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 2022منتدى قضاة الملكية الفكرية للويبو لعام 
 دليل عملي للمشاركي   

 
 
 

منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية لعام سيعقد 
ي قاعة مؤتمرات 2022نوفمبر  17و 16يومي  2022

 
، ف

ي تنظيم الويبو، مع 
 
برنامج اجتماعي اختياري ف

 .2022نوفمبر  18
 
 :يمكن توجيه أي أسئلة أو تعليقات إىلو 
 

ي 
ون  يد اإللكبر   Judge.institute@wipo.int: البر

 

 الدخول
 

من  بطاقات الدخول الرسمية الحصول عىل يمكن
ي 
 
تقديم  بعد  مدخل الويبو المركزيمكتب التسجيل ف

رجر ي  و بطاقة هوية تحمل صورة )مثل جواز السفر(. 
ي مفقودة  بطاقةعن أي مدخل الويبو المركزي إبالغ 

 
ف

 .القريب العاجل
 
ي الويبو والتواجد فيها و 

سيكون الدخول إىل مبان 
مقترصين عىل حامىلي بطاقات الدخول ومحاطي   

دة
ّ
 .بمراقبة مشد

 
مدخل الويبو وسيكون الدخول إىل مجمع الويبو عبر 

ي العنوان المركزي
 
 ف

34 Chemin des Colombettes مبن  أرباد  )شمال
 للمشاركي   ويمكن . خريطة(( )انظر ال(AB)بوكش 

لوا عند  ءالقادمي   إىل الويبو بالسيارة أن يب   ي يركبوا  المجر
 .عند المغادرة أمام مدخل الويبو المركزي الجديد

 
 و 
 
ي الويبو إمكانية دخول األشخاص ت

ي جميع مبان 
 
تاح ف

ي التنقل
 
ويمكن طلب المعلومات أو  .ذوي صعوبات ف

ي 
ون  يد اإللكبر   Meetings@wipo.int: المساعدة بالبر

 

 مرافقال
 

 المطاعم والمقاهي 
 

تاح ا خالل جميع  سي 
ً
الشاي والقهوة للمشاركي   مجان

احات. ل ا وتتوافر آلت لتوزي    ع الشاي والقهوة سبر
ي الطابق الثالث عشر 

 
ي وتعمل بالنقود ف

 
الطابق ف

وتتوزع  . (ABبوكش ) مبن  أرباد ( من 1-السفىلي األول )
ي 
 
ب ف ي  آلت الماء الصالح للشر

ي مبان 
 
أماكن مختلفة ف

 . الويبو 

 
ي لن تقدم الويبو و 

وترجو من الغداء والعشاء.  وجبنر
اء القضاة المشاركي    ي شر

 
ي أي  مطاعمالغداء ف

 
الويبو أو ف

 .من المطاعم القريبة
 

ي مبن   موجود  مطعم ويعرض
 
( ABمبن  أرباد بوكش ) ف

ي ذلك مجموعة 
 
متنوعة من خيارات الوجبات، بما ف

 عن خيارات 
ً
أخذ الوجبات خارج األطباق النباتية، فضال

 .المطعم
 
وبات ب التذكب  يرجر و  أن استهالك األطعمة والمشر

ي قاعة المؤتمرات
 
 .)بخالف الماء( غب  مسموح به ف

 

ي )
 (Wi-Fiشبكة الويف 

 
ي )

ي المرافق العامةWi-Fiشبكة الويف 
 
 .( متاحة ف

ي مكتب التسجيل. 
 
ر رمز النفاذ إليها للمندوبي   ف

ّ
وف  وسي 

ي قاعة و
 
عىل طاولة كل ، يحتوي درج  المؤتمراتف

وصلتي   كهربائيتي   )واحدة سويشية وأخرى أوروبية( 
يمكن استخدامهما للحواسيب المحمولة وما شابهها 

 .من أجهزة
 

نت  حواسيب موصلة باإلنتر
 

تاح للمندوبي   
الحواسيب الموصلة استخدام عدد من  ي 

نت الموجودة  ي قاعة اإلنبر
 
كة ف نت وطابعة مشبر باإلنبر

ي الطابق الوسط 
 
ي لقاعة المؤتمرات وف

ي الطابق األرض 
 
ف

وتوجد  . (AB 1.11) القاعة) (AB) أرباد بوكش لمبن  
ي مكتبة الويبو 

 
نت ف عدة حواسيب موصلة باإلنبر

يبو (( وخلف مركز الو NB) )الطابق األول للمبن  الجديد
ي لمبن  

 (. (AB) أرباد بوكش اإلعالمي )الطابق األرض 

ي البرص 
ر
نامج المعد للمستخدمي   من معاف ويسمح البر

نت بصوت مرتفع.   بقراءة صفحات اإلنبر
 

 مركز الويبو للمعارف
 

، مركز الويبو للمعارفمكتبة منشورات تغطي مجموعة 
ي يبما 

 
، نسقمتلكه من كتب ومجالت ف ي

ون  ي وإلكبر
ر
 ورف

ىل ع الطالعيمكن و جميع جوانب الملكية الفكرية. 
ي 
 
داخل المخصصة لذلك  قاعة المطالعةهذه المواد ف

ي  مستودع المعرفةيشد و . مركز ال
ون  قائمة  اإللكبر

ي مجموعةب
 
 المنشورات.  العناوين المتاحة ف
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 مركز الويبو للمعارفجميع المشاركي   لزيارة  وندعو 
ي جنيف. 

