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ىل مباين الويبو جراءات ادلخول اإ  اترخي انعقاد املؤمتر وماكنه واإ
ىل  20يف الفرتة من املؤمتر سينعقد  .1 يف املقر الرئييس للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  2016أأبريل  22اإ

 .Switzerland, Geneva 201211, Chemin des Colombettes 34 وعنواهنا:

ىل مباين الويبو والوجود فهيا  وس يقترص .2  تكلمحل عىل املندوبني ذلكل يتعني عىل حاميل بطاقات ادلخول. وادلخول اإ
بالبطاقات دامئا بشلك ابرز للعيان الغ مكتب التسجيل يف الويبو فورا، وهو موجود . وعند فقدان بطاقة ادلخول، يرىج اإ

 +.41 22 338 9350يف مدخل الويبو املركزي، الهاتف: 

ماكنية دخول ا تاح يف مجيع مباين الويبووت  .3 املساعدة  املعلومات أأو طلب. وميكن صعوابت يف التنقللأشخاص ذوي اإ
 .9581 338 22 41+أأو عرب الهاتف:  meetings@wipo.int ابلربيد الإلكرتوين:

 التسجيل
لكرتونيا ( تسجيل أأنفسهم جنيف ن يفواملقمي)مبن فهيم نلمتس من املندوبني  .4  الرابط التايل:عىل اإ

https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=38803 

لكرتونية قصرية.والتسجيل الإلكرتوين  .5  مشاركلك يتسمل وبعد التسجيل الإلكرتوين،  يتلخص يف ملء اس امترة اإ
 ابلربيد الإلكرتوين رمق التسجيل اذلي يؤكد تسجيهل يف املؤمتر.

ىل املؤمتر لل  .6 ( املركزيالويبو مدخل ود يف املوجن يف مكتب التسجيل )ي املعمتدنيمشاركوس تصدر بطاقات ادلخول اإ
لكرتونياتسجيل الربيد الإلكرتوين اذلي يؤكد عند تقدمي  عن أأوراق الاعامتد التسجيل( أأو نسخة تأأكيد  )أأو رمق املشارك اإ

بعد  2:00 ن الساعةم 2016 أأبريل 20 يوم الأربعاء وس يفتح مكتب التسجيل أأبوابه .وصورة خشصيةخطاب التعيني  أأو
ىل الساعة  الظهر ىل الساعة صباحا 8:00 من الساعة 2016 أأبريل 21 امخليسيوم ، و مساء 6:00اإ مساء، ويوم  5:00 اإ
ىل الساعة  8:00من الساعة  2016 أأبريل 22 امجلعة  بعد الظهر. 4:00صباحا اإ

ىل سويرسا  والتأأشريات وتاكليف السفر متطلبات ادلخول اإ
وعىل طالب  احلصول عىل التأأشرية لإاتحة الوقت الاكيف لإصدارها. متطلباتنويص املندوبني الكرام ابلتأأكد مبكّرا من  .7

ىل  )أأي بصامت الأصابع العرشة وصورة للوجه(. البيومرتيةبياانت ال التأأشرية أأن يقّدم  ويس تدعي ذكل حضور طالب التأأشرية اإ
ىل بدل أ خر(.قد القنصلية السويرسية لتقدمي تكل البياانت وتسجيلها )و  ول ميكن احلصول عىل  يتطلّب ذكل أأحياان السفر اإ

صدار التأأشرية )تأأشري  التأأشرية عند الوصول يف املطار.  ،ذلاويوما عىل الأكرث.  21ة ش نغن الأوروبية( وقد تس تغرق معامةل اإ
وتاكليف السفر وتقع تاكليف اس تصدار التأأشرية  .عىل الأقل ثالثة أأسابيعسفر ب عىل املسافر أأن يطلب التأأشرية قبل موعد ال 

 .املندوبعىل عاتق والإقامة 

ب املعنونة "املمثليات ونصاحئ للمسافرين" وملزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل الرابط التايل، واختيار عالمة التبوي
(advice travel and Representations) :https://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html. 

