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 االجتماعات انعقادومواعيد مكان  .1

، تشنغدووالعشرين في  ثانيةة السياحة العالمية دورتها ال، تعقد الجمعية العامة لمنظم[A/RES/672(XXI)]للقرار  اوفق  

في مركز  2017أيلول/سبتمبر  16إلى  11الجمعية من  اجتماعاتتفاق مع البلد المضيف على أن تنعقد ال. ولقد تم االصين

 .Convention Center Century City Chengdu InterContinental (www.intercontinental.com)لمؤتمرات ا

 لجنة)ي( من النظام األساسي، 12في بداية الجلسة العامة األولى، يجوُز للجمعية العامة أن تنشئ، وفق ا لما تنّص عليه المادَّة 

إلى الجمعية العامة  غية رفعهبخاّصة مؤلّفة من الدول األعضاء، إلعداد مشروع النّص النهائي لالتّفاقية بشأن آداب السياحة 

  للنظر فيها.

  جنة المنظمةللاب االتصالعناوين  .2

 

 الدولة المضيفة قون فيمنس  ال منظمة السياحة العالمية قون فيمنس  ال

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 

 

 

 

 ةالرسمي ةقع اإللكترونياالمو .3

جميع الوثائق الرسمية على الموقع اإللكتروني لمنظمة السياحة العالمية:  ستتوفر

session-second-twenty-assembly-p://lmd.unwto.org/ar/event/generalhtt. 

 
وأماكن  ،البلد المضيف ات مفصلة حولمعلوم، www.unwtoga22.orgوهو بالدورة،  الموقع اإللكتروني الخاصّ  يوفر

 والجوالت السياحية. ،واإلقامة ،والنقل ،االجتماعيةوالبرامج ، والزيارات التقنيةالفعاليات الجانبية والخاّصة، و ،اعاتاالجتم

  التسجيل عبر اإلنترنت .4

 مشاركةال استمارة ستبقى. تموز/يوليو 31في  اإلثنينحتى يوم  اإلنترنتعبر دورة الجمعية العامة حضور يتم التسجيل ل

 twenty-assembly-http://lmd.unwto.org/ar/event/general-موقع اإللكتروني لمنظمة السياحة العالمية:على المتوفرة 
.ionsess-second 

 جتماعاتاالحضور  .5

 األعضاء الفاعلون

ل هذه الوفود حضور  امن خمسة مندوبين كحدٍّ أقصى، على أن يُعيّن أحدهم رئيس   األعضاء الفاعلينتتألف وفود  للوفد. وتخوَّ

تشارين، من المس االعامة للجمعية العامة. ويمكن لكل وفد أن يضم مندوبين مناوبين والعدد الذي يراه ضروري   االجتماعات

 ( من النظام الداخلي للجمعية العامة(.1) 9والمستشارين الفنيين والخبراء وغيرهم من ذوي الصفة المماثلة )المادة 
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 األعضاء المشاركون و األعضاء المنتسبون

 نتسبيناألعضاء الممن خمسة مندوبين على األكثر، بمن فيهم رئيس الوفد. وتّعين لجنة  األعضاء المشاركينوتتألف وفود 

 االجتماعاتثالثة مراقبين على األكثر، باإلضافة إلى مراقٍب يسميه كل عضو منتسب. ويجوز لهذه الوفود المشاركة في 

 ( من النظام الداخلي للجمعية العامة(.3) 9العامة للجمعية )المادة 

 غير األعضاء و المنظمات الدولية

لمنظمة ولكن التي لديها عضوية في منظمة األمم المتحدة أو في إحدى في ا غير األعضاءأما الممثلون المدعوون عن الدول 

عن الممثلين المدعوين عن  الوكاالت المتخصصة التابعة لها أو األطراف في النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية، فضال  

لجمعية العامة بصفة مراقبين العامة ل االجتماعاتالحكومية منها أو غير الحكومية، فيجوز لهم حضور  المنظمات الدولية

 ( من النظام الداخلي للجمعية العامة(.2) 9)المادة 

  التعريفووثائق التفويض  تقديم .6

تُقّدم أسماء المندوبين عن األعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين وأسماء مراقبي األعضاء المنتسبين والمدعوين من 

لية الحكومية وغير الحكومية إلى األمين العام، إذا أمكن، قبل خمسة عشر ممثلي األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدو

 .(( من النظام الداخلي للجمعية العامة1)12المادة )دورة الجمعية العامة  افتتاحعلى األقل من  ايوم  

إلى  الدولة المعنيةواألعضاء المشاركين الصادرة عن السلطة المختصة في  الفاعلينتَُسلَّم وثائق تفويض مندوبي األعضاء 

( من النظام الداخلي للجمعية 2)12دورة الجمعية العامة )المادة  افتتاحقبل يوٍم واحد على األقل من  األمين العام، إذا أمكن

 العامة(. 

