
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٣/متنوعات/ ٥٩ج   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١  

  A59/DIV/3  
  
  
  
  

   المندوبين  السادةدليل
  جمعية الصحة العالميةإلى

  
  

  موعد ومكان انعقاد جمعية الصحة
  

 ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢يوم االثنين،    والخمسون أعمالها في جنيف      التاسعةتبدأ جمعية الصحة العالمية     
الصحة  وسوف تعقد جمعية  . ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٧ ،السبت؛ وسوف تختتم يوم      صباحاً ١٠‚٠٠في تمام الساعة    

، وأيـسر  Avenue de la Paixوطريـق الـسالم    Place des Nationsاألمم في قصر األمم القريب من ميدان 
  .Route de Pregnyع برينيي  إليه هو المدخل الكائن في شارطريق للوصول

  
  جنيف إلى الوصول

  
مطار جنيف، أمـا   إلى المندوبون والممثلون وغيرهم من المشتركين المسافرين بطريق الجو يصلون

القيـام مـسبقاً بحجـز    وينبغي . Cornavin القطار الرئيسية في جنيفمحطة  إلى المسافرون بالقطار فيصلون
خارج المطار وخارج محطة القطـار      ) التاكسي(ذا وتوجد سيارات األجرة     ه. 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  صارمة اللوائح ال 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           ( إقامتهم    في بلد إقامتهم أو ألجل بلد      السويسرية

وقبل تـاريخ المغـادرة     (وإذا واجهت المشاركين صعوبات شديدة فينبغي أن يتصلوا فوراً          ). أو من أجل البلد   
 خـدمات توجيـه   / خدمات دعـم المـوظفين    / بإدارة خدمات األمن والموظفين   ) المحدد بعشرة أيام على األقل    

 أو  )+٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤٨ ٢٠( في المقر الرئيسي للمنظمة عـن طريـق الفـاكس            (SES/PSU/SOS) الموظفين
وينبغي أن يقـدم المـشارك      ". قسم التأشيرات : لعناية" مع إيراد عبارة     )Quinnh@who.int(البريد اإللكتروني   
) المدينـة، البلـد   (ومحـل المـيالد     اسم العائلة واالسم األول ونوع الجنس وتاريخ الميالد         : المعلومات التالية 

والجنسية ورقم جواز السفر الوطني وتاريخ صدوره وتاريخ انتهاء صالحيته وتاريخ الوصول وتاريخ المغادرة 
أو بلد اإلقامة المؤقتة إذا     (والعنوان المهني والعنوان الخاص في بلد اإلقامة        ) الرحالت(المحددين ورقم الرحلة    
  ).كان المشارك خارج بلده

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



   A59/DIV/3    ٣/ متنوعات/٥٩ج

2 

المطـارات  لكي يتسنى لهم عبـور  تأشيرات لدخول فرنسا  ويحتاج األشخاص من جنسيات معينة إلى
  الحـدود وعلى المشاركين الذين يودون، أثناء وجودهم في جنيف، أن يعبروا. إلى جنيف الفرنسية في طريقهم

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

  
  قصر األمم لحضور جمعية الصحة إلى الوصول

  
 الجمعية مبنى إلى ويمكن الوصول بسهولة. سوف تجتمع جمعية الصحة في مبنى الجمعية بقصر األمم

تعقد الجلسات العامة في قاعة الجمعية التي يمكن الوصول          وسوف. ١٥رقم    أو البوابة  ١٣رقم   ةالبواب بواسطة
وستجتمع اللجنتان الرئيسيتان لجمعيـة     . ١٥ أو البوابة رقم     ١٣إليها بالدرج أو المصعد عن طريق البوابة رقم         

. ١٧فـي القاعـة     " ب" اللجنة    وتجتمع ١٨في القاعة   " أ"الصحة في قاعتي مؤتمرات مستقلتين، فتجتمع اللجنة        
  .جلسات جمعية الصحة وال يسمح بالتدخين في. "E"وتقع كلتا القاعتين في الطابق األول من المبنى 

  
  االعتمادأوراق 

  
. ٢٠٠٦مايو  /  أيار ١٢  أقصاه موعد  في جنيف في   عتماد المندوبين إلى المنظمة   اينبغي إرسال أوراق    

