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Uتقرير مرحلي عن سياسات جودة المقاصد 
Uوإنشاء المرآز العالمي المتياز المقاصد في مونتريالU 

 
 
 
 
 

Uمن األمين العاممذآرة  
 
 

أوال، هذه الوثيقة أعدها فريق عمل يتألف من عدة . يتقدم األمين العام بهذه الوثيقة إلى المجلس التنفيذي، مع توضيحين
وثانيا، يود . 2008يونيو /، في حزيران[CE/DEC/15(LXXXIII)]أعضاء من المجلس التنفيذي، آما ينص عليه المقرر 

س التنفيذي بأن بعض اإلقتراحات المقدمة في هذه الوثيقة تخالف قرارات ومقررات سابقة صادرة األمين العام إعالم المجل
 .عن الجمعية العامة وعن المجلس التنفيذي بهذا الشأن

 
 
 
 
 
 

Uتقرير مرحلي عن سياسات جودة المقاصد 
Uوإنشاء المرآز العالمي المتياز المقاصد في مونتريالU 

 
 

 نظام قياس امتياز المقاصد/مرآز امتياز المقاصدنية بتقرير للجنة المعمشروع 
 
)

و
و

ولم يشارك العضوان . أعضاء اللجنة، أي البرازيل، آوستاريكا، فرنسا، الهند، وإسبانياتم إعداد هذا التقرير بالتشاور مع 
 5 في فاعل عبر البريد اإللكتروني، وبواسطة التحاور المصور عن بعد،ولقد جرى الت. اآلخران، أي  غانا وإيران

  منالبرازيل ال تزال لديها عدد. 2008سبتمبر / أيلول17 16سبتمبر، وفي مشاورات عقدت في بوردو يومي /أيلول
 ).  أدناه6  4 و 3اعتراضات على النقاط 
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 من جدول أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، 9تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار اعتمد في إطار البند  )1

وعلى اللجنة إجراء استعراض . 2008يونيو / حزيران14 و13ورته الثالثة والثمانين التي عقدت في جيجو، يومي في د
 ولإلضافة الملحقة بمذآرة التفاهم، ثم التقدم بتقرير مفصل عن ذلك إلى  ونظامه الداخليمرآز امتياز المقاصد للوائحمفصل 

 .فافية الكاملةالمجلس التنفيذي، آي ينظر فيه من أجل ضمان الش
 
 17بعد اإلجتماع مع بعض أعضاء مرآز امتياز المقاصد، ومع نائب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية في  )2

 :سبتمبر، في بوردو، تم اإلتفاق على ثالث نقاط/أيلول
 

 والصفةالعالمة التجارية : األولىالمسألة 
 
على صلة بمنظمة أنها و) آما هو وارد في مذآرة التفاهم (ترى اللجنة أن مرآز امتياز المقاصد هو مؤسسة مستقلة )3

والهدف الرئيسي للمرآز هو تقديم المشورة التقنية ونقل التكنولوجيا إلى المقاصد . السياحة العالمية بموجب مذآرة التفاهم
ق اإلمتياز بشكل في الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية، بناء على طلبها، وذلك من أجل مساعدتها على تحقي

ويقوم المرآز بإعالم المنظمة وحكومة البلد المعني قبل إعطاء المشورة التقنية . يتناسق مع سياسات المنظمة بشأن المقاصد
 .إلى أي مقصد محدد

 
نظام قياس امتياز المقاصد هو أداة منهجية للمرآز، توجيهاتها وإجراءاتها ينبغي أن تتماشى مع أهداف المرآز  )4

 .أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمةوينبغي 
 
 تصنيفها أو المرآز آجهاز لتقييم المقاصد خالل فترة صالحية مذآرة التفاهم الموقعة بين المرآز والمنظمة، ال يعمل )5
 .لمنح الجوائز أو المكافآت للمقاصد، أآان في ظل الشراآة مع المنظمة أو بشكل منفصل الشهادات، وال حتى صدارإل أو
 
 ل ألي مقصد، ينبغي له أن يحصوإذا حدث يوما ما في المستقبل أن اقترح المرآز إجراء التقييم أو إصدار الشهادات )6

