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  ٣/متنوعات/ ١ج إ د  جمعية الصحة العالمية
  ٢٠٠٦ أكتوبر/ األولتشرين  ٣١  الدورة االستثنائية األولى 

  SSA1/DIV/3    
  
  
  

   المندوبين  السادةدليل
  جمعية الصحة العالميةإلى

  
  

  موعد ومكان انعقاد جمعية الصحة
  

/  تـشرين الثـاني  ٩، الخميسلصحة العالمية في جنيف يوم     جمعية ا ل ستنعقد الدورة االستثنائية األولى   
الصحة في قصر األمم القريب من ميدان        وسوف تعقد جمعية  .  صباحاً ١٠‚٠٠ في تمام الساعة     ٢٠٠٦نوفمبر  
 إليه هو المدخل الكائن ، وأيسر طريق للوصولAvenue de la Paixوطريق السالم  Place des Nationsاألمم 

  .Route de Pregnyفي شارع برينيي 
  

  جنيف إلى الوصول
  

مطار جنيف، أمـا   إلى المندوبون والممثلون وغيرهم من المشتركين المسافرين بطريق الجو يصلون
القيام مـسبقاً بحجـز    وينبغي ).Cornavin (القطار الرئيسية في جنيفمحطة  إلى المسافرون بالقطار فيصلون

خارج المطار وخارج محطة القطـار      ) التاكسي(يارات األجرة   هذا وتوجد س  . الفنادق وغير ذلك من الترتيبات    
  .مباشرة

  
علـى رقـم    Mr Patrick Jorand السيد باتريك جورانويمكن االتصال هاتفياً بالمسؤول عن السفر، 

  .)+٤١ ()٠ (٧٨  ٦١٩ ١٩ ٩٢هاتفه النقال 
  

التـي تحكـم دخـول     جـداً اللوائح الصارمة  إلى منظمة الصحة العالمية انتباه المشاركين يسترعتو
. يمكنه دخول هذا البلـد  يمتلك تأشيرة صالحة حسب القواعد واألصول المرعية ال ذلك أن كل من ال   . سويسرا

ويتعين على المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول الحصول عليها من القنصلية أو البعثة الدبلوماسـية                
أو الحصول عليها، إذا كانوا يتنقلون داخل بلد إقامتهم المؤقتـة           ( في بلد إقامتهم أو ألجل بلد إقامتهم         السويسرية

وإذا واجهت المشاركين صعوبات شديدة فينبغي أن يتصلوا فوراً بـإدارة خـدمات األمـن               ). أو من أجل البلد   
 في المقر الرئيسي للمنظمـة      (OSS/SCG/SOS) خدمات توجيه الموظفين  / خدمات دعم الموظفين  / والموظفين

 مـع إيـراد عبـارة       )Quinnh@who.int(البريد اإللكتروني    أو   )+٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤٨ ٢٠(اكس  عن طريق الف  
اسم العائلة واالسم األول ونوع الجـنس       : وينبغي أن يقدم المشارك المعلومات التالية     ". قسم التأشيرات : لعناية"

وتاريخ صـدوره وتـاريخ     والجنسية ورقم جواز السفر الوطني      ) المدينة، البلد (وتاريخ الميالد ومحل الميالد     
والعنـوان المهنـي    ) الـرحالت (انتهاء صالحيته وتاريخ الوصول وتاريخ المغادرة المحددين ورقم الرحلـة           

  ).أو بلد اإلقامة المؤقتة إذا كان المشارك خارج بلده(والعنوان الخاص في بلد اإلقامة 
  

  .اكن متعددة سيتم رفضهويرجى من المشاركين أن يالحظوا أن طلب التأشيرة الذي يقدم في أم
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المطـارات  لكي يتسنى لهم عبـور  تأشيرات لدخول فرنسا  ويحتاج األشخاص من جنسيات معينة إلى
 وعلى المشاركين الذين يودون، أثناء وجودهم في جنيف، أن يعبروا الحـدود . إلى جنيف الفرنسية في طريقهم

