
    
  ٢متنوعات/ /٧٠ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٤  
  A70/DIV./2    

  
  
  

  دليل المندوبين
  إلى جمعية الصحة العالمية

  
  
  

  موعد ومكان انعقاد جمعية الصحة
  

فـي  ٢٠١٧ أيـار/ مـايو ٢٢أعمالها في جنيف يوم االثنـين، الموافـق  السبعونستبدأ جمعية الصحة العالمية   
الصــحة  وســوف ُتعقــد جمعيــة .٢٠١٧أيــار/ مــايو  ٣١الموافــق   ،األربعــاءصــباحًا؛ وســوف تختــتم يــوم  ٩‚٣٠الســاعة 
، وأيسـر طريـق Avenue de la Paix السـالم وطريـق Place des Nationsمـن ميـدان األمـم  القريب األمم في قصر

  .Route de Pregnyللوصول إليه هو البوابة الكائنة في شارع برينيي 
  

  عملية التسجيل
  

 شــارات وضــع يلــزم جميــع المنــدوبينولــدواع أمنيــة،  ،يلــزم التســجيل اإللكترونــي لحضــور جمعيــة الصــحة  
سـيطلب عبـر اإلنترنـت،  عملية التسـجيل، 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 بالمنظمة:

  
ـــــى    ـــــي إل ـــــد اإللكترون أو االتصـــــال  supportregistration@who.intويمكـــــن إرســـــال االستفســـــارات بالبري

  .٢٠١٧أيار/ مايو  ٨+. وينبغي إتمام عملية التسجيل في موعد أقصاه ٤١ ٢٢ ٧٩١ ٧١١١بالهاتف رقم: 
  

  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  
) قبل افتتاح دورة جمعيـة إدارة األجهزة الرئاسيةأن تقدم الدول األعضاء أوراق االعتماد األصلية إلى األمانة ( يجب

ن عمليــة ونظـرًا أل أوراق اعتمــاد رسـمية. أوراق االعتمـاد، هـي التـي ســتعتبرها لجنـة فقــط الوثـائق األصـليةو الصـحة. 
جمعية الصحة العالميـة السـبعين، سـتجتمع لجنـة أوراق االجتمـاع بصـفة اسـتثنائية  انتخاب المدير العام سُتجرى في

تقديم بوقت قصير. ولذا ُتحث الدول األعضاء على  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢بعد افتتاح جمعية الصحة يوم االثنين 
  .٢٠١٧أيار/ مايو  ٢١د إلى األمانة قبل يوم األح أوراق اعتمادها األصلية

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

  محطة القطار مباشرة.
  

  تأشيرات الدخول
  

ُيسترعى االنتباه إلى اللوائح الصارمة التي تحكـم دخـول سويسـرا: فالسـلطات السويسـرية تـرفض دخـول مـن   
، العمـل بلـوائح اتفـاق شـنغن ٢٠٠٨ون األول/ ديسـمبر كان ١٢يحملون التأشيرة الالزمة. وقد بدأت سويسرا، منذ  ال

الحصــول علــى را بشــأن تأشــيرات الــدخول. ونتيجــة لــذلك علــى المشــاركين الــذين يحتــاجون إلــى تأشــيرة لــدخول سويســ
تأشيرة شنغن من السفارة السويسـرية أو القنصـلية العامـة المسـؤولة عـن التعامـل مـع طلبـات الحصـول علـى التأشـيرة  
في بلـد إقـامتهم. وفـي البلـدان التـي ال يوجـد بهـا تمثيـل سويسـري قـد يتطلـب األمـر التقـدم بـأي طلـب للحصـول علـى 

 بعـض اتفاقـات مـع أيضـاً  قـد وقّعـت سويسـرا ويرجـى مالحظـة أن. تلك التأشـيرة إلـى أي بلـد أخـر لديـه تمثيـل معتمـد
بإصــدار  هــذه االتفاقيــات، تســمح فــي ظــل ظــروف معينــةو  قنصــلي. أو دبلوماســي يمثلهــا فيهــا كيــان البلــدان التــي ال

ومـن ثـم يوصـى بشـدة أن يقـوم جميـع السـادة المشـاركين سويسـرا. لال يوجـد بـه تمثيـل  فـي بلـد شنغن للتأشـيرات دولة
تحقق مباشـــــرة مـــــن الســـــفارة  السويســـــرية أو القنصـــــلية العامـــــة مـــــن انطبـــــاق مثـــــل هـــــذه االتفاقيـــــة فـــــي حـــــالتهم. بـــــال

