
    ٢متنوعات/ /٦٧ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤نيسان/ أبريل  ٢٥  

  A67/DIV/2    
  
  
  

  دليل المندوبين 
 إلى جمعية الصحة العالمية

  
  
  

  موعد ومكان انعقاد جمعية الصحة
  

أيــار/ مــايو  ١٩والســتون أعمالهــا فـي جنيــف يــوم االثنـين، الموافــق  الســابعةسـتبدأ جمعيــة الصــحة العالميـة 
 . وسوف ُتعقد جمعيـة٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤الموافق  ،السبتصباحًا؛ وسوف تختتم يوم  ٩‚٣٠في الساعة  ٢٠١٤

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

  
  عملية التسجيل

  
يلــزم التســجيل اإللكترونــي لحضــور جمعيــة الصــحة. ويمكــن تنزيــل اإلرشــادات الخاصــة بالتســجيل اإللكترونــي مــن 

   على اإلنترنت موقع تصريف الشؤون
"Governance" (http://www.who.int/governance/registration/en/index.html). 

ـــــــى  ـــــــي إل ـــــــد اإللكترون ـــــــم بالهـــــــاتف أو supportregistration@who.intويمكـــــــن إرســـــــال االستفســـــــارات بالبري : رق
  .٢٠١٤ مايو/ أيار ١٥ أقصاه موعد في التسجيل عملية إتمام وينبغي+. ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٧٠٠٠

  
  أوراق االعتماد

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

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

لومات التالية عن كل مشارك: اسم العائلة (باألحرف الكبيـرة) واالسـم األول وينبغي أن تتضمن أوراق االعتماد المع
  واللقب والوظيفة والمؤسسة والمدينة ونوع الجنس (ما لم يكن مبينًا في اللقب).

  
وعلى الرغم من أنه ستكون قد ُقدمت نسخة من أوراق االعتماد من خالل نظـام التسـجيل اإللكترونـي فإنـه 

األعضــاء أوراق االعتمــاد األصــلية إلــى األمانــة (مكتــب المستشــار القــانوني) قبــل افتتــاح دورة  يلــزم أن تقــدم الــدول
جمعيــة الصــحة. ولــن تنظــر لجنــة أوراق االعتمــاد إال فــي الوثــائق األصــلية وهــي فقــط التــي ســتعتبرها اللجنــة أوراق 

  اعتماد رسمية.
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  جنيف إلى الوصول
  

مطـار كـوانتران،  إلـى شـاركين المسـافرين بطريـق الجـو سيصـلونالمنـدوبون أو الممثلـون أو غيـرهم مـن الم
. وينبغــي القيــام )Cornavinمحطــة القطــار الرئيســية فــي جنيــف ( إلــى نجنيــف، أمــا المســافرون بالقطــار فسيصــلو 

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

  
  تأشيرات الدخول

  
دخـول مـن  : فالسـلطات السويسـرية تـرفضاالنتباه إلى اللوائح الصارمة التي تحكـم دخـول سويسـرا ىُيسترع

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

تأشــيرة شــنغن مــن الســفارة أو القنصــلية السويســرية فــي بلــد إقــامتهم أو فــي مكــان قريــب منــه وهــذه التأشــيرة ال يمكــن 
ل إلى قد يستغرق مدة تصالحصول عليها من بلد آخر يدخل في نظام تأشيرة شنغن. والحصول على تأشيرة شنغن 

يومــًا وعليــه ينبغــي التقــدم بــأي طلــب للحصــول علــى تلــك التأشــيرة قبــل مــدة مــن موعــد الســفر المتوقــع. ويوصــى  ٢١
ن من يحصل عليه زيارة دول " الذي يمكّ Cالسادة المشاركون التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن من النوع "

بالطلبـات ذلـك فرنسـا المجـاورة. وعلـى الـذين يتقـدمون أخرى تدخل في إطار معاهدة شنغن أو العبـور منـه، بمـا فـي 
تدعمها. ويجب إرسال الطلبات الخاصة بالحصول على الرسائل الداعمة على العنوان التالي:  أن يرفقوا بها رسائل

visagbs@who.int  والجهـة التـي  وٕادراج االسم الكامـل للمتقـدم بالطلـب ووظيفتـه ولقبـهفي أقرب فرصة ممكنـة
وجنســيته ورقــم جــواز ســفره وبالتفاصــيل الــواردة فيــه (تــاريخ ومكــان صــدور الجــواز ومــدة صــالحيته  يعمــل لــديها

   ونسخة من أوراق اعتماد الوفد).
  