يمكنهم الحصول عليها في     بل المغادرة حيث إنه ال    إلى فرنسا، الحصول على التأشيرة الالزمة في بلد إقامتهم ق         
  .جنيف

  
  قصر األمم لحضور جمعية الصحة إلى الوصول

  
التي يمكن الوصـول إليهـا بالـدرج أو         بقصر األمم   سوف تجتمع جمعية الصحة في قاعة الجمعية        

  . الصحةجلسات جمعية وال يسمح بالتدخين في. ١٥ أو البوابة رقم ١٣المصعد عن طريق البوابة رقم 
  

  االعتمادأوراق 
  

/  تـشرين الثـاني    ٦  أقـصاه  موعد  في جنيف في   اعتماد المندوبين إلى المنظمة   ينبغي إرسال أوراق    
وينبغي أن تكون أوراق التفويض هذه صادرة عن رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو وزيـر                . ٢٠٠٦ نوفمبر

ة الصحة بما ال يتجـاوز ثالثـة منـدوبين،          وتمثل الدول األعضاء في جمعي    . الصحة أو سلطة مناسبة أخرى    
  .ويجوز للبدالء والمستشارين أن يصاحبوا المندوبين

  
  التسجيل

  
لمنظمـة الـصحة     بالمقر الرئيسي بالنظر إلى تدابير األمن في قصر األمم فإن مكتب التسجيل سيقام            

  . إلصدار شارات لدخول قصر األمم للسادة المندوبين وسائر المشاركينالعالمية
  

 أن يسجلوا أسماءهم قبل افتتاح جمعيـة الـصحة          المشاركينويستطيع السادة المندوبون وغيرهم من      
بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في الطابق التحتاني وسيكون مكتب التسجيل مفتوحاً . ويتسلموا شاراتهم 

S1       بعد الظهـر إلـى الـساعة        ١٣,٠٠ تشرين الثاني نوفمبر من الساعة       ٧ قبالة مكتب السفريات يوم الثالثاء 
 مـساء  ١٧,٠٠ صباحاً إلى الساعة     ١٠,٠٠نوفمبر من الساعة    /  تشرين الثاني  ٨ مساء ويوم األربعاء     ١٧,٠٠

 . بعد الظهر١٤,٠٠ إلى الساعة  صباحا٧,٣٠ً ابتداء من الساعة ٢٠٠٦نوفمبر / الثاني  تشرين٩ويوم الخميس 
الرجـاء  و. المنظمة أن تودعها في مكتب التسجيل إلى دها قبل االفتتاحوعلى الوفود التي لم ترسل أوراق اعتما

مالحظة أن األشخاص الذين تظهر أسماؤهم على وثيقة تفويض صحيحة هم وحدهم الذين ستصدر لهم شارة                
  .بدخول قاعات المؤتمرات على الذين يرتدون هذه الشارات السماح يقتصر وسوف. تخص الدولة العضو

  
  .يتم توفير خدمات حافلة مكوكية لنقل السادة المندوبين من المنظمة إلى قصر األمموبعد التسجيل س

  
  مكتب االستعالمات 

  
الهـاتف الـداخلي رقـم       (١٥ ورقم   ١٣يقع مكتب االستعالمات في الردهة الكائنة بين البوابتين رقم          

الخدمات األخرى مثل  إلى مويقدم هذا المكتب إرشادات حول عديد من المسائل التي تهمهم، ويوجهه). ٧٦٥٥٦
ويمكن أيضاً تسلم البريد الشخصي من هذا المكتب، كما يمكن إيـداع            . واالتصاالتالسفريات والبريد والمالية    

  .األشياء المفقودة أو التماسها لديه
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  قائمة المندوبين
  

 لوثيقـة ا(المشتركين   نمالمندوبين وغيرهم   ماء  الصحة قائمة مؤقتة بأس   ستوزع عند بدء جمعية     
الساعة األمانة العامة حتى  إلى أوراق االعتماد التي ترد  هذه القائمة على أساسوستصدر). ١/متنوعات /١ج إ د