للمشاركين أن يجدوا أقرب سفارة سويسـرية أو قنصـلية عامـة مسـؤولة عـن محـل إقـامتهم بـالرجوع إلـى الـرابط  ويمكن
  .https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/laender-reise-information.html: التالي

  
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 معاهــدة شــنغن أو العبــور منــه يســمح لمــن يحصــل عليــه بزيــارة دول أخــرى تــدخل فــي إطــار

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

  
ن يتقــدمون بالطلبــات أن يرفقــوا بهــا رسـائل تــدعمها. ويجــب إرســال الطلبــات الخاصــة بالحصــول وعلـى الــذي  

وٕادراج االســم الكامــل  visagbs@who.intعلــى الرســائل الداعمــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــة علــى العنــوان التــالي: 
فاصــيل الــواردة فيــه للمتقــدم بالطلــب ووظيفتــه ولقبــه والجهــة التــي يعمــل لــديها وجنســيته ورقــم جــواز ســفره وبالت

   ومكان صدور الجواز ومدة صالحيته ونسخة من أوراق اعتماد الوفد). (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  وسوف .١٥رقم  والبوابة ١٣رقم  البوابة بواسطة

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

  .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   
  :األوقات التالية وسيكون مكتب التوزيع مفتوحًا فيلمقر منظمة الصحة العالمية قبل افتتاح جمعية الصحة. 

  
 ١٧‚٠٠إلى الساعة  ١١‚٣٠ن الساعة أيار/ مايو، م ١٨يوم الخميس  -

  ١٧,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ١٩يوم الجمعة  -
 ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٩‚٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٠يوم السبت  -

  ١٧‚٠٠إلى الساعة  ١٢‚٠٠الساعة أيار/ مايو، من  ٢١يوم األحد  -
  ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٧‚٣٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٢يوم االثنين   -
  إلى ٨‚٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٦أيار/ مايو، إلى يوم الجمعة  ٢٣من يوم الثالثاء   -

  ١٧,٠٠ الساعة
  ؛١٢,٣٠الساعة  إلى ٩,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٧يوم السبت   -
  إلى ٨,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٣٠أيار/ مايو ويوم الثالثاء  ٢٩يوم االثنين   -

  ١٧,٠٠الساعة 
  اختتام الجمعية وحتى ٨,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٣١يوم األربعاء   -

  
والرجـاء مالحظـة أن األشـخاص الــذين تظهـر أسـماؤهم علــى وثيقـة اعتمـاد صــحيحة هـم وحـدهم الــذين   

السماح بدخول قصر األمم وقاعـات االجتماعـات علـى الـذين يحملـون  يقتصر . وسوفستصدر لهم شارة دخول
أمنيــة، يجــب حمـل الشــارات بحيــث تكــون مرئيــة  لــدواعيو  .الســبعينالشـارات الخاصــة بجمعيــة الصــحة العالميـة 

  لموظفي األمن في مكتب األمم المتحدة بجنيف في جميع األوقات.
  

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

  يحملون الشارات.
  

  مكتب االستعالمات 
  

(الهــاتف الــداخلي  ١٥ورقــم  ١٣البــوابتين رقــم كونكورديــا" الكــائن بــين " يقــع مكتــب االســتعالمات فــي بهــو  
 الخـدمات إلـى ). ويقدم هـذا المكتـب إرشـادات حـول عديـد مـن المسـائل التـي تهـم المشـاركين، ويرشـدهم٧٦٣٠٠ رقم
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األخرى مثل السفريات والبريد والشؤون المالية والمواصالت. ويمكن أيضًا تسـلم البريـد الشخصـي مـن هـذا المكتـب. 
  ألشياء المفقودة أو التماسها لديه.كما يمكن إيداع ا

  
  قائمة المندوبين

  
ــــــرهم مــــــن المشــــــاركين    ــــــدوبين وغي ــــــة بأســــــماء المن ــــــة الصــــــحة قائمــــــة مؤقت ــــــدء جمعي ــــــد ب ســــــتوزع عن
األمانـــة حتـــى  إلـــى هـــذه القائمـــة علـــى أســـاس أوراق االعتمـــاد التـــي تـــرد ). وستصـــدر١متنوعـــات/  /٧٠ج  (الوثيقـــة
أيار/ مايو. وسوف تُنشر بعد ذلك قائمة معدلة في موقع المنظمة على  ٢١من يوم األحد الموافق  ١٦‚٠٠ الساعة

حالـــة حـــدوث أيـــة تغييـــرات رســـمية فـــي عضـــوية الوفـــود، يرجـــى مـــن الوفـــود أن تبّلـــغ بـــذلك مكتـــب  اإلنترنـــت. وفـــي
 الـذي يـتم توزيعـه مـع القائمـة. ويجـب أن يكـون النمـوذج (WHO23 WHA)االستعالمات كتابيًا باسـتعمال النمـوذج 

  موقعًا من رئيس الوفد.
  