سلطة وتجدر اإلشارة إلى أنه ومنذ الدورة العاشرة للجمعية العامة، وحدها الرسائل أو الفاكسات الرسمية التي تحمل توقيع ال

إلى أنّه ومنذ الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة، ال تعتبر صالحة  االنتباهالمختصة تعتبر وثائق تفويض صالحة. ونلفت 

سوى وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، وزراء الخارجية أو الوزراء المسؤولين عن السياحة في 

ذلك، ال تُقبل وثائق التفويض ما لم تُكتب بإحدى لغات عمل الجمعية العامة أو ما لم تُرفق . إلى وازيهمالدولة المعنية أو من ي

 بالترجمة المالئمة. والرجاء الرجوع إلى نموذج كتاب التفويض )المرفق األّول(.

الحكومية وغير وتُقدَّم إلى األمين العام أوراق التعريف الخاصة بمراقبي األعضاء المنتسبين وممثلي المنظمات الدولية 

( من 3)12دورة الجمعية العامة )المادة  افتتاحقبل يوٍم واحد على األقل من  المدعوين بصفة مراقبين، إذا أمكنالحكومية 

  النظام الداخلي للجمعية العامة(.

وثائق عن نسخة إلكترونية ممسوحة على تسهيل عمل لجنة وثائق التفويض، يُرجى من الوفود التفّضل بإرسال  اوحرص  

)مسؤولة  جانا ياكوفليفاإلى السيدة  البريد اإللكتروني بواسطةعلى األقل  االتفويض الخاصة بها قبل خمسة عشر يوم  

 الوصولسخ األصلية عند تقديم الن ا. ويُرجى من الوفود أيض  unwto.orgzyakovleva@التشريفات( على العنوان التالي: 

 .االتعريف الخاصة به شارات استالمقبل  تشنغدوإلى 

 التوكيلإجراءات  .7

من جانب أحد  بصفة استثنائية في حال عدم تمّكن أحد األعضاء الفاعلين من المشاركة في الجمعية العامة، يمكن تمثيله

فاكس موقّع من السلطة المختصة يُعيَّن بموجبه الفرد  أعضاء وفد دولٍة أخرى، على أن يسلّم الوفد المعني رسالة رسمية أو

. والجدير بالذكر أنّه وما لم تُحدَّد االقتضاءالذي سيتولّى التمثيل ويُعطى صالحية التصويت بالنيابة عن الوفد الغائب، عند 

صالحيات لإلدالء بصوته البنود التي تُمنح في إطارها صالحية التصويت بشكٍل واضح، يُفهم أّن المندوب يتمتع بكامل ال

 عن الحكومة التي يمثلها بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األعمال.

الذي ينص على ما  [(XX)633]في دورتها العشرين القرار  اعتمدتعالوة  على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العامة 

 يلي في ما يتعلق بتفويض التمثيل:

له  اخطي   فقط، على أن تُقّدم الدولة المانحة للتفويض تعليال   استثنائيةروٍف يمكن منح تفويض التمثيل في ظ (أ )

 بحسب األصول؛

 تقوم لجنة وثائق التفويض بالتحقّق من صحة هذا التعليل؛  (ب )

mailto:omt@unwto.org
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 يجوز منح تفويض تمثيٍل واحد فقط لمندوٍب يمثل دولة أخرى؛ (ج )

 ال يجوز منح تفويض تمثيل لرئيس وفد دولة أخرى؛ (د )

اتفويض ال يكونُ و (ه )  الجمعية العامة.دورة  انعقادطوال فترة  تمثيل صالح 

 

 ما يلي:  ((XXI)649)القرار  2015والعشرين في مديين، كولومبيا،  الحاديةقّررت الجمعية العامة، خالل دورتها 

 
 وثائق التفويض التي تنتهك مبدأ سّرية التصويت هي وثائق غير صالحة؛ التفويض أنّ  وثائق)ا( تعتبر لجنة  

( عند صدور تقرير لجنة وثائق التفويض، ال يُنظَر في أّي وثائق أو خطابات تفويض إضافية من قبل اللجنة )ب

 باستثناء: 

 لوثائق ندما تكون اللجنة نفسها قد دعت العضو الفاعل أو المشارك المعني إلى تسوية الوضع القانونيّ ع -   

 ؛هالخاصة ب التوكيلأو  التفويض

القبول بوثائق تفويضها من قبل اللجنة، ممثل للقسم المتبقي من الدورة ألسباب  ولة ما، تمّ عندما ال يكون لد -