ولن يتم إصدار قائمة معدلة في شكل وثيقة تـرد فـي            . نوفمبر/  تشرين الثاني  ٨يوم األربعاء   الخامسة من مساء    
 في عضوية الوفود، يرجى من الوفود أن تبلّغ بـذلك            وفي حالة حدوث أية تغييرات رسمية      .المحاضر الرسمية 

ويجب أن يكـون    . الذي يتم توزيعه مع القائمة    ) WHO23 WHA (مكتب االستعالمات كتابياً باستعمال النموذج    
  .النموذج موقعاً من رئيس الوفد

  
  ) التاكسي( وسيارات األجرة ةمالعاالمواصالت 

  
يمتـد   الذي" ٨"نظمة الصحة العالمية عن طريق خط أتوبيس م إلى الجمعة يمكن الوصول إلى من االثنين
، ميـدان  )وسط المدينة (Riveريف : ، مروراً بما يليAvenue Appiaطريق آبيا  إلى Veyrier مساره من فيرييه

، وفي عطلة )قصر األمم (Place des Nations، وميدان األمم )محطة السكك الحديدية (Place Cornavinكورنافان 
المنظمـة باسـتخدام    إلـى  كما يمكن الوصول. هي طريق آبيا" ٨"األسبوع تكون المحطة النهائية ألتوبيس نهاية 

، فرنـسا، ولـه   Ferney-Voltaire فـولتير  -بلدة فيرنـى   إلى يومياً من ميدان كورنافان  الذي يعمل"F"أتوبيس 
طة األخيرة تلي المبنى الرئيـسي  ، وهذه المحVie-des-Champsشان  محطتان في ميدان األمم وفي شارع في دي    

حـي غـران    إلى Place Neuve يعمل يومياً للربط بين بالس نيف" ٥" ذلك، فإن أتوبيس إلى وباإلضافة. للمنظمة
يعمل بين  ف" ٢٨" أما األوتوبيس رقم     ،، وله محطتان في ميدان كورنافان وميدان األمم       Grand-Saconnexساكونيه  

في دي شان قـرب المقـر   في  وله محطتان إحداهما على طريق آبيا والثانية Jardin Botaniqueحديقة النباتات 
  .الرئيسي للمنظمة

  
 وبـين ميـدان األمـم     Palettes وهو يربط بين حي باليت ".١٣الخط "وهناك أيضاً خدمة ترام وهي   

Place des Nationsع ويمر بمحطة كورنافان للقطارات كل يوم بما في ذلك عطلة نهاية األسبو.  
  

ويمكن الحصول على التذاكر المفردة مـن  . األتوبيسات إلى الصعودقبل ويجب شراء التذاكر وختمها 
 كما يمكن شراء تذاكر إلكترونية متعـددة الـرحالت مـن            .ماكينات بيع التذاكر الموجودة بالمحطات الرئيسية     

التـي  وكشاك الصحف بالمدينـة،      بالمقر الرئيسي للمنظمة وقصر األمم ومختلف أ       Navilleأكشاك مكتبة نافيل    
  ).كورنافان ( الرئيسية أو في محطة القطار"TPG"تحمل عالمة 

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

ويمكـن  . وتوجد مواقف للتاكسي في جميع الميادين الرئيسية تقريباً في جنيف وخارج قـصر األمـم              
. ٠٢٢ ٣٣١ ٤١ ٣٣ و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٢ ٠٢ و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٠ ٢٠ :ةي التاكسي هاتفياً عبر األرقام التال     استدعاء
  .١٥ أو ١٣البوابتين التاكسي أيضاً من الحاجب المناوب لدى  استدعاء طلب ويمكن

  
  مواقف السيارات 

  
 الوقـوف فـي   "united Nations T1" لسيارات السادة المندوبين التي تحمل الملصقة الخاصـة  يجوز

