
    
  ٢متنوعات/ /٦٩ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٩  
  A69/DIV./2    

  
  
  

  دليل المندوبين
  إلى جمعية الصحة العالمية

  
  
  

  موعد ومكان انعقاد جمعية الصحة
  

أيــــار/  ٢٣والســــتون أعمالهــــا فــــي جنيــــف يــــوم االثنــــين، الموافــــق  تاســــعةالعالميــــة الســــتبدأ جمعيــــة الصــــحة   
وسـوف ُتعقـد  .٢٠١٦أيـار/ مـايو  ٢٨الموافـق   ،السـبتصـباحًا؛ وسـوف تختـتم يـوم  ٩‚٣٠فـي السـاعة  ٢٠١٦ مايو

، Avenue de la Paix السـالم وطريـق Place des Nationsمـن ميـدان األمـم  القريـب األمـم الصـحة فـي قصـر جمعيـة
  .Route de Pregnyوأيسر طريق للوصول إليه هو البوابة الكائنة في شارع برينيي 

  
  عملية التسجيل

  
 شــارات وضــع يلــزم جميــع المنــدوبين ،ولــدواع أمنيــة ،يلــزم التســجيل اإللكترونــي لحضــور جمعيــة الصــحة  

سـيطلب عبـر اإلنترنـت،  التسـجيلعملية ، وخالل لهذا السببو  قاعة االجتماع. للدخول إلى هوية تحمل صورهم
  المندوبين. كل عضو من األعضاءل جواز السفرصورة  على غرار صورة تحميل االتصالمن مسؤول 

 
، الصــــورة المطلوبــــة طبيعــــة واإلرشــــادات حــــولويمكــــن تنزيــــل اإلرشــــادات الخاصــــة بالتســــجيل اإللكترونــــي   
ـــديكالتـــي قـــد تتـــوافر  الحاليـــة الصـــورةتغييـــر حجـــم تحميـــل و  كيفيـــة مـــوجزة عـــن وتعليمـــات موقـــع الخـــاص ، مـــن الل
  .http://www.who.int/governance/registration/en/index.html بالمنظمة:

  
ـــــى    ـــــي إل ـــــد اإللكترون  االتصـــــال أو supportregistration@who.intويمكـــــن إرســـــال االستفســـــارات بالبري
  .٢٠١٦ مايو/ أيار ٩ أقصاه موعد في التسجيل عملية إتمام وينبغي+. ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٢١١١: رقم بالهاتف

  
  أوراق االعتماد

  
يجب أن تكون أوراق االعتماد صادرة عن رئيس الدولـة أو وزيـر الخارجيـة أو وزيـر الصـحة أو أيـة سـلطة   

مختصــة أخــرى، كالبعثــة الدائمــة وكبــار المســؤولين الحكــوميين، مثــل المــدير العــام لــإلدارة الصــحية. وتمثــل الــدول 
والمستشــارين أن يصــاحبوا المنــدوبين.  األعضــاء فــي جمعيــة الصــحة بمــا ال يتجــاوز ثالثــة منــدوبين، ويجــوز للبــدالء

ـــــة عـــــن كـــــل مشـــــارك:  ـــــة وينبغـــــي أن تتضـــــمن أوراق االعتمـــــاد المعلومـــــات التالي ـــــرة) اســـــم العائل ـــــاألحرف الكبي (ب
  األول واللقب والوظيفة والمؤسسة والمدينة ونوع الجنس (ما لم يكن مبينًا في اللقب). واالسم
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أوراق االعتماد من خالل نظـام التسـجيل اإللكترونـي فإنـه  وعلى الرغم من أنه ستكون قد ُقدمت نسخة من  
يلــزم أن تقــدم الــدول األعضــاء أوراق االعتمــاد األصــلية إلــى األمانــة (مكتــب المستشــار القــانوني) قبــل افتتــاح دورة 
جمعيــة الصــحة. ولــن تنظــر لجنــة أوراق االعتمــاد إال فــي الوثــائق األصــلية وهــي فقــط التــي ســتعتبرها اللجنــة أوراق 

  اعتماد رسمية.
  

  جنيف إلى الوصول
  

مطـار كـوانتران،  إلـى المنـدوبون أو الممثلـون أو غيـرهم مـن المشـاركين المسـافرين بطريـق الجـو سيصـلون  
. وينبغــي القيــام )Cornavinمحطــة القطــار الرئيســية فــي جنيــف ( إلــى نالمســافرون بالقطــار فسيصــلو  جنيــف، أمــا

الترتيبــات. هــذا وتوجــد ســيارات األجــرة (التاكســي) خــارج المطــار وخــارج مســبقًا بــالحجز فــي الفنــادق وغيــر ذلــك مــن 
  محطة القطار مباشرة.

  
  تأشيرات الدخول

  
ُيسترعى االنتباه إلى اللوائح الصارمة التي تحكـم دخـول سويسـرا: فالسـلطات السويسـرية تـرفض دخـول مـن   

، العمـل بلـوائح اتفـاق شـنغن ٢٠٠٨/ ديسـمبر كانون األول ١٢يحملون التأشيرة الالزمة. وقد بدأت سويسرا، منذ  ال
بشــأن تأشــيرات الــدخول. ونتيجــة لــذلك علــى المشــاركين الــذين يحتــاجون إلــى تأشــيرة لــدخول سويســرا الحصــول علــى 

 عامـة المسـؤولة عـن التعامـل مـع طلبـات الحصـول علـى التأشـيرة أو القنصـلية الالسويسـرية  تأشيرة شنغن من السفارة
التقـدم بـأي طلـب للحصـول علـى فـي البلـدان التـي ال يوجـد بهـا تمثيـل سويسـري قـد يتطلـب األمـر و  .في بلـد إقـامتهم
 بعـض اتفاقـات مـع أيضـاً  تقـد وقّعـ سويسـرا ويرجـى مالحظـة أن. إلـى أي بلـد أخـر لديـه تمثيـل معتمـدتلك التأشـيرة 

بإصــدار  هــذه االتفاقيــات ، تســمحفــي ظــل ظــروف معينــةو  قنصــلي. أو دبلوماســي يمثلهــا فيهــا كيــان البلــدان التــي ال
ن يالسـادة المشـاركبشـدة أن يقـوم جميـع  يوصـىمـن ثـم و سويسـرا. لال يوجـد بـه تمثيـل  فـي بلـد شنغن للتأشـيرات دولة

