
    
  ٢متنوعات/ /٧١ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨أبريل  نيسان/ ٢٣  
  A71/DIV./2    

  
  
  

  دليل المندوبين
  إلى جمعية الصحة العالمية

  
  

  موعد ومكان انعقاد جمعية الصحة
  

أيار/  ٢١أعمالها في جنيف يوم االثنين، الموافق  الســــــــــــــبعونالحادية و ســــــــــــــتبدأ جمعية الصــــــــــــــحة العالمية   
وســوف ُتعقد  .٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦ الموافق   ،ســبتالصــباحًا؛ وســوف تختتم يوم  ٩‚٣٠في الســاعة  ٢٠١٨  مايو

، Avenue de la Paix السالم وطريق Place des Nationsمن ميدان األمم  القريب األمم الصحة في قصر جمعية
  .Route de Pregnyوأيسر طريق للوصول إليه هو البوابة الكائنة في شارع برينيي 

  
يوافق عطلــة عــامــة في جنيف ولكنــه ليس عطلــة رســــــــــــــميــة  ٢٠١٨ وأيــار/مــاي ٢١يرجى مالحظــة أن يوم االثنين 

  للمنظمة.
  

  عملية التسجيل
  

 شـــارات وضـــع يلزم جميع المندوبينولدواع أمنية،  ،الصـــــحةيلزم التســـــجيل اإللكتروني لحضـــــور جمعية   
ســيطلب عبر اإلنترنت،  عملية التســجيل، وخالل لهذا الســببو  قاعة االجتماع. للدخول إلى هوية تحمل صــورهم

  المندوبين. كل عضو من األعضاءل جواز السفرصورة  على غرار صورة تحميل االتصالمن مسؤول 
 

، الصـــــــورة المطلوبة طبيعة واإلرشـــــــادات حولويمكن تنزيل اإلرشـــــــادات الخاصـــــــة بالتســـــــجيل اإللكتروني   
موقع الخـــاص ، من اللـــديـــكالتي قـــد تتوافر  الحـــاليـــة الصــــــــــــــورةتغيير حجم تحميـــل و  كيفيـــة موجزة عن وتعليمـــات
  .)/http://www.who.int/governance/registration/en( بالمنظمة

  
أو االتصـــــــــال  supportregistration@who.intويمكن إرســـــــــال االســـــــــتفســـــــــارات بالبريد اإللكتروني إلى   

  .٢٠١٨أيار/ مايو  ٧وينبغي إتمام عملية التسجيل في موعد أقصاه  +.٤١ ٢٢ ٧٩١ ٧١١١ بالهاتف رقم:
  

  أوراق االعتماد
  

يجب أن تكون أوراق االعتماد صـــادرة عن رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو وزير الصـــحة أو أية ســـلطة   
مختصـــــــــة أخرى، كالبعثة الدائمة وكبار المســـــــــؤولين الحكوميين، مثل المدير العام لإلدارة الصـــــــــحية. وتمثل الدول 

والمســــتشــــارين أن يصــــاحبوا المندوبين.  األعضــــاء في جمعية الصــــحة بما ال يتجاوز ثالثة مندوبين، ويجوز للبدالء
األول   (باألحرف الكبيرة) واالسماسم العائلة وينبغي أن تتضمن أوراق االعتماد المعلومات التالية عن كل مشارك: 

  واللقب والوظيفة والمؤسسة والمدينة ونوع الجنس (ما لم يكن مبينًا في اللقب).
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أوراق االعتماد من خالل نظام التســجيل اإللكتروني فإنه وعلى الرغم من أنه ســتكون قد ُقدمت نســخة من   
) قبل افتتاح دورة مكتب المســـــتشـــــار القانونيأن تقدم الدول األعضـــــاء أوراق االعتماد األصـــــلية إلى األمانة ( يجب

   أوراق اعتماد رسمية. أوراق االعتماد، هي التي ستعتبرها لجنة فقط الوثائق األصليةو جمعية الصحة. 
  

  جنيف إلى الوصول
  

مطار كوانتران،  إلى المندوبون أو الممثلون أو غيرهم من المشـــــاركين المســـــافرين بطريق الجو ســـــيصـــــلون  
. وينبغي القيام )Cornavinمحطة القطار الرئيســـــــية في جنيف ( إلى نالمســـــــافرون بالقطار فســـــــيصـــــــلو   جنيف، أما

يارات األجرة (التاكســـــــي) خارج المطار وخارج مســـــــبقًا بالحجز في الفنادق وغير ذلك من الترتيبات. هذا وتوجد ســـــــ
  محطة القطار مباشرة.

  
  تأشيرات الدخول

  
ُيســترعى االنتباه إلى اللوائح الصــارمة التي تحكم دخول ســويســرا: فالســلطات الســويســرية ترفض دخول من   

لوائح اتفاق شــنغن ، العمل ب٢٠٠٨كانون األول/ ديســمبر  ١٢يحملون التأشــيرة الالزمة. وقد بدأت ســويســرا، منذ  ال
الحصـــول على را بشـــأن تأشـــيرات الدخول. ونتيجة لذلك على المشـــاركين الذين يحتاجون إلى تأشـــيرة لدخول ســـويســـ

تأشــيرة شــنغن من الســفارة الســويســرية أو القنصــلية العامة المســؤولة عن التعامل مع طلبات الحصــول على التأشــيرة  
بها تمثيل سويسري قد يتطلب األمر التقدم بأي طلب للحصول على تلك في بلد إقامتهم. وفي البلدان التي ال يوجد 

البلدان  بعض اتفاقات مع أيضــاً  قد وقّعت ســويســرا ويرجى مالحظة أنخر لديه تمثيل معتمد. آالتأشــيرة إلى أي بلد 
شنغن  دولةبإصدار  هذه االتفاقيات، تسمح في ظل ظروف معينةو  قنصلي. أو دبلوماسي يمثلها فيها كيان التي ال

من   مباشــرة  ومن ثم يوصــى بشــدة أن يقوم جميع المشــاركين بالتحققســويســرا. لال يوجد به تمثيل  في بلد للتأشــيرات
يجدوا أقرب  أن  للمشاركين  السفارة  السويسرية أو القنصلية العامة من انطباق مثل هذه االتفاقية في حالتهم. ويمكن