وهناك أماكن أخرى لوقوف السيارات فـي منظمـة         .  في قصر األمم   للهيئات الدبلوماسية المواقف المخصصة   
  .الصحة العالمية التي ستتوافر منها خدمة حافالت مكوكية
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  استراحة المندوبين
  

  . بالقرب من قاعة الجمعية متاحة الستراحة السادة المندوبين١٤القاعة 
  

  يريا والبارالمطعم والكافيت
  

 بعد  ١٤‚٣٠ ظهراً حتى الساعة     ١٢‚٠٠المطعم في الدور الثامن من مبنى الجمعية مفتوح من الساعة           
  ). ٧٣٥٨٨للحجز يرجى االتصال برقم الهاتف الداخلي (الجمعة  إلى الظهر من االثنين

  
باسـتعمال  الجمعية، ويمكن الوصول إليهـا مباشـرة         مبنى من وتوجد الكافيتيريا في الدور األرضي    

 إلـى   بعد الظهر، من االثنـين ١٦‚٤٥ صباحاً حتى الساعة ٨‚١٥وهي مفتوحة من الساعة . ٢٩المصعد رقم 
  .١٤‚٠٠الساعة  إلى ١١‚٣٠الجمعة، وتقدم األطعمة الساخنة من الساعة 

  
 ٧‚٣٠ وهو مفتوح مـن الـساعة        ١٥ و ١٣ويقع بار الوجبات الخفيفة في ردهة المدخل بين البوابتين          

والجدير بالذكر أن هذه المنطقة قد خصصت لغير . ، أو حتى انتهاء الجلساتء مسا١٧‚٠٠الساعة  إلى صباحاً
  .المدخنين

  
الـساعة   إلـى   صـباحاً ٨‚٣٠فيفتح من الساعة  الثالث  في الدور٧أما بار المندوبين المجاور للقاعة 

  . فةالجمعة، وهو يقدم أيضاً الوجبات الخفيإلى  مساء من االثنين ١٦‚٤٥
  

 للسادة المندوبين وغيرهم من المشاركين في الجمعيـة اسـتعمال المطعـم والكافيتريـا               أيضاًويمكن  
  .الموجودين في منظمة الصحة العالمية

  
  حجز قاعات لعقد االجتماعات

  
حيث إن هذه الدورة هي دورة استثنائية تعقد ليوم واحد فلن تكون هناك تسهيالت لتـوفير القاعـات                  

  .االجتماعات الخاصةوحجزها لعقد 
  

  كشك الصحف  
  

وغير ذلك من األشياء، في كشك نافيل للصحف        ،  تباع الصحف والمجالت والكتب والبطاقات البريدية     
 ١٦‚٣٠الـساعة   إلـى   صباحا٨ً‚٣٠ وهو مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة .٦الموجود قرب البوابة 

  .عصراً
  

  مكتب البريد
  

 ء مسا١٧‚٠٠إلى الساعة   صباحا٨ً‚٣٠الساعة  من أبوابه ٦البوابة  من بالقربئم يفتح مكتب البريد القا
الفاكسات والعمليات النقدية مثـل دفعـات التحويـل أو    يقدم خدمات عادية تشمل وهو . الجمعة إلى من االثنين

  . لميةالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العاويوجد مكتب بريد آخر في . الحواالت البريدية أو النقدية
  

أما المندوبون الذين يرغبون في استعمال طوابع إدارة البريد التابعة لألمم المتحـدة علـى رسـائلهم                 
  .٦فينبغي لهم االتصال بمكتب تلك اإلدارة الذي يوجد في الردهة القريبة من البوابة 
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  بريد المندوبين  
  

، تسلم في "٢٧ جنيف ١٢١١عالمية، منظمة الصحة ال"السادة المندوبين بواسطة  إلى الرسائل الموجهة
  .١٥ و١٣ الواقع بين البوابتين مكتب االستعالمات

  
  األمن الشخصي

  
غير أن هنـاك عمليـات للـسرقة        . يمكن اعتبار جنيف مدينة آمنة تقل فيها معدالت الجريمة العنيفة         