  أن طلب التأشيرة الذي يقدم في أماكن متعددة سيتم رفضه. مالحظةويرجى من المشاركين 
  

  قصر األمم لحضور جمعية الصحة إلى الوصول
  

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

. وستجتمع اللجنتان الرئيسيتان لجمعية الصحة في ١٥أو البوابة رقم  ١٣بالدرج أو المصعد عن طريق البوابة رقم 
قــع . وت١٧وســتجتمع اللجنــة "ب" فــي القاعــة  ١٨قــاعتي مــؤتمرات مســتقلتين، حيــث ســتجتمع اللجنــة "أ" فــي القاعــة 

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

  شارات الدخول
  

مــن مكتــب التوزيــع فــي المــدخل الرئيســي يســتطيع المنــدوبون وغيــرهم مــن المشــاركين أن يتســلموا شــاراتهم 
  مفتوحًا: لتوزيعاقبل افتتاح جمعية الصحة. وسيكون مكتب لمقر منظمة الصحة العالمية 

  
  ١٧‚٠٠إلى الساعة  ١١‚٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ١٦يوم الجمعة  -
  ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٩‚٠٠أيار/ مايو من الساعة  ١٧يوم السبت  -

   ١٦‚٠٠إلى الساعة  ١٢‚٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ١٨يوم األحد و   



   A67/DIV/2    ٢/ متنوعات/٦٧ج

3 

   ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٧‚٣٠أيار/ مايو من الساعة  ١٩يوم االثنين   -
   ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٨‚٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٣ الجمعةأيار/ مايو إلى  ٢٠من الثالثاء   -
  إلى اختتام جمعية الصحة  ٩,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٤يوم السبت   -

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

أن األشــخاص الــذين تظهــر أســماؤهم علــى وثيقــة اعتمــاد  مالحظــةالرجــاء . والتوزيــعفــي مكتــب  االعتمــادأوراق 
السـماح بـدخول قصـر األمـم  يقتصـر صحيحة هم وحدهم الذين ستصدر لهم شارة تخص الدولة العضو. وسـوف

  .والستينالشارات الخاصة بجمعية الصحة العالمية السابعة وقاعات االجتماعات على الذين يحملون 
  

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

  يحملون الشارات.
  

  مكتب االستعالمات 
  

(الهــــاتف الــــداخلي رقــــم  ١٥ورقــــم  ١٣االســــتعالمات فــــي الردهــــة الكائنــــة بــــين البــــوابتين رقــــم يقــــع مكتــــب 
الخــدمات  إلــى ). ويقــدم هــذا المكتــب إرشــادات حــول عديــد مــن المســائل التــي تهــم المشــاركين، ويرشــدهم٧٦٥٥٦

صـي مـن هـذا المكتـب. األخرى مثل السفريات والبريد والشؤون المالية والمواصالت. ويمكن أيضًا تسـلم البريـد الشخ
  كما يمكن إيداع األشياء المفقودة أو التماسها لديه.

  
  قائمة المندوبين

  
ســـتوزع عنـــد بـــدء جمعيـــة الصـــحة قائمـــة مؤقتـــة بأســـماء المنـــدوبين وغيـــرهم مـــن المشـــاركين (الوثيقـــة 

 ١٦‚٠٠ لسـاعةاألمانـة حتـى ا إلـى هذه القائمة على أساس أوراق االعتماد التي تـرد ). وستصدر١/ متنوعات/٦٧ج
وفـي  في موقع المنظمـة علـى اإلنترنـت.بعد ذلك قائمة معدلة  تُنشرأيار/ مايو. وسوف  ١٨من يوم األحد الموافق 

حالــة حــدوث أيــة تغييــرات رســمية فــي عضــوية الوفــود، يرجــى مــن الوفــود أن تبّلــغ بــذلك مكتــب االســتعالمات كتابيــًا 
مــع القائمــة. ويجــب أن يكــون النمــوذج موقعــًا مــن رئــيس  الــذي يــتم توزيعــه (WHO23 WHA)باســتعمال النمــوذج 

  الوفد.
  

  ترتيبات سير المناقشة في الجلسات العامة 
  

وافقت جمعية الصحة على ترتيبات سير المناقشة العامة في الجلسات العامـة ممـا يترتـب  ١٩٩٧في عام 
  والستين: السابعةجمعية الصحة العالمية  إلى عليه اآلثار التالية بالنسبة

  
   َّكلمــة  ٧٠٠و ٥٠٠ع المنــدوبون علــى أال تتجــاوز مــداخالتهم فــي هــذه المناقشــات مــا يتــراوح بــين يشــج

  تقريبًا (أي أال تتجاوز بياناتهم خمس دقائق)؛
  

  " الصلة بين المناخ والصحة".ينبغي أن ترّكز البيانات على موضوع  
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 إدارةالمناقشـة العامـة إخطـار  إطار لمندوبين الذين يودون إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين فيلوينبغي   
أو الفــــاكس  (piazzap@who.int)عــــن طريــــق البريــــد اإللكترونــــي بــــذلك  والعالقــــات الخارجيــــة األجهــــزة الرئاســــية

  مية بدًال من إلقاء بيانات فردية.لمندوبين أن يختاروا إلقاء بيانات جماعية أو إقليل+. ويمكن ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤١٧٣
  

جمعيــة مكتـب مســاعد أمـين  إلــى وينبغـي تقـديم نســخ مـن البيانـات التــي سـتلقى فــي إطـار المناقشـة العامــة
 يــوم بحلــول صــباح A.656القاعــة أو فــي  )statementsWHA67@who.intالصـحة أو بواســطة البريــد اإللكترونــي (

  .٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩ الموافق االثنين
  

  المندوبين في اللجنتين "أ" و"ب" مداخالت
  

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

  المشارك (كما هو موضح أدناه).
  