  ترتيبات سير المناقشة في الجلسات العامة 
  

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

   كلمة) وتقتصر مدة  ٥٥٠دقائق ( ٥الجلسات العامة على  فيتقتصر مدة البيانات الفردية التي ُتلقى
المنـدوبين التحـدث أثنـاء إلقـاء  السـادة كلمـة). وُيرجـى مـن ١١٠٠دقـائق ( ١٠البيانات اإلقليمية علـى 

  . ورية ودقتها، حيث إن التحدث بسرعة قد يحول دون وضوح الترجمة الفالمعتادةالبيانات بالسرعة 
  بأكملهــا،يمكــن رؤيتهـا فــي القاعــة  التــي ،"المـرور إشــارات" مـن خــالل اســتخدام توقيــتال تنظــيم سـيتمو 

  . دقائق ٥بعد  واألحمر دقائق ٤ بعد البرتقالي والتي تتحول إلى اللون
  " بنـاء : ٢٠٣٠خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  إحراز التقـدم فـيينبغي أن ترّكز البيانات على موضوع

  ".أفضل من أجل الصحة ُنظم
  

المناقشـة العامـة إخطـار إدارة  إطار وينبغي للمندوبين الذين يودون إدراج أسمائهم في قائمة المتحدثين في  
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــد اإللكترون ــــــــــــــــق البري ــــــــــــــــذلك عــــــــــــــــن طري ــــــــــــــــاكس  (piazzap@who.int)األجهــــــــــــــــزة الرئاســــــــــــــــية ب أو الف

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

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

بحلــــول صــــباح  A.656أو إلــــى القاعــــة  (statementsWHA70@who.int)الصــــحة بواســــطة البريــــد اإللكترونــــي 
  .٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢االثنين الموافق  يوم
  

  مداخالت المندوبين في اللجنتين "أ" و"ب"
  

ـــين "أ" و"ب" علـــى  ) كلمـــة وتقتصـــر مـــدة البيانـــات ٣٣٠دقـــائق ( ٣تقتصـــر مـــدة البيانـــات الفرديـــة فـــي اللجنت
، المعتـادةوُيرجـى مـن السـادة المنـدوبين التحـدث أثنـاء إلقـاء البيانـات بالسـرعة كلمـة).  ٥٥٠دقائق ( ٥اإلقليمية على 

  .ودقتهاحيث إن التحدث بسرعة قد يحول دون وضوح الترجمة الفورية 
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إدراج أســمائهم فــي قائمــة المتحــدثين فــي اللجنــة "أ" أو فــي يرجــى مــن الســادة المنــدوبين الــذين يرغبــون فــي و 
اللجنة "ب" أو الذين يرغبون في توزيع مشاريع قرارات في هـاتين اللجنتـين أن يتصـلوا بـأمين اللجنـة المعنيـة أو بأمينهـا 

  هو موضح أدناه).  المشارك (كما
  

   ٧٧١٢٣ ، الهاتف الداخلي رقمE.1066المكتب   أي روبرتس السيد  أمين اللجنة:  اللجنة "أ":
  ٧٨٨٥٣ ، الهاتف الداخلي رقمE.2070المكتب   الدكتور ك. أونداري  أمين اللجنة:    اللجنة "ب":

  
  الترجمة الفورية للبيانات

  
 والروسـية والفرنسـية واإلنكليزيـة والصـينية العربيـة( الرسمية الست اللغات إلى الفورية الترجمة خدمات تُتاح
 التـــي البيانـــات مــن نســـخة إرســـال المنــدوبين مـــن وُيرجـــى. المناقشــات متابعـــة علـــى المنــدوبين لمســـاعدة) واألســبانية
 عـن المسـؤولين المـوظفين إلى ورقية نسخة تسليم أو interpret@who.int لىإ اإللكتروني بالبريد إلقاءها يعتزمون
 إدخــال مــن المنــدوبين ذلــك يمنــع وال. األقــل علــى دقيقــة بثالثــين البيــان إلقــاء قبــل القاعــة فــي الموجــودين المــؤتمر
 اســم إدراج وُيرجــى. اللغــات جميــع فــي والدقــة الوضــوح مــن المزيــد ســرُييس ولكنــه إلقائــه، أثنــاء البيــان علــى تعــديالت

 ورقـم) التنفيـذي المجلـس جلسـة أو" ب" اللجنـة أو" أ" اللجنـة جلسة أو العامة الجلسة مثل( والجلسة المجموعة/ البلد
وُتعامــل البيانــات المقدمــة مســبقًا علــى أنهــا  .البيــان أعلــى فــي" الموضــوع" عنــوان تحــت الصــلة ذي األعمــال جــدول بنــد

  سرية ويجري التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى بها ألغراض السجل الرسمي.
  

