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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :يوليو 2015

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات اخلامسة واخلمسون

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015
دليل عملي للمندوبني

وثيقة من اإعداد ا ألمانة



ميكن اإرسال التعليقات والاقرتاحات عىل هذه الوثيقة عىل العنوان التايل.assemblies@wipo.int :

2

متهيد وتفاصيل عن هجات التصال
س تعقد سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسون مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) (مجعيات
الويبو لعام  )2015يف الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  2014يف مقر الويبو الرئييس 34 Chemin des Colombettes ،يف
جنيف ( .)1211وفامي ييل املوقع الإلكرتوين للجمعيات:
http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2015/a_55/index.html
وتضم هذه الوثيقة معلومات معلية للمندوبني املشاركني يف مجعيات الويبو لعام .2015
وميكن اإرسال أأية اس تفسارات أأو تعليقات اإىل موظفي الويبو املذكورين أأدانه:
–
–
–
–
–
–

تسجيل املندوبني :الس يدة لورونس نيكولو أأو الس يد عبد احلق شايب
( +41 22 338 9949 ،meetings@wipo.intأأو  )+41 22 338 9591والس يدة نيكوليتا دايف
()+41 22 338 9862 ،assemblies.registration@wipo.int
متويل مندويب معاهدة الرباءات ومدريد :الس يدة ماري -أأنتوان ريدو
( +41 22 338 8242 ،assemblies.financing@wipo.intأأو )+41 79 728 9543
الواثئق :الس يدة ابس يانس هافليغر أأو الس يدة نيكوليتا دايف ()+41 22 338 9593 ،assemblies@wipo.int
أأو )+41 22 338 9862
املباين وجحز القاعات :الس يدة جانيس دريسكول دوانير أأو الس يدة أن اإيف أدم
( +41 22 338 9581 ،meetings@wipo.intأأو )+41 22 338 8215
الإنرتنت واملسائل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات :الس يد والرت مونيوز (،helpdesk@wipo.int
 +41 22 338 8574أأو )+41 79 615 6061
أأية اس تفسارات أأخرى :الس يدة نيكوليتا دايف ()+41 22 338 9862 ،assemblies@wipo.int
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 .1سري اجللسات و أأسلوب العمل
( أأ) مدة اجللسات
س تعقد مجعيات الويبو لعام  2015يف مقر الويبو الرئييس يف الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  .2015وميكن ادلخول اإىل
مبىن الويبو ابتداء من الساعة  7:45صباح يوم الثنني  5أأكتوبر  2015للحصول عىل بطاقات ادلخول يف الوقت
(وترد معلومات اإضافية عن أأوقات احلصول عىل بطاقات ادلخول يف اجلزء ( 2ب)).
وتعقد اجللسات لك يوم من  10صباحا ابلضبط اإىل  1بعد الظهر ومن  3بعد الظهر اإىل  6مساء .وحرصا عىل
الفعالية ،تبد أأ اجللسات يف املوعد ولن تتخللها أأي فرتات اسرتاحة (يقدم مرشوب الضيافة  -شاي/قهوة  -يف الصباح
وبعد الظهر خارج قاعة اجللسات العامة) .وندعو املندوبني اإىل الوصول يف وقت مبكر .وس تعقد جلسات ليلية (من
مساء مفا بعد) عند الرضورة .ولن تعقد جلسات طيةل يويم هناية ا ألس بوع مبدئيا ،ما مل يذكر غري ذكل.
ً 7
(ب) ترتيب اجللوس
س تعقد جلسة اإعالمية بشأأن تنظمي امجلعيات للبعثات ادلامئة يف  28سبمترب  ،2015وسيسحب خاللها حرف أأجبدي
س يحدد تسلسل ترتيب جلوس الوفود يف اجامتعات الويبو يف الس نة املوالية.
وس توضع اللمسات ا ألخرية عىل ترتيبات اجللوس مجلعيات الويبو لعام  2015استنادا اإىل طلبات التسجيل الإلكرتوين
واحلرف املسحوب .وسيتاح خمطط اجللوس يف مدخل قاعة اجللسات العامة.
(ج) طلبات أأخذ اللكمة
حنث بشدة الوفود الراغبة يف أأخذ اللكمة بشأأن أأي بند من بنود جدول ا ألعامل عىل اإرسال طلباهتا مس بقا
(وابخلصوص البند  - 5البياانت العامة) .ويس تحسن أأن يكون ذكل اإىل حدود اليوم اذلي يس بق مناقشة البند.