يمكــن . و بــالتحقق مباشــرة مــن الســفارة  السويســرية أو القنصــلية العامــة مــن انطبــاق مثــل هــذه االتفاقيــة فــي حــالتهم
  يسرية أو قنصلية عامة مسؤولة عن محل إقامتهم بالرجوع إلى الرابط التالي:للمشاركين أن يجدوا أقرب سفارة سو 

.https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/laender-reise-information.html  
  

قبـل  طلـب للحصـول علـى التأشـيرة أي تقـديم، لـذلك ينبغـي يومـاً  ٢٠نحـو  شـنغن تأشيرة وقد يستغرق تسليم  
" والـذي Cشنغن من النوع " على تأشيرة طلب للحصول ويحبذ أن يقدم المشاركون. تاريخ السفر المتوقع بفترة كافية

 فرنســا، بمــا فــي ذلــك يســمح لمــن يحصــل عليــه بزيــارة دول أخــرى تــدخل فــي إطــار معاهــدة شــنغن أو العبــور منــه
لـذا . دول شـنغن إلـى جميـع تأشـيرات بالـدخولال هـذا النـوع مـن ال يسـمح عندما حاالت استثنائية قد تنشأو  المجاورة.

 .أخرى دول شنغن أو المرور عبر قبل السفرالممنوحة له  التأشيرة نوعمن  التحقق كل شخص ننصح بشدة فإننا
  

ا. ويجــب إرســال الطلبــات الخاصــة بالحصــول علـى الــذين يتقــدمون بالطلبــات أن يرفقــوا بهــا رسـائل تــدعمهو   
وٕادراج االســم الكامــل  visagbs@who.intعلــى العنــوان التــالي: فــي أقــرب فرصــة ممكنــة علــى الرســائل الداعمــة 

للمتقــدم بالطلــب ووظيفتــه ولقبــه والجهــة التــي يعمــل لــديها وجنســيته ورقــم جــواز ســفره وبالتفاصــيل الــواردة فيــه 
   ومدة صالحيته ونسخة من أوراق اعتماد الوفد).ومكان صدور الجواز  (تاريخ
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  قصر األمم لحضور جمعية الصحة إلى الوصول
  

 الجمعيـة مبنـى سوف تجتمع جمعية الصحة في مبنى الجمعية بقصر األمم. ويمكـن الوصـول بسـهولة إلـى  
تعقد الجلسات العامـة فـي قاعـة الجمعيـة التـي يمكـن الوصـول إليهـا  . وسوف١٥رقم  والبوابة ١٣رقم  البوابة بواسطة

. وستجتمع اللجنتان الرئيسيتان لجمعية الصحة في ١٥أو البوابة رقم  ١٣بالدرج أو المصعد عن طريق البوابة رقم 
. وتقع XVIIوستجتمع اللجنة "ب" في القاعة  XVIIIقاعتي مؤتمرات مستقلتين، حيث ستجتمع اللجنة "أ" في القاعة 

  .العالمية جلسات جمعية الصحة وال يسمح بالتدخين في. "E"كلتا القاعتين في الطابق األول من المبنى 
  

  شارات الدخول
  

يســتطيع المنــدوبون وغيــرهم مــن المشــاركين أن يتســلموا شــاراتهم مــن مكتــب التوزيــع فــي المــدخل الرئيســي   
  :في الصحة. وسيكون مكتب التوزيع مفتوحاً لمقر منظمة الصحة العالمية قبل افتتاح جمعية 

  
 ؛١٧‚٠٠إلى الساعة  ١١‚٣٠أيار/ مايو، من الساعة  ١٩الخميس يوم  -

  ؛١٧,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠ أيار/ مايو، من الساعة ٢٠يوم الجمعة  -
  ؛١٧‚٠٠إلى الساعة  ٩‚٠٠من الساعة  ،أيار/ مايو ٢١يوم السبت  -
  ؛١٧‚٠٠إلى الساعة  ١٢‚٠٠ن الساعة أيار/ مايو، م ٢٢يوم األحد   -
  ؛١٧‚٠٠إلى الساعة  ٧‚٣٠من الساعة  ،أيار/ مايو ٢٣يوم االثنين   -
  أيار/ مايو  ٢٧الجمعة  يوم إلى ،أيار/ مايو ٢٤الثالثاء يوم من   -

  ؛١٧,٠٠ إلى الساعة ٨‚٠٠من الساعة 
  .جمعيةالإلى اختتام  ٩,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٨يوم السبت   -

  
وعلى المندوبين الذين لم يسجلوا إلكترونيًا قبل افتتاح جمعيـة الصـحة العالميـة أن يسـجلوا أنفسـهم ويودعـوا   

الرجــاء مالحظــة أن األشــخاص الــذين تظهــر أســماؤهم علــى وثيقــة اعتمــاد و أوراق االعتمــاد فــي مكتــب التوزيــع. 
ول قصــر األمــم وقاعــات الســماح بــدخ يقتصــر . وســوفدخــولصــحيحة هــم وحــدهم الــذين ستصــدر لهــم شــارة 

  .والستين تاسعةاالجتماعات على الذين يحملون الشارات الخاصة بجمعية الصحة العالمية ال
  

إلى قصر األمم.  انطالقًا من المدخل الرئيسي للمنظمة وسيتم توفير خدمات حافلة مكوكية لنقل المندوبين  
يوميــًا ويمكــن أن يســتقلها منــدوبو الــدول األعضــاء الــذين  ١٨,٠٠إلــى الســاعة  ٧,٠٠وســتعمل الحافلــة مــن الســاعة 

  يحملون الشارات.
  

