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 االجتماعات انعقادومواعید مكان  .1

 
إلى أعضاء منظمة السیاحة العالمیة، ستعقد الجمعیة   2021تشرین األول/أكتوبر    22لمذكرة التي أُرسلت في  ا  عطفا على

الفترة  العامة   في  والعشرین  الرابعة  دورتھا  العالمیة  السیاحة  الثاني/نوفمبر   30لمنظمة  األول/دیسمبر   3  –تشرین  كانون 
 إسبانیا، في فندق ومركز مؤتمرات مدرید ماریوت أودیتوریوم.  في مدرید، 2021

Hotel and Convention Center )Madrid Marriott AuditoriumHotel   
 
 
 جنة المنظمةللاب االتصال عناوین  .2
 

 المضیف  البلد التنسیق في منظمة السیاحة العالمیة التنسیق في
Ms. Zhanna Yakovleva 
Chief of Cabinet 
Office of the Secretary-General  
Tel.: +34 91 567 8100 
E-mail: cose@unwto.org  
 
Ms. Yolanda Sansegundo 
Conference Services Specialist 
Conference Services  
Tel.: +34 91 567 8188 
E-mail: ysansegundo@unwto.org 
 assembly@unwto.org 
 

Sr. Javier Fernández González 
Subdirector General de Cooperación y 
Competitividad Turística. 
Secretaría de Estado de Turismo 
Tel.:+34 91 732 6456 
Correo electrónico: 
asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 
 
Sra.: Teresa Gancedo Nieto 
Jefa de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría de Estado de Turismo 
Tel.: +34 91 732 6503 
Correo electrónico: mtgancedo@mincotur.es 
asambleaOMTmadrid@mincotur.es 

 
 
 
 لألعضاء المنتسبین في منظمة السیاحة العالمیة واألربعون الثالثةالجلسة العامة   .3
 

العامة   الجلسة  المنظمة  الثالثةتعقد  في  المنتسبین  الثاني/نوفمبر  30في   واألربعون لألعضاء  نشاط رسمي تشرین  كأول   ،
لألعضاء المنتسبین، فھي بمثابة المكان المثالي لألعضاء المنتسبین    اجتماع إداريللجمعیة العامة. وتعد الجلسة العامة أھم  

 . مناقشة برنامج العمل السنويتبادل التجارب ول

المنتسبینستُعقد  و لألعضاء  العامة  العام  الجلسة  العامة،    ھذا  الجمعیة  إطار  فرصة ی  ما سوففي  المنتسبین  لألعضاء  تیح 
جنبا منظمة  الواألنشطة ذات الصلة، والمساھمة في برنامج عمل    الوقائعالمشاركة في دورات الجمعیة العامة وغیرھا من  

مع ممثلین رفیعي المستوى من القطاع العام لمناقشة قضایا التعاون عقد اجتماعات ثنائیة  والدول األعضاء،    إلى جنب مع
 .على النشاط العام لمنظمة السیاحة العالمیة واإلطالعبین القطاعین العام والخاص، 

 :ذات األولویة التالیة المواضیعوبھذه المناسبة، سیركز جدول أعمال الجلسة العامة لألعضاء المنتسبین على 

 ؛السیاحة مشتركة بین األعضاء المنتسبین من أجل إنعاشإجراءات  •

https://www.marriott.com/hotels/travel/madad-madrid-marriott-auditorium-hotel-and-conference-center/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDIyOTQ0Ni03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
mailto:cose@unwto.org
mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:assembly@unwto.org
mailto:asambleaOMTmadrid@mincotur.es
mailto:asambleaOMTmadrid@mincotur.es
mailto:mtgancedo@mincotur.es
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 ؛ 2023-2022ومقترحات برنامج العمل للفترة   2021استعراض برنامج عمل  •

 للعضویة باإلنتساب.اإلطار القانوني المنقح  إقرار •

لألعضاء المنتسبین. لذلك، ستتاح  إضافة إلى ذلك، ستعقد الجلسة العامة الثالثة واألربعون قبل انتخاب مجلس اإلدارة الجدید  
و للتواصل  مثالیة  فرصة  ترشیحاتھم  سیقدمون  الذین  المنتسبین  مرحلة للألعضاء  من  قلیلة  أیام  قبل  لترشیحاتھم  لترویج 

 التصویت. 
 am@unwto.orgاألعضاء المنتسبین: بدائرة  لمزید من المعلومات، یرجى االتصال 

 
 
 " اإلبتكار والتعلیم والتنمیة الریفیة حول "البناء للمستقبل: جلسة موضوعیة .4
 

األول/دیسمبر  2في   الجلسة  كانون  ستركز  الریفیة":  الموضوعیة،  والتنمیة  والتعلیم  اإلبتكار  للمستقبل:  كیفیة    "البناء  على 
 لتحریك اإلنتعاش على نحو شامل السیاسات  والتعلیم و  والشركات الصغرى والصغیرة والمتوسطة  الرقمنةتسخیر مساھمة  

 الركب. یتخلف عنعدم ترك أي شخص لو ،من خالل السیاحة
 

والمتوسطة -أوال الصغیرة  للشركات  الرقمي  للمستقبل  العالمیة  السیاحة  منظمة  برنامج  أنشئ   إطالق  الذي 
االقتصادي لقطاع السیاحة من خالل دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات   لتسریع اإلنتعاش

الناشئة في مجال تكنولوجیا السفر والتنقل، بغیة إطالق التكنولوجیا الرقمیة من أجل إیجاد فرص العمل 
كوفید  بعد  السیاحیة  القیم  حلقات سلسلة  بین  القائمة  للروابط  المستقبل  في  المرونة  ویرمي  .  19-وتعزیز 

 .2024ملیون شركة صغیرة ومتوسطة بحلول  20مج إلى رقمنة البرنا
 

القادمة  استئناف -ثانیا لألجیال  والتعلیم  االبتكار  خالل  من  یمكن  السیاحة  كیف  على  الجلسة  ھذه  تركز   :
  الجلسة   وتتضمن  وقدرتھا على المنافسة.  المقاصد مرونة    وأن یدعمالالبتكار والتعلیم أن یعززا الشمول  

