
 
 
 
 
 
 

 1 المرفق الثاني: نموذج وثائق التفویض للتمثیل (نموذج الوكالة)

 
 2نموذج الرسالة المرجعیة

 
 3ورقة ذات ترویسة رسمیة

 
 نموذج الوكالة) -وثائق التفویض (للتمثیل

 

للمجلس التنفیذي لمنّظمة   116الدورة  ) أفید بأنھ سیتعذر علّي المشاركة في  4أنا الموقّع أدناه، (اسم ووظیفة السلطة المختصة
ستُعقد   التي  العالمیة  السعودیة.  2022حزیران/یونیو    8-7في  السیاحة  العربیة  المملكة  الریاض،  التالیة  ،في  لألسباب  :  5وذلك 

 .............................. 

ومنصبھ الكامل) من وفد (اسم العضو الفاعل) أن یمثل حكومة (اسم العضو    6(اسم المندوبوعلیھ، أخّول بموجب ھذا الكتاب  
 . للمجلس التنفیذي لمنّظمة السیاحة العالمیة 116الدورة  باألصالة عنھا في  7الفاعل) ویدلي بصوتھ

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

 

 االسم، والمنصب الكامل والتوقي

 
 

 
المشاركة في االجتماع، فیمكن تمثیلھ بشكل استثنائي من قبل عضو وفد دولة أخرى شریطة أن یقدم خطابًا رسمیًا أو فاكًسا  العضو  على    تعذرإذا   1

 القدرة على التصویت نیابة عنھ.  إذا انطبق األمر، وأن یمنحھ،، الدولةموقعًا من السلطة المختصة التي تحدد الفرد الذي سیمثل 
لرسائل أو الفاكسات الرسمیة التي تحمل توقیع السلطة المختصة. وال تُقبَل وثائق التفویض إال إذا ُكتِبَت بإحدى لغات عمل  ال یتّم االعتراف إّال با  2

 الجمعیة العامة أو إذا أرفِقَت بالترجمة المالئمة. 
  .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 أو    )XIX(  591عمالً بالقرار    4

 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. 
أنّھ ما لم تُحدَّد البنود التي تُمنح في إطارھا صالحیة التصویت بشكٍل واضح، یُفھم أّن المندوب یتمتع بكامل الصالحیات لإلدالء    یرجى اإلنتباه إلى   7

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