 .على موافقة جديدة من المجلس التنفيذي ومن الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
 
وهو يحافظ على سرية تقارير المقاصد إلى أن تقرر الدول . مرآز امتياز المقاصد أال يقارن المقاصد ببعضهاينبغي ل )7

 . وينبغي إعالم البلد المضيف دائما بالحاجة إلى أي مشورة تقنية أو لنقل التكنولوجيا.األعضاء اإلعالن عنها أو خالف ذلك
 
العالمية ئة مستقلة، وينبغي له بالتالي أال يستخدم شعار منظمة السياحة مرآز امتياز المقاصد هو هي. العالمة التجارية )8

سحب على الفور المواد المنشورة التي تحمل شعار منظمة وينبغي أن ُت.  وموقعه على اإلنترنتفي اتصاالته واستبيانه
لكن . المية آجزء من شعارهوال يجوز لشعار مرآز امتياز المقاصد أن يضم شعار منظمة السياحة الع. السياحة العالمية

يمكن السماح باستخدام شعار منظمة السياحة العالمية من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة في حاالت منفردة وفي أنشطة يقوم 
 .بها المرآز بمشارآة المنظمة

 
له المجلس لإلشارة إلى المنظمة في آل أنشطته، ما لم يأذن  يستخدم المرآز أيضا عالمة المنظمة التجارية وال )9

 ومع ذلك، يمكن استكشاف صيغة مناسبة تشير إلى ارتباطه أو إلى تعاقده مع المنظمة، .التنفيذي وإلى حين أن يتم ذلك
استنادا إلى سوابق ماضية وممارسات معتمدة من قبل المنظمة، وذلك لدى توقيع مذآرات تفاهم مماثلة مع منظمات أو 

دائما مع العالمة التجارية للمؤسسات المشارآة األخرى، وال تظهر أبدا بأي شكل التجارية وتظهر العالمة  .أطراف أخرى
وسوف يقوم المجلس . قد يضلل أطرافا ثالثة إلى اإلعتقاد بأن مرآز امتياز المقاصد هو جزء من منظمة السياحة العالمية

 سوف يتعين على م إقرار هذه السياسة،وعندما يت. التنفيذي، في األجل المتوسط، بتحديد سياسة الستخدام شعار المنظمة
 .المرآز اإللتزام بها

 
 الدعم المالي وأمد مذآرة التفاهم: المسألة الثانية

 
وال تقدم منظمة السياحة العالمية أي . توليد موارده المالية الذاتية لجميع عملياته/ يقوم مرآز امتياز المقاصد بإدارة  )10

 .مساعدة مالية لتنمية المرآز وإدارته
 

المقاصد نموا األعضاء في المنظمة، لتقديم المشورة /تقوم منظمة السياحة العالمية بتسهيل المشارآة ألقل البلدان )11
 يتم تمويله بواسطة موارد غير اإلشتراآات وهذا التسهيل، آما ينص النظام المالي للمنظمة، .التقنية ولنقل التكنولوجيا
 .األساسية ألعضاء المنظمة
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 إدارة مرآز امتياز المقاصد: ثةالمسألة الثال
 

يتشكل مجلس مديري مرآز امتياز المقاصد من منظمته الذاتية، وال يضم أي ممثل من المجلس التنفيذي لمنظمة  )12
، تجري مناقشتهما آبند على جدول األعمال ويقوم المرآز بإرسال تقريرين آل سنة إلى المجلس التنفيذي. السياحة العالمية

 .لس التنفيذي التي تعقد مرتين بالسنةفي اجتماعات المج
 

بعد . 2010اتفاق مرآز امتياز المقاصد مع منظمة السياحة العالمية في عام ب  العملوبموجب مذآرة التفاهم، ينتهي )13
ويمكن للمجلس التنفيذي أيضا، في أي وقت من األوقات، .  تجديد العقد مع المرآز أم الذلك، يقرر المجلس التنفيذي للمنظمة

حقيق اإلمتياز في إدارة  لمساعدة الدول األعضاء على ت،اإلستجابة لهاوة أي هيئة استشارية دولية أخرى مماثلة، أو دع
 .نقل التكنولوجياة وتقديم المشورة التقنيالمقاصد عن طريق 