وجود ظروف  مشروحة خطي ا وحسب األصول من قبل الدولة التي تمنح التفويض؛ في هذه الحالة، تقيّم اللجنة

 ر التفويض؛استثنائية تبرّ 

 
 

 وثائق وخطابات التفويض منسجمة مع القواعد المرعية.  يتولّى رؤساء اللجان اإلقليمية التحقّق من أنّ )ج( 

 
  .الثانيوالرجاء العودة إلى نموذج وثائق التفويض الخاصة بالتمثيل )نموذج الوكالة( في المرفق 

 ترتيبات الجلوس .8

الذي يستضيف  بالعضو ا، وبدء  اإلنكليزيةيتم توزيع مقاعد الوفود في االجتماعات العامة بحسب الترتيب األبجدي في اللغة 

 دورة الجمعية العامة.

  النقاش العام .9

إّن النقاش العام للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية سيشّكُل متابعة  الجتماع الجزء الرفيع 

السياحة وأهداف أيلول/سبتمبر. وسيرّكُز على موضوع: " 13في  العامة المستوى/الوزاري الذي سيسبق انعقاد الجمعية

   ".2030الرحلة إلى عام  –التنمية المستدامة 

http://lmd.unwto.org/ar/event/general-تتوفر التوجيهات المتصلة بالمشاركة في النقاش العام على الموقع التالي: 
session-second-twenty-assembly 

 آب/أغسطس 31بحلول  بريد إلكتروني إلى األمانةإرسال  خالل النقاش العام الحديثيُرجى من الوفود الراغبة في تناول 

(nwto.orgzyakovleva@uتذكر فيه ،) النقاش العام" في خانة الموضوع. عبارة" 

ستضع األمانة قائمة بأسماء المتحدثين لكي يتّم تنظيم النقاش بأفضل طريقٍة ممكنة. بالنظر إلى ضيق الوقت، يُرجى أن 

 دقائق كحد أقصى لكل رئيس وفد. ثالثتقتصر الكلمات على 

 دقيقة على األقل من موعد تناولهم الحديث. 30خٍة عن كلماتهم قبل يُطلب من المتحدثين تزويد األمانة بنس

 

 

 اإلعالم .11

، وذلك على لي زياوليانغ ةالراغبة في تغطية دورة الجمعية العامة التواصل مع السيد صينيةاليتعيّن على وسائل اإلعالم 

 .nwenban@cnta.gov.cnxiالعنوان اإللكتروني التالي: 

 االتصاالتبرنامج الراغبة في تغطية دورة الجمعية العامة، فيتعيّن عليها التواصل مع  الدوليةأما بالنسبة لوسائل اإلعالم 

 .comm@unwto.orgعلى العنوان اإللكتروني التالي:  في منظمة السياحة العالمية

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
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  الدخولإجراءات  .11

 المشاركون الذين ال يحتاجون تأشيرة دخول

دون تأشيرة من ن جوازات سفر مناسبة دخول الصين يحملو نيذية، يجوز لمواطني بعض البلدان الفاقات الثنائا لالتّ وفق  

 جنبيةاألالبلدان و الشعبية الصين جمهورية )قائمة االتفاقات بشأن اإلعفاء المتبادل من التأشيرة بين

http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/P020140328398504621618.pdf). 

 
 مرافئ عبردون تأشيرة من يجوز لمواطني سنغافورة وبروناي واليابان الذين يحملون جوازات سفر عادية دخول الصين 

األعمال أو العبور، ب القيامإلى الصين للسياحة أو زيارة العائلة أو  يكونوا قادمينشريطة أن  ،نبمفتوحة لألجاالالدخول 

خاّصة  صالحة دائمةلألجانب الذين يحملون بطاقة إقامة  يجوزُ و. ايوم   15عن  زيدُ تال  لمّدةٍ  ويعتزمون البقاء في الصين

دون من دخول الصين  ،جانب في جمهورية الصين الشعبيةإقامة لألأو تصريح  ،في جمهورية الصين الشعبية باألجانب

 دون تأشيرة.من جال األعمال في أبيك دخول الصين لألجانب الذين يحملون بطاقة سفر ر يجوزُ و. تأشيرة

 المشاركون الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول

على ية، أخذ جواز سفرهم األصلي )دخول األراضي الصينيجب على المشاركين، من أجل التمّكن من وبالنسبة لآلخرين، 

 .صينيةلتقديم طلب للحصول على تأشيرة  ،صينية( إلى أقرب سفارة أاّل تقّل مّدة صالحيته عن ستّة أشهر
 

 
 لمزيٍد من المعلومات حول تأشيرات الدخول، يُرجى االطاّلع على المراجع التالية: 