  مكتب االستعالمات 
  

(الهـــاتف  ١٥ورقـــم  ١٣الكـــائن بـــين البـــوابتين رقـــم  كونكورديـــا" الجديـــد" بهـــويقـــع مكتـــب االســـتعالمات فـــي   
 إلـى ). ويقـدم هـذا المكتـب إرشـادات حـول عديـد مـن المسـائل التـي تهـم المشـاركين، ويرشـدهم٧٦٥٥٦ الداخلي رقم

الخدمات األخرى مثل السفريات والبريد والشؤون المالية والمواصالت. ويمكن أيضًا تسلم البريـد الشخصـي مـن هـذا 
  المكتب. كما يمكن إيداع األشياء المفقودة أو التماسها لديه.
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  المندوبينقائمة 
  

ســـتوزع عنـــد بـــدء جمعيـــة الصـــحة قائمـــة مؤقتـــة بأســـماء المنـــدوبين وغيـــرهم مـــن المشـــاركين (الوثيقـــة   
 ١٦‚٠٠ األمانـة حتـى السـاعة إلـى هذه القائمة على أساس أوراق االعتماد التي تـرد ). وستصدر١متنوعات/  /٦٩ج

عدلــة فــي موقــع المنظمــة علــى اإلنترنــت. أيــار/ مــايو. وســوف تُنشــر بعــد ذلــك قائمــة م ٢٢مــن يــوم األحــد الموافــق 
حالــة حــدوث أيــة تغييــرات رســمية فــي عضــوية الوفــود، يرجــى مــن الوفــود أن تبّلــغ بــذلك مكتــب االســتعالمات  وفــي

ــًا باســتعمال النمــوذج  الــذي يــتم توزيعــه مــع القائمــة. ويجــب أن يكــون النمــوذج موقعــًا مــن  (WHO23 WHA)كتابي
  رئيس الوفد.

  
  ترتيبات سير المناقشة في الجلسات العامة 

  
وافقت جمعية الصحة على ترتيبات سير المناقشة العامة في الجلسات العامـة ممـا يترتـب  ١٩٩٧في عام   

  والستين: تاسعةجمعية الصحة العالمية ال إلى عليه اآلثار التالية بالنسبة
  سـيتم. و كلمـاتهم لتقـديم خمـس دقـائق أقصى فردية بحد بإلقاء بياناتالذين يقومون  سيسمح للمندوبين 

والتــي بأكملهــا، يمكــن رؤيتهــا فــي القاعــة إشــارات المــرور"، التــي " مــن خــالل اســتخدام توقيــتال تنظــيم
. وقــد تمتــد البيانــات الخاصــة بعــد خمــس دقــائق واألحمــر أربــع دقــائق بعــد البرتقــالي تتحــول إلــى اللــون

تعـادل وينبغـي أن . أنظمـة مماثلـة مع تطبيـق، دقائق ١٠ إلى نحو اإلقليميةبالمجموعات أو البيانات 
. كلمــــة ١١٠٠ نحــــو دقــــائق ١٠لمــــدة المــــداخالت كلمــــة و  ٥٥٠نحــــو لمــــدة خمــــس دقــــائق المــــداخالت

ســوف و  جــودة الترجمــة الفوريــة.ب تســمح بســرعة التــزم المتحــدثون بهــذا المعــدل، فــإنهم ســيتكلمون وٕاذا
بالوقـت  فـي المناقشـة العامـة المتحـدثين التزام جميـع ضمانعلى  هذه اإلرشادات األمانة اتباعيساعد 
  المناسب

  " ٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  ينبغي أن ترّكز البيانات على موضوع ."  
  

المناقشـة العامـة إخطـار إدارة  إطار وينبغي للمندوبين الذين يودون إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في  
أو الفــــاكس  (piazzap@who.int)الرئاســــية والعالقــــات الخارجيــــة بــــذلك عــــن طريــــق البريــــد اإللكترونــــي األجهــــزة 

+. ويمكــن للمنــدوبين أن يختــاروا إلقــاء بيانــات جماعيــة أو إقليميــة بــدًال مــن إلقــاء بيانــات ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣ رقــم
  فردية.

  
مكتـب مســاعد أمـين جمعيــة  إلــى العامــةوينبغـي تقـديم نســخ مـن البيانـات التــي سـتلقى فــي إطـار المناقشـة   

بحلــــول صــــباح  A.656القاعــــة  إلــــىأو  (statementsWHA69@who.int)الصــــحة بواســــطة البريــــد اإللكترونــــي 
  .٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣االثنين الموافق  يوم
  

  مداخالت المندوبين في اللجنتين "أ" و"ب"
  

يرجى من السادة المندوبين الذين يرغبون في إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في اللجنة "أ" أو فـي اللجنـة   
"ب" أو الـــذين يرغبـــون فـــي توزيـــع مشـــاريع قـــرارات فـــي هـــاتين اللجنتـــين أن يتصـــلوا بـــأمين اللجنـــة المعنيـــة أو بأمينهـــا 

  هو موضح أدناه).  االمشارك (كم
  

  ٧٧١٥٧رقم  الهاتف الداخلي، E.1066المكتب   الدكتور ت. أرمسترونغ  أمين اللجنة:  اللجنة "أ":
  ٧٧٣٢٣رقم  الهاتف الداخلي، E.3006المكتب   الدكتور ك. أونداري  أمين اللجنة:    اللجنة "ب":
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  الوثائق المقدمة من الوفود
  

مشـــاريع قـــرارات علـــى جمعيـــة الصـــحة أو إحـــدى لجانهـــا، أن يرجـــى مـــن الوفـــود التـــي ترغـــب فـــي أن تـــوزع   
تسلمها إلى مساعد أمين جمعية الصحة إذا كان المقصود أن توزع في الجلسات العامة، أما إذا كان المقصـود هـو 

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٥٠توزيعهـــا فـــي إحـــدى اللجـــان فيرجـــى أن تســـلمها إلـــى أمـــين اللجنـــة المعنيـــة. وتـــنص المـــادة 
حة العالمية على تعميم مشاريع القرارات على الوفود قبل مناقشة المقترحـات بيـومين علـى األقـل وعليـه لجمعية الص

ينبغي تسليم مشاريع القرارات في وقـت مبكـر بمـا فيـه الكفايـة لكـي تتسـنى ترجمتهـا وطبعهـا بلغـات العمـل. واألمانـة 
مــن  ٥٠و ٤٨تحريــري. وتــرد فــي المــواد  ســتي أويدعــم لوجمعلومــات و  مســتعدة، عنــد الطلــب، لتقــديم مــا يلــزم مــن

النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية الشروط التي يمكن أن تقدم بموجبها االقتراحات الرسمية التـي تتعلـق ببنـود 
  جدول األعمال في الجلسات العامة أو في اللجنتين الرئيسيتين.

  
  الوثائق 

  
  المعلومات الخاصة بالجلسات

  
جمعيــة الصــحة مواعيــد الجلســات وأماكنهــا وبرامجهــا، وبنــود جــدول األعمــال التــي  ةجريــدتنشــر يوميــًا فــي   

  ستناقش وما يتعلق بها من وثائق وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.
  

