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  :إستخدام عالمات منظمة السياحة العالمية
  d(12/18/A(مراجعة الوثيقة 

  
 

  تعريفات  -ألف 
  
 : المنظمة المستخدم حاليا هو آما يرد أدناهرمز )1
  

 رمز المنظمة واسمها المختصر واسمها الكامل الرمز واإلسم المختصر اللغة
  اإلنكليزية

 

 

 
 

  الفرنسية

 

 

 
 

  اإلسبانية

 

 

 
 

   الروسية

 

 

 
 

  العربية
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 : المنظمة بلغاتها الرسمية الخمس هوإسم )2
 World Tourism Organization    :اإلنكليزية -
 Organisation Mondial du Tourisme    :الفرنسية -
 Organización Mundial del Turismo    :اإلسبانية -
 Всемирная туристская организация    :الروسية -
 منظمة السياحة العالمية    :العربية -

 
 : للمنظمة بلغاتها الرسمية الخمس هواإلسم المختصر )3

 UNWTO    :اإلنكليزية -
 OMT    :الفرنسية -
 OMT    :اإلسبانية -
 ЮНВТО    :الروسية -
 م س ع    :العربية -

 
 . المنظمة يحمل الرمز دون اإلسم المختصر أو اإلسم الكاملمَلَع )4
 
 .unwto.org هو  المنظمةالنطاق اإللكتروني السم )5
  
  الحماية  - باء

  
 المنظمة، وعلمها، واسمها المختصر وأسماؤها آلهم بحماية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي رمز )6

 .1981مارس / آذار18رية في باريس بتاريخ أبرمتها المنظمة العالمية للملكية الفك
 
، أدخل تعديل على الشعار، وبالتالي تم اعتماد التعديل الجديد بصورة تدريجية في آل المواد 1998لكن منذ عام  )7

 .التي تحمله
  
 2005إضافة إلى ذلك، وبعد تحول المنظمة إلى وآالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة عام  )8
، تالفيا لإللتباس بينها وبين منظمة التجارة )[A/RES/490(XVI)]القرار (إلسم المختصر الجديد باإلنكليزية وبالروسية ا

 .العالمية
  

  .[A/RES/466(XV)] ، بموجب القرار2005إعتمدت المنظمة اللغة العربية في عام 
  
من ) ثالثا (6عالمات المنظمة، بموجب المادة  باتخاذ اإلجراءات لتسجيل وحماية 1998ولقد قامت المنظمة منذ عام  )9

دون  ،وقامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتبليغ عن هذه العالمات إلى آل الدول األطراف في اإلتفاقية. اتفاقية باريس
آما يجب وبالتالي، تكون عالمات المنظمة خاضعة للحماية .  شهرا12 أي اعتراض من أي منها في غضون فترة أن تتلقى

 .في آل العالم، بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
  

   من قبل هيئات غير أمانة المنظمة1توجيهات الستخدام عالمات المنظمة  - جيم
  

  :وضعت منظمة السياحة العالمية المعايير اآلتية من أجل استخدام شعارها من قبل شرآاء خارجيين )10
  

 به الشريك الخارجي ينبغي أن يكون ذا صلة باألهداف اإلستراتيجية الخاصة بمنظمة بصورة عامة، النشاط الذي يقوم
 متماشيا مع قيم المنظمة ومبادئها وأهدافها العالماتالسياحة العالمية وبرامجها اإلعتيادية، وينبغي أن يكون استخدام 

  .األساسية
  
  

   الفاعلون والمشارآوناألعضاء  - أوال
  
أو إقليمهم  منظمة السياحة العالمية لإلشارة إلى أن بلدهم اسم ورمز استخدام علين والمشارآين الفايجوز لكل األعضاء .1

 .لمنظمة آما يجب باستخدام الشعار إعالم اويتوقع منهم. "في المنظمةعضو "
                                                 

  .، واسمها المختصر، وَعلمها ونطاق اسمها اإللكتروني)أيضا" شعارها( "مزها   ألغراض هذه التوجيهات، عالمات المنظمة هي اسمها، ور1



CE/89/5(c)  
 

3 

  
ائق منظمة السياحة العالمية استخدام شعار المنظمة في أعلى الصفحة في رسائلهم ووثفي عضاء الدول األيحق لكل  .2

أو لنتائجه النهائية أو لتقرير عنه أو لمنشورة /عملهم وبالغاتهم الرسمية، من أجل التحضير المحدد لحدث للمنظمة و
 وينبغي أن يوجه طلب مسبق بذلك إلى األمين العام، أو إلى الموظف الذي يعينه األمين العام لهذه الغاية، .تسفر عن ذلك