وميكهنا اإرسال الطلبات اإىل  assemblies@wipo.intأأو ملء اس امترة طلب التحدث اليت ميكن احلصول علهيا من
موظفي الويبو املعنيني ابملتمترات خالل امجلعيات .وميكن للمندوبني أأيضا طلب اللكمة أأثناء املناقشات.
(د) الرتمجة الفورية
ستتاح خدمات الرتمجة الفورية أأثناء اجللسات العامة من وإاىل اللغات الإنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية
والروس ية والإس بانية ،فضال عن الربتغالية (يرتمج مهنا وليس اإلهيا).
ولتحقيق أأعىل جودة يف الرتمجة الفورية لفائدة املتحدثني ومجيع الوفود ،ينبغي أأن حيصل املرتمجون الفوريون عىل
البياانت املعدة (ولو اكنت يف شلك مبديئ) قبل الإدلء هبا شفهيا ،وهذا أأمر همم خاصة ابلنس بة للبياانت الطويةل،
مثل البياانت العامة اليت يدىل هبا يف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل .وميكن اإرسال البياانت املعدّة يف أأقرب وقت
ممكن ،وحىت صباح يوم الإدلء هبا عىل أأقىص تقدير ،عىل عنوان الربيد الإلكرتوين التايل :الس يدة كريس تينا فريتيس،
املرتمجة الفورية الرئيس ية ( )christina.fertis@wipo.intأأو تسلميها ابليد اإىل موظفي الويبو املعنيني ابملتمترات.
ول تُتاح البياانت للمرتمجني الفوريني قبل الإدلء هبا سوى ملساعدهتم عىل نقل رساةل املندوبني بوفاء.
وإاذا ر أأى الوفد أأنه ميكن حتميل بيانه العام مضن البند  5من جدول ا ألعامل عىل موقع الويبو الإلكرتوين بعد اإلقائه
(ورمبا مع الإشارة التالية" :يرىج التأأكد من البيان الشفوي") فريىج أأيضا اإرساهل اإىل الربيد الإلكرتوين
.assemblies@wipo.int
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(ه) البياانت العامة
من املتوقع أأن يس تغرق اإلقاء البياانت العامة (البند  5من جدول ا ألعامل) اليوم ا ألول وجزءا من اليوم الثاين من
امجلعيات .وكام جرت به العادة يف السابق ،فاإن احلد من احلاجة اإىل عقد جلسات ليلية ،يتطلب اإلقاء منسقي
اجملموعات ابمس أأعضااها البياانت العامة شفواي يف مدة أأقصاها مخس دقائق (بني  650و 800لكمة تقريبا ملقاة برسعة
معقوةل لضامن ترمجة فورية دقيقة) أأو يف مدة أأقصاها ثالث دقائق عندما يلقهيا مندوبو البدلان بصفة فردية (بني 390
و 480لكمة تقريبا) .وس تطبق الرصامة لضامن احرتام الوقت احملدد للك وفد وسيس تخدم نظام عرض ملساعدة
املندوبني عىل التقيد به.
وتوخي ًا للفاعلية ،ندعو املندوبني الراغبني يف أأخذ اللكمة اإىل مراعاة الوقت احملدد عند اإعداد بياانهتم .وعليه ،ندعو
الوفود اإىل تقليص عبارات اجملامةل اإىل احلد ا ألدىن حىت يتس ىن لها اخلوض يف لب البيان دون تأأخري .وابلإضافة اإىل
ذكل ،ومبا أأن بياانت اجملموعات تعرب عن موقف مجيع أأعضاء اجملموعة ،فال حاجة للوفود اليت تتلكم بصفة فردية أأن
تشري اإلهيا أأو تعيد التأأكيد عىل املواقف اليت أأعرب عهنا منسقو اجملموعات.
ويف حال عدم متكن الوفد من الإدلء ببيانه برسعة معقوةل خالل الوقت احملدد ،ينبغي هل تلخيص البيان شفهي ًا وتقدمي
النسخة املكتوبة الاكمةل اإىل ا ألمانة ( .)assemblies@wipo.intولرحب الوقت ،ميكن للوفود أأيضا أأن ختتار عدم
أأخذ اللكمة وتقدمي نسخة مكتوبة اكمةل من بياهنا العام اإىل ا ألمانة.
وس تنرش مجيع البياانت املكتوبة املقدمة ل ألمانة عىل املوقع الإلكرتوين للويبو بعد اإلقااها وس تدرج ابلاكمل ،مبا فهيا
بياانت الوفود اليت مل تأأخذ اللكمة ،يف التقرير اذلي س يوزع يف اليوم ا ألخري من امجلعيات.
(و) تقرير الاجامتع
بغية تيسري صياغة تقرير الاجامتع بتسجيل أأدق و أأمكل مجليع املداخالت ،يلمتس من الوفود أأن تقدم نسخة مكتوبة
من لك بياانهتا املعدّة بأأرسع ما ميكن بعد اإلقااها ،وحبذا لو قدمهتا يف اليوم نفسه .وميكن تقدمي البياانت يف صيغة
ورقية تو ًا اإىل أأي موظف من موظفي الويبو املعنيني ابملتمترات أأو ابلربيد الإلكرتوين اإىل .assemblies@wipo.int

