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 مكان ومواعید انعقاد االجتماعات .1

تُعقد الدورة  ،  2022آذار/مارس    22عطفا على رسالة الدعوة التي ُوجھت إلى أعضاء منظمة السیاحة العالمیة في  
 في فندق ، في مدرید، إسبانیا،2022نیسان/أبریل  28و 27اإلستثنائیة األولى للجمعیة العامة یومي 

NH Collection Eurobuilding . 
 
 جنة المنظمةلال عناوین االتصال ب  .2
 

 التنسیق في البلد المضیف  التنسیق في منظمة السیاحة العالمیة 
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  
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:  
asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 

 
 

 المواقع اإللكترونیة الرسمیة  .3

الوثائق الرسمیة على الموقع اإللكتروني لمنظمة السیاحة العالمیة: یمكن اإلطالع على جمیع 
assembly-general-the-of-session-extraordinary-www.unwto.org/ar/event/first 

 
 التسجیل عبر اإلنترنت وشارات اإلعتماد .4

 
اإلنترنت.   عبر  الجمعیة  لدورة  التسجیل  السیاحة یجري  لمنظمة  اإللكتروني  الموقع  على  متاحة  المشاركة  استمارة  وتبقى 

یوم    العالمیة session-extraordinary-ww.unwto.org/ar/event/firstw-  :2022نیسان/أبریل    18اإلثنین،  لغایة 
 assembly-general-the-of 
 

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

(مكان   NH Collection Eurobuildingیمكن للمشاركین استالم شارت اعتمادھم من مكتب التسجیل الموجود في فندق  
 االجتماع). 

https://www.nh-collection.com/en/hotel/nh-collection-madrid-eurobuilding
mailto:cose@unwto.org
mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:assembly@unwto.org
mailto:asambleaOMTmadrid@mincotur.es
mailto:asambleaOMTmadrid@mincotur.es
https://www.unwto.org/ar/event/first-extraordinary-session-of-the-general-assembly
https://www.unwto.org/ar/event/first-extraordinary-session-of-the-general-assembly
https://www.unwto.org/ar/event/first-extraordinary-session-of-the-general-assembly
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 التالیة:   المواعیدیفتح مكتب التسجیل في 

 
 في مقر المنظمة:

 18:00 – 15:00نیسان/أبریل:  26الثلثاء،  •
 

 : NH Collection Eurobuildingفي فندق  •
 10:00 – 8:00نیسان/أبریل:  27األربعاء، 

 

 حضور االجتماعات  .5

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

 
 یمكنھم الدخول إلى قاعة االجتماع.صالحة  وثائق تفویضن الذین مألوا استمارة التسجیل وقدموا وفقط المشارك

 
 

 تقدیم وثائق التفویض والتعریف  .6

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

 العامة). 

الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة    وتجدر اإلشارة إلى  أنھ منذ الدورة العاشرة للجمعیة العامة وحدھا الرسائل أو 
المختصة تعتبر وثائق تفویض صالحة. ویُلفت االنتباه إلى أنّھ منذ الدورة الثانیة عشرة للجمعیة العامة ال تعتبر صالحة سوى 

الح أو  الدول،  الصادرة عن رؤساء  التفویض  السیاحة في  وثائق  المسؤولین عن  الوزراء  أو  الخارجیة،  أو وزراء  كومات، 
 الدولة المعنیة أو من یوازیھم.  

إلى ذلك، ال تُقبل وثائق التفویض ما لم تُكتب بإحدى لغات عمل الجمعیة العامة أو ما لم تُرفق بالترجمة المالئمة. والرجاء 
 األّول).الرجوع إلى نموذج كتاب التفویض (المرفق 

إلكترونیًا إلى األمانة   وثائق تفویضھاسلس، یرجى من الدول األعضاء التفضل بتقدیم  من الوثائق بشكل  تحقق  ال  حرصا على
أقصاه   موعد  من  2022أبریل  نیسان/  18في  ضوئیًا  ممسوحة  نسخة  إرسال  وینبغي  التفویض.  إیلینیا    وثائق  السیدة  إلى 

علیریان-غارسیا البروتوكول،  مكتب  العنوانو،  عند و.    igarcia@unwto.org  ى  األصل  تقدیم  المندوبین  على  یجب 
 الخاصة بھم.  التعریفوصولھم إلى مدرید قبل استالم شارات 

 إجراءات التوكیل .7

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

تُحدَّد   الذي سیتولّى التمثیل ویُعطى صالحیة التصویت بالنیابة عن الوفد الغائب، عند االقتضاء. والجدیر بالذكر أنّھ وما لم
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[رین القرار  عالوةً على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الجمعیة العامة اعتمدت في دورتھا العش
 ما یلي في ما یتعلق بتفویض التمثیل:

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

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

 
 ؛ ثیٍل واحد فقط لمندوٍب یمثل دولة أخرىیجوز منح تفویض تم ) ج(

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

mailto:igarcia@unwto.org
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 ویكوُن تفویض التمثیل صالًحا طوال فترة انعقاد دورة الجمعیة العامة. ) ه(

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

 
 تعتبر لجنة وثائق التفویض أّن وثائق التفویض التي تنتھك مبدأ سّریة التصویت ھي وثائق غیر صالحة؛  )أ(
 
قبل  ) ب( تفویض إضافیة من  أو خطابات  أّي وثائق  في  یُنَظر  التفویض، ال  لجنة وثائق  تقریر  عند صدور 

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

 القانونّي لوثائق التفویض أو التوكیل الخاصة بھ؛ 
من  - المتبقي  للقسم  ممثل  اللجنة،  قبل  من  تفویضھا  بوثائق  القبول  تّم  ما،  لدولة  یكون  ال  عندما 

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

 
 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  .8
 

الجمعیة   الذي یستضیف دورة  العضو  باللغة اإلسبانیة، بدًءا من  الترتیب األبجدي  العامة حسب  الجلسات  الوفود في  تجلس 
 العامة.

 
 ن صفة المشاركی .9

 
حكومة   لتتخذ  والمغادرة  واإلقامة  الوصول  لتسھیل  الالزمة  التدابیر  اإسبانیا  المنظمة. جمیع  قبل  من  المدعوین  لمشاركین 

منظمة  اجتماعات  في  المشاركین  المندوبین  إلى  تمنح  التي  والحصانات  باالمتیازات  إقامتھم،  طوال  المشاركون،  ویتمتع 
 .اإلمتیازات والحصانات للوكاالت الخاصة التابعة لألمم المتحدةق السیاحة العالمیة في إسبانیا، بموجب ما ینص علیھ اتفا

 
 
 شروط الدخول إلى إسبانیا من حیث التدابیر الصحیة .10

 
 یمكن االطالع على متطلبات الدخول إلى إسبانیا، وفقًا لبلد المنشأ، على الرابط التالي: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 

 اإلقامة   .11

 . الجمعیة العامةتقدم الفنادق الواردة أدناه، عددا محدودا من الغرف بأسعار مخفضة للمشاركین في 
 
NH Collection Eurobuilding ( مكان انعقاد الدورة)  
Padre Damián 23, 28036 Madrid 
Tel.: +34 916 00 81 62 
Booking weblink 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel Meliá Castilla 
Poeta Joan Maragall, 43. 28020 Madrid  
Tel.: +34 91 567 50 77 
Booking weblink 

 Room, single occupancy: 155 € per night سعر مخفض
10% VAT included 
Buffet breakfast included 

 یورو/االلیلة  155: غرفة ، لالستخدام فردي
 (%10) السعرال یشمل ضریبة القیمة المضافة

 السعرشامل اإلفطار

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.nh-hoteles.es/event/organizacion-mundial-del-turismo
https://events.melia.com/en/events/melia-castilla/FIRST-EXTRAORDINARY-SESSION-OF-THE-GENERAL-ASSEMBLY-OF-THE-UNWTO.html
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Hotel Crisol Via Castellana 
Paseo de la Castellana, 220, 28046 Madrid 
Tel: +34 915 67 43 00 
Booking weblink 

 
 
 

 
Hotel Exe Plaza  
P.º de la Castellana, 191, 28046 Madrid 
Tel: +34914 53 19 00 
Booking weblink 

 
 

 
 
Hotel Barcelo Imagine  
C. Agustín de Foxá, 32, 28036 Madrid 
Tlf: +34 917 32 70 19 
Booking weblink 

 
 
 
 

مع اإلشارة إلى المشاركة في الدورة     reservas1.centro@barcelo.comللحجز، رجاء إرسال رسالة إلكترونیة على العنوان التالي 
 اإلستثنائیة للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة. 