  السجالت الرسمية للمجلس التنفيذي
  

ـــــه ال   ـــــي دورت ـــــذي بالفعـــــل ف ـــــس التنفي ـــــائق نظـــــر فيهـــــا المجل ـــــاك عـــــدة وث ـــــة  ســـــابعةهن ـــــين بعـــــد المائ والثالث
(القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة)  ١/ ســجالت/١٣٧/٢٠١٥م تة بالوثيقــوالثالثــين بعــد المائــة وتــرد كمالحــق  ثامنــةوال

، ويشــار إليهــا تحــت البنــود المتصــلة بهــا فــي )(القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة ١/ ســجالت/١٣٨/٢٠١٦ت  م والوثيقــة
  ).٦٩/١وجدول األعمال المؤقت (الوثيقة ج الجريدة

  
  الوثائق األساسية

  
يـــرد دســـتور المنظمـــة والنظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة وغيـــر ذلـــك مـــن الوثـــائق ذات الصـــلة،   

أيضـــًا  ) ويمكـن٢٠١٤واألربعـون،  ثامنة(الطبعة ال الوثائق األساسيـةالطابــع القانونــي، فــي المطبــوع المعنـــون  ذات
ثــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذه الوثيقــــــــــــة فــــــــــــي الصفحــــــــــــة الخاصــــــــــة بتصــــــــــريف محدّ  االطــــــــــــالع علــــــــــــى نسخــــــــــــة إلكترونيــــــــــــة

  على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت (Governance) الشؤون
(http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf).  

  
  إتاحة الوثائق على شبكة اإلنترنت

  
 اإلنترنـــــــــــت علـــــــــــىموقـــــــــــع منظمـــــــــــة الصـــــــــــحة العالميـــــــــــة تتـــــــــــيح صـــــــــــفحة تصـــــــــــريف الشـــــــــــؤون علـــــــــــى   

(http://apps.who.int/gb/gov)  وســـــيلة إلكترونيـــــة ســـــهلة لالطـــــالع علـــــى الوثـــــائق، بمـــــا فيهـــــا مختلـــــف الوثـــــائق
خيـارات لتنزيـل وثـائق الـدورات الحاليـة لألجهـزة الرئاسـية وللرجـوع إلـى وثـائق وتـوفر  األساسية، مثل النظـام الـداخلي

  الدورات السابقة، وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة.
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، وألسباب تتعلق باالقتصاد في اإلنفاق، فلن تتخذ أية ترتيبات بشأن وبما أن الوثائق متاحة على اإلنترنت  
  إرسال أو نقل أية وثائق تتاح خالل جمعية الصحة.

  
 توزيــع مكتــب وفــي الوثــائق توزيــع منضــدة عنــد عنهــا المعلــن رمــوزالوُيمكــن أيضــًا تنزيــل الوثــائق باســتخدام   
  .اللجان مؤتمرات غرف وداخل الجمعية ردهة مدخل وعند الشارات

  
  توزيع الوثائق

  
فــي  ١٥و ١٣البــوابتين  الواقــع بــين كونكورديــا" الجديــد" بهــويوجــد قســم لتوزيــع الوثــائق علــى المنضــدة فــي   

  قصر األمم.
  

  المنظمات غير الحكومية: مكتب االتصال
  

) لتســهيل مشــاركة المنظمــات غيــر ٧٦٥٠٣رقــم  الهــاتف الــداخلي( A.235هنــاك مكتــب لالتصــال فــي القاعــة   
الحكوميــة فــي جمعيــة الصــحة. وتــرد فــي الوثيقــة المعنونــة "معلومــات ذات طــابع عملــي للســادة المنــدوبين الــذين يمثلــون 
المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية بمنظمة الصحة العالمية"، والتي ُأرسلت مع رسالة الدعوة إلى حضـور 

حة معلومات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلـى منـدوبي المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي مـا يتعلـق بمسـائل مثـل جمعية الص
  التسجيل وعرض الوثائق والبيانات من ِقَبل المنظمات غير الحكومية.

  
) لكــي تســتخدمها المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى ٧٦٦٤١رقــم  الهــاتف الــداخلي( A.817وســتتاح القاعــة   

أســـــــاس أســـــــبقية الطلـــــــب خـــــــالل جمعيـــــــة الصـــــــحة. وســـــــتزّود بـــــــالورق والحواســـــــيب والطابعـــــــات وأجهـــــــزة الهـــــــاتف 
المحليـــة) وباإلمكـــان اســـتخدام الحواســـيب ألغـــراض معالجـــة النصـــوص والنفـــاذ إلـــى شـــبكة اإلنترنـــت،  (للمكالمـــات

إلـى  ٨‚٣٠وثـائق مجانـًا ولعـدد محـدود مـن النسـخ. وسـيفتح بـاب المكتـب مـن السـاعة ستوفر تسـهيالت لنسـخ ال كما
  .١٨‚٣٠الساعة 

  
أن  ويجوز للمنظمات غير الحكوميـة ذات العالقـات الرسـمية بالمنظمـة المشـاركة فـي جمعيـة الصـحة دون  

شــرفتي  فــي مــةيكــون لهــا الحــق فــي التصــويت. ولهــذه الغايــة خصصــت لهــذه المنظمــات مقاعــد فــي الجلســات العا
. وفــي اجتماعــات ١٥و ١٣الطــابق الخــامس الــذي يمكــن الوصــول إليــه باســتخدام المصــعدين المجــاورين للبــوابتين 

جانبي القاعتين. وهناك في كل قاعـة مـن قـاعتي  إلى اللجنتين "أ" و"ب" خصصت للمنظمات غير الحكومية مقاعد
إلى المنظمات التي يقبل الرئيس الطلبات التـي تقـدمها  اللجنتين الرئيسيتين مقعد مخصص للمتحدثين الذين ينتمون

  من أجل أخذ الكلمة.
  

