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المجلس التنفيذي
الدورة 015
مدريد ،إسبانيا 01-01 ،أيار/مايو 1102
البند (8ب) من جدول األعمال المؤقت

األعضاء المنتسبون
(ب) مبادئ توجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باالنتساب
أوال .السياق
طلب المجلس التنفيذي في دورته المئة المنعقدة في روفين ،كرواتيا ،عام  ،1102إلى األمانة ،بموجب المقرّ ر
.0
) 19(Cإعداد مبادئ توجيهية توضح مسؤولية الدول األعضاء في ما يتعلق باألعضاء المنتسبين الذين يرسلون لصالحهم
كتاب دعم ،كما ق ّرر أنّه ينبغي تطبيق هذه المبادئ التوجيهية على طلبات العضوية باإلنتساب التي تق ّدم مستقبلا واآلتية من
الدول األعضاء وغير األعضاء على ح ٍّد سواء.
ق ودقيق للوضع القانوني بغية صياغة وثيق ٍة ُع ِّممت على
.1
وإثر هذا الطلب ،شرعت األمانة بإجراء تحلي ٍل مع ّم ٍ
إجتماع عُقد في  10تشرين األول/أكتوبر  ،1102في األقصر،
أعضاء لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب خلل
ٍ
مصر ،لمناسبة إنعقاد الدورة ا لرابعة بعد المئة للمجلس التنفيذي .وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة ،ترفع األمانة المبادئ
التوجيهية المرفقة طيّا ا إلى المجلس التنفيذي لكي ينظر فيها ويوافق عليها.
إن تأييد أي عض ٍو منتسب هو خطوةٌ هامة ال يجب اإلستهانة بها؛ وتوصي منظمة السياحة العالمية بإتّباع هذه
.1
ص ِّممت بغرض مساعدة العضو الفاعل/الدولة على أخذ بعين اإلعتبار العوامل األهم الواجب النظر
المبادئ التوجيهية ،التي ُ
فيها قبل أن يتم قبول العضوية باإلنتساب.
ويكمن الغرض من هذه المبادئ التوجيهية في تقديم توصيات إلى الدول بشأن مجموع ٍة من المتطلبات المعيارية
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ٍ
يخص تأييد المرشحين للعضوية باإلنتساب وطوال مدة عضويتهم في المنظمة.
.2
الوثيقة.

ويرد نص المبادئ التوجيهية المقترحة للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باإلنتساب في مرفق هذه

ثانيا .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي
.2

المجلس التنفيذي مدع ّو إلى أن:
يؤيّد المبادئ التوجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باإلنتساب وأن يوصي بإعتمادها من
(أ)
قبل الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرين؛
الرجاء إعادة استعمال الورق
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(ب) ويطلب إلى األمين العام الشروع في تعميم هذه المبادئ التوجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين
للعضوية باإلنتساب على األعضاء الفاعلين قبل رفعها إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيها.
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مبادئ توجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين للعضوية باالنتساب