 . المقترح وانتهائه، فضال عن مكانهمع اإلشارة إلى تاريخ ابتداء النشاط
  
يتوجب على آل الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية حماية عالمات المنظمة، واتخاذ ما يناسب من تدابير، وبذل  .3

وتقوم المنظمة بإعالم الدول . أقصى الجهود للحؤول دون أي استخدام غير مأذون لعالمات المنظمة على أراضيها
 .ن تعطيه الستخدام عالمات المنظمة على أراضيهماألعضاء بأي إذ

  
  األعضاء المنتسبون  - ثانيا

  
عضو في منظمة "هي  إلى أن منظمتهم أو مؤسستهماإلشارة  في منظمة السياحة العالمية لألعضاء المنتسبين يجوز .1

في موادهم  اإلشارة لألعضاء المنتسبينويحق . ، مع الحرص على إعالم المنظمة آما يجب بذلك"السياحة العالمية
 عضو في منظمة السياحة إلى أن منظمتهم أو مؤسستهم هي) أعلى الصفحة، المنشورات، الكتيبات، ألخ(المطبوعة 
 .العالمية

 
.  شرط أن يكونوا قد طلبوا وحصلوا من األمانة على إذن خطي بذلكاستخدام شعار المنظمة لألعضاء المنتسبين يجوز .2

 .الوثيقة ذات الصلة، وفق اللزومنة من وينبغي أن يقترن الطلب بعي
  

 ".عضو منتسب في منظمة السياحة العالمية"إذا أجيز اإلستخدام، ينبغي أن يقترن الشعار بعبارة 
  
إضافة إلى ذلك، وفي حاالت وقائع محددة ينظمها أعضاء منتسبون مع منظمة السياحة العالمية، وبالنسبة للدعوات  .3

يحق لألعضاء المنتسبين استخدام شعار المنظمة ونتائج هذه الوقائع وتقاريرها النهائية، ألخ، والمنشورات ذات الصلة، 
لكن ينبغي .  ومواقهم اإللكترونية ذات الصلة بالحدث،المطبوعة أو اإللكترونيةفي أعلى الصفحة في رسائلهم وبالغاتهم 

عينه األمين العام لهذه الغاية، مع اإلشارة إلى تاريخ أن يوجه طلب مسبق بذلك إلى األمين العام، أو إلى الموظف الذي ي
 .ابتداء النشاط المقترح وانتهائه، فضال عن مكانه، مع إدراج عينة من الوثيقة أو الوثائق ذات الصلة

 
، " في منظمة السياحة العالمية منتسبعضو"ال يجوز لألعضاء المنتسبين استخدام الشعار وحيدا، أي دون ذآر عبارة  .4

  .جوز استخدام عنوان المنظمة في بطاقات التعريف لدى موظفيهموال ي
  

  المؤسسات التي وقعت المنظمة اتفاقات معها  - ثالثا
  
، أو مذآرات تفاهم، أو ترتيبات مماثلة للتعاون، يسمح لها تعاون اتفاقات  معها رسمياالمؤسسات التي وقعت المنظمة .1

  :استخدام شعار المنظمة، بالشروط اآلتية
  

ول على إذن خطي محدد لفترة زمنية معينة من األمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بعد مراجعة الحص  )أ 
 عينة من الوثيقة ذات الصلة؛

  
بدعم من منظمة "، أو "بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية" شعار المنظمة بعبارة مثل يقترنينبغي أن   )ب 

 ؛"السياحة العالمية وأعضائها
  

عار المنظمة فقط في الوثائق والمنشورات وفي أعلى الصفحات، ألخ، التي لها صلة مباشرة يجوز استخدام ش  )ج 
 .بموضوع التعاون مع منظمة السياحة العالمية

  
ويجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على تقديم نسخة إلى منظمة السياحة العالمية من اإلتفاق الموقع أو من مذآرة التفاهم 

  .إذا طلب ذلك منهاآبرهان على التعاون، 
 
 معها ايجوز اإلذن باستخدام عالمات المنظمة من قبل آيانات خاصة من قطاع األعمال تكون المنظمة قد أبرمت اتفاق .2

 :للتعاون أو للرعاية المشترآة لنشاط أو حدث ما، لألغراض اآلتية
 

 لدعم أغراض وسياسات وأنشطة منظمة السياحة العالمية، -
 وال لمصلحة المنظمة،للمساعدة على جمع األم -
 .ألغراض التعليم واإلعالم -
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ويخضع استخدام عالمات المنظمة من قبل هذه الكيانات الخاصة إلى األحكام والشروط التي تنص عليها منظمة السياحة  .3