 مواعيد الاجامتعاتأأايم و 
والربانمج متاح عىل الرابط التايل: املؤمتر لك يوم  جلساتس تعقد  .8

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_gdcm_ge_16/wipo_gdcm_ge_16_
inf_1_prov.pdf. 

https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=38803
https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=38803
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_gdcm_ge_16/wipo_gdcm_ge_16_inf_1_prov.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_gdcm_ge_16/wipo_gdcm_ge_16_inf_1_prov.pdf
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 الرتمجة الفورية
 والفرنس ية والروس ية والإس بانية.العربية والصينية الإنلكزيية و ؤمتر ابللغات ة الفورية يف املم خدمات الرتمجس ُتقد .9

 يف املؤمتر مداخالت املندوبني
 . عىل املشاركة بأأخ  اللكمةندوبنيامل  حنثّ ذلا بياانت قبل انعقاد املؤمتر.  ةمن غري املمكن تقدمي أأي .10

 البّث عرب الإنرتنت
 .(www.wipo.int) ابلبّث احلّي عىل موقع الويبو الإلكرتوينالويبو مؤمترات ستُنقل اجللسات اليت تُعقد يف قاعة  .11

 الواثئق
 :الرابط التايلعىل املتعلقة ابملؤمتر املعلومات والواثئق  تتاح .12

http://www.wipo.int/meetings/en/2016/global_digital_conference.html 

واثئق مطبوعة ب املؤمتراملندوبني بشدة عىل حضور  وحنثّ  .مؤمترات الويبوقاعة خدمة توزيع الواثئق خارج  وتتاح .13
 سلفا و/أأو اس تخدام احلواسيب/الأهجزة احملموةل.

 (Wi-Fi) الويفياس تخدام 
 .AB بىجماان داخل قاعة املؤمترات ويف هبو تكل القاعة ويف الطابق الأريض مل تتيح الويبو خدمة الويفي  .14

 AB مبىهبو  الواقع يفيف مركز املعلومات  لإنرتنت وطابعة مشرتكةاملوصةل ابللمندوبني عدد من احلواسيب ويتاح  .15
 .AB بىمب  يف الطابق الأوسط AB 1.11 الإنرتنتقاعة (. وتوجد NBيف املبى اجلديد )الواقعة مكتبة الويبو ويف 

 املطامع واملقايه
مطعم و  PCT مبىسيتاح الشاي والقهوة للمندوبني يوميا أأثناء فرتات الاسرتاحة الصباحية واملسائية. ويفتح مطع  .16

ىل 8:00 الساعة منأأبواهبام  NB اجلديد بىامل  صباحا  11:30 الساعة اء مندوجبة الغتقدم مساء ) 5:00 الساعة صباحا اإ
ىل مزود بأ لت وهو ) AB بىمل  -1 والطابق 13 يف الطابقركن اسرتاحة  ويوجد أأيضا .بعد الظهر( 2:45 الساعة اإ

وتوجد أ لت املاء الصاحل للرشب يف أأماكن خمتلفة يف مباين الويبو ويف القاعات  تعمل ابلنقود(. /مرشوابتقهوة/شاي
 واملمرات.

 الفنادق
ل تقدم الويبو خدمة جحز و .ونويص املندوبني حبجز الفنادق مبكرا   الفنادق يف جنيف. الطلب عىل غالبا ما يكرث .17

 :نيالتالي الرابطنياملعلومات املتعلقة حبجز الفنادق عىل  وميكن الاطالع عىل. الفنادق وعىل املندوبني جحز الفنادق مبارشة

tourisme.ch/en/accommodation/-www.geneve 
delegates.php-for-welcome/accommodation-www.cagi.ch/en/delegates 

 وسائل الإعالم
ملء اس امترة الويبو اخلاصة ابعامتد دلى الأمم املتحدة  غري املعمتدين متاح للصحفيني. ويُطلب من الصحفينياملؤمتر  .18

وسائل الإعالم املتاحة عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/documents/wipo_media_accreditation.doc . وعىل الصحفيني

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/meetings/en/2016/global_digital_conference.html
http://www.wipo.int/meetings/en/2016/global_digital_conference.html
http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation/
http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation/
http://www.cagi.ch/en/delegates-welcome/accommodation-for-delegates.php
http://www.cagi.ch/en/delegates-welcome/accommodation-for-delegates.php
http://www.wipo.int/pressroom/en/documents/wipo_media_accreditation.doc
http://www.wipo.int/pressroom/en/documents/wipo_media_accreditation.doc
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املعمتدين دلى الأمم املتحدة تسجيل أأنفسهم عرب الرابط التايل: 
https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=38803 ويُرىج توجيه أأية أأس ئةل تتعلق .