ـــــــة عن ـــــــة عـــــــامـــــــة مســـــــــــــــؤول ـــــــة أو قنصـــــــــــــــلي ـــــــارة ســـــــــــــــويســـــــــــــــري ـــــــالرجوع إلى الرابط  ســـــــــــــــف ـــــــامتهم ب محـــــــل إق
  .https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/laender-reise-information.html :التالي

  
قبل  طلب للحصـــول على التأشـــيرة أي تقديم، لذلك ينبغي يوماً  ٢٠نحو  شـــنغن تأشـــيرة وقد يســـتغرق تســـليم  

" والذي Cشــنغن من النوع " على تأشــيرة للحصــول اً طلب المشــاركونويحبذ أن يقدم . تاريخ الســفر المتوقع بفترة كافية
 فرنســـــــــا، بما في ذلك يســـــــــمح لمن يحصـــــــــل عليه بزيارة دول أخرى تدخل في إطار معاهدة شـــــــــنغن أو العبور منه

لذا . دول شـــنغن إلى جميع تأشـــيرات بالدخولال هذا النوع من ال يســـمح عندما حاالت اســـتثنائية قد تنشـــأو  المجاورة.
 أخرى. دول شنغن أو المرور عبر قبل السفرالممنوحة له  التأشيرة نوعمن  التحقق كل شخص ننصح بشدة نافإن
  

وعلى الذين يتقدمون بالطلبات أن يرفقوا بها رســــائل تدعمها. ويجب إرســــال الطلبات الخاصــــة بالحصــــول   
وٕادراج االســــــم الكامل  visagbs@who.intعلى الرســـــــــائل الداعمة في أقرب فرصـــــــــة ممكنة على العنوان التالي: 

للمتقدم بالطلب ووظيفته ولقبه والجهة التي يعمل لديها وجنســــــيته ورقم جواز ســــــفره وبالتفاصــــــيل الواردة فيه 
   ).المندوبومكان صدور الجواز ومدة صالحيته ونسخة من أوراق اعتماد (تاريخ

  
  قصر األمم لحضور جمعية الصحة إلى الوصول

  
 الجمعية مبنى جمعية الصــحة في مبنى الجمعية بقصــر األمم. ويمكن الوصــول بســهولة إلىســوف تجتمع   
تعقد الجلســـات العامة في قاعة الجمعية التي يمكن الوصـــول إليها  . وســـوف١٥رقم  والبوابة ١٣رقم  البوابة بواســـطة

. وستجتمع اللجنتان الرئيسيتان لجمعية الصحة في ١٥أو البوابة رقم  ١٣بالدرج أو المصعد عن طريق البوابة رقم 
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. وتقع XVIIوستجتمع اللجنة "ب" في القاعة  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

  
يستطيع المندوبون وغيرهم من المشاركين أن يتسلموا شاراتهم من مكتب التوزيع في المدخل الرئيسي لمقر   

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

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

  ١٧,٠٠إلى الساعة  ٨,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ١٨يوم الجمعة  –
 ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٩‚٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ١٩يوم السبت  –

  ١٧‚٠٠إلى الساعة  ١٢‚٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٠يوم األحد  –
  ١٧‚٠٠إلى الساعة  ٧‚٣٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢١يوم االثنين   -
  إلى ٨‚٠٠أيار/ مايو من الساعة  ٢٥أيار/ مايو، إلى يوم الجمعة  ٢٢من يوم الثالثاء   -

  ١٧,٠٠ الساعة
  اختتام الجمعية وحتى ٩,٠٠أيار/ مايو، من الساعة  ٢٦يوم السبت   -

  
األشـــــخاص الذين تظهر أســـــماؤهم على وثيقة اعتماد صـــــحيحة هم وحدهم الذين والرجاء مالحظة أن   

شارة دخول. وسوف السماح بدخول قصر األمم وقاعات االجتماعات على الذين يحملون  يقتصر ستصدر لهم 
أمنية، يجب حمل الشــارات بحيث تكون  لدواعيو  .الســبعينالحادية و الشــارات الخاصــة بجمعية الصــحة العالمية 

  مرئية لموظفي األمن في مكتب األمم المتحدة بجنيف في جميع األوقات.
  

إلى قصر األمم.  انطالقًا من المدخل الرئيسي للمنظمة وسيتم توفير خدمات حافلة مكوكية لنقل المندوبين  
أن يســــتقلها مندوبو الدول األعضــــاء الذين يوميًا ويمكن  ١٨,٠٠إلى الســــاعة  ٧,٠٠وســــتعمل الحافلة من الســــاعة 

  يحملون الشارات.
  

  مكتب االستعالمات 
  

(الهـاتف الـداخلي  ١٥ورقم  ١٣كونكورديـا" الكـائن بين البوابتين رقم " يقع مكتـب االســــــــــــــتعالمـات في بهو  
 الخدمات إلى ). ويقدم هذا المكتب إرشــــادات حول عديد من المســــائل التي تهم المشــــاركين، ويرشــــدهم٧٦٣٠٠ رقم

األخرى مثل الســفريات والبريد والشــؤون المالية والمواصــالت. ويمكن أيضــًا تســلم البريد الشــخصــي من هذا المكتب. 
  كما يمكن إيداع األشياء المفقودة أو التماسها لديه.

  
  قائمة المندوبين

  
عند بدء جمعية  (http://apps.who.int/gb/a/a_wha71.html) اإللكتروني لمنظمةفقط على موقع اتاح ســـــت  

أي (لن توزَّع  )١متنوعات/  /٧١ج  الصـــــــحة قائمة مؤقتة بأســـــــماء المندوبين وغيرهم من المشـــــــاركين (الوثيقة
من يوم  ١٦‚٠٠  األمانة حتى الســاعة إلى هذه القائمة على أســاس أوراق االعتماد التي ترد . وســتصــدرنســخ ورقية)
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حالة   أيار/ مايو. وســـــــــوف تُنشـــــــــر بعد ذلك قائمة معدلة في موقع المنظمة على اإلنترنت. وفي ٢٠األحد الموافق 
حدوث أية تغييرات رسمية في عضوية الوفود، يرجى من الوفود أن تبّلغ بذلك مكتب االستعالمات كتابيًا باستعمال 

  موقعًا من رئيس الوفد. . ويجب أن يكون النموذجمتوّفر لدى مكتب االستعالماتال (WHO23 WHA)النموذج 
  