 .2تسجيل املندوبني و أأوراق الاعامتد
( أأ) التسجيل الإلكرتوين

مالحظة أأولية :لن ينظر يف تسجيالت ا ألفراد أأو املنظامت غري املع متدة دلى الويبو .وميكن الاطالع عىل املعلومات
اخلاصة بطلب صفة املراقب ادلامئ عىل العنوان التايل:
http://www.wipo.int/members/en/admission/observers.html
وحرص ًا عىل جتنب التأأخري يف اليوم ا ألول من امجلعيات ووفقا لدلعوة الواردة يف التعممي املرسل يف  26مارس 2015
اإىل ادلول ا ألعضاء واملنظامت املراقبة املعمتدة دلى الويبو ،يُرىج من املندوبني القادمني من العوامص و أأولئك املقميني يف
جنيف أأن يسجلوا أأسامءمه اإلكرتونيا يف أأجل أأقصاه  18سبمترب  2015عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/registration/a/index.jsp
ورمز ا ألمان اذلي ميكّن من التسجيل الإلكرتوين متاح يف ادلعوة الواردة يف التعممي املرسل يف  26مارس  2015اإىل
ادلول ا ألعضاء واملنظامت املعمتدة دلى الويبو.
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والتسجيل الإلكرتوين بس يط جدا ويتلخص يف ملء اس امترة اإلكرتونية قصرية .وميكن أأن مي ألها لك مندوب أأو مي ألها
موظف ابمسه يف بضع دقائق .ويتعني تقدمي أأوراق الاعامتد بغية الانهتاء من ملء اس امترة التسجيل الإلكرتونية.
وتأأخذ أأوراق الاعامتد شلك مذكرة شفهية أأو رساةل أأو وثيقة رمسية مترخة وموقّعة/خمتومة صادرة عن السلطة
اخملتصة دلوةل عضو أأو منظمة مراقبة معمتدة دلى الويبو ،فتعني املندوب اذلي س يحرض مجعيات الويبو لعام 2015
نيابة عن تكل ادلوةل العضو أأو املنظمة املراقبة .ول يعترب تعممي الويبو املرسل أأو أأوراق الاعامتد لجامتع أخر للويبو
مبثابة ورقة اعامتد صاحلة حلضور مجعيات الويبو لعام  2015ول ينبغي حتميهل عىل هذا ا ألساس.
وحاملا يسجل لك مندوب نفسه اإلكرتونيا س يصهل رمق تسجيل ابلربيد الإلكرتوين يتكد تسجيهل يف امجلعيات .وتتأأكد
ا ألمانة من اكفة التسجيالت لحق ًا ،وميكن لها أأن تتصل مبشارك مسجل عند الرضورة (لالس تفسار عن أأوراق
الاعامتد عىل سبيل املثال).
وميكن اإرسال أأي اس تفسارات أأو تعليقات عىل اإجراءات التسجيل الإلكرتوين اإىل
.assemblies.registration@wipo.int
(ب) بطاقات دخول املتمتر
عند الوصول اإىل الويبو ،ل بد من اإحضار تأأكيد التسجيل املرسل عرب الربيد الإلكرتوين ووثيقة الهوية ابلصورة و أأصل
أأوراق الاعامتد املُح ّمةل سابقا عىل اس امترة التسجيل الإلكرتوين من أأجل احلصول عىل بطاقة دخول (قبول) رمسية
للمتمتر.
وميكن احلصول عىل بطاقات ادلخول الرمسية يف مدخل الويبو املركزي اجلديد يف العنوان التايل:
( 34 Chemin des Colombettesشامل مبىن أأرابد بوكش ابلويبو ( ،)ABالهاتف+41 22 338 7941 :