 

  :الشؤون القنصلية الصينيةhttp://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/t1095035.shtml 

 مركز خدمة طلبات تأشيرات الدخول الصينية :http://www.visaforchina.org  

  للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظَّمة السياحة العالمية: الموقع االلكتروني الخاّص بالبلد المستضيف

www.unwtoga22.org 
 

 

ا توجيه األسئلة اإلضافية حول تأشيرات الدخول إلى  ، مسؤولة التشريفات في منظّمة السياحة جانا ياكوفليفاالسيدة يمكن أيض 

 .zyakovleva@unwto.org العنوان التالي:على  العالمية،

 

 الشراكة فرص .12

 فرص الشراكة متوفّرة في الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظَّمة السياحة العالمية. 

 لمزيٍد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/partnership_br_web_0.pdf 

 

 المشاركين صفة .13

 21بتاريخ  ألمم المتحدةالوكاالت المتخصصة التابعة ل وحصانات امتيازات اتفاقيةتنطبق  في ما يتعلق بالجمعية العامة،

والحصانات المنصوص  باالمتيازات. ويحق لممثلي الدول األعضاء التمتّع XVIIIومرفقها  1947 نوفمبر/تشرين الثاني

 .التفاقيةامن  خامسةالفي المادة  عليها

 الصينولكافة المشاركين واألشخاص الذين يزاولون وظائف ذات صلة بالجمعية العامة الحق في الدخول والخروج من 

. وسوف تتخذ شكٍل مستقلب باالجتماعمهامهم المتعلقة  لكي يمارسوادون معوقات، ولهم أن يتمتعوا بالتسهيالت الضرورية 

 امن قبل المنظمة أيّ   المدعوينر الالزمة لتسهيل وصول ومغادرة وإقامة المشاركين التدابي الصين الشعبيةحكومة جمهورية 

 .تأخيرتأشيرات الدخول الالزمة دون  درصتُ كانت جنسيتهم. وس

mailto:omt@unwto.org
http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/P020140328398504621618.pdf
http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/P020140328398504621618.pdf
http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/t1095035.shtml
http://www.visaforchina.org/
http://www.unwtoga22.org/
http://www.unwtoga22.org/
mailto:zyakovleva@unwto.org
https://wx.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxcheckurl?requrl=http%3A%2F%2Fcf.cdn.unwto.org%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fpdf%2Fpartnership_br_web_0.pdf&skey=%40crypt_902f7e8e_6c2ed1c069c0532846bfe1372a3ac0d1&deviceid=e571920501946152&pass_ticket=QxNyC%252B2c%252B%252F2NuYs6vzCUgPALuKp5Ts%252BYAthpgNzOjAnSUHmcW8j7xjxwOMRjgP0z&opcode=2&scene=1&username=@9c5b3c19c82bfd3bbb9ced7240a0f2f4
https://wx.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxcheckurl?requrl=http%3A%2F%2Fcf.cdn.unwto.org%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fpdf%2Fpartnership_br_web_0.pdf&skey=%40crypt_902f7e8e_6c2ed1c069c0532846bfe1372a3ac0d1&deviceid=e571920501946152&pass_ticket=QxNyC%252B2c%252B%252F2NuYs6vzCUgPALuKp5Ts%252BYAthpgNzOjAnSUHmcW8j7xjxwOMRjgP0z&opcode=2&scene=1&username=@9c5b3c19c82bfd3bbb9ced7240a0f2f4
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 معلومات حول النقل .14

 . مطار تشنغدو شوانغليو الدولي للوصول والمغادرةن لحضور دورة الجمعية العامة باختيار ويُنَصُح المشاركون المدعو
 

تشّغلها شركات  كمعّدل وسطي، سبوعأ ية بدون توقف كلّ رحلة جوية محلّ  2368ر مطار تشنغدو شوانغليو الدولى يوفّ 

 ،كي ايروالالجوية، وخطوط التبت  الجوية،تشنغدو خطوط و الجوية،سيتشوان وخطوط  الطيران الصيني، الطيران التالية:

 .يةالصين يةجنوبالطيران ال خطوطو الجوية، شنتشنخطوط و وخطوط الطيران الشرقية الصينية،
 

وللمزيد من المعلومات حول النقل، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالبلد المضيف على الرابط التالي: 

wtoga22.orgwww.un 
 

 

 والنقل اتفي المطار ستقبالاال .15

من مطار  2والمحطة  1المحطة  بتجهيز مكاتب استقبال منفصلة للمشاركين في الصين الشعبيةجمهورية  ةستقوم حكوم

. وسيعمل الموظفون المختصون في هذه المكاتب على تقديم المعلومات للمشاركين وتوفير تشنغدو شوانغليو الدولي

 المساعدة الالزمة لهم إلتمام إجراءات الدخول. 