  ترتيبات سير المناقشة في الجلسات العامة 
  

وافقت جمعية الصــحة على ترتيبات ســير المناقشــة العامة في الجلســات العامة مما يترتب  ١٩٩٧في عام   
  :السبعينالحادية و جمعية الصحة العالمية  إلى عليه اآلثار التالية بالنسبة

كلمة) وتقتصــــــــر مدة  ٥٥٠دقائق ( ٥الجلســــــــات العامة على  فيتقتصــــــــر مدة البيانات الفردية التي ُتلقى   
المندوبين التحدث أثناء إلقاء البيانات بالســــــــــــــرعة  كلمة). وُيرجى من ١١٠٠دقائق ( ١٠البيانات اإلقليمية على 

  . قتها، حيث إن التحدث بسرعة قد يحول دون وضوح الترجمة الفورية ودالمعتادة

والتي  بأكملها،يمكن رؤيتها في القاعة  التي ،"المرور إشـــــارات" من خالل اســـــتخدام توقيتال تنظيم ســـــيتمو   
  . دقائق ٥بعد  واألحمر دقائق ٤ بعد البرتقالي تتحول إلى اللون

  "الصحة للجميع: االلتزام بالتغطية الصحية الشاملة. ينبغي أن ترّكز البيانات على موضوع  
  

المناقشـــة العامة إخطار إدارة  إطار للمندوبين الذين يودون إدراج أســـمائهم في قائمة المتحدثين فيوينبغي   
. ويمكن للمندوبين أن يختاروا إلقاء (piazzap@who.int)األجهزة الرئاســــــــــــــية بذلك عن طريق البريد اإللكتروني 
  بيانات جماعية أو إقليمية بدًال من إلقاء بيانات فردية.

  
مكتب مســــــاعد أمين جمعية  إلى تقديم نســــــخ من البيانات التي ســــــتلقى في إطار المناقشــــــة العامةوينبغي   

، أو إلى قاعة الجمعية حيث ُتعَقد A.656أو إلى القاعة  (interpret@who.int)الصحة بواسطة البريد اإللكتروني 
وعند تقديم نســــخ بالبريد اإللكتروني،  .٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١ االثنين الموافق  بحلول صــــباح يوم العامة، الجلســــات

  "الموضوع" وفي أعلى البيان. اسم البلد واالجتماع: "المناقشة العامة" تحت عنوان تحديديرجى 
  

  مداخالت المندوبين في اللجنتين "أ" و"ب"
  

) كلمة وتقتصــــــــــــــر مدة البيانات ٣٣٠دقائق ( ٣" على تقتصــــــــــــــر مدة البيانات الفردية في اللجنتين "أ" و"ب
، حيث إن المعتادةوُيرجى من المندوبين التحدث أثناء إلقاء البيانات بالسرعة كلمة).  ٥٥٠دقائق ( ٥اإلقليمية على 

  .التحدث بسرعة قد يحول دون وضوح الترجمة الفورية ودقتها
  

في قائمة المتحدثين في اللجنة "أ" أو في اللجنة "ب" إدراج أســــــمائهم يرجى من المندوبين الذين يرغبون في و 
في هاتين اللجنتين أن يتصـــــــــلوا بأمين اللجنة ومشـــــــــاريع مقررات إجرائية أو الذين يرغبون في توزيع مشـــــــــاريع قرارات 

  هو موضح أدناه).  المعنية أو بأمينها المشارك (كما
  

   ٧٧١٢٣ ، الهاتف الداخلي رقمE.1066المكتب   أي روبرتس السيد  أمين اللجنة:  اللجنة "أ":
  ٧٧١٢٢ ، الهاتف الداخلي رقمE.2070المكتب   الدكتور ك. أونداري  أمين اللجنة:   اللجنة "ب":
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  الترجمة الفورية للبيانات
  

 والروســية والفرنســية واإلنكليزية والصــينية العربية( الرســمية الســت اللغات إلى الفورية الترجمة خدمات تُتاح
 التي البيانات من نســــــخة إرســــــال المندوبين من وُيرجى. المناقشــــــات متابعة على المندوبين لمســــــاعدة) واألســــــبانية
 عن المســؤولين الموظفين إلى ورقية نســخة تســليم أو interpret@who.int لىإ اإللكتروني بالبريد إلقاءها يعتزمون
 إدخــال من المنــدوبين ذلــك يمنع وال. األقــل على دقيقــة بثالثين البيــان إلقــاء قبــل القــاعــة في الموجودين المؤتمر
عند تقديم نســـــــخ و . اللغات جميع في والدقة الوضـــــــوح من المزيد ســـــــرُييســـــــ ولكنه إلقائه، أثناء البيان على تعديالت

 اللجنة أو" أ" اللجنة جلســـة أو العامة الجلســـة مثل( والجلســـة المجموعة /البلد اســـمتحديد  ُيرجىبالبريد اإللكتروني، 
 .البيان أعلى في" الموضـــــــوع" عنوان تحت الصـــــــلة ذي األعمال جدول بند ورقم) التنفيذي المجلس جلســـــــة أو" ب"

وُيرجى من المندوبين التحدث أثناء إلقاء البيانات بالسرعة المعتادة، حيث إن التحدث بسرعة قد يحول دون وضوح 
وُتعامل البيانات المقدمة مســــــــبقًا على أنها ســــــــرية ويجري التحقق من مطابقتها للبيانات التي ُيدلى . ودقتهاالترجمة الفورية 

  بها ألغراض السجل الرسمي.
  
نشــــــــــــر بياناتهم على الصــــــــــــفحة اإللكترونية لجمعية الصــــــــــــحة لســــــــــــادة المندوبين الذين يرغبون في مكن ليو 

(http://apps.who.int/gb/statements/WHA71/)  إرســـال البيان أو تقاســـم بيان أطول يضـــم معلومات إضـــافية
ولن ُتدَرج المعلومات اإلضــــــــــافية المقّدمة على هذا النحو في المحضــــــــــر الرســــــــــمي . statements@who.int إلى

  ١للجلسة.
  