ىل بوسائل الإعالم  ، أأو التصال o.intPublicinf@wipعىل الربيد الإلكرتوين التايل: وسائل الإعالم و  الأخبارقسم اإ
متاحة لوسائل غرفة  وهناك. +41 22 338 7224+، 41 22 338 8161ب كل القسم هاتفيا عىل أأحد الرمقني التاليني: 

 .الويبومؤمترات الإعالم داخل قاعة 

 خدمات س يارات الأجرة والنقل العام ومرأ ب الس يارات
. وميكن Varembé يف شارع (CICG) للمؤمتراتمركز جنيف ادلويل خارج  يقع أأقرب موقف لس يارات الأجرة .19

وميكن  .+41 22 331 4133 أأو +41 22 320 2202 أأو +41 22 320 2020+عىل الأرقام التالية:  س يارة أأجرةطلب 
 يف الويبو. التسجيلمن مكتب  س يارة أأجرةأأيضا طلب 

دقيقة  80العامة جماان  صاحلة ملدة وميكن للمندوبني القادمني من مطار جنيف احلصول عىل ت كرة لركوب املواصالت  .20
يف منطقة جنيف. وميكن احلصول عىل ه ه الت كرة من الأهجزة الواقعة يف منطقة اسرتداد احلقائب قبل جتاوز امجلارك. 

)عند مدخل أأعالم الأمم املتحدة ومعمل  Place des Nationsيف  28و 5 وانطالقا من املطار، تتوقف احلافلتان رمق
ىل حمطة القطار الرئيس يةلقطار التنقل ابمن الويبو. ويس تغرق سور"(، عىل مقربة كريس املك "ال  Cornavin من املطار اإ

 دقائق فقط. 6

وميكن للمندوبني املقميني يف فنادق جنيف احلصول، جماان يف ماكتب الاس تقبال ابلفنادق، عىل بطاقة لركوب  .21
قامهتم يف جنيف. وه ه البطاقة خشصية وغري قابةل لالس تعامل من قبل الغري  املواصالت العامة ويه صاحلة طيةل فرتة اإ

 .القطارات واملراكب املائية الصفراء يف منطقة جنيفوتسمح ابس تقالل املواصالت العامة اكلرتام واحلافالت و 

 :وفامي ييل مواقف احلافالت والرتام الواقعة عىل مقربة من الويبو .22

 ؛شمل مسار ه ه احلافةل مطار جنيف()ي  5"، احلافةل رمق  Vermontموقف " –

 ؛22و 11و 8"، احلافالت رمق  UITوموقف "  –

 .15، والرتام رمق  Zو  Vو  Fو 28و 22و 11و 8"، احلافالت رمق  Nationsوموقف " –

 .www.unireso.chو www.tpg.chوملزيد من املعلومات عن النقل العام يف جنيف:  .23

ليه سواء من شارع  " Place des Nationsساحة "بأأجر يقع يف أأسفل وهناك مرأ ب عام  .24 وميكن النفاذ اإ
Avenue Giuseppe Motta (الويبو مبى عند أأسفل AB أأو مقابل الويبو، قرب مدخل ) مبى الاحتاد ادلويل

 .Varembé شارع يف لالتصالت

 مكتب الربيد واملرصف
 التايل:يف العنوان  (CICG) ركز جنيف ادلويل للمؤمتراتيقع مكتب للربيد يف الطابق الأريض مل .25

17 rue Varembé ىل  8:00. ويظل املكتب مفتوحا من ىل  2:00ظهرا ومن  12:00صباحا اإ  مساء. 6:00بعد الظهر اإ

ىل الويبو هو مرصف  .26 . ويظل مفتوحا bis Chemin Louis-Dunant 17وعنوانه  UBSوأأقرب مرصف اإ
ىل  8:30 من ويوجد أأيضا رصاف أ يل يف الطابق الأريض ملبى ساعة(. بعد الظهر )الرصاف ال يل: عىل مدار ال  4:30صباحا اإ

( CHF)وميكن احلصول من الرصاف ال يل عىل الفرنك السويرسي  (.AB )يف اجلهة الميى للهبو الرئييس ملبى GBI الويبو
 ابس تخدام بطاقات الئامتن املعرتف هبا دوليا .( €)واليورو 

https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=38803
https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=38803
mailto:Publicinf@wipo.int
http://www.tpg.ch/
http://www.unireso.ch/
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رصف يف الوتوجد ماكتب . س نتمي 100ويه مؤلفة من  (CHFوالعمةل احمللية يف جنيف يه الفرنك السويرسي ) .27
 منطقة الوصول يف املطارات ادلولية ويف الفنادق.