  المواصالت العامة وسيارات األجرة (التاكسي) 
  

يمتـد   " الـذي٨منظمـة الصـحة العالميـة عـن طريـق خـط أتـوبيس " إلـى الجمعـة يمكـن الوصـول إلـى من االثنين  
) مـرورًا Avenue Appiaطريـق آبيـا  إلى منظمة الصـحة العالميـة (مقـر المنظمـة الرئيسـي، Veyrierمساره من فيرييه 
(محطـة الســكك الحديديـة)، وميــدان األمــم  Place Cornavin(وســط المدينـة)، ميــدان كورنافـان  Riveبمـا يلــي: ريـف 

Place des Nations هـي طريـق آبيـا. ٨وبيس "(قصر األمم). وفي عطلة نهاية األسبوع تكون المحطة النهائية ألتـ "
فـولتير  - بلـدة فيرنـى  إلـى الذي يعمل يوميًا من ميدان كورنافـان "F"المنظمة باستخدام أتوبيس  إلى كما يمكن الوصول
Ferney-Voltaireشــــان   ، فرنســــا، ولــــه محطتــــان فــــي ميــــدان األمــــم وفــــي شــــارع فــــي ديVy-des-Champs وهــــذه ،

" يعمـــل يوميـــًا للـــربط بـــين ٥"  ذلـــك، فـــإن أتـــوبيس إلـــى نظمـــة. وباإلضـــافةالمحطـــة األخيـــرة تلـــي المبنـــى الرئيســـي للم
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" ٢٨، ولــه محطتــان فــي ميــدان كورنافــان وميــدان األمــم، أمــا األوتــوبيس رقــم "Aéroportوالمطــار   -Thônex  تونيــه
ن قـرب وله محطتان إحداهما على طريق آبيا والثانية فـي فـي دي شـا Jardin Botaniqueفيعمل بين حديقة النباتات 

  المقر الرئيسي للمنظمة.
  

وبــــــين ميــــــدان األمــــــم   Palettes" الــــــذي يــــــربط يوميــــــًا بــــــين حــــــي باليــــــت١٥وهنــــــاك أيضــــــًا خــــــط التــــــرام "  
Place des Nations  ويمر بمحطة كورنافانCornavin.  

  
األتوبيســات. ويمكــن الحصــول علــى التــذاكر المفــردة مــن  إلــى الصــعودقبــل ويجــب شــراء التــذاكر وختمهــا   

ماكينات بيع التذاكر الموجودة بالمحطات الرئيسية. كمـا يمكـن شـراء تـذاكر إلكترونيـة متعـددة الـرحالت مـن أكشـاك 
بـــالمقر الرئيســـي للمنظمـــة وقصـــر األمـــم ومختلـــف أكشـــاك الصـــحف بالمدينـــة، والتـــي تحمـــل  Navilleمكتبـــة نافيـــل 

  أو في محطة القطار الرئيسية (كورنافان). "TPG"عالمة 
  

ويــوفر مطــار جنيــف الــدولي تــذكرة مجانيــة لركــوب وســائل النقــل العمــومي فــي جنيــف. وهــذه التــذكرة التــي   
التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن الماكينــة الموجــودة فــي منطقــة اســترداد الحقائــب  Uniresoيطلــق عليهــا اســم تــذكرة 

دقيقـة، ويشـمل ذلـك خـدمات  ٨٠ح للراكب باستخدام وسـائل النقـل العمـومي لمـدة والعفش في منطقة "الوصول" تسم
  القطار الذي يربط بين المطار وبين محطة القطارات الرئيسية.

  
ـــــف مـــــن   ـــــة جني ـــــي مدين ـــــل ف ـــــى بطاقـــــة النق ـــــدوبين الحصـــــول عل ـــــك بإمكـــــان الســـــادة المن ـــــى ذل  وعـــــالوة عل
ــــــدق ــــــذي الفن ــــــارتهم. و  ال ــــــة خــــــالل زي ــــــد مــــــن المعلومــــــات يقيمــــــون فيــــــه وهــــــي مجاني يمكــــــن االطــــــالع علــــــى المزي
جنيـــــف للســـــياحة وشـــــؤون المـــــؤتمرات (علـــــى العنـــــوان اإللكترونـــــي التـــــالي علـــــى  مكتـــــب مـــــن البطاقـــــة هـــــذه حـــــول

  ).http://www.geneve-tourisme.ch اإلنترنت
  

  ).OMS" )Avenue Appia"ومبنى المقر الرئيسي معروف لدى سائقي التاكسي في جنيف باسم   
  

مواقــــف للتاكســــي فــــي جميــــع الميــــادين الرئيســــية تقريبــــًا فــــي جنيــــف وخــــارج قصــــر األمــــم. ويمكــــن وتوجــــد   
. ٠٢٢ ٣٣١ ٤١٣٣و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٢٠٢و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٠٢٠التاكســـــي هاتفيـــــًا عبـــــر األرقـــــام التاليـــــة:  اســـــتدعاء
التاكســـــي أيضـــــًا مـــــن حـــــارس األمـــــن المنـــــاوب عنـــــد بوابـــــة الـــــدخول الواقعـــــة علـــــى طريـــــق  اســـــتدعاء  طلـــــب ويمكـــــن

  .Route de Pregny ينييبر 
  

  مواقف السيارات 
  

ســـيتاح عـــدد محـــدود جـــدًا مـــن أمـــاكن وقـــوف الســـيارات، علـــى أســـاس األســـبقية فـــي الحضـــور، لســـيارات   
المنــــدوبين التــــي تحمــــل "ملصــــقات جمعيــــة الصــــحة العالميــــة" فــــي األمــــاكن المخصصــــة لجمعيــــة الصــــحة موقــــف 

وينبغــي إرســال الطلبــات مــن جانــب البعثــات الدائمــة للحصــول فــي قصــر األمــم.  ٤٠بجــوار البوابــة  P10 الســيارات
على تصاريح بأماكن مؤقتة لسائقيها وللسماح بدخول المركبات المستأجرة أو البديلة من خـالل "مـذكرة شـفهية" إلـى 
وحدة إدارة المرآب وبطاقات التعريف (وحدة بطاقات التعريف) بمكتب األمم المتحـدة بجنيـف. وينبغـي إرفـاق نسـخة 

ائق مؤقـت مـع من وثائق تسجيل السيارة (البطاقة الرمادية)، وكذلك نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية لكـل سـ
  والتي ينبغي أن تتضمن العناصر التالية:"المذكرة الشفهية"، 

  
  / بطاقة الهوية)مل على النحو المدون في جواز سفراسم السائق بالكا
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  ورقم لوحة رخصة السيارة
  