  ٧٧١٥٧، التحويلة رقم E.1066المكتب   الدكتور ت. أرمسترونغ  أمين اللجنة:    اللجنة "أ":
  ٧٧٣٢٣، التحويلة رقم E.3006المكتب   الدكتور ك. أونداري  أمين اللجنة:     اللجنة "ب":

  
  الوفود الوثائق المقدمة من

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

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٥٠. وتـــنص المـــادة توزيعهـــا فـــي إحـــدى اللجـــان فيرجـــى أن تســـلمها إلـــى أمـــين اللجنـــة المعنيـــة
لجمعية الصحة العالمية على تعميم مشاريع القرارات على الوفود قبل مناقشة المقترحـات بيـومين علـى األقـل وعليـه 
ينبغي تسليم مشاريع القرارات في وقـت مبكـر بمـا فيـه الكفايـة لكـي تتسـنى ترجمتهـا وطبعهـا بلغـات العمـل. واألمانـة 

 ٥٠و ٤٩و ٤٨لـب، لتقـديم مـا يلـزم مـن دعـم لوجسـتي أو تحريـري أو معلومـاتي. وتـرد فـي المـواد مستعدة، عنـد الط
من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميـة الشـروط التـي يمكـن أن تقـدم بموجبهـا االقتراحـات الرسـمية التـي تتعلـق 

  ببنود جدول األعمال في الجلسات العامة أو في اللجنتين الرئيسيتين.
  

  ق الوثائ
  

  المعلومات الخاصة بالجلسات
  

جمعيــة الصــحة مواعيــد الجلســات وأماكنهــا وبرامجهــا، وبنــود جــدول األعمــال التــي  جريــدةتنشــر يوميــًا فــي 
  ستناقش وما يتعلق بها من وثائق وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

  
  السجالت الرسمية للمجلس التنفيذي

  
والرابعـــة بعـــد المائـــة  دورتـــه الثالثـــة والثالثـــينهنـــاك عـــدة وثـــائق نظـــر فيهـــا المجلـــس التنفيـــذي بالفعـــل فـــي 

، (القــــرارات والمقــــررات اإلجرائيــــة ١/ ســــجالت/١٣٣/٢٠١٣ت  موتــــرد كمالحــــق بــــالوثيقتين بعــــد المائــــة  والثالثــــين
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وجــدول  الجريــدةتصــلة بهــا فــي ويشــار إليهــا تحــت البنــود الم ١/ ســجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مو )والمحاضــر المــوجزة
  ). ٦٧/١األعمال المؤقت (الوثيقة ج

  
  الوثائق األساسية

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

) ٢٠٠٩واألربعــــــون، ة ـ(الطبعــــــة السابعــــــ ةـالوثــــــائق األساسيــــــون ـــــــــوع المعنــــــــي المطبــــــــي، فــــــــع القانونــــــــالطاب ذات
ـــــًا  ويمكــــن ـــــاالطأيضـ ـــــالع علـ ـــــن ىـ ـــــة مـ ـــــة محدثـ ـــــة إلكترونيـ ـــــه نسخـ ـــــذه الوثيقـ ـــــي ة ـ ـــــالصفحفـ  الخاصــــة بتصــــريفة ـ
  على شبكة اإلنترنتعلى موقع المنظمة  (Governance) الشؤون

 http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/basic-documents-47-ar.pdf 

  
  الوثائق على شبكة اإلنترنتإتاحة 

  
وســــيلة إلكترونيــــة ســــهلة  )http://www.who.int( علــــى اإلنترنــــتيتــــيح موقــــع منظمــــة الصــــحة العالميــــة 

لالطالع على الوثائق، بما فيها مختلف الوثائق األساسية، مثـل النظـام الـداخلي. وتـوفر صـفحة "تصـريف الشـؤون" 
التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن الصــفحة األولــى الخاصــة بالمنظمــة (عمــود التصــفح األيســر) خيــارات لتنزيــل وثــائق 

وثـائق الـدورات السـابقة، وغيـر ذلـك مـن الوثـائق ذات الصـلة (عنـوان  جوع إلىوللر الدورات الحالية لألجهزة الرئاسية 
  ).http://www.who.int/gb اإلنترنت المباشر:

  
وبما أن الوثائق متاحة على اإلنترنت، وألسباب تتعلق باالقتصاد في اإلنفاق، فلن تتخذ أية ترتيبات بشأن 

  إرسال أو نقل أية وثائق تتاح خالل جمعية الصحة.
  