ادرة عن رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو وزير الصحة أو سلطة            وينبغي أن تكون أوراق التفويض هذه ص      
وتمثل الدول األعضاء في جمعية الصحة بما ال يتجاوز ثالثـة منـدوبين، ويجـوز للبـدالء                 . مناسبة أخرى 

  .والمستشارين أن يصاحبوا المندوبين
  

  التسجيل
  

لمنظمـة الـصحة     لمقر الرئيسي بابالنظر 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      

من مايو  /  أيار ٢١األحد،    ويوم مايو/ أيار ١٩،  الجمعةوسيكون مكتب التسجيل مفتوحاً يوم      . ويتسلموا شاراتهم 
.  صباحاً ٧‚٣٠ من الساعة    مايو ابتداء /  أيار ٢٢ويوم االثنين،   مساء   ١٧,٠٠الساعةإلى    صباحاً ١٠,٠٠ ةالساع

 ٢٣ الفترة مـن  في  ومايو سيقام مكتب التسجيل أمام قاعة المجلس التنفيذي،         /  أيار ٢٢ إلى   ١٩ من   الفترةفي  و
 صـباحاً حتـى     ٨‚٠٠ من الساعة    "G"ب التسجيل في الطابق الثامن أمام القاعة        سيقام مكت مايو  / أيار ٢٧إلى  

المنظمة أن تودعهـا فـي    إلى وعلى الوفود التي لم ترسل أوراق اعتمادها قبل االفتتاح.  مساء١٧‚٠٠الساعة 
. وسوف يصدر مكتب االستعالمات شارات للمندوبين والممثلين وغيـرهم مـن المـشتركين            . مكتب التسجيل 

الرجاء مالحظة أن األشخاص الذين تظهر أسماؤهم على وثيقة تفويض صحيحة هم وحدهم الذين ستصدر               و
بدخول قاعات المؤتمرات على الذين يرتـدون هـذه          السماح يقتصر وسوف. لهم شارة تخص الدولة العضو    

  .الشارات
  

  .نظمة إلى قصر األمموبعد التسجيل سيتم توفير خدمات حافلة مكوكية لنقل السادة المندوبين من الم
  

  مكتب االستعالمات 
  

الهـاتف الـداخلي رقـم       (١٥ ورقم   ١٣يقع مكتب االستعالمات في الردهة الكائنة بين البوابتين رقم          
الخدمات األخرى مثل  إلى ويقدم هذا المكتب إرشادات حول عديد من المسائل التي تهمهم، ويوجههم). ٧٦٥٥٦



   A59/DIV/3    ٣/ متنوعات/٥٩ج

3 

ويمكن أيضاً تسلم البريد الشخصي من هذا المكتب، كما يمكن إيـداع      . صالتالسفريات والبريد والمالية والموا   
  .األشياء المفقودة أو التماسها لديه

  
  قائمة المندوبين

  
 الوثيقـة (المشتركين   نمالمندوبين وغيرهم   ماء  الصحة قائمة مؤقتة بأس   ستوزع عند بدء جمعية     

 األمانة العامة حتى الساعة إلى العتماد التي تردأوراق ا  هذه القائمة على أساسوستصدر). ١/متنوعات /٥٩ج
وسوف تصدر بعد ذلك قائمة معدلة يتم توزيعها كجـزء          . مايو/  أيار ٢١ األحد الموافق  بعد ظهر يوم     ١٤‚٠٠

وفي حالة حدوث أية تغييرات رسمية في عضوية الوفود، يرجى من الوفـود أن              . من التوزيع العادي للوثائق   
ويجـب  . الذي يتم توزيعه مع القائمة     (WHO23 WHA)عالمات كتابياً باستعمال النموذج     تبلّغ بذلك مكتب االست   

  .أن يكون النموذج موقعاً من رئيس الوفد
 

   ترتيبات سير المناقشة في الجلسات العامة
  

 وافقت جمعية الصحة على ترتيبات سير المناقشة العامة في الجلـسات العامـة ممـا                ١٩٩٧في عام   
  : والخمسينالتاسعةجمعية الصحة العالمية  إلى ار التالية بالنسبةيترتب عليه اآلث