 .العالمية طوال فترة دوام النشاط أو الحدث
  
  يةدعم منظمات السياحة العالمية لإلجتماعات والوقائع الخارج  - رابعا 
  

حين تقدم منظمة السياحة العالمية الدعم إلى مؤتمر أو منتدى أو حدث تنظمه مؤسسة أخرى، يمكن لهذه المؤسسات أن 
 المنظمة، شرط أن يرسل اإلذن قبل الحدث، وأن يعترف به آما يجب آل المنظمين عالماتتحصل على إذن الستخدام 

، على أن يخضع ون للشعار فقط لذلك الحدث المحدد باإلستخدام المأذويسمح. الرئيسيين أو المنسقون لكل األطراف المنظمة
  .إلى األحكام والشروط التي تنص عليها منظمة السياحة العالمية طوال فترة دوام النشاط أو الحدث

  

  شرآاء منفذون آخرون ومتعاقدون من الباطن  - خامسا
  

نشطة تنفيذ، أو للتعاقد والتعاقد من الباطن، أو من قبل   المنظمة ألغراض عامة، أو ألعالماتمن غير المسموح استخدام 
، واإلستخدام التجاري لعالمات المنظمة محظور حظرا هذه الهيئات صفات قانونية مختلفة، طالما أن للمنظمة ومتعاقدين

ة السياحة وال يمكن استخدام اسم المنظمة وعنوانها على بطاقات التعريف بالموظفين، إال بإذن خاص من منظم. تاما
  .العالمية

  
  

   المنظمة على بطاقات التعريفعالماتإستخدام   - سادسا
  

  . المنظمة فقط على بطاقات التعريف الخاصة بالموظفين العاملين في منظمة السياحة العالميةعالماتيجوز استخدام 
* * *  

مات من قبل أي من الكيانات المذآورة وتقوم األمانة بإعالم المجلس التنفيذي بشكل دوري بأي أذن يعطى الستخدام العال
  .أعاله

  
  شروط اإلستخدام  - دال

  
 . فقط،  فيمنع إجراء أي تعديل عليه، السيما على مكوناته ونسبه ولونهالعالماتيعطى اإلذن لغرض استخدام  )11

باألبيض واألسود  باأللوان الفائقة الوضوح ووتعطي المنظمة اإلذن للكيانات من أجل استخدام الشعار في آل التطبيقات
وترسل المنظمة العبارة المقترحة . للطباعة واألغراض اإللكترونية، فضال عن نسب أجزاء الشعار، ونسبة العضو المنتسب

 .لكل جزء إلى الكيانات المعنية
 

سب وبالتالي، ال يخول للمستفيد نقله أو بيعه أو استبداله أو الحصول على أي مك. يعطى اإلذن ألغراض غير تجارية )12
 .مالي أو تجاري منه

  
 :وبالتالي، يعطى اإلذن.  المنظمة صلة مباشرة بأنشطتهاعالماتيجب أن يكون الستخدام  )13

  
  لدعم األنشطة التي ال تستهدف الربح التي ترعاها المنظمة أو تشارك في رعايتها؛ .1
 أنشطتها؛إلى هيئة أعمال إذا آان الغرض الرئيسي لإلستخدام هو إظهار الدعم لغايات المنظمة و .2
 لألغراض التعليمية واإلعالمية؛ .3
وفي هذه الحالة، إذا جرى ذلك من قبل هيئة أعمال وأدى . ألغراض جمع األموال لمصلحة المنظمة .4

  .إلى در أرباح لهيئة األعمال، فإن ذلك يجب أن يكون عرضيا فقط
  

متحدة أو منظومة األمم المتحدة أو ال يلحق الضرر بسمعتها، وال بسمعة األمم الينبغي أ المنظمة عالماتإستخدام  )14
 .بسمعة أي من وآاالتها المتخصصة، أو برامجها، أو صناديقها، أو مكاتبها

 
 .عالماتهاالمنظمة ال تتحمل أي مسؤولية عن أنشطة المستفيد من استخدام  )15

  
يتخذ ضدهم نتيجة يقبل المستفيد باإلمتناع عن إلحاق الضرر وبالدفاع عن المنظمة وعن موظفيها ضد أي إجراء قد  )16

 . المنظمةعالماتلعالقتهم باستخدام 
  

، العالمات في أي وقت آان، أن يضع حدا الستخدام  أو الموظف الذي يعينه األمين العام لهذا الغرض،لألمين العام، )17
 .دون أن يترتب على المنظمة أي مسؤولية نتيجة لذلك