 الوثــائق توزيــع منضــدة عنــد عنهــا المعلــن الســريعة االســتجابة رمــوزوُيمكــن أيضــًا تنزيــل الوثــائق باســتخدام 
     .   اللجان مؤتمرات غرف وداخل الجمعية ردهة مدخل وعند الشارات توزيع مكتب وفي

  
  توزيع الوثائق

  
  في قصر األمم.  ١٥و ١٣ يوجد قسم لتوزيع الوثائق على المنضدة في الردهة الواقعة بين البوابتين

  
  المنظمات غير الحكومية: مكتب االتصال

  
) لتسـهيل مشـاركة المنظمـات غيـر الحكوميـة ٧٦٥٠٣(التحويلـة رقـم  A.263هناك مكتب لالتصال في القاعة 
"معلومات ذات طابع عملي للسادة المندوبين الذين يمثلون المنظمات غير  في جمعية الصحة. وترد في الوثيقة المعنونة

الحكومية ذات العالقات الرسمية بمنظمة الصحة العالمية"، والتي ُأرسلت مع رسالة الدعوة إلى حضور جمعيـة الصـحة 
ل التسـجيل وعـرض معلومات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى مندوبي المنظمات غير الحكومية في ما يتعلق بمسائل مث

  الوثائق والبيانات من ِقَبل المنظمات غير الحكومية.
  

) لكــي تســتخدمها المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى أســاس ٧٦٦٤١(التحويلــة رقــم  A.817وســتتاح القاعــة 
أسـبقية الطلـب خـالل جمعيـة الصــحة. وسـتزّود بـالورق والحواسـيب والطابعــات وأجهـزة الهـاتف (للمكالمـات المحليــة) 

مكان استخدام الحواسيب ألغراض معالجة النصوص والنفاذ إلى شـبكة اإلنترنـت، كمـا سـتوفر تسـهيالت لنسـخ وباإل
  .١٨‚٣٠إلى الساعة  ٨‚٣٠الوثائق مجانًا ولعدد محدود من النسخ. وسيفتح باب المكتب من الساعة 
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أن  الصـحة دون ويجوز للمنظمات غير الحكوميـة ذات العالقـات الرسـمية بالمنظمـة المشـاركة فـي جمعيـة
شــرفتي  فــي يكــون لهــا الحــق فــي التصــويت. ولهــذه الغايــة خصصــت لهــذه المنظمــات مقاعــد فــي الجلســات العامــة

. وفــي اجتماعــات ١٥و ١٣الطــابق الخــامس الــذي يمكــن الوصــول إليــه باســتخدام المصــعدين المجــاورين للبــوابتين 
انبي القاعتين. وهناك في كل قاعـة مـن قـاعتي ج إلى اللجنتين "أ" و"ب" خصصت للمنظمات غير الحكومية مقاعد

اللجنتين الرئيسيتين مقعد مخصص للمتحدثين الذين ينتمون إلى المنظمات التي يقبل الرئيس الطلبات التـي تقـدمها 
  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  ،الرئيسـي منظمة الصـحة العالميـة (مقـر المنظمـة إلى Veyrierمساره من فيرييه 
(محطـة الســكك الحديديـة)، وميــدان األمــم  Place Cornavin(وســط المدينـة)، ميــدان كورنافـان  Riveبمـا يلــي: ريـف 

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

- تونيـه" يعمـل يوميـًا للـربط بـين ٥"  ذلـك، فـإن أتـوبيس إلـى المحطـة األخيـرة تلـي المبنـى الرئيسـي للمنظمـة. وباإلضـافة
، ولـه محطتـان فـي ميـدان كورنافـان وميـدان األمـم، أمـا األوتـوبيس رقـم Aéroportوالمطـار   Thônex-Vallard فـاالر

وله محطتان إحداهما على طريق آبيا والثانية في في دي شـان  Jardin Botaniqueبين حديقة النباتات " فيعمل ٢٨"
  قرب المقر الرئيسي للمنظمة.

  
وبــــــين ميــــــدان األمــــــم   Palettesبــــــين حــــــي باليــــــتالــــــذي يــــــربط يوميــــــًا  "١٥"التــــــرام  خــــــطوهنــــــاك أيضــــــًا   

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 

الصـــحف بالمدينـــة، والتـــي تحمـــل  بـــالمقر الرئيســـي للمنظمـــة وقصـــر األمـــم ومختلـــف أكشـــاك 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 

اد الحقائــب التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن الماكينــة الموجــودة فــي منطقــة اســترد Uniresoيطلــق عليهــا اســم تــذكرة 
دقيقـة، ويشـمل ذلـك خـدمات  ٨٠والعفش في منطقة "الوصول" تسمح للراكب باستخدام وسـائل النقـل العمـومي لمـدة 

  القطار الذي يربط بين المطار وبين محطة القطارات الرئيسية.
  