 السالمة والأمن والطوارئ
)الهاتف:   AB ، قرب هبو مبى GB 0.16 ابلويبو، القاعة  GBI وحدة الويبو الطبية: تقع يف مبى .28

+41 22 338 9584   أأو+41 22 338 9128  ىل امجلعة من. ويه ىل  8:30 مفتوحة من الثنني اإ  مساء(. 6:00صباحا اإ

( 1201، جبنيف )rue Alfred-Vincent  17(: يقع يف  Centre Médical du Lémanمركز لامين الطيب ) .29
ىل امجلعة من  +41 22 716 0660)الهاتف:  ىل  8:00. وهو مفتوح من الثنني اإ  مساء(. 6:00صباحا اإ

 ( )الهاتف:1205جبنيف )، Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4يقع يف  مستشفى الاكنتون: .30
 .الأس بوع(طيةل أأايم مفتوح عىل مدار الساعة  وهو. 3311 372 22 41+

 .4950 748 22 41+استشارات طبية مزنلية طارئة:  .31

 .144ات س يارات الإسعاف والطوارئ: خدم .32

( 1202) جبنيف Pharmacie Populaire ،42A Rue Moillebeauالصيدلية القريبة من الويبو: صيدلية  .33
 .(0160 740 22 41+ )الهاتف:

ذا أأصيب أأي خالل مدة املؤمتر .34 ، س يكون مجيع املندوبني مشمولني بنظام التأأمني اخلاص ابلأمراض واحلوادث. واإ
ن اكن خارج املباين(، مندوب مبرض يس تدعي رعاية عاجةل أأو تعّرض حلادث خالل املؤمتر   عليه التصال نّي يتع)حىت اإ

ابلوحدة الطبية للويبو )انظر التفاصيل أأعاله(. وس تكون الرعاية الطبية يف مركز لامين الطيب 
(Centre Médical du Léman  ظهار وثيقة الهوية ابلصورة وبطاقة دخول املؤمتر. وأأما خارج ( مشموةل ابلتأأمني رشيطة اإ

للمندوبني التصال مبستشفى الاكنتون. ويف حال أأي حادث ولسرتجاع ساعات العمل وحرصا يف حالت الطوارئ، ميكن 
 عىل املندوبني التصال بوحدة املعا  التقاعدي والتأأمني التابعة لإدارة املوارد أأي مصاريف طبية بأأرسع ما ميكن، يتعنّي 

 (.9733 + أأو41 22 338 8166، الهاتف:  hrpi@wipo.intالبرشية وملء اس امترة ترصحي )

عىل الرمغ من أأن درجة اخلطر فامي خيص أأمن الأشخاص وسالمهتم يف سويرسا )جنيف( تظل "متدنية"، ينبغي و   .35
لهاء  للمندوبني أأن يظلوا عىل ح ر لضامن الأمن والسالمة لأنفسهم وممتلاكهتم. وكثريا ما تقع خمالفات بس يطة وجرامئ ابإ

لقطارات واحلافالت( ومن تكل اخملالفات النشل وخطف الشخص بيشء أ خر يف عدد من الأماكن يف املدينة )حمطات ا
احملافظ و/أأو الهواتف احملموةل. ومن غري الشائع وقوع حالت السلب/أأو الهتديد ابلسلب، ولكن ل يُستبعد حدوهثا. وعند 

 .التعّرض لتكل احلالت، ل ينبغي املقاومة وعليك بتسلمي ما يُطلب منك. وت كّر أأن سالمتك أأمه من أأي يشء

وينصح قسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة والأمن املندوبني بنسخ جواز سفرمه وواثئق الهوية الأخرى ومحل تكل  .36
 النسخ معهم، وترك الواثئق الهامة/واثئق الهوية الأصلية يف اخلزاانت ال منة ابلفنادق.