  الوثائق المقدمة من الوفود
  

على جمعية الصـــــحة ومشـــــاريع مقررات إجرائية يرجى من الوفود التي ترغب في أن توزع مشـــــاريع قرارات   
أو إحدى لجانها، أن تســلمها إلى مســاعد أمين جمعية الصــحة إذا كان المقصــود أن توزع في الجلســات العامة، أما 

من  ٥٠اللجنة المعنية. وتنص المادة إذا كان المقصـــود هو توزيعها في إحدى اللجان فيرجى أن تســـلمها إلى أمين 
النظام الداخلي لجمعية الصــــــحة العالمية على تعميم مشــــــاريع القرارات على الوفود قبل مناقشــــــة المقترحات بيومين 
على األقل وعليه ينبغي تســـليم مشـــاريع القرارات في وقت مبكر بما فيه الكفاية لكي تتســـنى ترجمتها وطبعها بلغات 

 ٤٨ســتعدة، عند الطلب، لتقديم ما يلزم من معلومات ودعم لوجيســتي أو تحريري. وترد في المواد العمل. واألمانة م
من النظام الداخلي لجمعية الصـــــحة العالمية الشـــــروط التي يمكن أن تقدم بموجبها االقتراحات الرســـــمية التي  ٥٠و

  تتعلق ببنود جدول األعمال في الجلسات العامة أو في اللجنتين الرئيسيتين.
  

  فالماألفي  على تصويرهم فوتوغرافيًا أوموافقة المندوبين 
  

 وغيرهم من ومســــتشــــاروهم، بدالؤهم ذلك في بما ،ُيقر ممثلو الدول األعضــــاء والدول األعضــــاء المنتســــبة
 عن تنوب التي واألطراف المنظمة أمانة بأن التنفيذي، المجلس /العالمية الصــــــــــحة جمعية دورات في المشــــــــــاركين

 /العالمية الصـــــحة لجمعية العامة لجلســـــاتل الفيديو شـــــرائط تســـــجيل أو /و الصـــــور التقاط لهم يحق المنظمة أمانة
، بما في الدول األعضـــــاء والدول األعضـــــاء المنتســـــبة يممثل ألجزاء منها. وبحضـــــورأو بأكملها  التنفيذي المجلس

 قد قبلوا يعتبر أنهم لجمعية الصـــحة العالمية/ المجلس التنفيذي، وغيرهم من المشـــاركين ذلك بدالؤهم ومســـتشـــاروهم
وفقًا لتقديرها هي وحدها  يحق لهاووافقوا على أن المنظمة تصويرهم في هذه الصور الفوتوغرافية أو شرائط الفيديو، 

                                                           
 .(باإلنكليزية) المحاضر الموجزة للجلسة الرابعة، ٢سجالت/ /١٣٦/٢٠١٥ت وم ١٣٦/٦م ت نظر الوثيقتينا   ١
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أي مواد أخرى على موقعها اإللكتروني و/ أو في  علناً  إنتاج هذه الصـــــور و/ أو تســـــجيالت الفيديو ونشـــــرها إعادة
  ألطراف ثالثة بذلك. اإلذنومن خالل أي منافذ أخرى، و/ أو 

  
  الوثائق 

  
  المعلومات الخاصة بالجلسات

  
جمعية الصــــــــحة مواعيد الجلســــــــات وأماكنها وبرامجها، وبنود جدول األعمال التي  جريدةتنشــــــــر يوميًا في   

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

  السجالت الرسمية للمجلس التنفيذي
  

والثــانيــة بعــد المــائــة الحــاديــة واألربعين هنــاك عــدة وثــائق نظر فيهــا المجلس التنفيــذي بــالفعــل في دورتــه   
  ).٧١/١ج  وجدول األعمال المؤقت (الوثيقة الجريدةبعد المائة، ويشار إليها تحت البنود المتصلة بها في  واألربعين

  
  الوثائق األساسية

  
يرد دســـــــــــــتور المنظمة والنظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــحة العالمية وغير ذلك من الوثائق ذات الصـــــــــــــلة،   

أيضــًا   ) ويمكن٢٠١٤(الطبعة الثامنة واألربعون،  الوثائق األساسيـةالطابــع القانونــي، فــي المطبــوع المعنـــون   ذات
ــــــة  ـــــــ ــــــى نسخـ ـــــــ ــــــالع علـ ـــــــ ــــــذاالطـ ـــــــ ــــــن هـ ـــــــ ــــــة مـ ـــــــ ــــــة محّدثـ ـــــــ ــــــة الخاصة بتصريف إلكترونيـ ـــــــ ــــــي الصفحـ ـــــــ ــــــة فـ ـــــــ ه الوثيقـ

  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

  
وســـــــيلة  )(http://apps.who.int/gb/gov)صـــــــفحة تصـــــــريف الشـــــــؤون ( الموقع اإللكتروني للمنظمة تيحي  

وتوفر خيارات لتنزيل وثائق  لجمعية الصـــــحة العالمية، إلكترونية ســـــهلة لالطالع على الوثائق، مثل النظام الداخلي
  ذلك من الوثائق ذات الصلة.الحالية لألجهزة الرئاسية وللرجوع إلى وثائق الدورات السابقة، وغير  الجلسات

  
، وألســــباب تتعلق باالقتصــــاد في اإلنفاق، فلن تتخذ موقع المنظمة اإللكتروني وبما أن الوثائق متاحة على  

  أية ترتيبات بشأن إرسال أو نقل أية وثائق تتاح خالل جمعية الصحة.
  

توزيع الوثائق وفي مكتب توزيع رموز المعلن عنها عند منضــــــدة وُيمكن أيضــــــًا تنزيل الوثائق باســــــتخدام ال  
  الشارات وعند مدخل ردهة الجمعية وداخل غرف مؤتمرات اللجان.