أأو  )+41 22 338 7944عىل النحو التايل:
 امجلعة  2أأكتوبر  ،2015من  1:30بعد الظهر اإىل  6:30مساء؛ وا ألحد  4أأكتوبر  ،2015من  3بعد الظهر اإىل  6مساء؛ والثنني  5أأكتوبر ،من  7:45صباحا فصاعدا.وس تكون ماكتب التسجيل يف مدخل الويبو املركزي اجلديد مفتوحة لك يوم أأثناء امجلعيات .ورمغ زايدة عدد موظفي
مكتب التسجيل يف صباح افتتاح امجلعيات ميكن أأن حيدث بعض التأأخري بني الساعتني  9و 10صباحا .ولتجنب
هذا التأأخري ،ندعو املندوبني اإىل احلصول عىل بطاقات ادلخول يوم امجلعة  2أأكتوبر أأو ا ألحد  4أأكتوبر  2015أأو يف
أأبكر وقت ممكن يوم الثنني  5أأكتوبر .2015
وميكن للمندوبني من ادلول ا ألعضاء احلصول عىل بطاقات ادلخول بواسطة ممثل مرخص هل من بعثهتم ادلامئة يف
جنيف ،ويقتيض ذكل الإدلء مس بقا بأأسامء و أأرقام تسجيل املندوبني املعنيني ووقت اجمليء ألخذ البطاقات .الرجاء
التصال ابلس يدة لورونس نيكولو أأو الس يد عبد احلق شايب
( +41 22 338 9949 ،meetings@wipo.intأأو )+41 22 338 9591
( ،meetings@wipo.intالهاتف 9949 338 22 41+ :أأو .)9591 338 22 41+
ويرىج الانتباه اإىل أأن ادلخول ملباين الويبو س يقترص عىل ا ألشخاص احلاملني لبطاقات ادلخول .وينبغي اإبالغ مكتب
الاس تقبال يف الويبو دون تأأخري عن ضياع أأية بطاقة دخول .وينبغي للمندوبني اإعادة بطاقات ادلخول اإىل مكتب
الاس تقبال قبل املغادرة.
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(ج) قامئة املشاركني
س توزع ،يف اليوم ا ألول للجمعيات ،قامئة متقتة ابملشاركني تتضمن التسجيالت الإلكرتونية الواردة قبل
الساعة  5مساء من يوم امجلعة  18سبمترب .2015
ولن تُدرج التسجيالت الواردة بعد تكل املهةل الزمنية يف قامئة املشاركني املتقتة.
(د) التأأشريات
يرىج الانتباه اإىل ا ألحاكم املشدّ دة السارية فامي خيص ادلخول اإىل سويرسا ،ول س امي فرض السلطات السويرسية
لرشط البياانت احليوية (بصامت ا ألصابع العرش وصورة الوجه) .ويس تلزم ذكل تواجد صاحب الطلب خشصي ًا يف
املمثلية السويرسية لتقدمي البياانت احليوية وتسجيلها (بل وقد يس تلزم ا ألمر السفر اإىل بدل جماور) .وهنا ،جيب
الإشارة اإىل أأن السلطات السويرسية ترفض دخول ا ألشخاص غري احلاصلني عىل تأأشرية ادلخول احليوية الالزمة ولن
تعطي تأأشرية دخول عند الوصول .ويس تغرق احلصول عىل التأأشرية الالزمة (تأأشرية شينغن) مدة قد تصل اإىل
 21يوم ًا .وعليه ينبغي أأن يقدم املسافر أأي طلب تأأشرية قبل السفر بثالثة أأشهر عىل أأقىص تقدير وبثالثة أأسابيع
عىل أأدىن تقدير .وندعو املندوبني الراغبني يف احلصول عىل تأأشرية دخول اإىل التصال ابلويبو عىل العنوان التايل
 visa@wipo.intللحصول عىل مساعدة.