طـات األوتـوبيس    واختطاف المحفظات المالية أو الهواتف الجوالة تحدث بالفعل بجوار محطة القطـار ومح            
  .والمطارات وفي بعض الحدائق العامة

  
فـال  .  على مقاعد سياراتكم إذ إن ذلك يسترعي انتباه اللـصوص          اًوعليه فالرجاء منكم أال تتركوا شيئ     

ـ تتركوا أبداً حقائب بداخلها أموال أو تذاكر طائرة أو بطاقات اعتماد أو جوازات سفر فـي            سيارات عنـدما  ال
  .رقات تحدث نتيجة لذلكذلك أن الس. تصفونها

  
  :وفيما يلي أرقام الهواتف في حاالت الطوارئ

  
  ١١٧الشرطة   •

  ١٤٤اإلسعاف   •

  ١١٨اإلطفاء   •

  ١٤٠المساعدة على الطرقات   •

  ٧٢٩٢٠٠: في مكتب األمم المتحدة في جنيف  •
  

من أثناء   طوارئ ذات صلة باألمن، أو إذا كانت لديكم أية استفسارات بخصوص األ            ةإذا واجهتم حال  و  
   : الصحة العالمية، هاتف رقـم     الموظف المناوب في منظمة   /  االتصال بمكتب األمن   وجودكم في جنيف فيرجى   

٤١)٠(٢٢ ٧٩١ ١١ ١٧.+  
  

وقد ُعززت إجراءات الفحص األمني في مكتب األمم المتحدة بجنيف فيما يتعلق بـدخول المركبـات                  
ذا فالرجاء أن تحملوا معكم وثائق إثبات الهويـة وشـارة           واألفراد إلى قصر األمم ومنطقة قاعات االجتماع، ل       

  .االعتماد، لتسهيل دخولكم إلى منطقة اجتماعات جمعية الصحة
  

  الهاتفأرقام 
  
  المكالمات داخل قصر األمم  -١
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط؛  )أ(

  يدار الرقم المطلوب؛  )ب(

  ين الرقم المطلوب؛الطنين لفترات طويلة متعاقبة يعني رن  )ج(

  .الطنين لفترات قصيرة متعاقبة يعني انشغال الرقم  )د(
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  منظمة الصحة العالمية إلى المكالمات من قصر األمم  -٢
  

ترفع السماعة وتنتظـر نغمـة        )أ(  إما
  التقاط الخط؛

  ؛٦٢يدار الرقم   )ب(
تدار الوصلة الداخلية المطلوبة      )ج(

  المؤلفة من خمسة أرقام
 منظمـة هـاتف   انظر دليـل    (  

  ).الصحة العالمية

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط؛  )أ(  أو
  وتنتظر ثاني نغمة التقاط الخط؛" صفر"يدار الرقم   )ب(
 الداخليـة  يعقبه فوراً الوصلة   ٠٢٢-٧٩يدار الرقم     )ج(

المؤلفة من خمسة أرقام والمطلوبـة فـي منظمـة          
  .الصحة العالمية

  
  ).٦٢-١١١١١ أو ٦٢-٩٩(خلي يدار رقم سنترال المنظمة وإذا لم يعرف الرقم الدا

  
  المكالمات المحلية داخل جنيف  -٣
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط الداخلي؛  )أ(
  وتنتظر نغمة التقاط الخط الخارجي؛" صفر"يدار الرقم   )ب(
  . ثمَّ الرقم المطلوب في منطقة جنيف٠٢٢يدار الرقم   )ج(
  

  ل سويسرا والمكالمات الدوليةالمكالمات داخ  -٤
  

 في أكـشاك   الهاتف   بطاقاتالمكالمات داخل سويسرا والمكالمات الدولية ممكنة في أي وقت بواسطة           
  :موجودة في المواقع التاليةالالهاتف، 