مسابقة منظمة السیاحة العالمیة   فيالشركات الناشئة األربع الفائزة    خاللھا  تعرض  ت معینةدراسات حاال
أفكارھا  و المنظمة  في  أعضاء  دول  األعمالحول  أربع  ریادة  الریفیة،    تأثیر  المجتمعات  تقدیم    مععلى 

 في المستقبل. وللمقاصد لرواد األعمال  نظرات ثاقبة وملھمة
 

للطالب   -ثالثا العالمي  العالمیة  السیاحة  الشباب وأقطاب 2021دوري منظمة  أن  الجلسة كیف  : تعرض ھذه 
المستقبل في قطاع السیاحة یمثلون رصیدًا قویًا لدى استحداث حلول مستدامة إلعادة البناء بشكل أفضل، 

السیاحة ومستقبلھ ومستقبلھم في  باإلضافة إلى إعطاء الجمھور نظرة ثاقبة وملھمة ألفكارھم حول قطاع  
للوصول إلى ھذه الجلسة، خاض الطالب الفائزون و.  ، من خالل مداوالت الوزراء حول السیاحةإطاره

للطالب   العالمي  العالمیة  السیاحة  منظمة  "دوري  بین  2021في  أعمارھم  تتراوح  الذین   29و  11"، 
ستدامة وحول كیفیة مواجھة التحدیات المحددة  عاًما، منافسة في الدوري لتقدیم أفضل أفكارھم بشأن اإل

 لھذا الغرض في السنة الجاریة: "التنمیة الریفیة من خالل السیاحة" و "التلوث بالبالستیك".
 

تركز ھذه الجلسة الوزاریة على كیفیة تطویر سیاسات سیاسات تعزیز السیاحة من أجل التنمیة الریفیة:   -رابعا
ل السیاحة بما في ذلك النھج الحكومي الكامل، والتمویل، وتنسیق السیاسات فعالة للتنمیة الریفیة من خال

 الوطنیة / المحلیة والشراكات بین القطاعین العام والخاص.
 

العالمیة:   -خامسا السیاحة  قبل منظمة  السیاحیة من  القرى  أفضل  الرسمي عن  اإلعالن  یتم اإلعالن عن  حفل 
"أفضل القرى السیاحیة من قبل منظمة السیاحة العالمیة"، وذلك في النسخة  القرى المعترف بھا على أنھا  

 األولى من المبادرة (تجریبیة). 
 

 . )aarizmendi@unwto.org( أدایا أریثمنديالسیدة  ، یرجى االتصال بالجلسة لمزید من المعلومات عن 
 
 
 مسابقة منظمة السیاحة العالمیة ألفضل شریط فیدیو سیاحي  .5

الدورة   العامة    والعشرین  الرابعةتجري في  العالمیة ألفضل شریط   الخامسةالمسابقة  للجمعیة  السیاحة  تنظمھا منظمة  التي 
 فیدیو سیاحي.

 
لقد تسارع التحول المستمر نحو الرقمنة، وتغییر  فأھمیة االتصاالت متعددة الوسائط في الواقع الجدید.    19-أثبت وباء كوفید 

استراتیجیات   وتوحید  والمستخدم،  المشاھد  المحمولعادات  تستعد   الھاتف  ذلك،  إلى  باإلضافة  الوباء.  اندالع  منذ  أوالً 
لما فیھ مصلحة باالستفادة من مساھمة السیاحة التي ال مثیل لھا    تزاممع اإللفي جمیع أنحاء العالم الستئناف السیاحة    المقاصد 

 الناس والكوكب. 

mailto:am@unwto.org
mailto:aarizmendi@unwto.org
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 تشمل المسابقة فئتین: 
السیاحة • مرونة  عن  استثنائیة  للسیاحة قصص  اإلنساني  الجانب  أھمیة  توضح  رائعة  أمثلة  عن  الفئة  ھذه  تبحث   :

 التفاؤل ویتیح الفرص للجمیع. الذي یبعث علىیجابي اإلجتماعي إلا  ھاكقطاع وتأثیر
 

العمل  للسیاحة الترویج   • الفیدیو وعقد  لمقاطع  األعضاء  البلدان  ربط  لكیفیة  رائعة  أمثلة  عن  الفئة  ھذه  تبحث   .
لعام   المستدامة  التنمیة  إما بشكل مباشر أو غیر مباشر بخطة  بھا  من خالل اإلشارات   2030الترویجیة الخاصة 

 العالمیة السبعة عشر. إلى واحد أو أكثر من األھداف
 

 لكلتا الفئتین، یتم اختیار فیدیو فائز واحد لكل إقلیم.
 

 لمرونة.ا لتعزیزبشكل أفضل وأقوى  للعودة إلى النمورئیسي  إنعاشالسیاحة كقطاع  لتمركزھذه فرصة 
 

فھم مدعوون إلى تقدیم مقاطع فیدیو في   األعضاء المنتسبونمدعوة إلى تقدیم مقاطع فیدیو لكال الفئتین. أما    الدول األعضاء
 لسیاحة المستدامة".عن االفئة الجدیدة "قصص استثنائیة  

 
 والعشرین للجمعیة العامة.  الرابعةیتم اإلعالن عن الفائزین في مسابقة المنظمة الخامسة ألفضل شریط فیدیو خالل الدورة  

 
 
 المواقع اإللكترونیة الرسمیة .6

یمكن اإلطالع على جمیع الوثائق الرسمیة على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة العالمیة: 
session-fourth-twenty-assembly-t/generalhttps://www.unwto.org/ar/even 

 
االجتماعات، و وأماكن  المضیف،  البلد  مفصلة حول  معلومات  بالدورة  الخاّص  اإللكتروني  الموقع  الجانبیة یوفر  الفعالیات 

 والبرامج االجتماعیة، والنقل، واإلقامة، والجوالت السیاحیة.والخاّصة، والزیارات التقنیة، 
 
 
 اإلعتماد وشارات التسجیل عبر اإلنترنت  .7
 

العامة عبر   الجمعیة  التسجیل لحضور دورة  یوم    اإلنترنتیتم  الثاني/نوفمبر  22في  اإلثنین  حتى  استمارة  تشرین  . وتبقى 
   المشاركة متاحة على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة العالمیة:

session-fourth-twenty-assembly-https://www.unwto.org/ar/event/general 
 

الدخول، والزیارات وتأشیرات   تُجمع على منصة التسجیل اإللكترونیة كل المعلومات الالزمة حول المشاركة في المؤتمر، 
 التقنیة.