المرفق.
أوال .مقدّمة

إن أحد الشروط المفروضة على أي هيئة تجارية أو جمعية لها مصال ٌح في مجال السياحة أو تقوم بتنفيذ أنشطة
.0
ا
ا
ا
ّ
متصلة بأهداف المنظمة لكي تصبح عضوا منتسبا يكمن في تأييد الدولة التي يقع فيها مق ّر المرشح ،وذلك وفقا للمادة  2من
النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية والمادة (0-1د) من النظام الداخلي للجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب.
وقد طلب المجلس التنفيذي في دورته المئة المنعقدة في روفين ،كرواتيا ،عام  ،1102إلى األمانة ،بموجب المقرّ ر
.1
) 19(Cإعداد مبادئ توجيهية توضح مسؤولية الدول األعضاء في ما يتعلق باألعضاء المنتسبين الذين يرسلون لصالحهم
كتاب دعم ،كما ق ّرر أنّه ينبغي تطبيق هذه المبادئ التوجيهية على طلبات العضوية باإلنتساب التي تق ّدم مستقبلا واآلتية من
الدول األعضاء وغير األعضاء على ح ٍّد سواء.
ثانيا .ما هي مسؤولية العضو الفاعل/الدولة حينما يؤيّد طلبا ً للعضوية باإلنتساب؟
إن الدولة تدعم من خلل التأييد إنتساب المر ّشح إلى منظمة السياحة العالمية ،ومن هنا أهمية دراسة وضع المر ّشح
.0
ّ
ّ
بعناية .ويتعيّن عليها على وجه الخصوص التحقق من دقة المعلومات الواردة في استمارة الطلب ومن استيفاء طلب الترشح
لما يلي:
األهلية للعضوية باإلنتساب .عملا بشروط األهلية المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام األساسي
(أ)
لمنظمة السياحة العالمية ،يتعيّن على المر ّشح للعضوية باإلنتساب التمتّع بالمواصفات التالية:
( )iنوع الكيان .الهيئات الدولية ،الحكومية الدولية وغير الحكومية على ح ٍّد سواء؛ الهيئات التجارية أو
رابطات األعمال ذات األنشطة المتصلة بالسياحة (أنظر في ما يلي).
( )iiاإلهتمامات واألنشطة .يتعيّن على الكيان أن ينفذ أنشطة ترتبط إرتباطا ا مباشراا أو غير مباشر
بالسياحة ،وتتصل بمهام المنظمة وأهدافها أو تدخل ضمن نطاق إختصاصها.
(ب) احترام مبادئ األمم المتحدة .إنطلقا ا من كونها جزءاا من منظومة األمم المتحدة ،ال تستطيع منظمة السياحة
ت لحقوق اإلنسان ،أو متساهلة مع العمل الجبري أو اإللزامي أو
ت متواطئة في إنتهاكا ٍ
العالمية التعامل مع كيانا ٍ
استخدام عمالة األطفال ،أو ضالعة في بيع أو تصنيع األلغام األرضية المضادة لألفراد أو القنابل العنقودية ،أو ال
تفي بخلف ذلك باإللتزامات أو المسؤوليات ذات الصلة التي تقتضيها األمم المتحدة .ويكفل العضو الفاعل/الدولة
ي من الحاالت المذكورة.
من خلل التأييد ،وعلى ح ّد علمه ،عدم وقوع المر ّشح في أ ٍّ
(ج) الوضع المالي والقانوني للمرشّح .يكفل العضو الفاعل/الدولة أن الكيان يمتثل للقوانين واللوائح المحلية ذات
الصلة ويتماشى معها وأنّه قد س ّدد مدفوعات الضرائب والضمان اإلجتماعي حتى تاريخه.
(د) تفويض الممثل .يكفل العضو الفاعل/الدولة أن ممثل الكيان مخ ّول قانوناا ،وبموجب القانون الوطني ،تمثيل
هذا الكيان.
إن الدعم المقدّم من العضو الفاعل/الدولة ال يجعله مسؤوالً عن إشتراكات العضوية للعضو المنتسب وال يتر ّتب
.1
عليه أي دعم مالي لهذا الكيان.
ثالثا .ما هي مسؤوليات العضو الفاعل/الدولة بعد قبول ترشيح المنظمة/الكيان وأثناء العضوية؟
تقع على عاتق العضو الفاعل مسؤولية اإلبلغ ،إذا ما أصبح على عل ٍم بأ ّ
ق من
.0
ي حال ٍة من هذا القبيل ،عن أيّ خر ٍ
جانب الكيان لما يلي:
(أ)

إحترام مبادئ وقواعد األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية .إذا ما أصبح العضو الفاعل/الدولة على علم
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مشوهة
بأن العضو المنتسب ينفّذ أنشطته بطريق ٍة تع ّرض منظمة السياحة العالمية ألي مخاطر مالية ،تشغيلية،
ِّ
للسمعة أو ألي مخاطر ال لزوم لها ،يجب على العضو الفاعل/الدولة إبلغ منظمة السياحة العالمية بهذه المسألة.
(ب) إحترام المد ّونة العالمية آلداب السياحة .من خلل التوقيع على خطاب القبول ،يتعهد المرشح ببذل الجهود
بصور ٍة مستمرة من أجل تطبيق مبادئ المدوّنة العالمية آلداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية
وتطويرها واإللتزام بها .ويتعيّن على العضو الفاعل التنبّه ألي ممارس ٍة تتنافى وهذه المدوّنة.
ينبغي على كافة األعضاء الفاعلين في منظمة السياحة العالمية إحترام عالمات المنظمة بموجب إتفاقية باريس
.1
لحماية الملكية الصناعية وكذلك بموجب القرار ) 601(XIXالصادر عن الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية .ولزا ٌم
عليهم إتخاذ أي إجراء مناسب لحماية العلمات واإلبلغ عن أي إساءة إستخدام تحصل على أراضيهم أو من قبل مواطنيهم.
علم بأي إساء ٍة إلستخدام علمات المنظمة من قبل أحد األعضاء المنتسبين،
وفي حال أصبح أحد األعضاء الفاعلين على ٍ
يتعيّن عليه:
(أ)