 الـذي الفنـدق وعالوة على ذلك بإمكان السادة المندوبين الحصـول علـى بطاقـة النقـل فـي مدينـة جنيـف مـن
مكتـب  مـن البطاقـة هـذه يقيمون فيه وهي مجانية خالل زيارتهم. ويمكن االطـالع علـى المزيـد مـن المعلومـات حـول
-http://www.geneve جنيــــف للســــياحة وشــــؤون المــــؤتمرات (علــــى العنــــوان اإللكترونــــي التــــالي علــــى اإلنترنــــت

tourisme.ch.(  
  

  ).OMS" )Avenue Appia"باسم  ومبنى المقر الرئيسي معروف لدى سائقي التاكسي في جنيف
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وتوجــــد مواقــــف للتاكســــي فــــي جميــــع الميــــادين الرئيســــية تقريبــــًا فــــي جنيــــف وخــــارج قصــــر األمــــم. ويمكــــن 
. ٠٢٢ ٣٣١ ٤١٣٣و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٢٠٢و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٠٢٠التاكســـــي هاتفيـــــًا عبـــــر األرقـــــام التاليـــــة:  اســـــتدعاء
طريـــــق عنـــــد بوابـــــة الـــــدخول الواقعـــــة علـــــى المنـــــاوب  حـــــارس األمـــــنالتاكســـــي أيضـــــًا مـــــن  اســـــتدعاء  طلـــــب ويمكـــــن
  .Route de Pregny برينيي

  
  مواقف السيارات 

  
ســـيتاح عـــدد محـــدود جـــدًا مـــن أمـــاكن وقـــوف الســـيارات، علـــى أســـاس األســـبقية فـــي الحضـــور، لســـيارات 

موقـف السـيارات  في األماكن المخصصة لجمعية الصـحة العالمية" ملصقات جمعية الصحة"المندوبين التي تحمل 
P10 .اللتين يمكن الوصول إليهما عبر مـدخل ١٥والبوابة  ١٣بالقرب من البوابة  ويوجد الموقف في قصر األمم ،

بـالمقر الرئيسـي  الشـارات. ويمكن الحصول على ملصقات السـيارات مـن مكتـب Route de Pregnyطريق برينيي 
  للمنظمة (في ساعات العمل ذاتها الخاصة بالتسجيل).

  
  ناستراحة المندوبي

  
  بالقرب من قاعة الجمعية متاحة الستراحة السادة المندوبين. ١٤القاعة 

  
  المطعم والكافيتيريا والبار

  
مـن  ١٤‚٣٠حتـى السـاعة  ١٢‚٠٠المطعم الكائن في الدور الثـامن مـن مبنـى الجمعيـة مفتـوح مـن السـاعة 

الخاصة  الحفالت بتنظيم المطعم ويقوم). ٧٣٥٨٨الجمعة (للحجز يرجى االتصال برقم الهاتف الداخلي  إلى االثنين
مشـتركًا. ويمكـن أيضـًا تـوفير  ٢٥وحفالت االسـتقبال (حفـالت الكوكتيـل) ومـآدب الغـداء الخاصـة لعـدد ال يقـل عـن 

(الهــاتف  DSR/UNهــذه الخــدمات يــومي الســبت أو األحــد. وينبغــي مناقشــة ترتيبــات إعــداد موائــد العشــاء مــع إدارة 
  ) بقصر األمم.٧٣٥٨٨الداخلي 

  
الجمعيـة، والتـي يمكـن الوصـول إليهـا مباشـرة باسـتعمال  مبنـى مـن والكافيتيريا الموجودة فـي الـدور األرضـي

 ١١‚٣٠، ومن الساعة ، من االثنين إلى الجمعة١٦‚٤٥حتى الساعة  ٨‚١٥، مفتوحة من الساعة ٢٩المصعد رقم 

أو الســاعة  ١٤‚٠٠الســاعة  إلــى ١١‚٣٠وتقــدم الوجبــات الســاخنة مــن الســاعة   يــوم الســبت. ١٤‚٠٠الســاعة  إلــى
  فقط). المشويات( ١٤‚٣٠
  

 إلـى ٧‚٣٠وهـو مفتـوح مـن السـاعة  ١٥و ١٣ويقع بار الوجبات الخفيفـة فـي ردهـة المـدخل بـين البـوابتين 

إلــى  ٧,٣٠الســاعة أيــار/ مــايو مــن  ٢٤وســيكون مفتوحــًا يــوم الســبت  ، أو حتــى انتهــاء الجلســات١٨‚٠٠الســاعة 
  . والجدير بالذكر أن هذه المنطقة مخصصة لغير المدخنين.٩,٠٠الساعة 

  
إلـى السـاعة  ٨‚٣٠فـي الـدور الثالـث فمفتـوح مـن السـاعة  VIIأما بار المندوبين المجاور لقاعة المـؤتمرات 

أيـار/  ٢٠لقـًا يـوم االثنـين (سيكون هذا البار مغ من االثنين إلى الجمعة، وهو يقدم أيضًا الوجبات الخفيفة. ١٦‚٤٥
  مايو).