  يارةتصنيع الس
  

  نوع السيارة
  

  لون السيارة
  

أو علــى عنــوان  +٤١ ٢٢ ٩١٧ ٠٤٩٤ ويمكــن إرســال المــذكرة إلــى الوحــدة المعنيــة ببطاقــات الهويــة عبــر الفــاكس
. يرجــى مالحظــة أن هــذه UNOGID@UNOG.CHالبريــد اإللكترونــي المباشــر للوحــدة المعنيــة ببطاقــات الهويــات 

 المتطلبات تتعلق فقط بالسيارات والسائقين المؤقتين لتيسير حضور جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين 
  

  المطعم والكافيتيريا والبار
  

 ١٤‚٣٠حتـــى الســـاعة  ١٢‚٠٠المطعـــم الكـــائن فـــي الـــدور الثـــامن مـــن مبنـــى الجمعيـــة مفتـــوح مـــن الســـاعة   
 الحفـالت بتنظـيم المطعـم ). ويقـوم٧١١٠٨(للحجـز يرجـى االتصـال بـرقم الهـاتف الـداخلي  الجمعـة إلـى االثنـين مـن

مشتركًا. ويمكـن أيضـًا  ٢٥الخاصة وحفالت االستقبال (حفالت الكوكتيل) ومآدب الغداء الخاصة لعدد ال يقل عن 
ـــوفير هـــذه الخـــدمات يـــومي الســـبت ـــد العشـــاء مـــو  ت  DSR/UNع إدارة األحـــد. وينبغـــي مناقشـــة ترتيبـــات إعـــداد موائ

  ) بقصر األمم.٧١١٠٨ رقم الداخلي (الهاتف
  

الجمعيـة، والتـي يمكـن الوصـول إليهـا مباشـرة باسـتعمال  مبنـى مـن والكافيتيريا الموجودة فـي الـدور األرضـي  
 ١١‚٣٠، من االثنين إلى الجمعة، ومن الساعة ١٦‚٤٥حتى الساعة  ٨‚١٥، مفتوحة من الساعة ٢٩المصعد رقم 

أو  ١٤‚٠٠الســــــاعة  إلــــــى ١١‚٣٠وتقــــــدم الوجبــــــات الســــــاخنة مــــــن الســــــاعة يــــــوم الســــــبت.  ١٤‚٠٠الســــــاعة  إلــــــى
  (المشويات فقط). ١٤‚٣٠ الساعة

  
وهـــــو مفتـــــوح مـــــن  ١٥و ١٣بـــــين البـــــوابتين  كونكورديـــــا" الجديـــــد" بهـــــوويقـــــع بـــــار الوجبـــــات الخفيفـــــة فـــــي   
أيــار/ مــايو مــن  ٢٨مفتوحــًا يــوم الســبت  ، أو حتــى انتهــاء الجلســات وســيكون١٨‚٠٠الســاعة  إلــى ٧‚٣٠ الســاعة
  .٩,٠٠ إلى الساعة ٧,٣٠الساعة 

  
إلى السـاعة  ٨‚٣٠في الدور الثالث فمفتوح من الساعة  VIIلقاعة المؤتمرات  ةالمندوبين المجاور  ردهةأما   

أيـار/  ٢٥من االثنين إلى الجمعة، وهو يقدم أيضًا الوجبات الخفيفة. (سيكون هذا البار مغلقـًا يـوم االثنـين  ١٦‚٤٥
  مايو).

  
 ٨,٣٠ ، فمفتوح من الساعة"E"الذي يقع في الطابق األول من المبنى  Bar du Serpentأما بار الثعبان   

من االثنين إلـى الجمعـة أو حتـى اختتـام الجلسـات؛ وهـو يقـدم أيضـًا السندويتشـات (يـوم السـبت  ١٧‚٣٠الساعة  إلى
  ).١٧,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠ ر/ مايو سيكون مفتوحًا من الساعةايا ٢٨
  

موجـودين ويمكن أيضًا للمندوبين وغيرهم من المشاركين في جمعية الصـحة اسـتعمال المطعـم والكافيتريـا ال  
  .١٤,٣٠ حتى الساعة ١١,٠٠في منظمة الصحة العالمية. وهما مفتوحان من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
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  حجز قاعات لالجتماعات الخاصة
  

في قصر األمـم لالجتماعـات الخاصـة أن يتصـلوا  حجز قاعات مؤتمرات يرغبون في الذين يمكن للمندوبين  
) ١٤٠٠٤ رقـم الـداخلي الهـاتف ٩٠١٦بقسم خدمات المؤتمرات بـالمقر الرئيسـي لمنظمـة الصـحة العالميـة (المكتـب 

) بالطـــابق ٧٦٥٤٥رقـــم (الهـــاتف الـــداخلي  A.237جمعيـــة الصـــحة، أو بقســـم حجـــز القاعـــات، المكتـــب  افتتـــاح قبـــل
  أيار/ مايو. ٢٣الثاني من قصر األمم، وذلك اعتبارًا من يوم االثنين 

  
  ترتيبات حفالت االستقبال في منظمة الصحة العالمية 

  
باســتطاعة مطعــم منظمــة الصــحة العالميــة تنظــيم حفــالت االســتقبال (حفــالت الكوكتيــل) ومــآدب الغــداء،   

). ١٤٠٩٠، الهــاتف الــداخلي رقــم 9016ر الرئيســي للمنظمــة (رقــم المكتــب ويمكــن اتخــاذ الترتيبــات باالتصــال بــالمق
وتفاديــًا لتعــارض المواعيــد يرجــى مــن الوفــود التــي تنــوي إقامــة حفــالت اســتقبال التشــاور مــع إدارة األجهــزة الرئاســية 

  والعالقات الخارجية.
  

 ٢٣٧ .Aتصــــال بالقاعــــة أيــــار/ مــــايو سيتســــنى أيضــــًا اتخــــاذ الترتيبــــات عــــن طريــــق اال ٢٣واعتبــــارًا مــــن   
  ) (الطابق الثاني من قصر األمم).٧٦٥٤٥ رقم الداخلي (الهاتف

  
  كشك الصحف

  
ردهــة الالموجــود فــي  رئيســيكشــك الالتبــاع الصــحف والمجــالت والكتــب والبطاقــات البريديــة، وغيرهــا، فــي   

  .١٧‚٠٠الساعة  إلى ٨‚١٥. وهو مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة ٦بجوار البوابة 
  

  مكتب البريد
  

 من االثنين إلـى ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٨‚٣٠الساعة  من أبوابه ٦البوابة  من يفتح مكتب البريد القائم بالقرب  
الجمعــة. وهــو يقــدم خــدمات عاديــة تشــمل العمليــات النقديــة مثــل دفعــات التحويــل أو الحــواالت البريديــة أو النقديــة. 