  
  السادة المندوبين أال تتجاوز بياناتهم التي يلقونها في هذه المناقشات خمس دقائق؛ إلى يطلب  •

  
 ٦٠٠يتجـاوز طولهـا      بإمكان السادة المندوبين، إذا ما رغبوا في ذلك، أن يقدموا بيانات ُمعدة ال              •

  ا في المحاضر الحرفية للجلسات العامة؛كلمة إلدراجه
  

  ."العمل معاً من أجل الصحة"ينبغي أن تركّز البيانات على موضوع   •
  

المناقـشة العامـة     إطار وينبغي للسادة المندوبين الذين يودون إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في            
ويمكن للسادة +). ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٤١ ٧٣ رقم الفاكس(بذلك والعالقات الخارجية    ألجهزة الرئاسية اإخطار إدارة   

  .المندوبين أن يختاروا إلقاء بيانات جماعية أو إقليمية بدالً من إلقاء بيانات فردية
  

مكتب مساعد أمين الجمعيـة   إلى وينبغي تقديم نسخ من البيانات التي ستلقى في إطار المناقشة العامة
  .٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢بحلول صباح االثنين، ) A.656القاعة (

  
  "ب"و" أ"تدخالت السادة المندوبين في اللجنتين 

  
أو فـي   " أ"يرجى من السادة المندوبين الذين يرغبون في إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في اللجنـة                

توزيع مشاريع قرارات في هاتين اللجنتين أن يتصلوا بأمين اللجنة المعنية           أو أولئك الذين يرغبون في      " ب"اللجنة  
  ).كما هو موضح أدناه (المشاركأمينها أو ب

  
  ٧٧١٥٥/٧٧١٥٦ هاتف رقم، E.1066المكتب   إسالم. مالدكتور   :أمين اللجنة ":أ"اللجنة 
  ٧٧١٥٧/٧٧١٥٨ هاتف رقم، E.1066المكتب   زوبان. جالدكتور   :األمين المشارك  

      
  ٧٧٣٥٦/٧٧٣٥٧ هاتف رقم، E.3016المكتب   هولك. سالدكتور   :أمين اللجنة  ":ب"اللجنة
  ٧٧٣٥٨/٧٧٣٥٩ هاتف رقم، E.3016المكتب   ولهفان . أالسيدة   :األمين المشارك  
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    التصال باألمانة العامة للمنظمةا
  

يوجد دليل لهواتف المقر الرئيسي للمنظمة على منضدة الوثائق وهو يحتوي أيضاً على هيكل األمانة               
  .بالمقر الرئيسي

  
  االتصالمكتب : المنظمات غير الحكومية

  
فـي جمعيـة     لتسهيل مشاركة المنظمات غير الحكوميـة        A.265هناك مكتب لالتصال سيقام في القاعة       

 للسادة المندوبين الـذين يمثلـون المنظمـات غيـر           ذات طابع عملي  معلومات  " الوثيقة المعنونة    وتحتوي. الصحة
على  www.who.int/civilsociety: ى الموقع ، والمتاحة عل  "الحكومية ذات العالقات الرسمية بمنظمة الصحة العالمية      

  .معلومات مفيدة
  

 المنظمات غير الحكومية على أساس أسبقية الطلب خالل جمعية          هاستخدمكي ت ل A.817وستتاح الغرفة   
وبمجموعة مختارة مـن    ) للمكالمات المحلية (وستزّود بالورق والحواسيب والطابعات وأجهزة الهاتف       . الصحة

وبإمكانكم استخدام الحواسيب ألغراض معالجـة      . العالمية ومواد إعالمية ذات طابع عام     وثائق منظمة الصحة    
 .مـن النـسخ   حـدود   لعدد م  مجاناً و  النصوص والنفاذ إلى شبكة اإلنترنت، كما ستوفر تسهيالت لنسخ الوثائق         

  .مساء ١٨,٣٠ إلى الساعة صباحاً ٨,٣٠ وسيفتح باب المكتب من الساعة
  

أن  الحكومية ذات العالقات الرسمية بالمنظمة المشاركة في جمعية الصحة دونويجوز للمنظمات غير 
شـرفتي   فـي  ولهذه الغاية خصصت لهذه المنظمات مقاعد في الجلسات العامة        . يكون لها الحق في التصويت    