مطار من  ،2017/سبتمبر أيلول 17و 10 بين الوصول والمغادرةين عند تأمين النقل المجاني للمندوب إلى ذلك، سيتم

 وإلى من النقلتؤمن خدمة  .اساعة تقريب  نصف تستغرق عملية النقل نحو  .الرئيسيةإلى الفنادق  الدولي وانغليوشتشنغدو 

 . فقط المذكرة هذه في المذكورة الفنادق

 وحفل الختام، فل االفتتاححضور لح الُمشار إليهامن الفنادق  قلن لةحاف أمينا بتأيض   المضيف البلد سلطاتوستقوم 

 والزيارات التقنية. ،االجتماعية فعالياتوال

  اإلقامة .16

يُنَصُح المشاركون لطف ا بإجراء حجوزاتهم مباشرة  مع الفنادق خاصة للمشاركين.  االمذكورة أدناه أسعار   تشنغدوتقّدم فنادق 

 جدول أدناه. على النحو الُمشار إليه في ال

. وبعد هذا التاريخ، ال يمكن ضمان 2117آب/أغسطس  21سيتّم حجز الغرف للمشاركين في الفنادق المعتمدة رسمي ا لغاية 

 توافرها.

ر . الفطور والضريبة ورسوم الخدمةتشمل التسعيرة وجبة ، بالدوالر األميركي. والصين، تشنغدوجميع الغرف في  تُسعَّ

 .االئتمان، بيد أنّه من المحبّذ الدفع بواسطة بطاقات الحواالت المصرفية قيُقبل بالدفع عن طريو

 نوع الغرفة الفندق

 
بالدوالر  كلفة الليلة الواحدة

 األميركي
 

 

 حجز الغرفة

 انتركونتيننتال

 نجوم 5
 

ww.ihg.com/intercontinental/hotels/gbw
/en/chengdu/ctuha/hoteldetail# 

 
 على الخريطة( B)الحرف 

  د.أ.  173    فرديةغرفة 
 السي د جيريمي يان

 2354- 9999 8538 28 86+ هاتف: 
-Jeremy.yan@ihgبريد الكتروني: 

etghotels.com 
 
 الحجز رابط

 

 د.أ.  190   فة مزدوجةغر

 د.أ.  321     جناح

 د.أ.  485    جناح تنفيذي

  

mailto:omt@unwto.org
http://www.unwtoga22.org/
http://www.unwtoga22.org/
http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/chengdu/ctuha/hoteldetail
http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/chengdu/ctuha/hoteldetail
http://www.ihg.com/hotels/us/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=UN1&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sDD&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505
http://www.ihg.com/hotels/us/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=UN1&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sDD&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505


A/22/Note Inf.1 rev.1 

 

 

صصة تابعة لألمم المتحدة وكالة متخ -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
8 

 هوليداي إن 

 نجوم  4
 

els/gb/en/rwww.ihg.com/holidayinn/hot
eservation#scmisc=header_ic 

 
 على الخريطة( C)الحرف 

 لي ألفين السي د د.أ.  100     فرديةغرفة 
 2546- 9999 8538 28 86 هاتف: 

-Alvin.li@ihgبريد الكتروني: 
etghotels.com 

 
 الحجز رابط

 أ. د. 106     غرفة مزدوجة 

     د. أ.  121 غرفة فردية تنفيذية

 د.أ. 182 جناح تنفيذي

 فندق قان جي
 نجوم 3

 
www.huazhu.com 

 
 على الخريطة( E)الحرف 

 د.أ.  63    فرديةغرفة 
 مو شويرونغ السي دة

 0-8111 6203 28 86 : هاتف
 :الكتروني بريد

moushuirong@huazhu.com 
 
 الحجز رابط

 

  د.أ.  69     مزدوجةغرفة 

 خريطة تُظِهر مواقع الفنادق

  

  لغات العمل .17

وثائق دورة الجمعية العامة باللغات التالية: العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية. كما أّن الترجمة تتوفر 

 جلسات العامة.الن الترجمة الفورية باللغة الصينية خالل مَّ عالوة  على ذلك، ستُؤ المذكورة. الخمس الفورية متاحة باللغات

mailto:omt@unwto.org
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation#scmisc=header_ic
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation#scmisc=header_ic
http://www.ihg.com/hotels/us/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=UN1&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sDD&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505
http://www.ihg.com/hotels/us/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qGrpCd=UN1&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sDD&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505
http://www.huazhu.com/
http://www.huazhu.com/
mailto:moushuirong@huazhu.com
https://en.huazhu.com/
https://en.huazhu.com/
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 العمل وثائق .18

