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 2مذكرة معلومات رقم 
 
 
 التسجيل .1

 
ر المشاركين الكرام بأنَّ  ة يتّم علدورة الجمعالتسجيل نذكِّ ر االنترنت. نموذج المشاركة متوّفر على موقع منظمة بية العامَّ

. تّم تمديد session-second-twenty-assembly-http://lmd.unwto.org/ar/event/generalالسياحة العالمية على: 
نظمة . لالستفسار عن عملية التسجيل، ُيرجى التواصل مع مآب/أغسطس 18يوم الجمعية في الموعد النهائي حتى 
 .assembly@unwto.orgالسياحة العالمية عبر: 

 
لة عن البلد المضيف، وأمكنة انعقاد االجتماعات،  www.unwtoga22.orgيوّفر الموقع اإللكتروني للدورة  معلومات مفصَّ

ة، والزيارات التقنية، والبرامج االجتماعية، وترتيبات التنّقل واإلقامة، والجوالت السياحية.  والفعاليات الجانبية والخاصَّ
 
 
 وثائق التفويض والتوكيل .2

 
نة في مذّكرة المعلومات رقم  ُنسخة إلكترونية  توفير، نذكِّر المندوبين الكرام بضرورة 1عطًفا على التوجيهات الُمتضمَّ

ة بهم نوا . ممسوحة عن وثائق التفويض الخاصَّ بالنسبة إلى المندوبين الذين يرغبون في أن يتمثلوا بوفٍد آخر، عليهم أن يؤمِّ
ونموذج كتاب التوكيل ضمن المرفق  1. يجرى االطالع على نموذج كتاب التفويض ضمن المرفق ذات الصلة وثائق التوكيل

2. 
 

 1عبر البريد اإللكتروني، بحلول يوم الجمعة في الُنَسخ اإللكترونية الممسوحة عن وثائق التفويض والتوكيل ُيرجى إرسال 
 .zyakovleva@unwto.org( على التشريفاتأيلول/سبتمبر، إلى السّيدة زانا ياكوفليفل )مسؤولة 

 
 اإلقليمية إذا دعت الحاجة.تبقى والية التمثيل سارية طيلة دورة الجمعية العامة، وطوال االجتماع السابق للجنة 

 
 
 شارات االعتماد .3

 
ُتصَدر شارات االعتماد عند تقديم وثائق التفويض )األعضاء الفاعلين( واألوراق الثبوتية )األعضاء المنتسبين( لمكتب 

 InterContinental Century City Chengduالتسجيل في الفندق الذي تنعقد فيه الفعالية، مركز مؤتمرات تشنغدو، 
Convention Center. 

 
 يفتح مكتب التسجيل في األيام التالية:
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  ،17:00 – 10:00أيلول/سبتمبر:  10األحد 

  ،17:00-08:00أيلول/سبتمبر:  11االثنين 

  ،19:00-08:00أيلول/سبتمبر:  12الثالثاء 

  ،17:00-07:30أيلول/سبتمبر:  13األربعاء 

 ،17:00-08:00أيلول/سبتمبر:  14 الخميس 
 
 
 اإلقامة .4

 

  :شارع شيشنغ، وو هو كو، تشنغدو، الصين.  88عنوان فندق إنتركونتينانتل سانتشوري سيتي تشنغدو 
 

 ويست تاور، جادة سانتشوري سيتي،  208تشنغدون سانتشوري سيتي ويست تاور:  عنوان فندق هوليداي إن
 الصين

 
 
 طلبات االجتماعات الثنائية .5

 
بغية تنسيق وتنظيم االجتماعات الثنائية بين األعضاء واألمين العام بشكٍل أفضل، ُيرَجى من األعضاء الكرام إرسال 

( أو الهاتف: emiskinyte@unwto.orgميسكينيت، مكتب األمين العام، عبر البريد اإللكتروني )طلباتهم إلى السيِّدة إيغلي 
+34 629 072 111. 

 
ق مباشرًة من قبل الجهة الطالبة لالجتماع. وحدها طلبات غرف  االجتماعات بين عضوين أو أكثر ينبغي أن ُتنسَّ

ل إلى السيِّدة إيغلي ميسكينيت عبر البريد اإللكتروني ) ( أو الهاتف: emiskinyte@unwto.orgاالجتماعات ينبغي أن ُترسَّ
+34 629 072 111. 