.  علـى الترتيـب    ١٥ و ١٣الطابق الخامس الذي يمكن الوصول إليه باستخدام المصعدين المجاورين للبوابتين           
وهناك في كل . جانبي القاعتين إلى خصصت للمنظمات غير الحكومية مقاعد" ب"و" أ"في اجتماعات اللجنتين و

قاعة من قاعتي اللجنتين الرئيسيتين مقعد مخصص للمتحدثين الذين ينتمون إلى المنظمات التي يقبل الـرئيس                
  .الطلبات التي تقدمها من أجل أخذ الكلمة

  
  ) التاكسي( األجرة  وسياراتةمالعاالمواصالت 

  
يمتـد   الذي" ٨"منظمة الصحة العالمية عن طريق خط أتوبيس  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 Nationsوميدان األمم ، )محطة السكك الحديدية (Place Cornavinكورنافان 
المنظمـة باسـتخدام    إلـى  كما يمكن الوصول. هي طريق آبيا" ٨"نهاية األسبوع تكون المحطة النهائية ألتوبيس 

، فرنـسا، ولـه   Ferney-Voltaire فـولتير  -بلدة فيرنـى   إلى يومياً من ميدان كورنافان  الذي يعمل"F"أتوبيس 
، وهذه المحطة األخيرة تلي المبنى الرئيـسي  Vie-des-Champsشان  في ميدان األمم وفي شارع في دي   محطتان  
حـي غـران    إلى Place Neuve يعمل يومياً للربط بين بالس نيف" ٥" ذلك، فإن أتوبيس إلى وباإلضافة. للمنظمة

يعمل بين  ف" ٢٨"ا األوتوبيس رقم     أم ،، 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 Nations بمحطة كورنافان للقطارات كل يوم بما في ذلك عطلة نهاية األسبوع ويمر.  
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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  و بالمقر الرئيسي للمنظمة وقصر األمم ومختلف أكشاك الصحف بالمدينـة،            Navilleة نافيل   أكشاك مكتب 
  ).كورنافان ( الرئيسية أو في محطة القطار"TPG"تحمل عالمة 

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

ويمكـن  . ين الرئيسية تقريباً في جنيف وخارج قـصر األمـم         وتوجد مواقف للتاكسي في جميع المياد     
. ٠٢٢ ٣٣١ ٤١ ٣٣ و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٢ ٠٢ و ٠٢٢ ٣٢٠ ٢٠ ٢٠ :ةياستدعاء التاكسي هاتفياً عبر األرقام التال     

  .التاكسي أيضاً من الحاجب المناوب لدى أقرب بوابة في مبنى الجمعية استدعاء طلب ويمكن
  

  مواقف السيارات 
  

 الوقـوف فـي المواقـف       "WHA"سادة المندوبين التي تحمل الملـصقة الخاصـة          لسيارات ال  يجوز
 P5 ورقـم    P3ويمكن للمندوبين استعمال موقفي السيارات رقـم        . المخصصة لجمعية الصحة في قصر األمم     

ن يمكن الوصول إليهما عبر مدخل طريق برينيـي         تي، الل ١٥ والبوابة   ١٣البوابة   بالقرب من ) الطابق السفلي (
Route de Pregny . على منضدة مكتب إصدار الشارات الكـائن  ويمكن الحصول على ملصقات السيارات من

  .وراء مكتب االستقبال بالمقر الرئيسي للمنظمة
  

  استراحة المندوبين
  

  . بالقرب من قاعة الجمعية متاحة الستراحة السادة المندوبين١٤القاعة 
  

  المطعم والكافيتيريا والبار
  

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

.  مـشتركاً  ٢٥ومآدب الغداء الخاصة لعدد ال يقل عن        ) حفالت الكوكتيل (الخاصة وحفالت االستقبال     الحفالت
 مناقشة ترتيبات إعداد موائد العشاء مع إدارة        وينبغي. ويمكن أيضاً توفير هذه الخدمات يومي السبت أو األحد        

DSR/UN)  باألمم المتحدة) ٧٣٥٨٨الهاتف الداخلي.  
  