 
المشاركین اإلحتفاظ  شارات اإلعتماد  یجري إصدار   للتجییر. وینبغي على  قابلة  أسماء أشخاص محددین، وھي غیر  على 

ھي الوثیقة الوحیدة التي تؤكد اعتماد المشارك في الجمعیة فالشارة    مدرید وھویاتھم على الدوام خالل وجودھم في  بشاراتھم  
 .یمكنھ استخدامھا في مكان الوقائع العامة والتي

 
(مكان   ماریوت  فندق  في  الموجود  التسجیل  مكتب  من  بھم  الخاصة  االعتماد  شارات  على  الحصول  للمشاركین  یمكن 

 اإلجتماع).  
 

 یفتح مكتب التسجیل في األیام التالیة:
 

19:00 - 0010:نوفمبر: تشرین الثاني/ 29اإلثنین،   
19:00 -  08:00الثاني/نوفمبر:  تشرین 30الثالثاء،   

19:00 -  0008:دیسمبر: كانون األول/  1األربعاء،   
19:00 - 0008:كانون األول/دیسمبر:  2الخمیس،   
 14:00 - 09:00كانون األول/دیسمبر:  3الجمعة ، 

 

https://www.unwto.org/ar/event/general-assembly-twenty-fourth-session
https://www.unwto.org/ar/event/general-assembly-twenty-fourth-session
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 االجتماعاتحضور  .8

قیود على التجمعات في كل أنحاء العالم، أبلغ وما یقترن بذلك من  19-نظرا للتطورات المستمرة الطارئة بسبب وباء كوفید 
 .2المضیف ضرورة أن یقتصر الدخول إلى مكان االجتماع على رئیس الوفد زائد 

  
 
 التعریف ووثائق التفویض  تقدیم .9

المنتسبین   األعضاء  مراقبي  وأسماء  المشاركین  واألعضاء  الفاعلین  األعضاء  عن  المندوبین  أسماء  من  تُقدّم  والمدعوین 
ممثلي األمم المتحدة وغیرھا من المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة إلى األمین العام، إذا أمكن، قبل خمسة عشر 

 .)) من النظام الداخلي للجمعیة العامة1(12المادة (دورة الجمعیة العامة  افتتاحعلى األقل من  ایومً 

 

إلى    واألعضاء المشاركین الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة المعنیة  الفاعلینتَُسلَّم وثائق تفویض مندوبي األعضاء  
) من النظام الداخلي للجمعیة 2(12دورة الجمعیة العامة (المادة    افتتاحقبل یوٍم واحد على األقل من    األمین العام، إذا أمكن

 العامة). 

مة وحدھا الرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة  وتجدر اإلشارة إلى أنھ منذ الدورة العاشرة للجمعیة العا
إلى أنّھ منذ الدورة الثانیة عشرة للجمعیة العامة ال تعتبر صالحة سوى    االنتباهلفت  ختصة تعتبر وثائق تفویض صالحة. ویُ الم

التفویض الصادرة عن رؤساء   الخارجیة،  أو  أو الحكومات،    الدول، وثائق  الوزراءوزراء  السیاحة في    أو  المسؤولین عن 
. إلى ذلك، ال تُقبل وثائق التفویض ما لم تُكتب بإحدى لغات عمل الجمعیة العامة أو ما لم تُرفق  وازیھمالدولة المعنیة أو من ی

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

وغیر  الحكومیة  الدولیة  المنظمات  وممثلي  المنتسبین  األعضاء  بمراقبي  الخاصة  التعریف  أوراق  العام  األمین  إلى  تُقدَّم 
) من 3(12دورة الجمعیة العامة (المادة    افتتاحقبل یوٍم واحد على األقل من    ،المدعوین بصفة مراقبین، إذا أمكنالحكومیة  

   النظام الداخلي للجمعیة العامة).

ممسوحةل إلكترونیة  نسخة  بإرسال  التفّضل  الوفود  من  یُرجى  التفویض،  وثائق  لجنة  عمل  التفویض    تسھیل  وثائق  عن 
)  البروتوكول(مسؤولة    الطیانشیرین  على األقل بواسطة البرید اإللكتروني إلى السیدة    االخاصة بھا قبل خمسة عشر یومً 

قبل   مدرید إلى    الوصولتقدیم النسخ األصلیة عند    ا . ویُرجى من الوفود أیضً seltayan@unwto.orgعلى العنوان التالي:  
 .االتعریف الخاصة بھ بطاقات استالم

 التوكیلإجراءات  .10

العامة،   الجمعیة  في  المشاركة  من  الفاعلین  األعضاء  أحد  تمّكن  عدم  حال  تمثیلھفي  استثنائیة  یمكن  أحد   بصفة  جانب  من 
أعضاء وفد دولٍة أخرى، على أن یسلّم الوفد المعني رسالة رسمیة أو فاكس موقّع من السلطة المختصة یُعیَّن بموجبھ الفرد 

ما لم تُحدَّد  . والجدیر بالذكر أنّھ واالقتضاءالذي سیتولّى التمثیل ویُعطى صالحیة التصویت بالنیابة عن الوفد الغائب، عند  
البنود التي تُمنح في إطارھا صالحیة التصویت بشكٍل واضح، یُفھم أّن المندوب یتمتع بكامل الصالحیات لإلدالء بصوتھ عن  

 الحكومة التي یمثلھا بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األعمال.