  الوثائق المقدمة من الوفود
  

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

انـة ينبغي تسليم مشاريع القرارات في وقـت مبكـر بمـا فيـه الكفايـة لكـي تتسـنى ترجمتهـا وطبعهـا بلغـات العمـل. واألم
مــن  ٥٠و ٤٨مســتعدة، عنــد الطلــب، لتقــديم مــا يلــزم مــن معلومــات ودعــم لوجيســتي أو تحريــري. وتــرد فــي المــواد 

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

  
  فالماألفي  على تصويرهم فوتوغرافيًا أوموافقة المندوبين 

  
 وغيــرهم مــن ومستشــاروهم، بــدالؤهم ذلــك فــي بمــا ،ُيقــر ممثلــو الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة

 عــن تنــوب التــي واألطــراف المنظمــة أمانــة بــأن التنفيــذي، المجلــس/ العالميــة الصــحة جمعيــة دورات فــي المشــاركين
/ العالميــة الصــحة لجمعيــة العامــة لجلســاتل الفيــديو شــرائط تســجيل أو/ و الصــور التقــاط لهــم يحــق المنظمــة أمانــة

، بمــا فــي الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة يممثلــ ألجــزاء منهــا. وبحضــورأو بأكملهــا  التنفيــذي المجلــس
 قـد قبلـوا يعتبـر أنهـم لجمعيـة الصـحة العالميـة/ المجلـس التنفيـذي، وغيرهم من المشاركين ذلك بدالؤهم ومستشاروهم

ــًا لتقــديرها هــي  يحــق لهــاووافقــوا علــى أن المنظمــة تصــويرهم فــي هــذه الصــور الفوتوغرافيــة أو شــرائط الفيــديو،  وفق
أي مـواد علـى موقعهـا اإللكترونـي و/ أو فـي  علنـاً  إنتاج هذه الصور و/ أو تسـجيالت الفيـديو ونشـرها إعادةوحدها 

  ألطراف ثالثة بذلك. اإلذنأخرى ومن خالل أي منافذ أخرى، و/ أو 
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  الوثائق 
  

  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

  
بعـد  ألربعـينواوالثالثين بعـد المائـة عة تاسالهناك عدة وثائق نظر فيها المجلس التنفيذي بالفعل في دورته   

(القـــــرارات  ١/ ســـــجالت/١٤٠/٢٠١٧ت  م والوثيقـــــة ١/ ســـــجالت/١٣٩/٢٠١٦تم المائـــــة وتـــــرد كمالحـــــق بالوثيقـــــة 
وجـــدول األعمـــال المؤقــــت  الجريـــدة، ويشـــار إليهــــا تحـــت البنـــود المتصـــلة بهـــا فــــي بالترتيـــب والمقـــررات اإلجرائيـــة)

  ).٧٠/١ج (الوثيقة
  

  الوثائق األساسية
  

يـــرد دســـتور المنظمـــة والنظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة وغيـــر ذلـــك مـــن الوثـــائق ذات الصـــلة،   
أيضـــًا  ) ويمكـن٢٠١٤(الطبعة الثامنة واألربعـون،  الوثائق األساسيـةالطابــع القانونــي، فــي المطبــوع المعنـــون  ذات

ه الوثيقــــــــــــة فــــــــــــي الصفحــــــــــــة الخاصــــــــــة بتصــــــــــريف إلكترونيــــــــــــة محّدثــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذاالطــــــــــــالع علــــــــــــى نسخــــــــــــة 
  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
  

وســـيلة  )(http://apps.who.int/gb/gov)صـــفحة تصـــريف الشـــؤون ( الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــة تـــيحي  
وتـوفر خيـارات لتنزيـل وثـائق  لجمعيـة الصـحة العالميـة، إلكترونية سهلة لالطالع على الوثائق، مثل النظام الداخلي

  ذلك من الوثائق ذات الصلة.الحالية لألجهزة الرئاسية وللرجوع إلى وثائق الدورات السابقة، وغير  الجلسات
  

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.

  
مكتــب توزيــع  رمــوز المعلــن عنهــا عنــد منضــدة توزيــع الوثــائق وفــيوُيمكــن أيضــًا تنزيــل الوثــائق باســتخدام ال  

  الشارات وعند مدخل ردهة الجمعية وداخل غرف مؤتمرات اللجان.
  