 
 
 الجزء الرفيع المستوى .6

 
ة إطارفي  ، ُيعَقد الجزء الرفيع المستوى حول "السياحة وأهداف التنمية المستدامة وبناء الشراكات من أجل الجمعية العامَّ

ع أيلول/سبتمبر 13صباح يوم األربعاء، التنمية: مثال مبادرة الحزام والطريق" في  ، بعد افتتاح أعمال الدورة. ُيوزَّ
 برنامج العمل بعد فترة وجيزة.

 
ة حول  الرفيع االجتماعيهدف  المستوى إلى تحفيز النقاش بين صّناع السياسات في الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ

من أجل التنمية  2030كيفية تعزيز مساهمة السياحة في أهداف التنمية المستدامة. بعد االتفاق التاريخي بشأن خطة 
ألهداف التنمية المستدامة وتنفيذها. والتحّول من  على مستوى البلدان أولى للتخطيط سنةً  2016 ت سنةالمستدامة، انطلق

االلتزام إلى الفعل والنتائج ال يمكن أن يتحقق إاّل إذا انتقلت التنمية المستدامة من هامش عملية صنع القرار إلى صلبها في 
وّجًها جديًدا، يمكن للسياحة ال بل يجب أن كال الحّيزين العام والخاص. في حين توّفر أهداف التنمية المستدامة الشاملة ت

 تضطلع بدوٍر قيادي في تأمين مستقبٍل أفضل للشعوب ولألرض.
 
 
 مسابقة الفيديو .7

 
د الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة الفيديو السياحي لمنظمة السياحة العالمية حتى يوم   آب/أغسطس 12السبت في ُمدِّ

 .competition-video-tourism-http://lmd.unwto.org/unwto-2017انظر  –
 

)فائز من كل إقليم من أقاليم منظمة السياحة العالمية، إضافًة  2017ُيعلَن عن الفائزين السبعة في مسابقة الفيديو السياحي 
ة.الناسائزة خيار إلى "ج ة الثالثة للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامَّ  "( خالل الجلسة العامَّ

 
 .comm@unwto.orgلالستفسار، ُيرَجى التواصل مع فريق االتصاالت في منظمة السياحة العالمية على 

mailto:omt@unwto.org
mailto:emiskinyte@unwto.org
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 لزيارات التقنيةا .8

 
لالطالع على آخر المعلومات حول الزيارات التقنية وبرنامج األشخاص المرافقين للمشاركين، ُيرَجى زيارة الصفحة 

 .www.unwtoga22.orgالتالية 
 

 
 عناوين االتصال .9

 
 

 في الدولة المضيفة المنّسقون المنّسقون في منظمة السياحة العالمية

Mr. Munir RAYES  
Chief of Conference Services 
Tel.: +34 915 678 189 
E-mail: conf@unwto.org  
 
Ms. Yolanda SANSEGUNDO 
Conference Services 
Tel.: +34 915 678 188 
E-mail: assembly@unwto.org 

 

Ms. TAO Li 
China National Tourism Administration 
(CNTA) 
E-mail: ltao@unwto.org 
 
Ms. WEN Mingjun 
China National Tourism Administration 
(CNTA) 
E-mail: mwen@unwto.org 
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يضالتفو كتاب نموذج: األّول المرفق
1 

 
 نموذج الخطاب المرجعي

 
 2ةورقة ذات ترويسة رسمي

 
 وثائق التفويض

 
البلد( قد خّولت الوفد التالي تمثيلها في الدورة  اسم(، أفيد بأن حكومة )3ةووظيفة السلطة المختص اسم) أنا الموّقع أدناه،

 :الصين، تشنغدوفي ، 2017 ..إلى  ...ة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي ستعقد من ثانيال
 
 

 (والمنصب الكامل االسم)  رئيس الوفد:           

 (والمنصب الكامل االسم) رئيس الوفد المناوب: 

 (اء والمناصب الكاملةاالسم) أعضاء الوفد:          

 

 

ر في   )التاريخ(، بتاريخ المدينة( اسم)ُحرِّ

 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقيع

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
إاّل بالرسائل أو الفاكسات الرسمية التي تحمل توقيع السلطة المختصة.  االعترافتجدر اإلشارة إلى أنه منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة، ال يتّم   