  
 "Café de la Presse" أمـام مقهـى الـصحافة     للهاتفكشك واحد - ١٥قرب البوابة  :مبنى الجمعية

  الطابق األرضي -٢١ب البوابة بالطابق األرضي قر
  

 هاتف في كل مـن الطوابـق الثالـث          كشك - 43Bو 43Aو 42B و 42Aقرب المصاعد   :  Eالمبنى  
   الطابق الثاني-١٧قرب القاعة  -، الطابق الثاني ٤١والرابع والسادس قرب البوابة 

  
   الطابق األرضي-جديد مكتب األمن ال: "Pregny" برينييمبنى 

  
  ١١٥٩عن طريق االتصال بالرقم  رموز وأسعار المكالمات الدولية ىويمكن الحصول عل

  
  :والرجاء اإلحاطة علماً بأن بطاقات الهاتف يمكن شراؤها من المواقع التالية  
    
  ٦أو مكتب البريد قرب البوابة  "Naville"كشك نافيل : مبنى الجمعية  

  
  ١٥و١٣ بين البوابتين "Naville"كشك نافيل   

  
   الطابق الثاني-١٧ قرب القاعة "Naville"ك نافيل كش: Eالمبنى   

  
  .والمكالمات الدولية التي يطلبونها سويسرا داخل المكالمات رسوم جميع الوفود أعضاء السادة ويتحمل
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  لرحلة العودة استرداد مصاريف تذاكر السفر والحجز
  

يف تذاكر السفر التي تكبدوها     يرجى من السادة مندوبي أقل البلدان نمواً الذين يحق لهم استرداد مصار           
 ويجب تقديم التذاكر لكي يتسنى استرداد       .السفريات بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية     أن يتصلوا بمكتب    

  .النفقات
  

 Carlson لـي  -كارلسون واغون يمكن للمندوبين أن يعيدوا التأكيد على رحلة العودة لدى مكتب شركة و
Wagonlit الساعة  إلى  صباحا٩ً‚٠٠ وهو مفتوح من الساعة .رئيسي لمنظمة الصحة العالميةللسفريات بالمقر ال

  .الجمعة إلى مساء من االثنين١٦‚٠٠
  

  البنك
  

من الساعة   وهو مفتوح بقصر األمم    ٦بالقرب من البوابة    ) UBS(يوجد فرع اتحاد البنوك السويسرية      
  الجمعة ىإل ثنينإل بعد الظهر من ا١٦‚٣٠الساعة  إلى  صباحا٨ً‚٣٠
  

    الطبية الخدمة
  

المكان المخـصص   في   قصر األمم الكائنة  في عيادة   لتقديم اإلسعافات األولية    ممرضة مناوبة   ستوجد  
 إلـى  إحالة السادة المندوبينوتتولى الممرضة، عند اللزوم، . ٢البوابة  Aللخدمات الطبية الرئيسية في المبنى 

: رقـم الهـاتف   . (لمنظمة الصحة العالميـة    الطبية بالمقر الرئيسي  المرافق المالئمة في جنيف أو إلى الخدمة        
٠٢٢ ٧٩١ ٣٠ ٤٠.(  
  

المؤتمرات فينـصحون    مباني أما المندوبون الذين تتطلب حالتهم عناية طبية عاجلة عندما ال يكونون في           
اتف هــ ("Service d'urgence de l'Association des Médecins de Genève": باالتــصال بــالعنوان التــالي

  ). لطلب خدمات سيارات اإلسعاف١٤٤ أو الرقم ٠٢٢ ٣٢٢ ٢٠ ٢٠
  

   المكتبة
  

مـن  أبوابها  قاعة المجلس التنفيذي وتفتح     قرب   الطابق األرضي تقع مكتبة منظمة الصحة العالمية في       
  ).١٢٠٦٢الداخلي الهاتف رقم  (.الجمعة إلى  مساء من االثنين١٧‚٠٠الساعة  إلى  صباحا٨ً‚٣٠الساعة 

  
  
  

==     =       