  
  توزيع الوثائق

  
في قصـــــــــر  ١٥و ١٣البوابتين  الواقع بينكونكورديا" " بهويوجد قســـــــــم لتوزيع الوثائق على المنضـــــــــدة في   

  األمم.
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  : مكتب االتصالمةالجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظ
  

الجهات الفاعلة ) لتســـــــهيل مشـــــــاركة ٧٧٣٢٥ (الهاتف الداخلي رقم A.235لالتصـــــــال في القاعة هناك مكتب   
 لممثلي الجهات الفاعلة غير الدول"معلومات ذات طابع عملي في جمعية الصحة. وترد في الوثيقة المعنونة  غير الدول

، والتي ُأرســــــلت مع رســــــالة الدعوة إلى حضــــــور جمعية الصــــــحة العالمية"منظمة الصــــــحة مع ذات العالقات الرســــــمية 
في ما يتعلق بمسائل مثل التسجيل وعرض  جهات الفاعلة غير الدولالمعلومات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى مندوبي 

  .الجهات الفاعلة غير الدولالوثائق والبيانات من ِقَبل 
  

على  الجهات الفاعلة غير الدول) لكي تســـــتخدمها ٧٧٢٢٧ (الهاتف الداخلي رقم A.817وســـــتتاح القاعة   
أســـــــــــــــاس أســــــــــــــبقية الطلب خالل جمعية الصــــــــــــــحة. وســــــــــــــتزّود بالورق والحواســــــــــــــيب والطابعات وأجهزة الهاتف 

المحلية) وباإلمكان اســــــــــتخدام الحواســــــــــيب ألغراض معالجة النصــــــــــوص والنفاذ إلى شــــــــــبكة اإلنترنت،   (للمكالمات
إلى  ٨‚٣٠وفر تســـهيالت لنســـخ الوثائق مجانًا ولعدد محدود من النســـخ. وســـيفتح باب المكتب من الســـاعة ســـت  كما

  .١٨‚٣٠الساعة 
  

المنظمة المشـــــــــاركة في جمعية الصـــــــــحة مع ذات العالقات الرســـــــــمية  للجهات الفاعلة غير الدولويجوز   
ات مقــاعــد في الجلســـــــــــــــات أن يكون لهــا الحق في التصــــــــــــــويــت. ولهــذه الغــايــة خصــــــــــــــصـــــــــــــــت لهــذه المنظمــ  دون

. ١٥و ١٣شــــرفتي الطابق الخامس الذي يمكن الوصــــول إليه باســــتخدام المصــــعدين المجاورين للبوابتين   في  العامة
جانبي القاعتين. وهناك في كل  إلى وفي اجتماعات اللجنتين "أ" و"ب" خصـــــصـــــت للمنظمات غير الحكومية مقاعد

التي  غير الدول الجهات الفاعلةص للمتحدثين الذين ينتمون إلى قاعة من قاعتي اللجنتين الرئيســـيتين مقعد مخصـــ
  يقبل الرئيس الطلبات التي تقدمها من أجل أخذ الكلمة.

  
  المواصالت العامة وسيارات األجرة (التاكسي) 

  
يمتد   " الذي٨منظمة الصــــــحة العالمية عن طريق خط أتوبيس " إلى الجمعة يمكن الوصــــــول إلى من االثنين  

) مرورًا Avenue Appiaطريق آبيا  إلى منظمة الصـــحة العالمية (مقر المنظمة الرئيســـي، Veyrierفيرييه مســـاره من 
محطة الســــكك الحديدية)، خلف ( Place de Montbrillantدي مونبريان (وســــط المدينة)، ميدان  Riveبما يلي: ريف 
" ٨(قصـــــــر األمم). وفي عطلة نهاية األســـــــبوع تكون المحطة النهائية ألتوبيس " Place des Nationsوميدان األمم 

ميدان دي مونبريان  الذي يعمل يوميًا من "F"المنظمة باســــــــــتخدام أتوبيس  إلى هي طريق آبيا. كما يمكن الوصــــــــــول
 ي ميدان األمم، فرنســـــــا، وله محطتان فFerney-Voltaireفولتير  -بلدة فيرنى  إلى(خلف محطة الســـــــكك الحديدية) 

" يعمل يوميًا للربط ٥"  ذلك، فإن أتوبيس إلى ، وهذه المحطة األخيرة تلي المبنى الرئيســي للمنظمة. وباإلضــافةOMSو
" ٢٨، وله محطتان في ميدان كورنافان وميدان األمم، أما األوتوبيس رقم "Aéroportوالمطار  Thônex بين تونيه

مكتب األمم المتحدة بقرب قصـــر األمم على طريق آبيا محطات  وله Jardin Botaniqueفيعمل بين حديقة النباتات 
  قرب المقر الرئيسي للمنظمة. OMS ، و Pregny Gate بوابة برينيي، و UNOG Palais des Nationsبجنيف 

  
ـــــاك أيضـــــــــــــــــــًا خط الترام "   ـــــت١٥وهن ـــــالي ـــــًا بين حي ب ـــــذي يربط يومي ـــــدان األمم   Palettes" ال وبين مي

Place des Nations  ويمر بمحطة كورنافانCornavin.  
  

. ويمكن الحصـــــول على التذاكر المفردة أو الترام األتوبيس إلى الصـــــعودقبل ويجب شـــــراء التذاكر وختمها   
من ماكينات بيع التذاكر الموجودة بالمحطات الرئيســــــــــــــية. كما يمكن شــــــــــــــراء تذاكر إلكترونية متعددة الرحالت من 

بالمقر الرئيسي للمنظمة وقصر األمم ومختلف أكشاك الصحف بالمدينة، والتي تحمل  Navilleفيل أكشاك مكتبة نا
  أو في محطة القطار الرئيسية (كورنافان). "TPG"عالمة 
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ويوفر مطار جنيف الدولي تذكرة مجانية لركوب وســـــــــــــــائل النقل العمومي في جنيف. وهذه التذكرة التي   
التي يمكن الحصــــــول عليها من الماكينة الموجودة في منطقة اســــــترداد الحقائب  Uniresoيطلق عليها اســــــم تذكرة 

دقيقة، ويشــــمل ذلك  ٨٠لمدة  مجاناً  والعفش في منطقة "الوصــــول" تســــمح للراكب باســــتخدام وســــائل النقل العمومي
  خدمات القطار الذي يربط بين المطار وبين محطة القطارات الرئيسية.