 
 مرافق إىل دخولاليمكنهم و أثناء إقامتهم ف

مركز يقع و الرسمية.  همتببطاقا مركز الويبو للمعارف
ي الطابق األول للمبن  الجديد الويبو للمعارف
 
. (NB) ف

ساعات العمل من الثني   إىل الجمعة، من وتمتد 
 مساءً  5إىل صباحا  09:00

(library.wkc@wipo.intهاتف: ال  ؛ 
 +41 22 338 8573 .) 

 مصور الويبو

ي الرسمي للويبو أثناء 
 
سيحرص  المصور الفوتوغراف

للتقاط صور للمندوبي   ووضعها عىل موقع  المنتدى
يل صور من  للمشاركي   ويمكن  .الويبو عىل فليكر تب  

ة من عىل موقع فليكر المنتدىأحداث   .مجانا ومباشر
ي بعدم  للمشاركي   ويمكن 

 
إخبار المصور الفوتوغراف

ي التقاط صور لهم إما خالل 
 
أو  المنتدىرغبتهم ف

ي 
ون  يد اإللكبر  بالكتابة إىل البر

ً
 مسبقا

photos@wipo.int . ويمكن أيضا سحب الصور
ي 
 
بشعة من موقع فليكر عبر إخطار المصور الفوتوغراف

ي الوي
 
ي إىل ف

ون  بو أو بإرسال بريد إلكبر
photos@wipo.int .  

 مسائل أخرى

. توجد أماكن لوضع المعاطف خارج قاعة المؤتمرات
ولكن تلك األماكن غب  محروسة ولن تتحمل الويبو أية 

  .مسؤولية عن أي ضياع أو شقة لألمتعة
ّ
ولذلك نحث
المندوبي   عىل عدم إحضار أمتعتهم الشخصية إىل 
 الويبو ومراقبة مقتنياتهم الشخصية دون انقطاع. 

تاح ي مكتب الستقبال بالمبن   وي 
 
عدد من الخزانات ف

 (. NB) الجديد 

ي إرسال جميع الستفسارات المتعلقة باألغراض 
وينبغ 

المركزي  إىل مدخل الويبو  والموجودة المفقودة
 338 22 41+أو  7942 338 22 41+ )الهاتف: 

ي كل أيام األسبوع(.  – 7944
 
 عىل مدار الساعة وف

ي الويبو. ي  و 
وتوجد أماكن منع التدخي   داخل مبان 

ي الويبو ويمكن النفاذ إليها 
مخّصصة للتدخي   حول مبان 
 . من مدخل قاعة المؤتمرات

 معلومات الطوارئ

 الطوارئ الطبية

ي  وحدة الويبو الطبيةمكن النفاذ إىل ي
 
عبر الممر ف

ي لمبن  جورج بودنهاوزن )
( بالويبو GBIالطابق األرض 

 . (AB) الجانب األيمن من بهو مبن  أرباد بوكش )عىل
:  عملها ساعات و   هي

  :11:30إىل  9:30 صباح الثني   والجمعة  

  :14:00الثني   واألربعاء والجمعة بعد الظهر 
 16:00 إىل

 

 . 9128 338 22 41+الهاتف: 

 إذا كانت الوحدة الطبية مغلقة: 

 الكانتونمستشف  

 24 Rue Micheli-du-Crest, 1205 Geneva 
 .3311 372 22 41+: الهاتف

 وهو مفتوح عىل مدار الساعة كل أيام األسبوع

 144خدمات سيارات اإلسعاف والطوارئ: 

 الصيدلية القريبة من الويبو: صيدلية

  Pharmacie Populaire 

 42A rue de Moillebeau, 1202 Geneva 
 0160 740 22 41+الهاتف: 

 السالمة واألمن

سم الويبو لتنسيق شؤون السالمة واألمن )عىل مدار ق
 9999 338 22 41+الساعة وطيلة أيام األسبوع(: 

طة:   117الشر

 : ئ
 
 118خدمة المطاف
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 معلومات عملية عن جنيف

 خدمات النقل العام وسيارات األجرة 

 
 )اتجاه 5رقم  ةانطالقا من المطار، تتوقف الحافل

Thônex-Vallard  ي
 
)عند  Place des Nations ف

مدخل أعالم األمم المتحدة ومعلم "الكرسي 
 المكسور"(، عىل مقربة من الويبو. 

دقائق فقط من المطار إىل  ستويستغرق القطار 
 . Cornavinمحطة القطار الرئيسية 

ي فنادق جنيف الحصول، 
 
ويمكن للمندوبي   المقيمي   ف

ي مكاتب الستقبال بالفنادق، عىل بطاقة لركوب 
 
مجانا ف

ي 
 
ة إقامتهم ف المواصالت العامة وهي صالحة طيلة فبر
جنيف. وتسمح هذه البطاقة الشخصية والحرصّية 

ام والحافالت لصاحبها بركو  ب المواصالت العامة كالبر
ي كل أنحاء 

 
والقطارات والمراكب المائية الصفراء ف

 جنيف. 