الذي ینص على    ](XX)633[في دورتھا العشرین القرار    اعتمدتعالوةً على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الجمعیة العامة  
 ما یلي في ما یتعلق بتفویض التمثیل:

التمثیل في ظروٍف   )أ( للتفویض تعلیًال   استثنائیةیمكن منح تفویض  تُقدّم الدولة المانحة  لھ    اخطیً   فقط، على أن 
 بحسب األصول؛

 
 تقوم لجنة وثائق التفویض بالتحقّق من صحة ھذا التعلیل؛   ) ب(

 
 یجوز منح تفویض تمثیٍل واحد فقط لمندوٍب یمثل دولة أخرى ) ج(

 
 ال یجوز منح تفویض تمثیل لرئیس وفد دولة أخرى  )د (

 
 الجمعیة العامة.دورة   انعقاد طوال فترة  تفویض التمثیل صالًحا یكونُ و )ه(

 
 ما یلي:   )XXI(649(القرار (  2015والعشرین في مدیین، كولومبیا،  الحادیةقّررت الجمعیة العامة، خالل دورتھا 

mailto:seltayan@unwto.org
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 وثائق التفویض التي تنتھك مبدأ سّریة التصویت ھي وثائق غیر صالحة؛  التفویض أنّ  وثائقتعتبر لجنة  )أ(
 
قبل  ) ب( تفویض إضافیة من  أو خطابات  أّي وثائق  في  یُنَظر  التفویض، ال  لجنة وثائق  تقریر  عند صدور 

 اللجنة باستثناء:  
الوضع  ع - تسویة  إلى  المعني  المشارك  أو  الفاعل  العضو  دعت  قد  نفسھا  اللجنة  تكون  ندما 

 ؛ التوكیل الخاصة بھأو  التفویض لوثائق نونيّ القا
من   - المتبقي  للقسم  ممثل  اللجنة،  قبل  من  تفویضھا  بوثائق  القبول  تّم  ما،  لدولة  یكون  ال  عندما 

الدورة ألسباب مشروحة خطیًا وحسب األصول من قبل الدولة التي تمنح التفویض؛ في ھذه الحالة، تقیّم  
 ر التفویض؛ اللجنة وجود ظروف استثنائیة تبرّ 

 
 یتولّى رؤساء اللجان اإلقلیمیة التحقّق من أّن وثائق وخطابات التفویض منسجمة مع القواعد المرعیة.  ) ج(

 
 . الثانيوالرجاء العودة إلى نموذج وثائق التفویض الخاصة بالتمثیل (نموذج الوكالة) في المرفق 

 ترتیبات الجلوس .11
 

، وبدًءا بالعضو الذي یستضیف اإلنكلیزیةیتم توزیع مقاعد الوفود في االجتماعات العامة بحسب الترتیب األبجدي في اللغة  
 دورة الجمعیة العامة.

 
 

 اإلعالم  .12
 

اإلعالم  ینبغي  وسائل  العامة    الراغبة  الوطنیة  على  الجمعیة  دورة  تغطیة  اإللكترونيفي  العنوان  عبر   التالي:  التواصل 
prensa@mincotur.es 

 
الراغبة الدولیة  اإلعالم  لوسائل  بالنسبة  العامة،    أما  الجمعیة  دورة  تغطیة  مع    فینبغيفي  التواصل  اإلعالمعلیھا  في    إدارة 

 .comm@unwto.orgعلى العنوان اإللكتروني التالي: منظمة السیاحة العالمیة 
 
 

  الدخولإجراءات  .13
 

للجمعیة   والعشرین  الرابعة  الدورة  في  المشاركین  المندوبین  كل  إلى  دخول  تأشیرات  إسبانیا  حكومة  وذلك    العامة،تمنح 
 إلى سفارة إسبانیا المعنیة، وفقاً للقوانین اإلسبانیة المتبعة. الجمعیة العامةبمجرد تقدیم رسالة دعوة لحضور دورة 

 
األوروبي،   االتحاد  لقوانین  الوصول  الوفقاً  لدى  الدخول  تأشیرة  على  الحصول  اتخاذ   .یمكن  المشاركین  من  یرجى 

 اإلجراءات الالزمة للحصول على تأشیراتھم مسبقًا.  
 

 ألّي استفسارات بشأن تأشیرات الدخول، یرجى االتصال بالسفارة أو القنصلیة اإلسبانیة في منطقة إقامتكم 
 

على   االطالع  مناطق    قائمةیمكن  مختلف  في  اإلسبانیة  والقنصلیة  الدبلوماسیة  التالي:    االختصاصالبعثات  الموقع  على  : 
www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx 

 
للمزید من المعلومات حول البلدان التي یحتاج مواطنوھا إلى تأشیرة دخول أو التي یعفى مواطنوھا من ذلك، الرجاء زیارة  

 : الموقع التالي
 
www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Docume
nts/listapaisesvisado.pdf 
 

استفس بالسیدة  ألّي  االتصال  یرجى  الدخول،  تأشیرات  بشأن  إلكتروني: ارات  برید  البروتوكول،  مسؤولة  الطیان،  شیرین 
@unwto.orgseltayan 

 
 
 

mailto:prensa@mincotur.es
mailto:comm@unwto.org
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
mailto:seltayan@unwto.org
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 شروط   .14
 

 :الدخول إلى إسبانیا ، وفقًا لبلد المصدر، على الرابط التاليشروط  یمكن االطالع على
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 

 
 

 المشاركین صفة .15
 

لتسھیل   الالزمة  التدابیر  إسبانیا  حكومة  لتتخذ  والمغادرة  واإلقامة  االوصول  المنظمة.  جمیع  قبل  من  المدعوین  لمشاركین 
منظمة   اجتماعات  في  المشاركین  المندوبین  إلى  تمنح  التي  والحصانات  باالمتیازات  إقامتھم،  طوال  المشاركون،  ویتمتع 

 السیاحة العالمیة في إسبانیا، بموجب ما ینص علیھ اتفاق مقر المنظمة. 
 