الجمعية، ويمكن الوصول إليهـا مباشـرة باسـتعمال          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 . ، أو حتى انتهاء الجلسات وصباح يوم السبتءا مس١٩‚٠٠الساعة  إلى صباحاً

  .قد خصصت لغير المدخنين
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الـساعة   إلـى   صـباحاً ٨‚٣٠فيفتح من الساعة  الثالث  في الدور٧أما بار المندوبين المجاور للقاعة 
سيكون مغلقاً يوم الخميس الموافـق      و( .الجمعة، وهو يقدم أيضاً الوجبات الخفيفة     إلى   مساء من االثنين     ١٦‚٤٥
  .)مايو/  أيار٢٥

  
 ٩‚٠٠، فيفتح من الـساعة  "E" الذي يقع في الطابق األول من المبنى Bar du Serpentأما بار الثعبان 

 بعد الظهر أو حتى ١٢‚٣٠ الجمعة ويوم السبت حتى الساعة إلى من االثنين ء مسا١٧‚٣٠الساعة  إلى صباحاً
  . يقدم أيضاً السندويتشاتاختتام الجلسات؛ وهو

  
 للسادة المندوبين وغيرهم من المشاركين في الجمعيـة اسـتعمال المطعـم والكافيتريـا               أيضاًويمكن  

  .الموجودين في منظمة الصحة العالمية
  

  حجز قاعات لالجتماعات الخاصة
  

اصـة أن   في قصر األمم لالجتماعـات الخ      حجز قاعات  يرغبون في  الذين يرجى من السادة المندوبين   
الـداخلي   ، رقـم الهـاتف    ٢٠٤٦ و ٢٠٤٤ان  تبالمك(يتصلوا بقسم خدمات المؤتمرات بالمقر الرئيسي للمنظمة        

 السادس، قصر األمـم     بالطابق A.637 المكتب،  حجز القاعات الجمعية أو بقسم     افتتاح قبل) ١٤٠٠٧/ ١٤٠٠٤
  ).مايو/  أيار٢١ما عدا يوم األحد الموافق  (.مايو/  أيار٢٠اعتباراً من ) ١٥المصعد (
  

   في منظمة الصحة العالمية ترتيبات حفالت االستقبال
  

ومـآدب الغـداء،    ) حفالت الكوكتيل (باستطاعة مطعم منظمة الصحة العالمية تنظيم حفالت االستقبال         
. بـالمقر الرئيـسي للمنظمـة     ) ٢٠٤٦المكتب   (١٤٠٠٧/ ١٤٠٩٠ويمكن إعداد الترتيبات باالتصال بالوصلة      

  .امة حفالت استقبال التشاور مع مكتب المدير العاموتفادياً لتعارض المواعيد يرجى من الوفود التي تنوي إق
  

  كشك الصحف  
  

 في كشك الصحف الموجود في ردهـة  ، وغيرها،تباع الصحف والمجالت والكتب والبطاقات البريدية 
الـساعة   إلـى   صـباحاً ٨‚٠٠وهو مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الساعة . ١٥ و١٣المدخل بين البوابتين 

 ٨‚٠٠ ويوم السبت من الـساعة   مساء١٧‚١٥الساعة  إلى  بعد الظهر١٤‚٠٠ومن الساعة  بعد الظهر ١٣‚٠٠
  .)٦ ويقع الكشك الرئيسي قرب البوابة رقم. ( ظهرا١٢ً‚٠٠إلى الساعة  صباحاً

  
  مكتب البريد

  
 ء مسا١٧‚٠٠إلى الساعة   صباحا٨ً‚٣٠الساعة  من أبوابه ٦البوابة  من بالقربيفتح مكتب البريد القائم 

الفاكسات والعمليات النقدية مثـل دفعـات التحويـل أو    يقدم خدمات عادية تشمل وهو . الجمعة إلى من االثنين
  . المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميةويوجد مكتب بريد آخر في . الحواالت البريدية أو النقدية

  
ألمم المتحـدة علـى رسـائلهم       أما المندوبون الذين يرغبون في استعمال طوابع إدارة البريد التابعة ل          

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

، تسلم في "٢٧ جنيف ١٢١١منظمة الصحة العالمية، "السادة المندوبين بواسطة  إلى الرسائل الموجهة
  .مكتب االستعالمات