  
، فمفتــوح مــن الســاعة "E"الــذي يقــع فــي الطــابق األول مــن المبنــى  Bar du Serpentأمــا بــار الثعبــان 

 مـــن االثنـــين إلـــى الجمعـــة أو حتـــى اختتـــام الجلســـات؛ وهـــو يقـــدم أيضـــًا السندويتشـــات ١٧‚٣٠الســـاعة  إلـــى ٩‚٠٠
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ايار/ مـايو  ٢٤؛ ويوم السبت ١٨,٠٠إلى الساعة  ١٤,٠٠من الساعة  أيار/ مايو ١٩(سيكون مفتوحًا يوم االثنين 
  ).١٣,٠٠إلى الساعة  ٨,٣٠سيكون مفتوحًا من الساعة 

  
لمندوبين وغيرهم من المشاركين في جمعية الصـحة اسـتعمال المطعـم والكافيتريـا الموجـودين لويمكن أيضًا 

  .١٤,٣٠ حتى الساعة ١١,٠٠الجمعة من الساعة وهما مفتوحان من االثنين إلى  في منظمة الصحة العالمية.
  

  حجز قاعات لالجتماعات الخاصة
  

في قصر األمم لالجتماعات الخاصة أن يتصلوا   حجز قاعات مؤتمرات يرغبون في الذين لمندوبينليمكن 
) ١٤٠٠٤الـداخلي  رقـم الهـاتف ١٠٨٩بقسم خدمات المؤتمرات بـالمقر الرئيسـي لمنظمـة الصـحة العالميـة (المكتـب 

) بالطـــابق ٧٦٥٤٥(رقـــم الهـــاتف الـــداخلي  A.261جمعيـــة الصـــحة، أو بقســـم حجـــز القاعـــات، المكتـــب  افتتـــاح قبـــل
  أيار/ مايو. ١٩االثنين يوم وذلك اعتبارًا من  ،قصر األمم الثاني من

  
  ترتيبات حفالت االستقبال في منظمة الصحة العالمية 

  
حفــالت االســتقبال (حفــالت الكوكتيــل) ومــآدب الغــداء،  باســتطاعة مطعــم منظمــة الصــحة العالميــة تنظــيم
 ).١٤٠٩٠، الهــاتف الــداخلي رقــم 9016(رقــم المكتــب  ويمكــن اتخــاذ الترتيبــات باالتصــال بــالمقر الرئيســي للمنظمــة

األجهــزة الرئاســية  إدارةوتفاديــًا لتعــارض المواعيــد يرجــى مــن الوفــود التــي تنــوي إقامــة حفــالت اســتقبال التشــاور مــع 
  والعالقات الخارجية.

  
ــارًا مــن  (رقــم  A.261أيــار/ مــايو سيتســنى أيضــًا اتخــاذ الترتيبــات عــن طريــق االتصــال بالقاعــة  ١٩واعتب

  قصر األمم). الثاني من(الطابق  )٧٦٥٤٥الهاتف الداخلي 
  

  كشك الصحف
  

دهـــة تبـــاع الصـــحف والمجـــالت والكتـــب والبطاقـــات البريديـــة، وغيرهـــا، فـــي كشـــك الصـــحف الموجـــود فـــي ر 
ومـن  ١٣‚٠٠السـاعة  إلـى ٨‚٠٠. وهو مفتـوح مـن االثنـين إلـى الجمعـة مـن السـاعة ٤٢و ٤٠المدخل بين البوابتين 

وســـيكون الكشـــك مغلقـــًا يـــوم  ).٦ . (ويقـــع الكشـــك الرئيســـي قـــرب البوابـــة رقـــم١٧‚١٥إلـــى الســـاعة  ١٤‚٠٠الســـاعة 
  أيار/ مايو. ٢٠االثنين، 

  
  مكتب البريد

  
 من االثنين إلـى ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٨‚٣٠الساعة  من أبوابه ٦البوابة  من م بالقربيفتح مكتب البريد القائ

. وهو يقدم خدمات عادية تشمل العمليات النقدية مثل دفعـات أيار/ مايو) ٢٠(وسيكون مغلقًا يوم االثنين،  الجمعة
  ي لمنظمة الصحة العالمية. التحويل أو الحواالت البريدية أو النقدية. ويوجد مكتب بريد آخر في المقر الرئيس

  
أمــا المنــدوبون الــذين يرغبــون فــي اســتعمال طوابــع إدارة البريــد التابعــة لألمــم المتحــدة علــى رســائلهم فينبغــي 

  .٦لهم االتصال بمكتب تلك اإلدارة الذي يوجد في الردهة القريبة من البوابة 
  

  بريد المندوبين
  

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

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

  األوتوبيس والمطارات وفي الحدائق العامة.
  