 .3متويل مندويب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد
( أأ) طلبات المتويل
وفقا للتعمميني ( C. PCT 1444و )C. M 1417املرسلني يف  22مايو  2015اإىل ادلول ا ألعضاء ،تتحمل الويبو
نفقات السفر وبدلت الإقامة اليومية ملندوب واحد عن لك عضو يف احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و /أأو احتاد
بناء عىل طلب رصحي من أأي عضو معين ،رشيطة ملء اس امترة التعيني الالزمة وإارسالها اإىل الويبو يف أأجل
مدريد ً
أأقصاه  4سبمترب  ،2015الساعة  5بعد الظهر .ويتضمن التعمامين املشار اإلهيام أأعاله مجيع التفاصيل واملرفقات الالزمة
لتقدمي ذكل الطلب .ومبا أأن الويبو متول مندو ًاب واحد ًا فقط عن لك عضو يف لك احتاد (احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات و /أأو احتاد مدريد) ،يرىج من ا ألعضاء تقدمي اس امترة تعيني واحدة للك احتاد.
(ب) نفقات السفر وبدلت الإقامة اليومية
فامي يتعلق بنفقات السفر ،سيمت التصال بلك مندوب ممول عىل حدة بعد تقدمي اس امترة التعيني وس توفر هل الرتتيبات
املناس بة .وتامتىش اإجراءات السفر مع قرارات ادلول ا ألعضاء الرامية اإىل تبس يط الإجراءات الإدارية وخفض تاكليف
السفر والتحقق من أأن املوارد مس تخدمة اس تخداما جمداي.
وميكن للمندوبني املمولني احلصول عىل بدلت اإقامهتم اليومية يف مكتب املالية يف هبو مبىن أأرابد بوكش ()AB
يوم الثنني  5أأكتوبر  2015من الساعة  8صباحا اإىل الساعة  4.30بعد الظهر ويوم الثالاثء  6أأكتوبر  2015من
الساعة  8صباحا اإىل الساعة  4.30بعد الظهر .وبعد ذكل ،ميكن التصال إابحدى املوظفتني التالية بياانهتام:
الس يدة اإلس بيث ليشت (الهاتف )+41 22 338 9962 :أأو الس يدة س يلفيا مويتا (الهاتف.)+41 22 338 9730 :
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(ج) املغادرة املبكرة غري املقررة
يرىج الإحاطة علام بأأنه يف حاةل املغادرة املبكرة غري املقررة يتعني عىل املندوب املمول أأن خيطر خدمات أأمانة الويبو
املعنية اب ألسفار واملالية فورا ابلربيد الإلكرتوين ()assemblies.financing@wipo.in
أأو ابلهاتف ( +41 22 338 8242أأو  .)+41 79 728 9543وستتخذ الرتتيبات مبا يناسب املندوب لسرتجاع أأي
فائض يف بدلت الإقامة اليومية قبل مغادرته ،ومن مث جننبه العبء الإداري املرتتب عن حتويل املبلغ الواجب
اسرتجاعه من بدله.