  
  األمن الشخصي

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

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

  
فـال  . م إذ إن ذلك يسترعي انتباه اللـصوص        على مقاعد سياراتك   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
  .ذلك أن السرقات تحدث نتيجة لذلك. تصفونها

  
  :يما يلي أرقام الهواتف في حاالت الطوارئوف

  
  ١١٧الشرطة   •

  ١٤٤اإلسعاف   •

  ١١٨ إلطفاءا  •

  ١٤٠المساعدة على الطرقات   •

  ٧٢٩٢٠٠:  في جنيفي مكتب األمم المتحدةف  •
  

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                  
لذا فالرجاء أن تحملوا معكم وثائق إثبات الهويـة وشـارة           واألفراد إلى قصر األمم ومنطقة قاعات االجتماع،        

  .االعتماد، لتسهيل دخولكم إلى منطقة اجتماعات جمعية الصحة
  

وينبغي توقع التأخر والخضوع إلجراءات إضافية قبل دخول منطقة اجتماعات جمعية الـصحة يـوم                 
  .٢٠٠٦مايو /  أيار٢٣الثالثاء الموافق 

  
  الهاتفأرقام 

  
  ت داخل قصر األممالمكالما  -١
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط؛  )أ(
  يدار الرقم المطلوب؛  )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
  

رفع السماعة وتنتظـر نغمـة      ت  )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   ٠٢٢-٧٩ الرقم   يدار  )ج(

المؤلفة من خمسة أرقام والمطلوبـة فـي منظمـة          
  .الصحة العالمية

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

  
  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(
  

  المكالمات داخل سويسرا والمكالمات الدولية  -٤
  

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

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

  .الطابق األرضي -٢١بالطابق األرضي قرب البوابة 
  

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

  
  . الطابق األرضي-مكتب األمن الجديد : "Pregny" ييرينبمبنى 

  
  .١١٥٩عن طريق االتصال بالرقم  رموز وأسعار المكالمات الدولية ويمكن الحصول على

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

  
  .١٥و١٣ بين البوابتين "Naville"كشك نافيل   

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

  
  .لتي يطلبونهاوالمكالمات الدولية ا سويسرا داخل المكالمات رسوم جميع الوفود أعضاء السادة ويتحمل
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  لرحلة العودة لسفر والحجزاسترداد مصاريف تذاكر ا
  

يرجى من السادة مندوبي أقل البلدان نمواً الذين يحق لهم استرداد مصاريف تذاكر السفر التي تكبدوها                
  .النفقاتويجب تقديم التذاكر لكي يتسنى استرداد . ١٣قرب البوابة ) A.239 (أن يتصلوا بمكتب السفر

  
 Carlson لـي  -كارلسون واغون العودة لدى مكتب شركة يمكن للمندوبين أن يعيدوا التأكيد على رحلة و
Wagonlitالمكتب ، للسفر) A.237 (الـساعة   إلى  صباحا٩ً‚٠٠ وهو مفتوح من الساعة .١٣القرب من البوابة ب

  . ظهراً يوم السبت١٢‚٠٠الساعة  إلى  صباحا٩ً‚٠٠الجمعة ومن الساعة  إلى مساء من االثنين١٧‚٠٠
  

  البنك
  

 ٨‚٣٠مـن الـساعة       وهو مفتـوح   ٦بالقرب من البوابة    ) UBS(د البنوك السويسرية    يوجد فرع اتحا  
وهناك مكتب لصرف األموال النقدية بالقرب من . الجمعة إلى ثنينإل بعد الظهر من ا١٦‚٣٠الساعة  إلى صباحاً
الـساعة  إلى ١٣‚٣٠ ظهراً ومن الساعة ١٢‚٣٠الساعة  إلى صباحا٨ً‚٣٠ وهو مفتوح من الساعة ٤١البوابة 

  .الجمعة إلى بعد الظهر من االثنين١٦‚٣٠
  

    الطبية الخدمة
  

: هـاتف الرقم  (،  Eفي الطابق الثالث من المبنى       قصر األمم الكائنة  ممرضة مناوبة في عيادة     ستوجد  
المرافق المالئمة في جنيف أو إلى الخدمـة   إلى وتتولى الممرضة إحالة السادة المندوبين. )٠٢٢ ٩١٧ ٥٠ ٠٩