في مكان  العمل وثائق من مطبوعةلن توَزع نسخ  إلى أنه نتباهإلا ىرجياألمم المتحدة لحماية البيئة،  بسياسة منظومة عمال  

. وسيتم نشر الوثائق على إحضار نسٍخ عن الوثائق التي يحتاجون إليهاالكرام يُرجى من المندوبين . وعليه، االجتماع

كما سيُصار إلى  ،session-second-twenty-assembly-http://lmd.unwto.org/ar/event/generalتالي: الرابط ال

 .إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى المندوبين

 

 قائمة المشاركين .19

لجميع المشاركين المسّجلين، وباإلمكان اإلّطالع على هذه القائمة لدى  ام إرسال قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين مسبق  سيت

 الدورة.  انعقادفي مقر  االستعالماتمكتب 

على الموقع دورة الجمعية العامة. كما سيتّم نشرها  ختتامافترٍة وجيزة من وستُرسل للمشاركين قائمة المشاركين النهائية بعد 

 اإللكتروني لمنظمة السياحة العالمية.

 

 

  النشرة اليومية للجمعية .21

تُلّخص في كلِّ عدٍد منها وقائع  .www.unwto.orgإلكترونية على الموقع فر النشرة اليومية للجمعية بصيغة ستتو

لمقّررات ذات الصلة، باإلضافة إلى قائمة االجتماعات والفعاليات التي ستنعقد االجتماعات التي ُعقَِدت في اليوم السابق وا

 خالل اليوم وأبرز البنود التي ستتناولها. 

  سياحيمسابقة منظمة السياحة العالمية ألفضل شريط فيديو  .21

الترويجية للبلدان، وذلك األفالم  جوائز ألهمالتي تنظمها منظمة السياحة العالمية  مسابقة أفضل شريط فيديو سياحيتمنح 

دة في التسويق للمقاصد السياحية.  اعتراف ا بأهمية وسائط اإلعالم المتعدِّ

 

ة عن أفضل سبعة أفالم ل الدورة الثانية والعشرين يُعلَن خالل في النسخة الثانية من مسابقة منظّمة السياحة لجمعية العامَّ

 ليم في منظمة السياحة العالمية، إضافة  إلى "جائزة خيار الجمهور"(.)واحد من كل إقالعالمية ألفضل شريط فيديو سياحي 

 

  .2017 يونيو/حزيران نهايةتُرَسل تفاصيل المسابقة مباشرة  إلى كافة الدول األعضاء في 

 

 

  اإلنترنتمركز األعمال وصالة  .22

. خدمات السكريتاريا بشانلخاصة للحصول على دعم يُطلَب من المشاركين في دورة الجمعية العامة أن يقوموا بترتيباتهم ا

 وسيتّم تقديم مراكز لألعمال في مكان انعقاد الدورة وفي الفنادق.  

الدورة. ويُتاح استخدام أجهزة  انعقادإلى ذلك، سيتّم تخصيص صالة للمندوبين تتوفر فيها خدمات اإلنترنت في مقر 

 لواصلين".الكمبيوتر على أساس قاعدة "األولوية ألّول ا

 

  

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://www.unwto.org/


A/22/Note Inf.1 rev.1 

 

 

صصة تابعة لألمم المتحدة وكالة متخ -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
10 

 مفيدةعلومات م .23

 معلومات عن البلد 

 

 جمهورية الصين الشعبية :إسم البلد

 بيجين العاصمة:

 تشنغدو وغيرها ،نانجينغ ،هانغتشو، تشونغتشينغ ،تيانجين ،شنتشن ،وانغتشوي، غشانغهابيجين،  المدن الرئيسية:

 مليار  1.4 عدد السك ان:

 معتدل إلى مداري  المناخ:

 جمهوري اشتراكي شكل الحكم:

 لدينحرية ا :الديانة

 الصينية اللغة:

 شي جين بينغرئيس الدولة: 

 لي جينزاو رئيس إدارة السياحة الوطنية الصينية:

 

 على ارتفاع ،غرب حوض سيتشوان ،الروافد الوسطى لنهر مينجيانغ علىتقع في جنوب غرب الصين  تشنغدو: عن

سيتشوان، وهي  قطاعتشنغدو هي عاصمة . ('E. 102°54'-104°53'; N. 30°05'-31°26)م  5364و 387 يتراوح بين

 عالية التقنية للتنمية الصناعيةومنطقة  مقاطعةو اإقليم   20تدير المدن المركزية الوطنية للصين.  واحدة منومدينة قطاعية 