 
 حالت الجویةخصومات على الر .16

للمشاركین في الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة الذین یسافرون   %10خصومات حصریة بنسبة   أیبیریا تقدم شركة
. كما یتم تطبیق الخصم إذا ُطلب  2021دیسمبر  كانون األول/  10نوفمبر وتشرین الثاني/  23إلى إسبانیا في الفترة ما بین  

 ، وقبل اإلقالع في المطار.وحجز المقاعد  التذاكر، ذلك عند حجز
 

 .UNWTO21واستخدام الرمز  www.iberia.comالشركة ، یمكن للمشاركین زیارة موقع الرحالتلحجز 

 
 

 النقل  .17

. اإلجتماعاتسیتم توفیر النقل المحلي ألعضاء الوفود بین الفنادق ومكان   
 
 

  اإلقامة .18

 . الجمعیة العامةفنادق الواردة أدناه، عددا محدودا من الغرف بأسعار مخفضة للمشاركین في التقدم 
 

 ( الدورة  انعقاد مكان )  Hotel Marriott Auditorium ⃰   ⃰ ⃰  ⃰ 
Avenida de Aragón 400. 28022 Madrid  

Tel.: +34 91 400 44 00 
Link for online booking with special rates 

www.madridmarriottauditorium.com 
 

  الخمیس
2/12/2021 

 األربعاء 
1/12/2021 

  الثالثاء
30/11/2021  

 نوع الغرفة

 غرفة ممتازة 
م فردياستخد لالغرفة مزدوجة  130 یورو 130 یورو 130 یورو  
 غرفة مزدوجة 150 یورو 150 یورو 150 یورو

 
 %) 10القیمة المضافة (السعر یشمل ضریبة 

 ووجبة الفطور
  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
http://www.iberia.com/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1636021275610&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1636021275610&key=GRP&app=resvlink
http://www.madridmarriottauditorium.com/
http://www.madridmarriottauditorium.com/
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Hotel Meliá Castilla ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
Poeta Joan Maragall, 43. 28020 Madrid  

Tel.: +34 91 567 50 77 
html.Assembly-General-UNWTO-XXIV/castilla-melia/events/en/com.melia.events://https 

 
 

  الخمیس
2/12/2021  

 األربعاء 
1/12/2021  

 الثالثاء
30/11/2021  

 نوع الغرفة

ستخدام فردي لالغرفة  125 یورو 125 یورو 125 یورو  
 غرفة مزدوجة 140 یورو 140 یورو 140 یورو

 
 %) 10السعر یشمل ضریبة القیمة المضافة (

 ووجبة الفطور
 

Hotel Eurostars Madrid Tower ⃰  ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ 
Paseo de la Castellana 259-B. 28046 Madrid.  

Tel.: +34 91 334 27 00                    
reservations@eurostarsmadridtower.com 

sales@eurostarsmadridtower.com 
https://www.eurostarsmadridtower.com/ 

 
  الخمیس

2/12/2021  
 األربعاء 

1/12/2021  
 الثالثاء

30/11/2021  
 نوع الغرفة

  غرفة مزدوجة 150 یورو 150 یورو 150 یورو
 فاخرة

 
 %) 10القیمة المضافة (السعر یشمل ضریبة 

 ووجبة الفطور
 
 

Madrid Airport Suites Affiliated by Meliá ⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰  ⃰ 
17, 28022 Madrid-C. de Lola Flores, 4 

913 29 70 50+34 .: Tel 
 asier.varela@melia.com mail:-Contact e 

Promo code: MEL-UNWTO 
 

  الخمیس
2/12/2021 

 األربعاء 
1/12/2021 

  الثالثاء
30/11/2021  

 نوع الغرفة

 غرفة ممتازة 
 غرفة لالستخدام فردي  80 یورو 80 یورو 80 یورو
 غرفة مزدوجة 90 یورو 90 یورو 90 یورو

 
 %) 10السعر یشمل ضریبة القیمة المضافة (

 ووجبة الفطور
  

https://events.melia.com/en/events/melia-castilla/XXIV-UNWTO-General-Assembly.html
https://www.google.com/search?q=hotel+eurostars+madrid+tower&rlz=1C1GCEV_enES897ES897&oq=Hotel+Eurostars+Madrid+Tower&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i22i30l6.479j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:reservations@eurostarsmadridtower.com
mailto:reservations@eurostarsmadridtower.com
mailto:sales@eurostarsmadridtower.com
mailto:sales@eurostarsmadridtower.com
https://www.eurostarsmadridtower.com/
https://www.google.com/search?q=Madrid+Airport+Suites+Affiliated+by+Meli%C3%A1+%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0&rlz=1C1GCEA_enES979ES979&oq=Madrid+Airport+Suites+Affiliated+by+Meli%C3%A1+%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0%E2%83%B0&aqs=chrome..69i57j0i333l2.2208j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:asier.varela@melia.com
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Hotel Madrid Chamartín Affiliated by Meliá ⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰  ⃰ 
Calle Mauricio Ravel, 10, 28046 Madrid 

Tel.: +34 917 33 34 00 
 miriam.ramiro@melia.com mail:-Contact e 

Promo code: MEL-UNWTO 
 

  الخمیس
2/12/2021 

 األربعاء 
1/12/2021 

  الثالثاء
30/11/2021  

 نوع الغرفة

 غرفة ممتازة 
 غرفة لالستخدام فردي  95 یورو 95 یورو 95 یورو
 غرفة مزدوجة 105 یورو 105 یورو 105 یورو