  
يقيمون  الذي الفندق لمندوبين الحصـــــــــول على بطاقة النقل في مدينة جنيف منوعالوة على ذلك بإمكان ا  

جنيف   مكتــب  من  البطــاقــة هــذه  فيــه وهي مجــانيــة خالل زيــارتهم. ويمكن االطالع على المزيــد من المعلومــات حول
  ).http://www.geneve-tourisme.ch للسياحة وشؤون المؤتمرات (على العنوان اإللكتروني التالي

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

  
وتوجد مواقف للتاكســــــــــــــي في جميع الميادين الرئيســــــــــــــية تقريبًا في جنيف وخارج قصــــــــــــــر األمم. ويمكن   

+؛ ٤١ ٢٢ ٣٢٠ ٢٢٠٢+؛ ٤١ ٢٢ ٣٢٠ ٢٠٢٠ التـــــاكســــــــــــــي هـــــاتفيـــــًا عبر األرقـــــام التـــــاليـــــة:  اســــــــــــــتـــــدعـــــاء
التاكســي أيضــًا من حارس األمن المناوب عند بوابة الدخول الواقعة  اســتدعاء  طلب ويمكن +.٤١ ٢٢ ٣٣١ ٤١٣٣

  .Route de Pregny على طريق برينيي
  

  مواقف السيارات 
  

ســـــــيتاح عدد محدود جدًا من أماكن وقوف الســـــــيارات، على أســـــــاس األســـــــبقية في الحضـــــــور، لســـــــيارات   
جمعية الصــــــــــحة العالمية" في األماكن المخصــــــــــصــــــــــة لجمعية الصــــــــــحة موقف المندوبين التي تحمل "ملصــــــــــقات 

في قصــــــر األمم. وينبغي إرســــــال الطلبات من جانب البعثات الدائمة للحصــــــول  ٤٠بجوار البوابة  P10  الســــــيارات
ى على تصــاريح بأماكن مؤقتة لســائقيها وللســماح بدخول المركبات المســتأجرة أو البديلة من خالل "مذكرة شــفهية" إل

وحدة إدارة المرآب وبطاقات التعريف (وحدة بطاقات التعريف) بمكتب األمم المتحدة بجنيف. وينبغي إرفاق نســــــــخة 
ائق مؤقت مع من وثائق تســجيل الســيارة (البطاقة الرمادية)، وكذلك نســخة من جواز الســفر أو بطاقة الهوية لكل ســ

  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 على  +٤١ ٢٢ ٩١٧ ٠٤٩٤ إلى الوحدة المعنية ببطاقات الهوية عبر الفاكس مذكرة شـــــــــــــفويةويمكن إرســـــــــــــال 

. يرجى مالحظة أن UNOGID@UNOG.CHعنوان البريد اإللكتروني المباشـــــر للوحدة المعنية ببطاقات الهويات 
 .السبعينالحادية و حضور جمعية الصحة العالمية لبالسيارات والسائقين المؤقتين هذه المتطلبات تتعلق فقط 

  
  
  
  
  



  DIV70A/. 2/    ٢متنوعات/ /٧٠ج

9 

  المطعم والكافيتيريا والبار
  

 ١٤‚٣٠حتى الســــــــــــــاعة  ١٢‚٠٠الثامن من مبنى الجمعية مفتوح من الســــــــــــــاعة المطعم الكائن في الدور   
(للحجز يرجى االتصـــــــــــــال برقم  مايو (عطلة رســـــــــــــمية) أيار/ ٢١، بما في ذلك يوم االثنين الجمعة إلى االثنين  من

الغداء الخاصة لعدد  الخاصة وحفالت االستقبال  ومآدب الحفالت بتنظيم المطعم ). ويقوم٧١١٠٨الهاتف الداخلي 
. وينبغي مناقشة (بانطباق الشروط) مشتركًا. ويمكن أيضًا توفير هذه الخدمات يومي السبت واألحد ٢٥ال يقل عن 

  ) بقصر األمم.٧١١٠٨الداخلي رقم  (الهاتف Eldora/UNترتيبات إعداد موائد العشاء مع إدارة 
  

لجمعية، والتي يمكن الوصــــول إليها مباشــــرة باســــتعمال ا مبنى من والكافيتيريا الموجودة في الدور األرضــــي  
 ١١‚٣٠، من االثنين إلى الجمعة، ومن الساعة ١٥,٠٠ حتى الساعة ٨‚١٥، مفتوحة من الساعة ٢٩المصعد رقم 

  .١٤‚٣٠ الساعة إلى ١١‚٣٠وتقدم الوجبات الساخنة من الساعة يوم السبت.  ١٤‚٣٠الساعة  إلى
  

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

إلى  ٧,٣٠أيار/ مايو من الســــــاعة  ٢٦، أو حتى انتهاء الجلســــــات وســــــيكون مفتوحًا يوم الســــــبت ١٨‚٠٠الســــــاعة 
  .٩,٠٠ الساعة

  
إلى  ٨‚٣٠من الســـــــــــــــاعــة  ةفي الــدور الثــالــث فمفتوحــ VIIأمــا ردهــة المنــدوبين المجــاورة لقــاعــة المؤتمرات   
  قدم أيضًا الوجبات الخفيفة. ت يمن االثنين إلى الجمعة، وه ١٦‚٤٥الساعة 

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

ر/ مايو ســيكون مفتوحًا ياأ ٢٦ من االثنين إلى الجمعة أو حتى اختتام الجلســات؛ (يوم الســبت ١٧‚٣٠الســاعة  إلى
  .؛ وهو يقدم أيضًا الشطائر)١٢,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠ من الساعة

  
، فمفتوح يوميًا من الســــــاعة Bar du Serpent، المجاور لبار الثعبان Pasta cornerأما ركن المعجنات   
  مايو (عطلة رسمية).   أيار/ ٢١، بما في ذلك يوم االثنين ١٤,٣٠حتى الساعة  ١١,٣٠

  
ويمكن أيضــًا للمندوبين وغيرهم من المشــاركين في جمعية الصــحة اســتعمال المطعم والكافيتريا الموجودين   

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

  حجز قاعات لالجتماعات الخاصة
  

في قصــر األمم لالجتماعات الخاصــة أن يتصــلوا  حجز قاعات مؤتمرات يرغبون في الذين يمكن للمندوبين  
أو  ١٤٠٠٤الداخلي رقم  الهاتف ٩٠١٦العالمية (المكتب بقسم خدمات المؤتمرات بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة 

cmpmail@who.intجمعية الصــــــــــــحة، أو بقســــــــــــم حجز القاعات، المكتب  افتتاح ) قبلA.237، الهاتف الداخلي رقم 
  أيار/ مايو. ٢١بالطابق الثاني من قصر األمم، وذلك اعتبارًا من يوم االثنين  ،٧٧١٢٠