 .تحت اإلدارة المباشرة لحكومة بلدية تشنغدو ،ومنطقة تيانفو الجديدة
 

اكيلومت 14300تبلغ مساحة المناطق الحضرية  ا مربّع  يعوُد مليون نسمة.  16انها الدائمين أكثر من ، ويبلغ عدد سكّ ر 

بمعالم من  تزخُر المدينة"أرض الوفرة" منذ العصور القديمة. بـ ُعِرفَتسنة، وقد  2300إلى أكثر من تاريخ المدينة 

عن  ل الباندا العمالقة، فضال  موائو ،مثل جبل تشينغتشنغ، ونظام الري دوجيانغيان ،ثقافي العالميالو طبيعيال تراثال

ا  40أكثر من  آثار وبالقّش، مسقوف الدوفو وكوخ مثل معبد ووهو،  ،(AAAA)الدرجة المتميّزة مصنّف ا ضمن موقع 

وقد نالت لقب "مدينة في الصين، شهيرة تاريخية وثقافية  دينةٍ كم المعالم المتميّزةالعديد من ب بالتالي ع المدينةتتمتّ  .جينشا

السياحة  وإدارةمنظمة السياحة العالمية من قبل اليونكسو، و"أفضل مدينة سياحية في الصين" من قبل  ّوق الطعام"فّن تذ

 . الوطنية الصينية

اة بالين الرنمينبيعملة الصين هي العملة المحلية وأسعار الصرف:   بات ،2017 مايو/أيار. بحلول شهر (CNY)، الُمسمَّ

توجد أوراق نقدية  ين. 7،66ين، في حين يساوي اليورو الواحد حوالى  6،88ي الواحد يساوي نحو الدوالر األميرك

ين،  1ين(. وتوجد قطع معدنية بقيمة  0.10جياو )جياو واحد يساوي  5و 1ين، و 100، و50، 20، 10، 5، 1بقيمة 

 ين(.  0.01فين )فين واحد يساوي  5و 1جياو، و 5و 1و

 دام بطاقات االئتمان في معظم الفنادق والمتاجر والمطاعم. يمكن استخ    

في معظم المصارف أو الفنادق الصينية لدى تقديم إثبات  الشيكات السياحيةيمكن صرف العمالت وصرف العمالت: 

 عن الهوية. 

 وقدهار، درجة مئوية خالل الن 29-25سبتمبر إلى أيلول/درجات الحرارة في تشنغدو في  يمكن أن تصلالمناخ: 

 .ليال  درجة مئوية  19-17تنخفض إلى 

 قواعد اللباس

رتداء زي غير رسمي )ال حاجة لربطة العنق للرجال(. والجدير بالذكر يوصى باللمشاركة في جلسات الجمعية العامة: 

 مكيّفة. االجتماعاتأن قاعات 

األكمام وربطات عنق للرجال، وبزي قمصان طويلة  بارتداءالمسائية: يوصى  االجتماعيةللمشاركة في الفعاليات 

 رسمي للنساء.
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 واللغة االنكليزية محكية على نطاٍق واسع بين الشباب. اللغة الصينية هي اللغة الرسمية في الصين.  اللغة الرسمية:

ساعات عن توقيت غرينتش  سبعب في الصين سبتمبر/أيلول التوقيت الرسمي في قدميت :تشنغدوالتوقيت المحلي في 

(GMT+7.) 

تأخذ المنافذ مقابس مسّطحة برأَسين أو ثالثة  .هرتز 50فولت و 220 الصينفي يبلغ التيار الكهربائي  الكهرباء:

 رؤوس في معظم الفنادق. 

 

                      
 

 .الصينال يُطلب من المسافرين الخضوع ألي لُقاح لدخول  الشروط الصحية وتدابير الوقاية:

المشاركون بالحصول على تأمين على السفر والصحة قبل مغادرة بلدانهم، إذ أّن الجهة المضيفة ال  قد يرغب التأمين:

 يتعّرضون له في خالل المؤتمر.قد للمشاركين وال تتحّمل مسؤولية أي حادث  تغطّي أي تأمين

 SIMد شراء بطاقات وعنمحلية.  SIMشراء بطاقة و الصين هواتفهم الخلوية إلىيمكن للمشاركين إحضار  الهواتف:

متاحة في  واالستئجارالمحلية، يُطلب منهم تسجيل معلوماتهم الشخصية. إلى ذلك، إن خدمات التجوال )الرومينغ( 

 .الصين

  الصينب االتصالرمز  (86)
 تشنغدورمز منطقة  (28)
 بيجينرمز منطقة  (10)

  المحلية االتصاالترموز  (0)
  الصينن الدولية م االتصاالترموز  (00)

 