 
 %) 10السعر یشمل ضریبة القیمة المضافة (

 ووجبة الفطور

 الحیاد المناخي .19

عام   منذ  العالمیة  السیاحة  منظمة  أمانة  عام   2009تقوم  منذ  مناخیا  محایدة  والمنظمة  الدفیئة،  غازات  انبعاثات  باحتساب 
آلیات    2015 تط  على  العامة  الجمعیة  في  المشاركین  جمیع  یشجع  أن  العام  األمین  ویود  وأنشطتھا.  مرافقھا  حیث  من 

 لنقل.التعویض، ال سیما تلك المقترحة من قبل شركات ا

  العمللغات  .20

واإلسبانیة.   والروسیة  والفرنسیة  واإلنكلیزیة  العربیة  التالیة:  باللغات  العامة  الجمعیة  دورة  وثائق  الترجمة   وتكونتتوفر 
 جلسات العامة.ال باللغة الصینیة خالل و الفوریة متاحة باللغات الخمس المذكورة

 العمل   وثائق  .21

یرجى اإلنتباه إلى أنھ لن توَزع نسخ مطبوعة من وثائق العمل في مكان  بسیاسة منظومة األمم المتحدة لحمایة البیئة،    عمًال 
إحضار نسخٍ عن الوثائق التي یحتاجون إلیھا. وسیتم نشر الوثائق على الرابط  الكرام  . وعلیھ، یُرجى من المندوبین  االجتماع
إلى    session-fourth-twenty-assembly-https://www.unwto.org/ar/event/generalالتالي:   سیُصار  كما 

 إرسالھا بالبرید اإللكتروني إلى المندوبین.
 
 

 النشرة الیومیة للجمعیة  .22
 

UN Tourism News  -    الرسمي المنشور  ھو  العامة،  للجمعیة  الخاص  انعقاد اإلصدار  بمناسبة  یصدر  لجمعیة ا  الذي 
 وھو یبرز مجریات األمور وأھم األحداث. العامة لمنظمة السیاحة العالمیة، 

 
یصدر علىكاإلنب  المنشور  بارز  بشكل  ویتم عرضھ  الدول   /www.unwto.orgلیزیة،  على  إلكترونیًا  توزیعھ  یتم  كما   ،

 األعضاء واألعضاء المنتسبین والشركاء وقاعدة بیانات وسائل اإلعالم العالمیة التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة
في المستقبل على موقع منظمة   یمكن مراجعتھاالجمعیة، یظل ھذا المنشور سمة ثابتة    خاللعالمیة    إعالمنظًرا لمكانتھ كأداة  

 .السیاحة العالمیة على اإلنترنت
 :تقریًرا صحفیًا عن ھذا المنشور الیوميیتضمن كل عدد من األعداد األربعة من 

 النتائج الرئیسیة الجتماعات الیوم السابق  •
 یھا لقرارات الرئیسیة التي تم التوصل إلا •
 االجتماعات والفعالیات التي ستعقد خالل یوم النشر وبنود المناقشة الرئیسیة •
 مقابالت وبیانات مع المندوبین والخبراء •
 مجموعة مختارة من الصور بعد كل یوم  •
 .ربط الموقع الرسمي بالمواد السمعیة والبصریة للجمعیة وأحداثھا الجانبیة واجتماعاتھا العدیدة •

 

mailto:miriam.ramiro@melia.com
https://www.unwto.org/ar/event/general-assembly-twenty-fourth-session
http://www.unwto.org/
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ھذا   یعزز  یمثل  وھو  اآلخرین.  والشركاء  المنتسبین  واألعضاء  األعضاء  للدول  رئیسیة  شراكة  فرصة  المنشور 
التواصل العام لمنظمة السیاحة العالمیة ویسمح للشركاء بالبروز دولیا أمام أصحاب المصلحة الرئیسیین في مجال 

 .السیاحة ووسائل اإلعالم وعامة الجمھور
 

كونھ ولعبر قنوات التواصل االجتماعي،  وتوزیعھا مجریات اإلجتماعاتستقوم منظمة السیاحة العالمیة بتصویر و
 .جزًءا من الجمعیة العامة، یمنح المندوبون موافقتھم تلقائیًا على ذلك

 
 comm@unwto.org، یرجى االتصال بـ لمزید من المعلومات

 معلومات عملیة .23
 

 مئویة في النھار  اتدرج  3تتراوح درجات الحرارة في مدرید بین   دیسمبر،األول/ وكانون في تشرین الثاني/نوفمبر  المناخ:
بارد وجاف. ومع    اتدرج  10و الشتاء في مدرید  اللیل.  تماًما    ذلك،مئویة في  الصافیة  الممكن   ،كثیرةفإن األیام  لذلك من 

 .االستمتاع بأشعة الشمس اللطیفة عند الظھیرة
 

 اإلسبانیة اللغة الرسمیة: 
 

 .ساعةتوقیت غرینیتش زائد : التوقیت المحلي في مدرید في الشتاء
 

الصرف: وأسعار  المحلیة  (   العملة  الیورو  ھي  إسبانیا  في  الرسمیة  فيEURالعملة  المعتمد  الصرف  وسعر  تشرین    ). 
 دوالر أمریكي للیورو الواحد. 1,16یقارب  2021 الثاني/نوفمبر

صباحاً حتى الساعة الثانیة بعد الظھر. وتتوافر مكاتب    التاسعةتفتح المصارف أبوابھا من االثنین إلى الجمعة، من الساعة  
لصرف العمالت في المطار والفنادق. كما تنتشر أجھزة السحب النقدي في مختلف أنحاء المدینة، والمحال تتعامل ببطاقات  

 .االئتمان المتعارف علیھا
 

في مدرید ھو   :الكھرباء الكھربائي  كھربائي  50فولت و  220التیار  قابس  إلى  تحتاج  الكھرباء  منافذ  متردد).  (تیار  ھرتز 
برأسین مدورین. بكل األحوال توفر أغلبیة الفنادق أجھزة خاصة تتكیّف مع كافة أنواع المقابس. الرجاء التأكد من أن كل  

الھواتف المحمولة، آالت الحالقة الكھربائیة...) تعمل  شواحن  ومبیوتر،  األجھزة الكھربائیة التي سوف تستخدمونھا (أجھزة ك
 بقوة ھذا التیار، وإال یُنَصح بالمحوالت أو البطاریات. 