إخطار األمانة على الفور؛

(ب) وإتخاذ أي إجراء مناسب لحماية إستخدام العلمات بما يتماشى مع اإلتفاقية ومع التشريعات الدولية
والوطنية.
ويجوز للعضو الفاعل/الدولة سحب التأييد الممنوح ألي عض ٍو منتسب في أ ّ
ق
.1
ي وقت إذا ما اعتبر أنّه تسبّب بأي خر ٍ
أليٍّ من المسائل ال ُمشار إليها (الرقمان  0أو  2أعله) أو ألي أسباب أخرى ،كما يجوز له أن يطلب من الجمعية العامة
تعليق العضوية.
رابعا .ما هي النتائج المترتّبة على سحب العضو الفاعل/الدولة للتأييد الممنوح لعض ٍو منتسب؟
تضمن الدولة إستيفاء العضو المنتسب للشروط اآلنفة الذكر .وفي حال إمتلكت الدولة في أ ّ
ي مرحل ٍة من المراحل
.0
أسباب كافية لعدم دعم الكيان ،تستطيع عندئ ٍذ إما أن تطلب إلى الجمعية العامة عن طريق األمانة الشروع في عملية تعليق
العضوية أو أن تسحب تأييدها ،على أن تُخطر األمانة بذلك على الفور.
.1

قد تترتّب نتائج سحب التأييد وفقا ا لتص ّوريْن اثنين:
المرشحون للعضوية باإلنتساب .في حالة المرشح الذي ينتظر الموافقة على طلبه ،ثمة مرحلتان أساسيتان
(أ)
قبل موافقة الجمعية العامة وهما:
()i

إذا ما ُس ِحب التأييد قبل إنعقاد دورة المجلس التنفيذي ،لن يتم تقديم طلب العضوية للموافقة عليه.

( )iiإذا ما تمت أصلا الموافقة على طلب العضوية من قبل المجلس التنفيذي بإنتظار مصادقة الجمعية
العامة ،لن يُرفع إلى الجمعية وسيتوقف الكيان عن اإلستفادة من حالة العضوية .وللجميعة العامة الكلمة
الفصل بشأن طلبات العضوية وفي حال لم يكن هناك من موافقة (لم يُرفع الطلب حتّى) ،تصبح بالتالي كافة
إجراءات وحقوق وإلتزامات الكيان كعض ٍو منتسب باطلةا والغية .كما ستُر ّد له كافة اإلشتراكات المدفوعة،
على النحو المقرّ ر لألعضاء المنسحبين في الفقرة  9من قواعد التمويل.
(ب) الكيانات من األعضاء المنتسبين أصالً لمنظمة السياحة العالمية .إن تأييد العضو الفاعل/الدولة ضروري
للحصول على العضوية باإلنتساب وال تُستوفى بدونه الشروط المطلوبة إستيفا اء تاماا .ولفقدان التأييد نتيجتان
محتملتان وفقا ا للنظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية وللقانون الدولي:
( )iتعليق العضوية .يجوز للعضو الفاعل/الدولة أن يطلب إلى المجلس التنفيذي عن طريق األمين العام
تعليق عضوية الكيان ،وإبلغ الجمعية العامة بذلك للتأكيد ،على ضوء المادة  14من النظام األساسي والمادة
 4من النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين .ويُمكن بعد ذلك رفع التعليق إذا ما ُمنِح التأييد مج ّدداا من
الدولة في مرحل ٍة الحقة .ويدخل التعليق حيّز النفاذ بتاريخ إتخاذ قرار التعليق من قبل المجلس التنفيذي (أو
في اليوم األول من الشهر الذي يعقب القرار ،إذا ما ُذ ِكر ذلك) .ويترتّب عن هذا التعليق فقدان الحقوق
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س تناسبي إعتباراا من التاريخ الذي
والخدمات المتصلة بالعضوية ور ّد إشتراكات العضوية المس ّددة على أسا ٍ
يصبح فيه التعليق نافذاا ،على النحو المق ّرر في الفقرة  9من قواعد التمويل.
( )iiإنتهاء العضوية .بدون التأييد ،يتوقف العضو المنتسب عن إستيفاء شروط العضوية المطلوبة
بموجب النظام األساسي ،وتتنتهي بالتالي عضويته نظراا لفقدان مؤهّ ٍل أساسي من مؤهلتها .وتخطر األمانة
الكيان بوضعه الجديد ،الذي يبدأ إعتباراا من تاريخ إخطار األمانة بسحب التأييد (أو في اليوم األول من
الشهر الذي يعقب اإلخطار بسحب التأييد ،إذا ما ُذ ِكر ذلك) .أما إشتراكات العضوية المس ّددة مسبقا ا فتُر ّد على
س تناسبي إعتباراا من تاريخ إنتهاء العضوية ،على النحو المق ّرر في الفقرة  9من قواعد التمويل.
أسا ٍ
وعلى أي حال ،إن المنظمة غير مسؤولة عن سحب التأييد الممنوح من عض ٍو فاعل/دولة إلى عض ٍو منتسب .وال
.1
ا
تشارك منظمة السياحة العالمية في قرار منح التأييد وال في قرار سحبه .وال يتّخذ هذا القرار سوى الدولة حصرا وبالتالي
فإن المنظمة غير مسؤولة في هذه الحالة عن فقدان العضوية.
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