  توزيع الوثائق
  

فــي قصــر  ١٥و ١٣البــوابتين  الواقــع بــينكونكورديــا" " بهــويوجــد قســم لتوزيــع الوثــائق علــى المنضــدة فــي   
  األمم.
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  : مكتب االتصالالجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة
  

الجهــات الفاعلــة ) لتســهيل مشــاركة ٧٧٣٢٥ (الهــاتف الــداخلي رقــم A.235لالتصــال فــي القاعــة هنــاك مكتــب   
لممثلــي الجهــات الفاعلــة غيــر "معلومــات ذات طــابع عملــي فــي جمعيــة الصــحة. وتــرد فــي الوثيقــة المعنونــة  غيــر الــدول

، والتي ُأرسلت مع رسالة الـدعوة إلـى حضـور جمعيـة الصـحة منظمة الصحة العالمية"مع ذات العالقات الرسمية  الدول
فــي مــا يتعلــق بمســائل مثــل التســجيل  جهــات الفاعلــة غيــر الــدولالمعلومــات ذات أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى منــدوبي 

  .الجهات الفاعلة غير الدولوعرض الوثائق والبيانات من ِقَبل 
  

علـى  الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول) لكـي تسـتخدمها ٧٧٢٢٧ (الهاتف الداخلي رقـم A.817وستتاح القاعة   
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‚٣٠جانـًا ولعـدد محـدود مـن النسـخ. وسـيفتح بـاب المكتـب مـن السـاعة ستوفر تسـهيالت لنسـخ الوثـائق م كما

  .١٨‚٣٠الساعة 
  

المنظمــة المشــاركة فــي جمعيــة الصــحة مــع ذات العالقــات الرســمية  للجهــات الفاعلــة غيــر الــدولويجــوز   
أن يكــــــون لهــــــا الحــــــق فــــــي التصــــــويت. ولهــــــذه الغايــــــة خصصــــــت لهــــــذه المنظمــــــات مقاعــــــد فــــــي الجلســــــات  دون

. ١٥و ١٣شـرفتي الطـابق الخـامس الـذي يمكـن الوصـول إليـه باسـتخدام المصـعدين المجـاورين للبـوابتين  في العامة
جـانبي القـاعتين. وهنـاك فـي كـل  إلـى وفي اجتماعات اللجنتين "أ" و"ب" خصصت للمنظمات غير الحكومية مقاعـد
التـي  غيـر الـدول الجهات الفاعلـةلى قاعة من قاعتي اللجنتين الرئيسيتين مقعد مخصص للمتحدثين الذين ينتمون إ

  يقبل الرئيس الطلبات التي تقدمها 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 ،

" يعمــــل يوميــــًا للــــربط بــــين ٥"  ذلــــك، فــــإن أتــــوبيس إلــــى نظمــــة. وباإلضــــافةالمحطــــة األخيــــرة تلــــي المبنــــى الرئيســــي للم
" ٢٨، ولـــه محطتـــان فـــي ميـــدان كورنافـــان وميـــدان األمـــم، أمـــا األوتـــوبيس رقـــم "Aéroportوالمطـــار  -Thônex  تونيـــه

قـرب  محطتان إحداهما على طريق آبيا والثانية فـي فـي دي شـان وله 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.  
  

. ويمكـن الحصـول علـى التـذاكر المفـردة أو التـرام األتـوبيس إلـى الصـعودقبـل ويجب شراء التذاكر وختمهـا   
مــن ماكينــات بيــع التــذاكر الموجــودة بالمحطــات الرئيســية. كمــا يمكــن شــراء تــذاكر إلكترونيــة متعــددة الــرحالت مــن 

بـــالمقر الرئيســي للمنظمـــة وقصــر األمـــم ومختلــف أكشـــاك الصــحف بالمدينـــة، والتـــي  Navilleأكشــاك مكتبـــة نافيــل 
  القطار الرئيسية (كورنافان). أو في محطة "TPG"تحمل عالمة 
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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 

دقيقــة، ويشــمل ذلــك  ٨٠لمــدة  مجانــاً  والعفــش فــي منطقــة "الوصــول" تســمح للراكــب باســتخدام وســائل النقــل العمــومي
  خدمات القطار الذي يربط بين المطار وبين محطة القطارات الرئيسية.