 
  المؤسسات، في أغلبیة  وفي جمیع أنحاء المدینة.    موجودة  أجھزة الصراف اآللي بطاقات االئتمان والمشتریات واإلكرامیات

استھالكك  میمكنك مقابل  (م  أو مشتریاتك  مالدفع  االئتمان  بطاقة  المترو،بواسطة  في  االئتمان  ببطاقة  الدفع  أیًضا  ولكن    یمكن 
 .)لیس في شبكة حافالت المدینة

 
. استخداماأقل     Diners و American Express قبوًال؛أكثر البطاقات    ) Mastercard)  ماستركارد و  )Visa(  فیزا  تعد 

البنك الذي تتعامل   تتوقف في إسبانیا (  المدفوعات بواسطة بطاقة االئتمانمعھ لمعرفة مبلغ العمولة عن    ونیرجى استشارة 
 البنك الذي تتعامل معھ). معالنسبة المئویة المفروضة على المعاملة 

یورو. قبل   10و  5یتراوح بین    للدفعوبعضھا یطلب حدًا أدنى    بواسطة بطاقة االئتمانتقبل جمیع المتاجر تقریبًا مدفوعات  
سیارة   لم    أجرة،ركوب  لدیھ    بحوزتكمتكن  إذا  كان  إذا  السائق  تسأل  أن  األفضل  فمن  دفعنقود،  وھناك   جھاز   إلكتروني. 

 .االئتمان، لطلب سیارة أجرة والدفع بواسطة بطاقة Free Now مثال،تطبیقات مختلفة  
 

تحتفظ اإلكرامیات بمفھومھا األصلي وعن الخدمة.  الزبون  رضا  مدى  ارتباًطا مباشًرا بیرتبط مفھوم اإلكرامیات في مدرید  
  اإلكرامیةأن  والموظفون في قطاع الخدمات یعرفون جیدًا    .الوطنیین  الزبائن  لدىالمستھلك، على األقل    " وإلرادةالطوعي"

 .تحصیال حاصاللیس 
 

. وھو أمر یجب على  المقبالتیورو مقابل الخبز أو خدمة    3لى  إ  2من المعتاد في بعض المطاعم فرض رسوم إضافیة من  
لدى اإلعراب عن  الزبون  إرادة    تسود   عام،ویمكن رفضھ إذا لم یكن مرغوبًا فیھ. ولكن بشكل    عنھ،العامل المحلي اإلبالغ  

 شكره على الخدمة التي یتلقاھا في الحساب النھائي.
 
العادة  و أیضاھذه  الخدمة    تنطبق  تكون  حیث  األخرى  السیاحیة  أكثرالخدمات  األجرة شخصیة  وسیارات  الفنادق  مثل   ،

 .وصالونات التجمیل أو صالونات تصفیف الشعر
 

mailto:comm@unwto.org
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بأن  و التذكیر  أسعار كلیجب  في  المضافة مدرجة ضمنا  القیمة  تجد  ،المؤسسات  ضریبة  أن  الشائع  قوائم   واولكن من  في 
یكون   السعرضریبة القیمة المضافة). ھذا یعني أن  السعر ال یشمل  ("IVA no incluido"  عبارة الفنادق والمطاعم  وجبات  

 %.10أعلى بنسبة 
 

 للسفر إلى إسبانیا.  للتلقیح ضد أي مرضما من ضرورة القواعد واالحتیاطات الصحیة: 
 /https://cnecovid.isciii.es/covid19 المعلومات على:آخر یمكن االطالع على  :19-كوفید وضع

اختبار   إلى  بحاجة  كنتم  سیعلمونكم   PCRإذا  ماریوت.  فندق  في  المؤتمرات  مركز  استقبال  مكتب  فاسألوا  العودة،  لرحلة 
 بموقع المختبر المتنقل وساعات عملھ خالل أیام الجمعیة.

 
 .في مدرید شبكة جیّدة من المراكز الصحیة (خدمات الرعایة األولیة) والمستشفیاتطبیة: الخدمات ال

 
 مستشفى رئیسي 

Hospital Universitario La Paz 
P.º de la Castellana, 261, 28046 Madrid 

Emergency services: 24 hours 
Tel.: +34 917 27 70 00 

 
 مستشفى قرب فندق ماریوت (مكان اإلجتماع) 

Hospital del Henares 
Av. De Marie Curie, 0, 28822 Coslada, Madrid 

Emergency services: 24 hours 
Tel.: +34 911 91 20 00 

 
یورو. وتتراوح تعریفات   30و 20وح كلفة التنقّل بسیّارات األجرة إلى ومن المطار بین تترا أسعار النقلیات المحلّیة:

  .یورو 12.20 نقالت بـ 10 یورو للنقلة الواحدة، كما یمكن شراء بطاقات لـ 2و 1.50 الحافالت المحلّیة بین
 

 : أرقام ھواتف مفیدة
 

  أرقام الطوارئ: 112
091الشرطة:   

 

  معلومات سیاحیة .24
 

 حول إسبانیا 
 /http://www.spain.infoمعلومات سیاحیة عن إسبانیا:  •
 

 حول مدرید  
 /http://www.turismomadrid.es: معلومات سیاحیة عن إقلیم مدرید  •
 /www.esmadrid.comمدینة مدرید:  معلومات سیاحیة عن •