 
Canopy by Hilton Madrid Castellana 
Pl. de Carlos Trías Bertrán, 4, 28020 Madrid  
Tlf:+34  911 78 18 00 
Booking weblink 

  
 
 

 

 Room, single occupancy: 142 € per night سعر مخفض
10% VAT included 

Buffet breakfast included 
 غرفة فردیة، مع ضریبة القیمة المضافة والفطور 

 discount using the code UNWTO %12 سعر مخفض
  UNWTO% باستخدام الرمز 12حسم 

  discount using the code UNWTO %12 سعر مخفض
 UNWTO % باستخدام الرمز12حسم 

 discount on best available rate %12 سعر مخفض
 UNWTO % باستخدام الرمز12حسم 

  discount on best available rate using %15 سعر مخفض
the group code AOMTR (room only) and AOMTBB (bed and breakfast)  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNDNOzkkyNzZgtFIxqEgxMTKyMDE0N01KAwErg4pES1MDw-TExCQLSxNDs8RkL-mM_JLUHIXkoszi_ByFssxEheTEYqBITmJeIgC5uxlM&q=hotel+crisol+via+castellana&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=hotel+crisol+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l8.4255j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.eurostarshotels.com/crisol-via-castellana.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.google.com/search?q=Hotel+Exe+plaza&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=Hotel+Exe+plaza&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j46i175i199i512l2j0i512l6.2856j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.eurostarshotels.com/exe-plaza.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.google.com/search?q=hotel+barcelo+imagine&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=hotel+barcelo+imagine&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l3.3768j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-imagine/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7313
mailto:reservas1.centro@barcelo.com
https://www.google.com/search?q=canopy+by+hilton+madrid+castellana&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=canopy+by+hilton+madrid+castellana&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l4.7503j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.hilton.com/en/hotels/madespy-canopy-madrid-castellana/?SEO_id=GMB-EMEA-PY-MADESPY
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 لغات العمل   .12

الترجمة  وتكون  واإلسبانیة.  والروسیة  والفرنسیة  واإلنكلیزیة  العربیة  التالیة:  باللغات  العامة  الجمعیة  دورة  وثائق  تتوفر 
 الجلسات العامة.الفوریة متاحة باللغات الخمس المذكورة وباللغة الصینیة خالل 

 وثائق العمل  .13

البیئة،   لحمایة  المتحدة  األمم  في مكان عمًال بسیاسة منظومة  العمل  توَزع نسخ مطبوعة من وثائق  لن  أنھ  إلى  اإلنتباه  یرجى 
التالي: االجتماع الوثائق على الرابط  إلیھا. وسیتم نشر    . وعلیھ، یُرجى من المندوبین إحضار نسخٍ عن الوثائق التي یحتاجون 

 assembly-general-the-of-session-extraordinary-www.unwto.org/ar/event/first    إخطار كما سیُصار إلى
 بالبرید اإللكتروني. المندوبین بذلك

 

 الفوریة البیانات للترجمة  .14

 
، تُترجم البیانات التي تُدلى بأي لغة من لغات األمم المتحدة الرسمیة الست الفوریةفي االجتماعات التي تُوفَّر فیھا الترجمة  

الوفود   من  یرجى  األخرى.  الرسمیة  اللغات  إلى  شفویة  إلى   إرسالترجمة  اإللكتروني  بالبرید  بیاناتھم 
 statements@unwto.org    ولیس في   اإلدالء بالبیان،ساعتین قبل  ال  یقل عني موعد ال  فو  معقولقبل االجتماع بوقت

 .شكل نسخة مطبوعة
 

االجتماع    ینبغي اسم  إلى  الموضوع  والمتكلماإلشارة  سطر  في  األعمال،  جدول  بند  إلى  باإلضافة  البرید في  ،  رسالة 
 .المترجمین الفوریینمع أي شخص باستثناء   تشاطرھایتم نشر البیانات أو   والاإللكتروني وفي عنوان البیان. 

 
من  و یمكن    المتكلمینیُطلب  بسرعة  ببیاناتھم  أن  ف .  ترجمتھااإلدالء  من  الرغم  لعلى  المحدد  ببیاناتھا  لوفودالوقت    لإلدالء 

فأكثر أكثر  ببیاناتھاالتفضل    الوفود  من  یرجى،  محدود  الفوریین من    باإلدالء  المترجمین  لتمكین  أمكن،  إن  بسرعة عادیة، 
 .كاملبالبشكل دقیق و  البیانات ترجمة

   
لالمتثال للحد الزمني. یُقترح أن یتم إلقاء البیانات بسرعة ال   بسرعةالبیانات  ب  اإلدالءعندما یتم  جودة الترجمة الفوریة تتأثر  

 لیزیة.كاللغة اإلنكلمة في الدقیقة ب 120إلى  100تتجاوز ما یعادل 

 معلومات عملیة .15
 

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

 
 .في مدرید شبكة جیّدة من المراكز الصحیة (خدمات الرعایة األولیة) والمستشفیات الخدمات الطبیة: 

 
 مستشفى رئیسي 

Hospital Universitario La Paz 
Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid  