  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  •

  باه اللصوصأال يتركوا أبدًا أي شيء على المقاعد الخلفية ألن ذلك يلفت انت  •

  عدم ترك أي أشياء ثمينة داخل السيارات المصفوفة.  •

  وفيما يلي أرقام الهواتف الخاصة بالطوارئ:

  ١١٧الشرطة   •

  ١٤٤خدمات اإلسعاف   •

  ١١٨اإلطفاء   •

  ١٤٠المساعدة على الطرقات   •
  

في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميـة فيرجـى أن تتصـلوا  وٕاذا واجهتم حالة طوارئ ذات صلة باألمن
  .١١١١٧بمكتب األمن في المنظمة، تحويلة الهاتف 

  
وٕاذا كانت لديكم أية استفسارات معينة بخصوص األمن أثناء وجودكم في جنيـف فيرجـى االتصـال بمكتـب 

  +.٤١)٠(٢٢ ٧٩١ ١١٥٢األمن/ الموظف المناوب في منظمة الصحة العالمية، الهاتف رقم: 
  

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.

  
غـراض الشخصـية التـي تتـرك دون حراسـة ومنظمة الصـحة العالميـة ليسـت مسـؤولة عـن ضـياع وفقـدان األ

  أثناء انعقاد الجلسات.
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  أرقام الهاتف
  
  المكالمات داخل قصر األمم  -١
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط  (أ)
  يدار الرقم المطلوب  (ب)
  الطنين لفترات طويلة متعاقبة يعني رنين الرقم المطلوب  (ج)
  انشغال الرقم. الطنين لفترات قصيرة متعاقبة يعني  (د)
  

  منظمة الصحة العالمية إلى المكالمات من قصر األمم  -٢
  

ترفــــــع الســــــماعة وتنتظــــــر نغمــــــة   (أ)  إمَّا
  التقاط الخط

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

  المؤلفة من خمسة أرقام
(انظــــــــر دليــــــــل هــــــــاتف منظمــــــــة   

  الصحة العالمية).

  نغمة التقاط الخطترفع السماعة وتنتظر   (أ)  أو
  يدار الرقم "صفر" وتنتظر ثاني نغمة التقاط الخط  (ب)
يعقبـــــه فـــــورًا الوصـــــلة الداخليـــــة  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)
  يدار الرقم "صفر" وتنتظر نغمة التقاط الخط الخارجي؛  (ب)
  ثمَّ الرقم المطلوب في منطقة جنيف. ٠٢٢يدار الرقم   (ج)

  
  المكالمات داخل سويسرا والمكالمات الدولية  -٤
  

والمكالمــات الدوليــة ممكنــة فـــي أي وقــت بواســطة بطاقــات الهــاتف فــي أكشـــاك المكالمــات داخــل سويســرا 
  الهاتف، الموجودة في المواقع التالية:

  
كشــك هــاتف فــي كــل مــن الطوابــق الثالــث  - 43Bو 43Aو 42Bو 42Aقــرب المصــاعد   : Eالمبنى 

  . الطابق الثاني -١٧قرب القاعة  -، الطابق الثاني ٤١والرابع والسادس قرب البوابة 
  

  الطابق األرضي. -: مكتب األمن الجديد "Pregny"مبنى برينيي 
  

  .١٨١١ويمكن الحصول على رموز وأسعار المكالمات الدولية عن طريق االتصال بالرقم 
  



   A67/DIV/2    ٢/ متنوعات/٦٧ج

11 

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

  
  الطابق الثاني. -١٧قرب القاعة  "Naville"كشك نافيل : Eالمبنى   

  
  والمكالمات الدولية التي يطلبونها. سويسرا داخل المكالمات رسوم جميع الوفود أعضاء السادة ويتحمل

  
  استرداد مصاريف تذاكر السفر والحجز لرحلة العودة

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

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

  
ــويمك ـــــــن للمندوبيــــ ــن أن يعيــ ـــــ ــدوا التأكيـ ـــــ ــد علــ ـــــ ـــــــى رحلــ ــة العــ ـــــ ــودة لـ ـــــ ــدى مكتـ ـــــ ــكارلسب ـ ــون فاغـــــ ــل ونــــ ـــــ ــل ي ترافيـ ـــــ ـ

Carlson Wagonlit Travel  للسفر، المكتب الموجـود فـي المسـتوى الثـاني مـن المبنـىE  ٤٠بـالقرب مـن البوابـة .
  الجمعة. إلى من االثنين١٧‚٠٠الساعة  إلى ٩‚٠٠وهو مفتوح من الساعة 

  
  البنك

  
إلـــى  ٨‚٣٠وهـــو مفتـــوح مـــن الســـاعة  ٦) بـــالقرب مـــن البوابـــة UBSيوجـــد فـــرع اتحـــاد البنـــوك السويســـرية (