 توصيات عامة بشأأن الأمن والسالمة: .37

 راقب دامئا ما حوكل.  –

ىل تعل  –  ب احلرائق يف فندقك )خمارج الطوارئ(.اميت جتنّ انتبه اإ
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 راقب أأغراضك الشخصية )الأمتعة واحلقائب والأهجزة الإلكرتونية وغري ذكل( وامحها.  –

 ل حتمل مبالغ مالية كبرية معك ول تبنّي اجملوهرات المثينة علنا. –

 الطرق اخلالية واملظلمة. جتنّب قدر الإماكن امليش مبفردك ول س امي يف املساء، وحاول تفادي  –

 اس تخدم وسائل النقل العام )احلافةل/القطار/س يارة الأجرة( اليت تعترب وسائل أ منة للتنقل يف املدينة. –

ىل منتحيل هوية رجال الرشطة واطلب دامئا الاطالع عىل واثئق هوايهتم. وعىل وثيقة هوية الرشطي   – انتبه اإ
(  République et Canton de Genèveية واكنتون جنيف )جتد صورته وامسه ورتبته وشعار مجهور

" علهيا رشيط أأصفر ورشيط أأمحر. ويف حاةل الشك يف هوية الرشطي، حاول الاعرتاض واسرتعاء  Police" ولكمة
ن أأمكن اتصل برشطة الطوارئ )الرمق   (.117انتباه الغري، واإ

 يف الفندق.اح ر ابخلصوص يف املطار وحمطة القطار وعند التسجيل   –

 ترتك أأبدا أأي يشء ذي قمية عىل مقعد الس يارة ميكن أأن يلفت انتباه اللصوص.  ل –

ن لحظت أأي يشء غري عادي، احبث عن رصاف   – انتبه عند اس تخدام الرصاف ال يل وراقب ما حوكل. واإ
 أ يل أ خر.

 الأجرة.خ  معك املعلومات عن فندقك: رمق الهاتف والعنوان ورمق خدمة س يارة   –

خطار الرشطة )الهاتف:   .38 ،  +9999 338 22 41( وقسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة والأمن )117ويُرىج اإ
security.coordination@wipo.int ( بأأي حادث أأمين )جرمية أأو حماوةل اقرتاف أأية خمالفة(. وقسم الويبو لتنس يق

بوع لتقدمي املساعدة للمندوبني عىل ملء أأية تقارير رمسية تطلهبا الأمن والسالمة مس تعد عىل مدار الساعة وطيةل أأايم الأس  
 الرشطة واملساعدة عىل التصال ابجملموعة ادلبلوماس ية التابعة لرشطة جنيف عند احلاجة.

وحراس الأمن يف الويبو مس تعدون لتقدمي املساعدة عند وقوع حادث متعلق ابلسالمة/الأمن يف مباين الويبو  .39
ىل مساعدة عاجةل. وميكن التصال هبم عىل رمق الطوارئابلقرب مهنا  أأو من داخل الويبو وعىل  9999 وعند احلاجة اإ

 من خارهجا.  +41 22 338 9999 الرمق

 الطقس
درجة عىل سمّل  59درجة مئوية/ 15يف جنيف لطيفا حيث ترتاوح درجة احلرارة بني  أأبريليكون الطقس يف شهر  .40

ىل  فهرهنايت  درجة عىل سمّل فهرهنايت 41درجات مئوية/ 5هنارا وبني  درجة عىل سمّل فهرهنايت 68درجة مئوية/ 20اإ
ىل معدلت الأرصاد اجلويةليال،  درجة عىل سمّل فهرهنايت 50درجات مئوية/ 10و . وميكن احلصول عىل مزيد من استنادا اإ

 .geneve.ch-w.meteowwاملوقع التايل:  عىلاملعلومات 

 التوقيت احمليل والكهرابء
 .ولتف 220هو  سويرسا. والتيار الكهرابيئ يف ة واحدةهو توقيت غرينتش زائد ساع جنيفالتوقيت احمليل يف  .41

http://www.meteo-geneve.ch/
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 لالتصال:
 فامي خيص املسائل العامة: .42

gdcm@wipo.int 

 الإعالم:فامي خيص العالقات مع وسائل  .43

publicinf@wipo.int 

 ]هناية الوثيقة[
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