  
  ترتيبات حفالت االستقبال في منظمة الصحة العالمية 

  
باستطاعة مطعم منظمة الصحة العالمية تنظيم حفالت االستقبال  ومآدب الغداء، ويمكن اتخاذ الترتيبات   

). وتفاديًا لتعارض المواعيد ١٤٠٩٠، الهاتف الداخلي رقم 9016المقر الرئيســـي للمنظمة (رقم المكتب باالتصـــال ب
  مع إدارة األجهزة الرئاسية. يرجى من الوفود التي تنوي إقامة حفالت استقبال التشاور
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 A.237أيار/ مايو ســــــــــــيتســــــــــــنى أيضــــــــــــًا اتخاذ الترتيبات عن طريق االتصــــــــــــال بالقاعة  ٢١واعتبارًا من   
  الطابق الثاني من قصر األمم.ب) ٧٧١٢٠ الداخلي رقم (الهاتف

  
  كشك الصحف

  
تباع الصــــــــحف والمجالت والكتب والبطاقات البريدية، وغيرها، في الكشــــــــك الرئيســــــــي الموجود في الردهة   

وســـــيكون مغلقًا يوم  .١٧‚٠٠الســـــاعة  إلى ٨‚١٥. وهو مفتوح من االثنين إلى الجمعة من الســـــاعة ٦بجوار البوابة 
  مايو (عطلة رسمية). أيار/ ٢١االثنين 

  
  مكتب البريد

  
 من االثنين إلى ١٧‚٠٠إلى الســاعة  ٨‚٣٠الســاعة  من أبوابه ٦البوابة  من يفتح مكتب البريد القائم بالقرب  

ة أو النقدية. الجمعة. وهو يقدم خدمات عادية تشــــــــــــــمل العمليات النقدية مثل دفعات التحويل أو الحواالت البريدي
 ١١,٣٠إلى الســاعة  ٨,٣٠، يعمل من الســاعة ويوجد مكتب بريد آخر في المقر الرئيســي لمنظمة الصــحة العالمية

 أيار/ ٢١وســــــــــــــيكون مغلقًا يوم االثنين  .من االثنين إلى الجمعة ١٦,٣٠إلى الســـــــــــــــاعة  ١٢,٣٠ومن الســـــــــــــــاعة 
  (عطلة رسمية). مايو

  
اســـــــــتعمال طوابع إدارة البريد التابعة لألمم المتحدة على رســـــــــائلهم فينبغي أما المندوبون الذين يرغبون في   

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

  بريد المندوبين
  

"، تســـــلم في مكتب ٢٧جنيف  ١٢١١المندوبين بواســـــطة "منظمة الصـــــحة العالمية،  إلى الرســـــائل الموجهة  
  االستعالمات.

  
  األمن الشخصي

  
بشــــــــــــــكل عام، يمكن اعتبار جنيف مدينة آمنة تقل فيها معدالت الجريمة العنيفة. غير أن هناك عمليات   

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

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

  
  ؛التزام الحذر والحيطة ومراقبة العفش والحقائب  •
  ؛تجنب المشي على انفراد بالليل والبقاء في المناطق الجيدة اإلضاءة  •
هويتهم قبل التفطن إلى أن هناك أشخاصًا ينتحلون صفة الشرطة وعليهم دائمًا أن يطلبوا منهم إثبات   •

  ؛التخلي عن جوازات السفر أو االستجابة ألي طلب يقدم
  ؛التيقظ بشكل خاص في مناطق المطار ومحطة القطار وعند التسجيل في الفنادق  •
  ؛ألن ذلك يلفت انتباه اللصوص :أال يتركوا أبدًا أي شيء على المقاعد الخلفية  •
  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   •

  
وٕاذا واجهتم حالة طوارئ ذات صــلة باألمن في المقر الرئيســي لمنظمة الصــحة العالمية فيرجى أن تتصــلوا   

) أو بالبريد اإللكتروني +٤١ ٢٢ ٧٩١ ١١١٧( ١١١١٧لي رقم الهاتف الداخهاتفيًا ببمكتب األمن في المنظمة، 
  .security@who.int لىإ
  

وقد ُعززت إجراءات الفحص األمني فيما يتعلق بدخول المركبات والمشاة إلى قصر األمم ومنطقة قاعات   
  إلى القصر.االجتماع، لذا فالرجاء أن تحملوا معكم وثائق إثبات الهوية وشارة االعتماد، لتسهيل دخولكم 

  
ومنظمة الصــحة العالمية ليســت مســؤولة عن ضــياع وفقدان األغراض الشــخصــية التي تترك دون حراســة   

  أثناء انعقاد الجلسات.
  

  أرقام الهاتف
  

  هواتف في قصر األمم.ُتوفَّر 
  
  المكالمات داخل قصر األمم  -١
  

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط  (أ)
  ٧الداخلية المؤلفة من خمسة أرقام وتبدأ برقم يدار رقم الوصلة   (ب)

  
  منظمة الصحة العالمية إلى المكالمات من قصر األمم  -٢
  

ترفع الســــــــــــــمـــاعـــة وتنتظر نغمـــة   (أ) إمَّا
  التقاط الخط

  ٦٢يدار الرقم   (ب)
تدار الوصــــــــلة الداخلية المطلوبة   (ج)

  المؤلفة من خمسة أرقام
ـــــــل هـــــــاتف منظمـــــــة    (انظر دلي

  العالمية).الصحة 

  ترفع السماعة وتنتظر نغمة التقاط الخط  (أ) أو
  يدار الرقم "صفر" وتنتظر ثاني نغمة التقاط الخط  (ب)
يعقبــه فورًا الوصــــــــــــــلــة الــداخليــة  ٠٢٢-٧٩يــدار الرقم   (ج)

المؤلفة من خمســة أرقام والمطلوبة في منظمة الصــحة 
  العالمية.