  
ـــــك بإمكـــــان ا   ـــــى ذل ـــــف مـــــنوعـــــالوة عل ـــــة جني ـــــي مدين ـــــل ف ـــــى بطاقـــــة النق ـــــدوبين الحصـــــول عل  لســـــادة المن
ــــــدق ــــــذي الفن ــــــد مــــــن المعلومــــــات  ال ــــــارتهم. ويمكــــــن االطــــــالع علــــــى المزي ــــــة خــــــالل زي يقيمــــــون فيــــــه وهــــــي مجاني
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   
  

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
التاكســـــي أيضـــــًا مـــــن حـــــارس األمـــــن المنـــــاوب عنـــــد بوابـــــة الـــــدخول الواقعـــــة علـــــى طريـــــق  اســـــتدعاء  طلـــــب ويمكـــــن
  .Route de Pregny برينيي

  
  مواقف السيارات 

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

جمعيــــة الصــــحة العالميــــة" فــــي األمــــاكن المخصصــــة لجمعيــــة الصــــحة موقــــف المنــــدوبين التــــي تحمــــل "ملصــــقات 
فــي قصــر األمــم. وينبغــي إرســال الطلبــات مــن جانــب البعثــات الدائمــة للحصــول  ٤٠بجــوار البوابــة  P10 الســيارات

ى على تصاريح بأماكن مؤقتة لسائقيها وللسماح بدخول المركبات المستأجرة أو البديلة من خـالل "مـذكرة شـفهية" إلـ
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
  لية:والتي ينبغي أن تتضمن العناصر التا"المذكرة الشفهية"، 

  
  )الهوية بطاقة/ سفر جواز في المدون النحو على واللقب األول االسم( السائق اسم -
  ورقم لوحة السيارة -
  تصنيع السيارة -
  نوع السيارة -
  لون السيارة -

  
أو علـــى  +٤١ ٢٢ ٩١٧ ٠٤٩٤ إلــى الوحـــدة المعنيـــة ببطاقـــات الهويــة عبـــر الفـــاكس مـــذكرة شـــفويةويمكــن إرســـال 

. يرجـى مالحظـة أن UNOGID@UNOG.CHعنوان البريد اإللكتروني المباشر للوحدة المعنية ببطاقـات الهويـات 
 .السبعينحضور جمعية الصحة العالمية لبالسيارات والسائقين المؤقتين هذه المتطلبات تتعلق فقط 
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  المطعم والكافيتيريا والبار
  

 ١٤‚٣٠حتـــى الســـاعة  ١٢‚٠٠مبنـــى الجمعيـــة مفتـــوح مـــن الســـاعة المطعـــم الكـــائن فـــي الـــدور الثـــامن مـــن   
 الحفــالت بتنظــيم المطعــم ). ويقــوم٧١١٠٨الجمعــة (للحجــز يرجــى االتصــال بــرقم الهــاتف الــداخلي  إلــى االثنــين مــن

مشتركًا. ويمكـن أيضـًا  ٢٥الخاصة وحفالت االستقبال (حفالت الكوكتيل) ومآدب الغداء الخاصة لعدد ال يقل عن 
 Eldora/UNتـــوفير هـــذه الخـــدمات يـــومي الســـبت واألحـــد. وينبغـــي مناقشـــة ترتيبـــات إعـــداد موائـــد العشـــاء مـــع إدارة 

  ) بقصر األمم.٧١١٠٨الداخلي رقم  (الهاتف
  

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

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

  
 إلـى ٧‚٣٠ وهو مفتوح من السـاعة ١٥و ١٣كونكورديا" بين البوابتين " ويقع بار الوجبات الخفيفة في بهو  

إلــى  ٧,٣٠أيــار/ مــايو مــن الســاعة  ٢٧، أو حتــى انتهــاء الجلســات وســيكون مفتوحــًا يــوم الســبت ١٨‚٠٠الســاعة 
  .٩,٠٠ الساعة

  
إلى السـاعة  ٨‚٣٠في الدور الثالث فمفتوح من الساعة  VIIأما ردهة المندوبين المجاورة لقاعة المؤتمرات   

  من االثنين إلى الجمعة، وهو يقدم أيضًا الوجبات الخفيفة.  ١٦‚٤٥
  

ــــــان    ــــــار الثعب ــــــى  Bar du Serpentأمــــــا ب ــــــي الطــــــابق األول مــــــن المبن ــــــع ف ــــــذي يق ــــــوح مــــــن "E"ال ، فمفت
من االثنين إلى الجمعة أو حتى اختتام الجلسات؛ وهو يقدم أيضًا السندويتشـات  ١٧‚٣٠الساعة  ىإل ٨,٣٠ الساعة

  ).١٢,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠ ر/ مايو سيكون مفتوحًا من الساعةياأ ٢٧(يوم السبت 
  