  سي لمنظمة الصحة العالمية. ويوجد مكتب بريد آخر في المقر الرئي
  

أمــا المنــدوبون الــذين يرغبــون فــي اســتعمال طوابــع إدارة البريــد التابعــة لألمــم المتحــدة علــى رســائلهم فينبغــي   
  .٦لهم االتصال بمكتب اإلدارة الذي يوجد في الردهة القريبة من البوابة 

  
  بريد المندوبين

  
"، تسـلم فـي مكتـب ٢٧جنيـف  ١٢١١الصـحة العالميـة،  المنـدوبين بواسـطة "منظمـة إلـى الرسـائل الموجهـة  

  االستعالمات.
  

  األمن الشخصي
  

بشــكل عــام، يمكــن اعتبــار جنيــف مدينــة آمنــة تقــل فيهــا معــدالت الجريمــة العنيفــة. غيــر أن هنــاك عمليــات   
طــات للســرقة واختطــاف المحفظــات الماليــة أو الهواتــف الجوالــة تحــدث بالفعــل بجــوار أو داخــل محطــة القطــار ومح

  األوتوبيس والمطارات وفي الحدائق العامة.
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  وينصح المندوبون باتخاذ االحتياطات التالية عند التنقل في جميع أنحاء المدينة:
  التزام الحذر والحيطة ومراقبة العفش والحقائب  •
  تجنب المشي على انفراد بالليل والبقاء في المناطق الجيدة اإلضاءة  •
أشخاصــًا ينتحلــون صــفة الشــرطة وعلــيهم دائمــًا أن يطلبــوا مــنهم إثبــات هــويتهم الــتفطن إلــى أن هنــاك   •

  قبل التخلي عن جوازات السفر أو االستجابة ألي طلب يقدم
  التيقظ بشكل خاص في مناطق المطار ومحطة القطار وعند التسجيل في الفنادق  •
  اه اللصوصأال يتركوا أبدًا أي شيء على المقاعد الخلفية ألن ذلك يلفت انتب  •
  عدم ترك أي أشياء ثمينة داخل السيارات المصفوفة.  •

  وفيما يلي أرقام الهواتف الخاصة بالطوارئ:
  ١١٧الشرطة   •
  ١٤٤خدمات اإلسعاف   •
  ١١٨اإلطفاء   •
  ١٤٠المساعدة على الطرقات   •

  
وٕاذا واجهتم حالة طوارئ ذات صلة باألمن في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميـة فيرجـى أن تتصـلوا   

  .١١١١٧ الهاتف الداخلي رقمبمكتب األمن في المنظمة، 
  

وٕاذا كانت لديكم أية استفسارات بخصوص األمن أثناء وجودكم في جنيف فيرجى االتصال بمكتب األمن/   
  +.٤١)٠(٢٢ ٧٩١ ١١٥٢مة الصحة العالمية، الهاتف رقم: الموظف المناوب في منظ

  
وقد ُعززت إجراءات الفحص األمني فيما يتعلق بدخول المركبات والمشاة إلى قصر األمم ومنطقة قاعات   

  االجتماع، لذا فالرجاء أن تحملوا معكم وثائق إثبات الهوية وشارة االعتماد، لتسهيل دخولكم إلى القصر.
  

العالميـة ليسـت مسـؤولة عـن ضـياع وفقـدان األغـراض الشخصـية التـي تتـرك دون حراسـة ومنظمة الصـحة   
  أثناء انعقاد الجلسات.

  
  أرقام الهاتف

  
  تتيح الهواتف الموجودة في قصر األمم المحادثات الداخلية فقط.

  
  المكالمات داخل قصر األمم  -١
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط  (أ)
  ٧الوصلة الداخلية المؤلفة من خمسة أرقام وتبدأ برقم يدار رقم   (ب)
  الطنين لفترات طويلة متعاقبة يعني رنين الرقم المطلوب  (ج)
  الطنين لفترات قصيرة متعاقبة يعني انشغال الرقم.  (د)
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  منظمة الصحة العالمية إلى المكالمات من قصر األمم  -٢
  

ترفــــــع الســــــماعة وتنتظــــــر نغمــــــة   (أ)  إمَّا
  الخطالتقاط 

  ٦٢يدار الرقم   (ب)
تــدار الوصــلة الداخليــة المطلوبــة   (ج)

  المؤلفة من خمسة أرقام
(انظــــــــر دليــــــــل هــــــــاتف منظمــــــــة   

  الصحة العالمية).

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط  (أ)  أو
  يدار الرقم "صفر" وتنتظر ثاني نغمة التقاط الخط  (ب)
الداخليـــــة يعقبـــــه فـــــورًا الوصـــــلة  ٠٢٢-٧٩يـــــدار الـــــرقم   (ج)

المؤلفة من خمسة أرقام والمطلوبـة فـي منظمـة الصـحة 
  العالمية.

  
  ).٦٢-١١١١١أو  ٦٢-٩٩وٕاذا لم يعرف الرقم الداخلي يدار رقم سنترال المنظمة (  

  
  المكالمات المحلية داخل جنيف  -٣
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط الداخلي؛  (أ)
  التقاط الخط الخارجي؛ يدار الرقم "صفر" وتنتظر نغمة  (ب)
  ثمَّ الرقم المطلوب في منطقة جنيف. ٠٢٢يدار الرقم   (ج)

  
  استرداد مصاريف تذاكر السفر والحجز لرحلة العودة

  
يرجــى مـــن منـــدوبي أقـــل البلـــدان نمـــوًا الـــذين يحـــق لهـــم اســـترداد مصـــاريف تـــذاكر الســـفر التـــي تكبـــدوها أن   

. ويجــب تقــديم التــذاكر والفــواتير وجــوازات الســفر ١٥و ١٣البــوابتين يتصــلوا بمنضــدة المســؤول عــن الســفريات بــين 
  ساعة على األقل. ٢٤لكي يتسنى استرداد النفقات. وتستغرق إجراءات استرداد التكاليف 

