العقــد وأثنــاء ذلــك ،بالتنصيــص عــى

هــذا احلــق ضمــن رشوط العقــد ،حتــى ال يعتقــد املســتهلك أن حــق العــدول هــو حــق مقــرر يف كل

العقــود املربمــة عــن بعــد.

·وضــع إطــار قانــوين متكامــل ينظــم اســتعامل وتــداول ومعاجلــة البيانــات الشــخصية يف القطــاع
الســياحي ،قوامــه الشــفافية والنزاهــة ،وهيــدف إىل إقــرار حــق الســائح يف اخلصوصيــة ،ويبــن احلــدود

الزمنيــة والوظيفيــة الســتغالل هــذه البيانــات مــن طــرف املؤسســات الفاعلــة يف امليــدان الســياحي.
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