  ).٠٢٢ ٧٩١ ٣٠ ٤٠: رقم الهاتف. (لمنظمة الصحة العالمية  بالمقر الرئيسيالطبية
  

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

  ). لطلب خدمات سيارات اإلسعاف١٤٤الرقم  وأ ٠٢٢ ٣٢٢ ٢٠ ٢٠
  

  مطبوعات منظمة الصحة العالمية 
  

 ١٥ و ١٣يمكن شراء مطبوعات المنظمة لدى كشك بيع الصحف التابع للمنظمة والكائن بين البوابتين              
ن الحصول علـى    ويمكن للسادة المندوبي  . بقصر األمم وكذلك من متجر الكتب بالمنظمة الكائن بالمقر الرئيسي         

  .٪٥٠خصم بنسبة 
  

أما السادة المندوبون الذين يرغبون في مناقشة مسألة توزيع مطبوعات المنظمة بالمجان في بلـدانهم               
 من إدارة شؤون الصحافة، مبنى المقر Mrs Maryvonne Grisettiفبإمكانهم االتصال بالسيدة ماريفون غريزيتي 

  .١٢٤٨١ رقم الهاتف ٤١٥٧ المكتب ،الرئيسي
  

   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 
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  "المقهى اإللكتروني"
  

الثعبـان    والقائم في بار   الصحة العالمية  لمنظمةالتابع  " رونيالمقهى اإللكت "ارة  المندوبون مدعوون لزي  
Bar de Serpentى في المبن "E". إلى  والسيما،شبكة اإلنترنت إلى  تتيح الوصول الكاملعملستوفر حواسيب و 

 مجهـزاً  اإللكتروني  المقهىوسيكون). http://www.who.int(الصفحات الخاصة بالمنظمة على شبكة اإلنترنت    
 بمنطقة اتصال نشطة تتيح للزائرين االتصال باالنترنت بحواسيبهم المحمولـة ذات خاصـية االتـصال                أيضاً

   .الالسلكي
  

 لخدمة أعـضاء وفـود      "A"وهناك مقهى إلكتروني آخر سيكون متاحاً في الطابق الثامن من المبنى            
  . فقطمعية الصحةج
  

   البنزينوبطاقات متجر السلع المعفاة من الرسوم الجمركية
  

المنـدوبين   افتتحت السلطات السويسرية متجراً للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية لخدمـة الـسادة            
 ويقع هذا المتجر فـي      ، الصحة معيةج ممثلي المنظمات الحكومية الدولية المعتمدة لدى     ووالبدالء والمستشارين   

27 Avenue de France - Centre Commercial Montbrillant، األمم المتحدة مفوضية  في المبنى المجاور لمبنى
الساعة  إلى ١٣‚٠٠ من الساعة ،االثنين: مواعيد العمل (Place des Nationsميدان األمم قرب شؤون الالجئين ل

 ١٨‚٣٠ إلى الساعة ١٣‚٠٠ ومن الساعة ١٢‚٣٠الساعة  إلى ٩‚٣٠الجمعة من الساعة  إلى  ومن الثالثاء١٨‚٣٠
لسادة المندوبين المعتمدين الذين يـودون اسـتخدام   ينبغي ل و.)١٣‚٣٠الساعة  إلى ٩‚٣٠ من الساعة ،والسبت

وحق دخول  . هذا النموذج يعتمد   وينبغي أن    ، المتاح في مكتب االستعالمات    14.65 النموذج   يستوفواالمتجر أن   
  . أو زميل لهالمتجر حق شخصي يمنح لكل مندوب ومن ثم ليس باإلمكان أن يمثل المندوب سائق

  
 ى فيمكنهم الحصول على بطاقة مؤقتة للبنزين المعفبالسياراتجنيف  إلىيسافرون أما المندوبون الذين 

 ويمكن الحصول على مزيـد      .أيضاً في مكتب االستعالمات    المتاح   15.55النموذج   وذلك باستيفاء    من الرسوم 
  . االستعالماتمن المعلومات بشأن هذه اإلجراءات من مكتب

  
  
  

=     =     =  