  
ــويمك   ـــــــن للمندوبيــــ ــن أن يعيــ ـــــ ــدوا التأكيـ ـــــ ــد علــ ـــــ ـــــــى رحلــ ــة العــ ـــــ ــودة لـ ـــــ ــدى مكتـ ـــــ ــون فاغـــــــب كارلسـ ــن لو ــــ ـــــ ـــــــلي ترافيـ  ـ

Carlson Wagonlit Travel  للسفر، المكتب الموجـود فـي المسـتوى الثـاني مـن المبنـىE  ٤٠بـالقرب مـن البوابـة .
  الجمعة. إلى من االثنين ١٧‚٠٠الساعة  إلى ٩‚٠٠وهو مفتوح من الساعة 

  
  البنك

  
إلـــى  ٨‚٣٠مفتـــوح مـــن الســـاعة وهـــو  ٦) بـــالقرب مـــن البوابـــة UBSيوجـــد فـــرع اتحـــاد البنـــوك السويســـرية (  
بـالقرب مـن  Eبالطـابق الثـاني مـن المبنـى  لنقديـةماكينـة صـرف االجمعـة. وهنـاك  إلـى مـن االثنـين ١٦‚٣٠السـاعة 
  . ٤١البوابة 

  
  الخدمة الطبية

  
، Eســتوجد ممرضــة مناوبــة لتقــديم خــدمات اإلســعاف األولـــي فــي عيــادة قصــر األمــم الكائنــة فــي المبنـــى   
وعنـــــــــد الضـــــــــرورة، تتـــــــــولى الممرضـــــــــة إحالـــــــــة الســـــــــادة  ).٠٢٢ ٩١٧ ٤٩٧١ (رقـــــــــم الهـــــــــاتف: E.2050 المكتـــــــــب
 العالميــــة. الصــــحة لمنظمــــة الرئيســــي بــــالمقر الطبيــــة الخدمــــة إلــــى أو جنيــــف فــــي المرافــــق المالئمــــة إلــــى المنــــدوبين

  ).٠٢٢ ٧٩١ ٣٠ ٤٠الهاتف:  (رقم
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إلـــــى  ٨‚٠٠بقصـــــر األمـــــم (الســـــاعة أمـــــا بالنســـــبة للطـــــوارئ الطبيـــــة خـــــالل ســـــاعات دوام الخـــــدمات الطبيـــــة   
) فـــإن الممرضـــة المناوبـــة ســـتتبع البروتوكـــول المعمـــول بـــه فـــي األمـــم المتحـــدة فيمـــا يتعلـــق بـــالطوارئ ١٧‚٠٠  الســـاعة

إلعــــالم الطبيــــب المنــــاوب بمنظمــــة الصــــحة  ١٤٤مســــاًء ســــتتولى االتصــــال بــــالرقم  ١٧‚٠٠  الطبيــــة). وبعــــد الســــاعة
  العالمية.

  
المــؤتمرات فينصــحون   مبــاني  طلــب حــالتهم عنايــة طبيــة عاجلــة عنــدما ال يكونــون فــيأمــا المنــدوبون الــذين تت  

  لطلب خدمة طبية أو سيارة إسعاف. ١٤٤باالتصال بالرقم 
  

  مطبوعات منظمة الصحة العالمية 
  

منضدة البيع الخاصـة بقسـم الطباعـة والنشـر بمنظمـة الصـحة العالميـة  يمكن شراء مطبوعات المنظمة من  
بقصر األمم وكذلك مـن متجـر الكتـب بالمنظمـة بـالمقر  ١٥و ١٣بين البوابتين كونكورديا" الجديد بهو "في والكائنة 

٪. ويمكـن اقتنـاء تـذكارات منظمـة الصـحة العالميـة مـن ٥٠الرئيسي. ويمكن للمندوبين الحصول على خصم بنسبة 
متجــر الكتــب بالمنظمــة. وســاعات عمــل منضــدة البيــع الخاصــة بقســم الطباعــة والنشــر بمنظمــة الصــحة العالميــة أو 

. ويمكن الحصول من كال الموقعين على المعلومات عـن ١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠متجر الكتب هي من الساعة 
  مشروع مكتبة الصندوق األزرق.

  
  المكتبة 

  
، منظمــةال المعلومــات عــن للمنظمــة ســبل الوصــول إلــى الردهــة الرئيســية منظمــة الموجــود فــيال تقــدم مكتبــة  

مطبـوع. و أ فـي شـكل رقمـيسـواء  فـي جميـع أنحـاء العـالم المنتجـة مـن المؤلفـات العلميـة مصـادر أخـرىفضًال عن 
 خيـارتـوافر  مـع - متاحـة كمبيـوتر أجهـزة تسعة. وهنالك ساعة ٢٤ طوال الـ ويمكن الوصول إلي مصادر المنظمة

وتتــوافر أمـــاكن . لمنظمــةل التطبيقــات الرئيســية والوصــول إلــىالوصــول إلــى الشــبكة الداخليــة، واإلنترنــت و  الطباعــة
مـــن االثنـــين إلـــى الجمعـــة مـــن االجتماعـــات غيـــر الرســـمية، فضـــًال عـــن المراجـــع والبحـــوث للعمـــل والدراســـة وعقـــد 

  ).www.who.int/library( ١٦,٠٠إلى الساعة  ٩,٠٠ الساعة
  
  واالتصال بشبكة اإلنترنتالمقهى اإللكتروني" "
  

  المنــدوبون مــدعوون لزيــارة "المقهــى اإللكترونــي" التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة والقــائم فــي بــار الثعبــان   
Bar du Serpent فـــي المبنـــى "E" (قصـــر األمـــم)شـــبكة  إلـــى . وســـتوفر حواســـيب عمـــل تتـــيح الوصـــول الكامـــل

 اإللكتروني ). وسيكون المقهىhttp://www.who.intنترنت (اإلنترنت، الصفحات الخاصة بالمنظمة على شبكة اإل
وكل قاعات االجتماعات مجهزين أيضًا بنقاط اتصال نشطة تتيح للزائرين االتصال باإلنترنت بحواسيبهم المحمولة 

  ذات خاصية االتصال الالسلكي.
  

سيكون متاحًا في الطابق الثامن من  لخدمة أعضاء وفود جمعية الصحة فقط وهناك مقهى إلكتروني آخر  
  ."A" المبنى

  
  

=     =     =  
  