 
  

https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://www.google.com/search?q=hospital+de+la+paz&oq=hospital+de+la+paz&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l6.3937j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hospital+de+la+paz&oq=hospital+de+la+paz&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l6.3937j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hospital+san+fernando+de+henares&oq=hospital+san+fernando&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512l2j46i175i199i512j0i512l4.5351j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hospital+san+fernando+de+henares&oq=hospital+san+fernando&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512l2j46i175i199i512j0i512l4.5351j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.spain.info/
http://www.turismomadrid.es/
http://www.esmadrid.com/
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 1المرفق األّول: نموذج كتاب التفویض

 نموذج الخطاب المرجعي
 

 2ورقة ذات ترویسة رسمیة
 

 وثائق التفویض 
 

أدناه،  الموقّع  المختصة أنا  السلطة  ووظیفة  الدورة  3(اسم  في  تمثیلھا  التالي  الوفد  خّولت  قد  البلد)  (اسم  بأن حكومة  أفید   ،(
من   ستعقد  التي  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العامة  للجمعیة  والعشرین  الثاني/نوفمبر  30الثانیة  كانون    3إلى    تشرین 

 : مدرید، إسبانیا، في 2021األول/دیسمبر 
 
 

 (االسم والمنصب الكامل)  رئیس الوفد:           

 (االسم والمنصب الكامل) رئیس الوفد المناوب: 

 (االسماء والمناصب الكاملة) أعضاء الوفد:          

 

 

ر في    (التاریخ)، بتاریخ (اسم المدینة)ُحّرِ

 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقیع

 

 
فویض إال إذا  تجدر اإلشارة إلى أنھ، ال یتّم االعتراف إّال بالرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختصة. وال تُقبَل وثائق الت    1

 أرفِقَت بالترجمة المالئمة. ُكتِبَت بإحدى لغات عمل الجمعیة العامة أو إذا  
 .أو السفارة بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي   2
یُرجى التنبّھ إلى أنّھ ال تُعتَبَر صالحة إّال وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجیة    )XIX(   591عمالً بالقرار   3

  تجدُر اإلشارة أیًضا إلى أنّھ وفقًا للقرار أو الوزراء المسؤولین عن السیاحة في الدولة المعنیة أو من یوازیھم، وسفراء الدول المعتمدین لدى إسبانیا.  
649  (XXI) وثائق التفویض أو الوكاالت التي تنتھك مبدأ سّریة التصویت ھي وثائق غیر صالحة.  ، تعتبر لجنة وثائق التفویض أّن 
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 (نموذج الوكالة) 11نموذج وثائق التفویض للتمثیلالمرفق الثاني:  

 
 2نموذج الرسالة المرجعیة

 
 3ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 نموذج الوكالة) -وثائق التفویض (للتمثیل

 

المختصة السلطة  ووظیفة  (اسم  أدناه،  الموقّع  الدورة  4أنا  في  المشاركة  علّي  سیتعذر  بأنھ  أفید  للجمعیة )  والعشرین  الثالثة 
التي ستعقد من   العالمیة  السیاحة  لمنظمة  الثاني/نوفمبر  30العامة  مدرید، ، في  2021كانون األول/دیسمبر    3إلى    تشرین 

) الكاملومنصبھ    6المندوب  اسم: .............................. وعلیھ، أخّول بموجب ھذا الكتاب (5وذلك لألسباب التالیة  ،إسبانیا
) وفد  (  اسممن  حكومة  یمثل  أن  الفاعل)  بصوتھ  اسمالعضو  ویدلي  الفاعل)  في    7العضو  عنھا  الباألصالة  ة  ثالثالدورة 

 والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة.

 
 

ر في    (التاریخ)، بتاریخ (اسم المدینة)ُحّرِ
 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقیع

 

 

 

 

 

 

 
یقدم    إذا كان العضو الكامل غیر قادر على المشاركة في الجمعیة العامة ، فیمكن تمثیلھ بشكل استثنائي من قبل عضو وفد دولة أخرى ، شریطة أن 1

صویت نیابة  رسالة رسمیة أو فاكس موقعة من السلطة المختصة التي تحدد الفرد الذي سیمثل الدولة ، وإذا قابلة للتطبیق ، مما یمنحھ / لھا سلطة الت 
 .عنھا

سلطة المختصة.  تجدر اإلشارة إلى أنھ منذ الدورة العاشرة للجمعیة العامة، ال یتّم االعتراف إّال بالرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع ال   2
 وال تُقبَل وثائق التفویض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل الجمعیة العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة. 

 
  .أو السفارة  لك شعار الوزارة الرسميبما في ذ 3
یُرجى التنبّھ إلى أنّھ ، ال تُعتَبَر صالحة إّال وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجیة    )XIX(   591عمالً بالقرار    4

 المعتمدین لدى إسبانیا.  أو الوزراء المسؤولین عن السیاحة في الدولة المعنیة أو من یوازیھم، وسفراء الدول  
، (أ) یمكن منح تفویض التمثیل في ظروٍف استثنائیة فقط، على أن تُقدّم الدولة المانحة للتفویض تعلیًال خطیًا لھ بحسب  (XX)633عمًال بالقرار    5

 األصول؛ (ب) وتقوم لجنة وثائق التفویض بالتحقّق من صحة ھذا التعلیل. 
یجوز منح تفویض تمثیٍل واحد فقط لمندوٍب یمثل دولة أخرى؛ (د) وال یجوز منح تفویض تمثیل لرئیس وفد دولة  ، (ج)  (XX)633عمًال بالقرار    6

 أخرى. 
یات لإلدالء  الجدیر بالذكر أنّھ وما لم تُحدَّد البنود التي تُمنح في إطارھا صالحیة التصویت بشكٍل واضح، یُفھم أّن المندوب یتمتع بكامل الصالح   7

، تعتبر  (XXI) 649تجدُر اإلشارة أیًضا إلى أنّھ وفقًا للقرار  لة عن الحكومة التي یمثلھا بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األعمال.  بصوتھ باألصا
 وثائق التفویض أو الوكاالت التي تنتھك مبدأ سّریة التصویت ھي وثائق غیر صالحة. لجنة وثائق التفویض أّن 
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