 .4الواثئق
تتاح املعلومات والواثئق اخلاصة جبمعيات الويبو لعام  2015عىل الإنرتنت كام ييل:
–

معلومات عن امجلعيات:
http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2015/a_55/index.html

–

جدول أأعامل امجلعيات والروابط اليت حتيل اإىل واثئق لك بند من بنود جدول ا ألعامل:
http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2015/a_55/agenda.html

ومن ابب املسامهة اإجيابيا يف اجامتع يراعي البيئة وحرصا عىل توفري التاكليف ،س تنرش واثئق امجلعيات عىل موقع الويبو الإلكرتوين
ألغراض التزنيل .ولن ترسل أأي نسخ ورقية من الواثئق مس بقا اإل عند طلهبا .ولك الواثئق متاحة ابلإنلكزيية والعربية والصينية
والفرنس ية والروس ية والإس بانية.
خمصص ذلكل خارج قاعة اجللسات العامة .وس يكون عدد النسخ الورقية حمدودا وستتاح
وتتاح خدمة توزيع الواثئق يف ركن ّ
يوميا حسب البنود املربجمة للمناقشة .وحنث بشدة املندوبني عىل حضور الاجامتعات بنسخ مطبوعة سلفا من الواثئق
و /أأو اس تخدام احلواسيب/ا ألهجزة احملموةل.
وميكن للمندوبني اذلين يرغبون يف تعممي أأية ورقة الاس تفسار عن ذكل دلى ركن توزيع الواثئق.