 اإلكراميات اختيارية في الصين. وال شرط إلعطاء اإلكراميات.  اإلكراميات والضرائب: 

اف اآللي:  على سلفة نقدية  أن يحصلوا اي  يمكن للمسافرين الذين يحملون بطاقات ائتمان ُمعتَرف بها دولأجهزة الصرَّ

اف اآللي. يبالعملة المحل  ة من أجهزة الصرَّ

ا ح المكاتب الحكومية أبوابها من الساعة تفتدوام العمل:  )مع استراحة الغداء  الخامسة مساء  إلى الساعة التاسعة صباح 

تفتح المصارف أبوابها من ع. ام األسبوع، وتغلق أبوابها في عطلة نهاية األسبوأيّ  خالللمدة ساعة واحدة عند الظهر( 

االساعة  اومن الساعة  ،أيام األسبوع خالل الخامسة مساء  إلى الساعة  التاسعة صباح  الرابعة إلى الساعة  التاسعة صباح 

من  أبوابهامكاتب البريد تفتح أيام العطل الرسمية. وقد يكون لدى البنوك المختلفة ساعات عمل مختلفة.  خالل بعد الظهر

المرضى مستشفيات ال تستقبلمن االثنين إلى األحد.  ،مساء   الخامسة إلى الساعةا صباح   التاسعة والنصفالساعة 

. تفتح الساعةر خدمات الطوارئ على مدار وتوفّ  ،مساء   الخامسةا إلى الساعة صباح   السابعةمن الساعة  نيالخارجي

وتفتح  .الساعةمساء، وتفتح بعضها على مدار  الخامسةالساعة  إلىا صباح   التاسعةمن الساعة أبوابها معظم الصيدليات 

، من اإلثنين إلى األحد. عاشرولغاية ال ااسعة صباح  المحال أبوابها من الت غالبية  ة مساء 

بهذا الرقم للحصول على المساعدة في الحاالت  االتصال. يتم 110هو  تشنغدورقم الطوارئ الموّحد في  أرقام الطوارئ:

 .واالجتماعيالمتعلقة باألمن والسالمة وحاالت الطوارئ والكوارث ولطلب الدعم النفسي 
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ل المرفق يضالتفو كتاب نموذج: األو 
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  ...ن ة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي ستعقد مثانيال
 
 

 (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.  العترافاتجدر 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 ية عشرة للجمعية العامة، ال تُعتَبَر صالحة إاّل وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو يُرجى التنبّه إلى أنّه منذ الدورة الثان  

ا . إسبانيا لدى المعتمدين الدول سفراءوزراء الخارجية أو الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدولة المعنية أو من يوازيهم، و تجدُر اإلشارة أيض 

التي تنتهك مبدأ سّرية التصويت هي وثائق غير  وثائق التفويض أو الوكاالت، تعتبر لجنة وثائق التفويض أّن (XXI) 649ر إلى أنّه وفق ا للقرا

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

نموذج الرسالة المرجعية
5

 

 

 6ورقة ذات ترويسة رسمية

 
 نموذج الوكالة( -وثائق التفويض )للتمثيل

 

والعشرين للجمعية ة 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 بصوتهولعضو الفاعل( ا 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  اموقّع   اأو فاكس   ارسمي   خطاب اأن يسلّم الوفد المعني على 

 . االقتضاءبالنيابة عن الوفد الغائب، عند 
5
أو الفاكسات الرسمية التي تحمل توقيع السلطة المختصة.  بالرسائل إاّل  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.
6
 بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي. 
7
ة العامة، ال تُعتَبَر صالحة إاّل وثائق التفويض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو يُرجى التنبّه إلى أنّه منذ الدورة الثانية عشرة للجمعي 

 . إسبانيا لدى المعتمدين الدول سفراءوزراء الخارجية أو الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدولة المعنية أو من يوازيهم، و
8
ي ظروٍف استثنائية فقط، على أن تُقّدم الدولة المانحة للتفويض تعليال  خطي ا له بحسب ، )أ( يمكن منح تفويض التمثيل ف(XX)633عمال  بالقرار  

 األصول؛ )ب( وتقوم لجنة وثائق التفويض بالتحقّق من صحة هذا التعليل.
9
مثيل لرئيس وفد دولة ، )ج( يجوز منح تفويض تمثيٍل واحد فقط لمندوٍب يمثل دولة أخرى؛ )د( وال يجوز منح تفويض ت(XX)633 بالقرار عمال   

 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 

ا إلى أنّه وفق ا للقرار تجدُر اإلش بصوته باألصالة عن الحكومة التي يمثلها بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األعمال. ، تعتبر (XXI) 649ارة أيض 

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