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

  
  حجز قاعات لالجتماعات الخاصة

  
في قصر األمـم لالجتماعـات الخاصـة أن يتصـلوا  حجز قاعات مؤتمرات يرغبون في الذين يمكن للمندوبين  

) ١٤٠٠٤الـداخلي رقـم  الهـاتف ٩٠١٦العالميـة (المكتـب ة الصـحة بقسم خدمات المؤتمرات بـالمقر الرئيسـي لمنظمـ
بالطـــابق  ،٧٧١٢٠ الهـــاتف الـــداخلي رقـــم ،A.237جمعيـــة الصـــحة، أو بقســـم حجـــز القاعـــات، المكتـــب  افتتـــاح قبـــل

  أيار/ مايو. ٢٢الثاني 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 9016ويمكــن اتخــاذ الترتيبــات باالتصــال بــالمقر الرئيســي للمنظمــة (رقــم المكتــب 

  مع إدارة األجهزة الرئاسية. مواعيد يرجى من الوفود التي تنوي إقامة حفالت استقبال التشاوروتفاديًا لتعارض ال
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ــــارًا مــــن    ــــار/ مــــايو سيتســــنى أيضــــًا اتخــــاذ الترتيبــــات عــــن طريــــق االتصــــال بالقاعــــة  ٢٢واعتب  A.237أي
  الطابق الثاني من قصر األمم.ب) ٧٧١٢٠ الداخلي رقم (الهاتف

  
  كشك الصحف

  
والمجــالت والكتــب والبطاقــات البريديــة، وغيرهــا، فــي الكشــك الرئيســي الموجــود فــي الردهــة تبــاع الصــحف   

  .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. 

 ١١,٣٠إلـى السـاعة  ٨,٣٠، يعمل مـن السـاعة ويوجد مكتب بريد آخر في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية
  . االثنين إلى الجمعة من ١٦,٣٠إلى الساعة  ١٢,٣٠ومن الساعة 

  
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  ١٢١١ة العالميـة، المنـدوبين بواسـطة "منظمـة الصـح إلـى الرسـائل الموجهـة  
  االستعالمات.

  
  األمن الشخصي

  
بشــكل عــام، يمكــن اعتبــار جنيــف مدينــة آمنــة تقــل فيهــا معــدالت الجريمــة العنيفــة. غيــر أن هنــاك عمليــات   

أو الهواتف الجوالة تحدث بالفعل بجوار أو داخل محطة القطار ومحطات األوتوبيس  حقائب اليدللسرقة واختطاف 
  والمطارات وفي الحدائق العامة.

  
  وينصح المندوبون باتخاذ االحتياطات التالية عند التنقل في جميع أنحاء المدينة:

  
  التزام الحذر والحيطة ومراقبة العفش والحقائب  •
  بالليل والبقاء في المناطق الجيدة اإلضاءةتجنب المشي على انفراد   •
الــتفطن إلــى أن هنــاك أشخاصــًا ينتحلــون صــفة الشــرطة وعلــيهم دائمــًا أن يطلبــوا مــنهم إثبــات هــويتهم   •

  قبل التخلي عن جوازات السفر أو االستجابة ألي طلب يقدم
  التيقظ بشكل خاص في مناطق المطار ومحطة القطار وعند التسجيل في الفنادق  •
  أال يتركوا أبدًا أي شيء على المقاعد الخلفية ألن ذلك يلفت انتباه اللصوص  •
  عدم ترك أي أشياء ثمينة داخل السيارات المصفوفة.  •
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  وفيما يلي أرقام الهواتف الخاصة بالطوارئ:
  ١١٧الشرطة   •
  ١٤٤خدمات اإلسعاف   •
  ١١٨اإلطفاء   •
  ١٤٠المساعدة على الطرقات   •

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

  .١١١١٧بمكتب األمن في المنظمة، الهاتف الداخلي رقم 
  

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

  
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.
  

لة عـن ضـياع وفقـدان األغـراض الشخصـية التـي تتـرك دون حراسـة ومنظمة الصـحة العالميـة ليسـت مسـؤو   
  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)
  ٧المؤلفة من خمسة أرقام وتبدأ برقم يدار رقم الوصلة الداخلية   (ب)

  
  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).

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط  (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.