وهـو مفتـوح  ٤١ب مـن البوابـة الجمعـة. وهنـاك مكتـب لصـرف األمـوال النقديـة بـالقر  إلـى من االثنين ١٦‚٣٠الساعة 
  الجمعة. إلى من االثنين ١٦‚٣٠إلى الساعة ١٣‚٣٠ومن الساعة  ١٢‚٣٠الساعة  إلى ٨‚٣٠من الساعة 

  
  الطبية الخدمة

  
، E ســتوجد ممرضــة مناوبــة لتقــديم خــدمات اإلســعاف األولـــي فــي عيــادة قصــر األمــم الكائنــة فــي المبنـــى

تتـــــــــولى الممرضـــــــــة إحالـــــــــة الســـــــــادة عنـــــــــد الضـــــــــرورة، و  ).٠٢٢ ٩١٧ ٦٣٠٨ (رقـــــــــم الهـــــــــاتف: E.1018المكتـــــــــب 
(رقـــم  العالميـــة. الصـــحة لمنظمـــة الرئيســـي بـــالمقر الطبيـــة الخدمـــة إلـــى أو جنيـــف فـــي المرافـــق المالئمـــة إلـــى المنـــدوبين
  ).٠٢٢ ٧٩١ ٣٠ ٤٠الهاتف: 

  
إلـــــى  ٨‚٠٠أمـــــا بالنســـــبة للطـــــوارئ الطبيـــــة خـــــالل ســـــاعات دوام الخـــــدمات الطبيـــــة بقصـــــر األمـــــم (الســـــاعة 

) 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‚٠٠الطبيــــة). وبعــــد الســــاعة 

  العالمية.
  

المــؤتمرات فينصــحون   مبــاني  أمــا المنــدوبون الــذين تتطلــب حــالتهم عنايــة طبيــة عاجلــة عنــدما ال يكونــون فــي
  إسعاف.لطلب خدمة طبية أو سيارة  ١٤٤بالرقم باالتصال 
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  مطبوعات منظمة الصحة العالمية 
  

يمكن شراء مطبوعات المنظمة من منضدة البيع الخاصة بقسـم الطباعـة والنشـر بمنظمـة الصـحة العالميـة 
بالمنظمــة الكــائن بــالمقر الرئيســي. ويمكــن  بقصــر األمــم وكــذلك مــن متجــر الكتــب ١٥و ١٣بــين البــوابتين  والكائنــة

ة العالميــة مــن منضــدة البيــع ٪. ويمكــن اقتنــاء تــذكارات منظمــة الصــح٥٠لمنــدوبين الحصــول علــى خصــم بنســبة ل
الكتــب بالمنظمــة. وســـاعات عمــل متجـــر الخاصــة بقســم الطباعـــة والنشــر بمنظمــة الصـــحة العالميــة أو مــن متجـــر 

ويمكـــن الحصـــول مـــن كـــال المـــوقعين علـــى المعلومـــات عـــن  .١٦,٣٠إلـــى الســـاعة  ٩,٠٠الكتـــب هـــي مـــن الســـاعة 
  مشروع مكتبة الصندوق األزرق.

  
   المكتبة

  
نظمــة الصــحة العالميــة فــي الطــابق األرضــي قــرب قاعــة المجلــس التنفيــذي. وهنــاك موظفــون تقــع مكتبــة م

حتـــــى  ١٤‚٠٠ومـــــن الســـــاعة  ١٢‚٠٠حتـــــى الســـــاعة  ٩‚٠٠يقومـــــون علـــــى خدمـــــة منضـــــدة المراجـــــع مـــــن الســـــاعة 
مـدار من االثنين إلى الجمعة. أما منطقة المراجع (حواسيب المكتبة وطابعتها) فإنها مفتوحـة علـى  ١٦‚٠٠ الساعة

  ). ١٢٠٦٢الساعة (التوصيلة الداخلية 
  

  واالتصال بشبكة اإلنترنت "المقهى اإللكتروني"
  

  المنــدوبون مــدعوون لزيــارة "المقهــى اإللكترونــي" التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة والقــائم فــي بــار الثعبــان 
Bar du Serpent  في المبنى"E"شبكة اإلنترنـت، والسـيما إلـى  إلى . وستوفر حواسيب عمل تتيح الوصول الكامل

وكـــل  اإللكترونـــي ). وســـيكون المقهـــىhttp://www.who.intالصـــفحات الخاصـــة بالمنظمـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت (
اتصال نشطة تتيح للزائرين االتصال باإلنترنت بحواسيبهم المحمولة ذات  قاعات االجتماعات مجهزين أيضًا بنقاط

  خاصية االتصال الالسلكي.
  

لخدمة أعضاء وفـود جمعيـة  "A"ى إلكتروني آخر سيكون متاحًا في الطابق الثامن من المبنى وهناك مقه
  الصحة فقط.

  
  
  

=     =     =  