Emergency services: 24 hours 
Tel.: +34 91 727 70 00 

 
 أرقام ھاتف مفیدة: 

  أرقام الطوارئ: 112
 112أو  091الشرطة: 

 112اإلسعاف: 
 112اإلطفاء: 

 
 اإلسبانیة. یمكن طلب التكلم أیضا باإلنكلیزیة أو األلمانیة أو الفرنسیة أو 

 
 :وإذا طرأ طارئ خالل الجمعیة، یمكن أیضا اإلتصال بموظف األمن في المنظمة: السید أنطونیو غارسیا. ھاتف

 +34 699976040 

https://www.unwto.org/ar/event/first-extraordinary-session-of-the-general-assembly
mailto:statements@unwto.org
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
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 معلومات سیاحیة  .16

 
 حول إسبانیا 

 /eswww.spain.infoمعلومات سیاحیة عن إسبانیا:  •
 

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

   www.esmadrid.comمدینة مدرید: معلومات سیاحیة عن

http://www.spain.info/
http://www.turismomadrid.es/
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وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   
 
 
 

 

 1المرفق األّول: نموذج كتاب التفویض

 نموذج الخطاب المرجعي 
 

 2ورقة ذات ترویسة رسمیة
 

 وثائق التفویض 
 
أدناه،أنا   المختصة  الموقّع  السلطة  ووظیفة  الدورة  3(اسم  في  تمثیلھا  التالي  الوفد  خّولت  قد  البلد)  (اسم  حكومة  بأن  أفید   ،(

 :مدرید، إسبانیا، في 2022نیسان/أبریل  28-27في للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة التي ستعقد  اإلستثنائیة األولى
 
 

 (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 

 
التفویض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل ال یتّم االعتراف إّال بالرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختصة. وال تُقبَل وثائق     1

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

أیًضا إلى أنّھ وفقًا للقرار   یرجى اإلنتباهأو 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) 11المرفق الثاني: نموذج وثائق التفویض للتمثیل

 
 2نموذج الرسالة المرجعیة

 
 3ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 نموذج الوكالة)  -وثائق التفویض (للتمثیل

 

المختصة  السلطة  (اسم ووظیفة  أدناه،  الموقّع  الدورة  4أنا  في  المشاركة  بأنھ سیتعذر علّي  أفید  األولى)  للجمعیة    اإلستثنائیة 
التي ستعقد   العالمیة  السیاحة  لمنظمة  في  2022نیسان/أبریل    28-27في  العامة  التالیة  ، إسبانیامدرید،  ،  لألسباب  : 5وذلك 

الفاعل)    6المندوب.............................. وعلیھ، أخّول بموجب ھذا الكتاب (اسم   ومنصبھ الكامل) من وفد (اسم العضو 
الفاعل) ویدلي بصوتھ للجمعیة العامة لمنظمة    األولى  اإلستثنائیةباألصالة عنھا في الدورة    7أن یمثل حكومة (اسم العضو 

 السیاحة العالمیة. 

 
 

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

 والتوقیع االسم، والمنصب الكامل 

 

 

 

 
 

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

 .، مما یمنحھ سلطة التصویت نیابة عنھاانطبق األمرتحدد الفرد الذي سیمثل الدولة، وإذا   رسالة رسمیة أو فاكس موقعة من السلطة المختصة التي
لطة المختصة.  تجدر اإلشارة إلى أنھ منذ الدورة العاشرة للجمعیة العامة ال یتّم االعتراف إّال بالرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع الس  2

 ُكتِبَت بإحدى لغات عمل الجمعیة العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة.  وال تُقبَل وثائق التفویض إال إذا
 
  .أو السفارة بما في ذلك شعار الوزارة الرسمي 3
یُرجى التنبّھ إلى أنّھ ال تُعتَبَر صالحة إّال وثائق التفویض الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات، أو وزراء الخارجیة    )XIX(  591عمالً بالقرار    4

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

 األصول؛ (ب) وتقوم لجنة وثائق التفویض بالتحقّق من صحة ھذا التعلیل. 
ز منح تفویض تمثیل لرئیس وفد دولة  ، (ج) یجوز منح تفویض تمثیٍل واحد فقط لمندوٍب یمثل دولة أخرى؛ (د) وال یجو(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  ل.  بصوتھ باألصالة عن الحكومة التي یمثلھا بالوكالة على أي بنٍد من بنود جدول األعما
 وثائق التفویض أو الوكاالت التي تنتھك مبدأ سّریة التصویت ھي وثائق غیر صالحة. لجنة وثائق التفویض أّن 
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