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

  
  العودةاسترداد مصاريف تذاكر السفر والحجز لرحلة 

  
يرجى من مندوبي أقل البلدان نموًا الذين يحق لهم استرداد مصاريف تذاكر السفر التي تكبدوها أن يتصلوا   

. ويجب تقديم التذاكر والفواتير وجوازات السفر لكي يتسنى ١٥و ١٣بمنضدة المسؤول عن السفريات بين البوابتين 
  ساعة على األقل. ٢٤ف استرداد النفقات. وتستغرق إجراءات استرداد التكالي

  
ـــن    ــــل  للمندوبينويمكـ ــ ـــي ترافيـ ــ ــ ـــون لـ ـــون فاغـ ــ ـــب كارلسـ ــ ــ ـــدى مكتـ ــ ــ ـــودة لـ ــ ــ ـــة العـ ــ ــ ــ ـــى رحلـ ــ ــ ــ ـــد علـ ــ ــ ــ ـــدوا التأكيـ ــ ــ أن يعيـ

Carlson Wagonlit Travel  للســــــفر، المكتب الموجود في المســــــتوى الثاني من المبنىE  ٤٠بالقرب من البوابة .
  الجمعة. إلى من االثنين ١٧‚٠٠الساعة  إلى ٩‚٠٠وهو مفتوح من الساعة 

  
  البنك

  
إلى الساعة  ٨‚٣٠وهو مفتوح من الساعة  ٦) بالقرب من البوابة UBSيوجد فرع اتحاد البنوك السويسرية (  

جهاز الصــرف وهناك ايو (عطلة رســمية). م أيار/ ٢١وســيكون مغلقًا يوم االثنين الجمعة.  إلى من االثنين ١٦‚٣٠
  . ٤١بالقرب من البوابة  Eبالطابق الثاني من المبنى  اآللي

  
  الخدمة الطبية

  
 الرئيســـي بالمقر الطبية الخدمة في مركز ١٨,٠٠إلى الســـاعة  ٨,٠٠من الســـاعة  ســـتوجد ممرضـــة مناوبة   
  .لالستشارات الطبية غير الطارئة )+٤١ ٢٢ ٧٩١ ٣٠٤٠ الهاتف: (رقم العالمية الصحة لمنظمة

  
خالل ســـــــــــــــاعــات دوام الخــدمــات الطبيــة بقصــــــــــــــر األمم التي تحــدث طوارئ الطبيــة ال إلى أمــا بــالنســــــــــــــبــةو   
البروتوكول المعمول به في األمم المتحدة فيما يتعلق بالطوارئ الطبية.  طبقفسيُ ) ١٧‚٠٠ إلى الساعة ٨‚٠٠ (الساعة

  .١٤٤بالرقم االتصال  سيجري ١٧‚٠٠ وبعد الساعة
  

المؤتمرات فينصــــــــــــــحون   مباني  أما المندوبون الذين تتطلب حالتهم عناية طبية عاجلة عندما ال يكونون فيو   
  طبية أو سيارة إسعاف.الخدمات اللطلب  ١٤٤باالتصال بالرقم 

  
  مطبوعات منظمة الصحة العالمية

  
منضــدة البيع الخاصــة بقســم الطباعة والنشــر بمنظمة الصــحة العالمية  يمكن شــراء مطبوعات المنظمة من  

بقصــــــــــــــر األمم وكــذلــك من متجر الكتــب بــالمنظمــة بــالمقر  ١٥و ١٣كونكورديــا" بين البوابتين بهو "والكــائنــة في 
تذكارات منظمة الصحة  الحصول علىأيضًا ٪. ويمكن ٥٠الرئيسي. ويمكن للمندوبين الحصول على خصم بنسبة 

  .١٦,٣٠إلى الساعة  ٩,٠٠ساعات عمل متجر الكتب من الساعة تمتد مية. و العال



  DIV70A/. 2/    ٢متنوعات/ /٧٠ج

13 

  المكتبة 
  

، منظمةال المعلومات عن للمنظمة ســـــبل الوصـــــول إلى الردهة الرئيســـــية في ةمنظمة الموجودال تقدم مكتبة  
مطبوع. و أ في شـــــكل رقميســـــواء  في جميع أنحاء العالم المنتجة من المؤلفات العلمية مصـــــادر أخرىفضـــــًال عن 

 خيارتوافر  مع - متاحة كمبيوتر أجهزة تسعة. وهنالك ساعة ٢٤ طوال الــــــــــ ويمكن الوصول إلي مصادر المنظمة
وتتوافر أماكن . لمنظمةل التطبيقات الرئيســـــــية والوصـــــــول إلىالوصـــــــول إلى الشـــــــبكة الداخلية، واإلنترنت و  الطباعة

من االثنين إلى  ،المراجع والبحوثموظفين ذوي خبرة بعن  االجتماعات غير الرسمية، فضالً للعمل والدراسة وعقد 
. وتكفل مكتبة المنظمة توافر الموظفين في مركز االستعالمات من ١٦,٠٠إلى الساعة  ٩,٠٠ الجمعة من الساعة

االثنين. ومع ذلك، إلى الجمعة  من، ١٦,٠٠إلى الساعة  ١٤,٠٠ومن الساعة  ١٢,٠٠إلى الساعة  ٩,٠٠الساعة 
لمســــاعدتكم  دائمالمكتبة، حيث يكون موظفو المكتبة على اســــتعداد في مراجع الفُيرجى عدم التردد في زيارة منطقة 

رســال ويمكن إ ).www.who.int/library( وفقًا لتوافر الموظفين ١٩,٠٠والســـاعة  ٧,٠٠في أي وقت بين الســـاعة 
   .LNK@who.intطلبات مسبقًا لتحديد موعد أو للحصول على معلومات عن طريق البريد اإللكتروني إلى 

  
  "المقهى اإللكتروني" واالتصال بشبكة اإلنترنت

  
  المندوبون مدعوون لزيارة "المقهى اإللكتروني" التابع لمنظمة الصــــــــــــــحة العالمية والقائم في بار الثعبان   

Bar du Serpent  في المبنى"E" (قصـــــــــــر األمم) شـــــــــــبكة  إلى عمل تتيح الوصـــــــــــول الكامل محطات. وســـــــــــتوفر
وكــل  اإللكتروني ). وســــــــــــــيكون المقهىhttp://www.who.int( بمــا في ذلــك الموقع اإللكتروني للمنظمــةاإلنترنــت، 

بحواسيبهم المحمولة ذات قاعات االجتماعات مجهزين أيضًا بنقاط اتصال نشطة تتيح للزائرين االتصال باإلنترنت 
  خاصية االتصال الالسلكي.

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

  
  

=     =     =  
  