ام الواقعة عىل مقربة  وفيما يىلي مواقف الحافالت والبر
 من الويبو )انظر الخريطة(: 

 ام موقف  ت"، الحافال Nations" الحافلة/البر
)يشمل مسار هذه الحافلة مطار  5رقم 

ام  ؛Fو 28و 22و 11و 8وأرقام  جنيف( والبر
 15رقم 

 " وموقفUIT؛11و 8رقم  تان"، الحافل 

مزيد من المعلومات عن النقل يمكن الطالع عىل و 
ي جنيف

 
ي  العام ف

 
ونيي   للنقل العام ف

ي الموقع اإللكبر
 
ف

 : Uniresoجنيف و

•  -eb/sitehttp://www.tpg.ch/en/w
 international 

• /ch.unireso.http://www 

مركز جنيف ويقع أقرب موقف لسيارات األجرة خارج 
ي CICG) الدوىلي للمؤتمرات

 
. Rue de Varembé 9( ف

 22 41+ويمكن طلب سيارة أجرة عىل األرقام التالية: 
 331 22 41+أو  2202 320 22 41+أو 2020 320

. ويمكن أيضا طلب سيارة أجرة من مدخل الويبو 4133

 المركزي. 

يد  المرصف ومكتب التر

ي جنيف هي الفرنك السويشي 
 
العملة المحلية ف

(CHF ي
 
ي منطقة الوصول ف

 
(. وتوجد مكاتب للرصف ف

ي الفنادق وفروع المصارف. 
 
 المطار الدوىلي وف

التابع  Vermont-Nations وأقرب فرع بنكي هو فرع
-bis chemin Louis وعنوانه UBS لبنك

Dunant17 من الويبو 5، عىل بعد 
ً
 .دقائق مشيا

: من   إىل  10:00توقيت العمل: اإلثني  
ً
 17:30صباحا

 إىل  9:00بعد ا لظهر / الثالثاء إىل الجمعة: من 
ً
صباحا

: عىل مدار الساعة  -بعد ا لظهر 17:30 )الرصاف اآلىلي
 وطيلة أيام األسبوع(. 

ي لمبن  و 
ي الطابق األرض 

 
 GBI يوجد أيضا رصاف آىلي ف

((. (AB عىل الجانب األيمن من بهو مبن  )بالويبو
ويمكن الحصول من كال الرصافي   اآلليي   عىل الفرنك 

السويشي واليورو باستخدام بطاقات الئتمان 
 .
ً
ف بها دوليا عبر  الم 

ي مركز جنيف الدوىلي 
 
يد ف ويقع أقرب مكتب للبر

ي CICGللمؤتمرات )
 
. ويظل rue Varembé 17( ف

ظهرا  12:00صباحا إىل  8:00المكتب مفتوحا من 
 مساء.  18:00بعد الظهر إىل  14:00ومن 

 إجراء االتصاالت الهاتفية

ي جنيف، استبدل
 
 الصيغة عند إجراء مكالمات محلية ف

 ""79 41+ الصيغة " أو 022" الصيغةب " 22 41+"
 . وهلم جرا "، 079"الصيغة ب 

 محليات

ي جنيف باردعادة ما تكون 
 
ويمكن  ةأوائل شهر نوفمبر ف

توقعات الطقس  وتشب  . يشهد تساقطات مطريةأن 
 12بلغ سيحرارة قصوى المتوسط درجات أن الحالية ب

من  ،درجة فهرنهايت. ومع ذلك 54درجة مئوية/ 
 5المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إىل حواىلي 

ي الصباح والمساء 41درجات مئوية/ 
 
 .درجة فهرنهايت ف

 موقعالعىل مزيد من المعلومات عىل  الطالعيمكن و 
ي جنيف

 
ي ألحوال الطقس ف

ون  -Météo) اإللكبر
Geneva ): 

/ve.chgene-http://www.meteo  

ي جنيف هو توقيت غرينتش زائد 
 
التوقيت المحىلي ف

 .ساعة واحدة

ي سويشا هو 
 
ي ف

فولت.  220والتيار الكهربانئ

http://www.tpg.ch/en/web/site-
http://www.unireso.ch/
http://www.meteo-geneve.ch/
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ونية   مفيدةمواقع إلكتر
 2022منتدى قضاة الملكية الفكرية للويبو لعام 

http://www.wipo.int/judgesforum2022 
 

 مكتبة الويبو
https://www.wipo.int/library/ar/index.html  

 
  معلومات عن جنيف

www.cagi.ch/en/home.phphttps:// 
/www.geneve.comhttps://  
 

 النقل
 /https://www.tpg.ch)متاح بالفرنسية فقط( 
 https://www.sbb.ch/en 

 
 الطقس

/geneve.ch-http://www.meteo 
 
 

 خريطة مجمع الويبو
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