 .وال تُقبَل وثائق التفويض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل الجمعية العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة
2
 .بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي  

3
الحكومات، أو  يُرجى التنبّه إلى أنّه منذ الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة، ال تُعتَبَر صالحة إاّل وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو  

جدُر اإلشارة أيًضا ت. إسبانيا لدى المعتمدين الدول سفراءوزراء الخارجية أو الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدولة المعنية أو من يوازيهم، و

التي تنتهك مبدأ سّرية التصويت هي وثائق غير  وثائق التفويض أو الوكاالت، تعتبر لجنة وثائق التفويض أّن (XXI) 649إلى أنّه وفقًا للقرار 

 . صالحة
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 )نموذج الوكالة(  4نموذج وثائق التفويض للتمثيل: الثاني المرفق
 

المرجعيةنموذج الرسالة 
5

 

 

 6ورقة ذات ترويسة رسمية

 
 نموذج الوكالة( -وثائق التفويض )للتمثيل

 

ة والعشرين للجمعية ثانيالمشاركة في الدورة ال بأنه سيتعذر عليّ ( أفيد 7أنا الموّقع أدناه، )اسم ووظيفة السلطة المختصة
 :8لألسباب التالية وذلك ،الصين، تشنغدوفي  2017 ...إلى  ...العامة لمنظمة السياحة العالمية التي ستعقد من 

العضو  اسم( من وفد )ومنصبه الكامل 9المندوب اسم.............................. وعليه، أخّول بموجب هذا الكتاب )
ة والعشرين للجمعية العامة ثانيالدورة الباألصالة عنها في  10يدلي بصوتهوالعضو الفاعل(  اسمالفاعل( أن يمثل حكومة )

 .لمنظمة السياحة العالمية

 
 

ر في   )التاريخ(، بتاريخ )اسم المدينة(ُحرِّ
 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقيع

 

 

  

 

 

 

                                            
4
من جانب أحد أعضاء وفد دولٍة أخرى، بصفة استثنائية في حال عدم تمّكن أحد األعضاء الفاعلين من المشاركة في الجمعية العامة، يمكن تمثيله   

من السلطة المختصة يُعيَّن بموجبه الفرد الذي سيتولّى التمثيل ويُعطى صالحية التصويت  اموقّعً  اأو فاكسً  ارسميً  خطابًاعلى أن يسلّم الوفد المعني 

 . االقتضاءبالنيابة عن الوفد الغائب، عند 
5

أو الفاكسات الرسمية التي تحمل توقيع السلطة المختصة.  إاّل بالرسائل االعترافالدورة العاشرة للجمعية العامة، ال يتّم  تجدر اإلشارة إلى أنه منذ 

 وال تُقبَل وثائق التفويض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل الجمعية العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة.
6

 بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي. 
7

الحكومات، أو  يُرجى التنبّه إلى أنّه منذ الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة، ال تُعتَبَر صالحة إاّل وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو 

 . إسبانيا لدى المعتمدين الدول سفراءوزراء الخارجية أو الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدولة المعنية أو من يوازيهم، و
8

، )أ( يمكن منح تفويض التمثيل في ظروٍف استثنائية فقط، على أن تُقّدم الدولة المانحة للتفويض تعلياًل خطيًا له بحسب (XX)633عماًل بالقرار  

 األصول؛ )ب( وتقوم لجنة وثائق التفويض بالتحقّق من صحة هذا التعليل.
9

فقط لمندوٍب يمثل دولة أخرى؛ )د( وال يجوز منح تفويض تمثيل لرئيس وفد دولة  ، )ج( يجوز منح تفويض تمثيٍل واحد(XX)633 بالقرار عماًل  

 أخرى.
10

يات لإلدالء الجدير بالذكر أنّه وما لم تُحدَّد البنود التي تُمنح في إطارها صالحية التصويت بشكٍل واضح، يُفهم أّن المندوب يتمتع بكامل الصالح 

، تعتبر (XXI) 649تجدُر اإلشارة أيًضا إلى أنّه وفقًا للقرار  بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األعمال.بصوته باألصالة عن الحكومة التي يمثلها 

 .التي تنتهك مبدأ سّرية التصويت هي وثائق غير صالحةأو الوكاالت وثائق التفويض لجنة وثائق التفويض أّن 

mailto:omt@unwto.org