  
  ).٦٢-١١١١١و أ ٦٢-٩٩وٕاذا لم يعرف الرقم الداخلي يدار رقم سنترال المنظمة (  
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  المكالمات المحلية داخل جنيف  -٣
  

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

  
  استرداد مصاريف تذاكر السفر والحجز لرحلة العودة

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

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

  
ــن للمندوبيـ   ــــــويمكــــ ــل ـ ـــــ ـــــــي ترافيـ ــون لـ ــون فاغــــ ـــــــب كارلســـــ ــدى مكتـ ـــــ ــودة لـ ـــــ ــة العـ ـــــ ــ ـــــــى رحل ــ ــد عل ـــــ ــدوا التأكيــ ـــــ ـن أن يعيـ

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

  
  البنك

  
إلـــى  ٨‚٣٠وهـــو مفتـــوح مـــن الســـاعة  ٦) بـــالقرب مـــن البوابـــة UBSيوجـــد فـــرع اتحـــاد البنـــوك السويســـرية (  
بــالقرب مــن  Eي مــن المبنــى بالطــابق الثــان جهــاز الصــرف اآللــيالجمعــة. وهنــاك  إلــى مــن االثنــين ١٦‚٣٠الســاعة 
  . ٤١البوابة 

  
  الخدمة الطبية

  
 الرئيسـي بـالمقر الطبيـة الخدمـة فـي مركـز ١٨,٠٠إلـى السـاعة  ٨,٠٠مـن السـاعة  ستوجد ممرضة مناوبة   
  .لالستشارات الطبية غير الطارئة )+٤١ ٢٢ ٧٩١ ٣٠٤٠ الهاتف: (رقم العالمية الصحة لمنظمة

  
ـــــى أمـــــا بالنســـــبةو    ـــــة ال إل ـــــي تحـــــدث طـــــوارئ الطبي ـــــة بقصـــــر األمـــــم الت خـــــالل ســـــاعات دوام الخـــــدمات الطبي
البروتوكول المعمول به في األمم المتحدة فيما يتعلق بالطوارئ الطبيـة.  طبقفسيُ ) ١٧‚٠٠  إلى الساعة ٨‚٠٠  (الساعة

  .١٤٤االتصال بالرقم  سيجري ١٧‚٠٠ وبعد الساعة
  

المــؤتمرات فينصــحون   مبــاني  طبيــة عاجلــة عنــدما ال يكونــون فــي أمــا المنــدوبون الــذين تتطلــب حــالتهم عنايــةو   
  طبية أو سيارة إسعاف.الخدمات اللطلب  ١٤٤باالتصال بالرقم 

  
  مطبوعات منظمة الصحة العالمية

  
منضدة البيـع الخاصـة بقسـم الطباعـة والنشـر بمنظمـة الصـحة العالميـة  يمكن شراء مطبوعات المنظمة من  

بقصـــر األمـــم وكـــذلك مـــن متجـــر الكتـــب بالمنظمـــة بـــالمقر  ١٥و ١٣كونكورديـــا" بـــين البـــوابتين بهـــو "والكائنـــة فـــي 
تـــذكارات منظمـــة  الحصـــول علـــىأيضـــًا ٪. ويمكـــن ٥٠الرئيســـي. ويمكـــن للمنـــدوبين الحصـــول علـــى خصـــم بنســـبة 

  .١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠ساعات عمل متجر الكتب من الساعة تمتد الصحة العالمية. و 
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  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 
تكفــل مكتبــة المنظمــة تــوافر المــوظفين فــي مركــز االســتعالمات مــن الســاعة . و ١٦,٠٠إلــى الســاعة  ٩,٠٠ الســاعة
االثنين. ومع ذلك، فُيرجـى إلى الجمعة  من، ١٦,٠٠إلى الساعة  ١٤,٠٠ومن الساعة  ١٢,٠٠إلى الساعة  ٩,٠٠

فـي أي لمسـاعدتكم  دائـمالمكتبة، حيث يكون موظفو المكتبة على اسـتعداد في مراجع العدم التردد في زيارة منطقة 
  ).www.who.int/library( وفقًا لتوافر الموظفين ١٩,٠٠والساعة  ٧,٠٠وقت بين الساعة 

  
  "المقهى اإللكتروني" واالتصال بشبكة اإلنترنت

  
  المنــدوبون مــدعوون لزيــارة "المقهــى اإللكترونــي" التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة والقــائم فــي بــار الثعبــان   

Bar du Serpent  فــــي المبنــــى"E" (قصــــر األمــــم) شــــبكة  إلــــى عمــــل تتــــيح الوصــــول الكامــــل محطــــات. وســــتوفر
وكـــل  اإللكترونـــي وســـيكون المقهـــى). http://www.who.int( بمـــا فـــي ذلـــك الموقـــع اإللكترونـــي للمنظمـــةاإلنترنـــت، 

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 فقطوهناك مقهى إلكتروني آخر   
  ."A" المبنى

  
  

=     =     =  
  