 .5املباين وجحز القاعات
( أأ) ادلخول اإىل الويبو
س يكون ادلخول اإىل مباين الويبو والوجود فهيا مقترصين عىل حاميل بطاقات ادلخول وحماطني مبراقبة مش ّددة أأثناء
امجلعيات .وعند مداخل املباين ،س يخضع املندوبون لإجراءات التحقق من بطاقات ادلخول اخلاصة هبم .ذلكل يتعني
محل هذه البطاقات يف لك وقت بشلك ابرز للعيان.
وس يكون ادلخول اإىل مجمع الويبو عرب مدخل الويبو املركزي اجلديد يف العنوان 34 Chemin des Colombettes
(شامل مبىن أأرابد بوكش (( ))ABانظر اخلريطة) .وميكن للمندوبني القادمني اإىل الويبو ابلس يارة أأن يزنلوا عند
اجملئي/يركبوا عند املغادرة أأمام مدخل الويبو املركزي اجلديد .وميكن للس يارات الرمسية من البعثات ادلامئة احلاصةل
عىل ترصحي مس بق أأن تدخل مرأب الويبو كام هو مذكور أأدانه لإنزال  /أأخذ املندوبني .ويرىج من املندوبني اذلين
جيمتعون ابملدير العام يف مكتبه أأن يتصلوا مس بقا بقسم الربوتوكول وإادارة ا ألحداث
(الس يد معر اكتيب ،+41 22 338 8261 :أأو الس يد جميس نيل +41 22 338 8025 :
أأو الس يدة تينا أأندرايجنايف )+41 22 338 9388 :وس يأأيت من يصطحهبم من املرأب أأو من هبو مبىن أأرابد بوكش
(.)AB
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واكملعتاد ميكن للس يارات الرمسية من البعثات ادلامئة اليت دلهيا ترصحي مس بق أأن تدخل اإىل اجلناح احملجوز للس يارات
ادلبلوماس ية يف املرأب السفيل يف الويبو ابس تعامل بطاقات ادلخول املغناطيس ية .وميكن ادلخول اإىل املرأب عن
طريق املدخل عىل العنوان  34 Chemin des Colombettesوا ألماكن متاحة أأول بأأول أأثناء فرتة الاجامتعات.
وميكن أأيضا اس تخدام موقف الس يارات العام يف ساحة ا ألمم املوجود عىل مقربة من الويبو .ويتاح املزيد من املعلومات
عن تاكليف اس تخدام املرأب عىل املوقع التايل.https://www.ge.ch/parkings/parkings/nations.asp :
وميكن ل ألشخاص ذوي الإعاقة الوصول اإىل مجيع مباين الويبو .وميكن تقدمي طلبات املعلومات أأو املساعدة ابلربيد
الإلكرتوين meetings@wipo.int :أأو عرب الهاتف.+41 22 338 9581 :
(ب) جحز القاعات
س تخصص قاعات لجامتعات اجملموعات ا إلقلميية أأثناء امجلعيات .وسيبل ّغ منسقو اجملموعات بذكل مس بقا.
وتسهيال لرتتيبات التنظمي واخلدمات ،يرىج من املنسقني أأن يتفضلوا ابإخبار قسم املتمترات ابلويبو يوميا ( أأو أأكرث،
يف حال أأي تغيري) جبدول الاجامتعات املتوقعة جملموعاهتم ( .)meetings@wipo.intوينبغي أأن تس تمل متطلبات
الرتمجة الفورية يف أأقرب وقت ممكن عىل أأل يتجاوز ذكل  10.30صباحا ابلنس بة لجامتعات ما بعد الظهر و أأل
يتجاوز  4بعد الظهر ابلنس بة لجامتعات الصباح املوايل ( .)christina.fertis@wipo.intوس يعلن عن اجامتعات
اجملموعات املتكدة عىل شاشات العرض الإلكرتونية يف الويبو.
و ألن عدد قاعات الاجامتعات الثنائية يف الويبو قليل جدا ،ينبغي اإرسال طلبات جحز القاعات يف الويبو اإىل قسم
املتمترات ( .)meetings@wipo.intوسيمت ختصيص القاعات حبسب توافرها ابتداء من  24أأغسطس .2015
وحرصا عىل اس تفادة مجيع الوفود ونظرا لعدد املرافق احملدود ،نأأسف لعدم اس تطاعتنا جحز قاعة بعيهنا ملدة طويةل.
وميكن أأيضا التصال ابملوظفني املوجودين يف ركن توزيع الواثئق أأو يف قاعة املتمترات حلجز قاعة يف أخر حلظة.
ويرىج الانتباه اإىل أأن خدمة الرتحيب ابملندوبني يف جنيف (( )CAGIالهاتف+41 22 546 2300 :؛
http://www.cagi.ch/en/delegates-welcome/working-and-meetings-rooms/workspace )request-form.phpومركز املتمترات جون نوكس (( )CIRJKالهاتف+41 22 747 0000 :؛
 )welcome@johnknox.chيوفران أأيضا قاعات اجامتعات وصالت أأعامل عىل مقربة من الويبو.
(ج) املطامع واملقايه
سيُتاح الشاي والقهوة للمندوبني يوميا وبدون مقابل أأثناء اجللسات الصباحية واملسائية (من  9.30اإىل  11.15صباحا
ومن  2.45بعد الظهر اإىل  5مساء) يف مدخل قاعة املتمترات .وستُتاح أأيضا مرشوابت ومأأكولت خفيفة يف هبو
املندوبني قرب قاعة اجللسات العامة (مبقابل) طيةل اليوم (من  9صباحا اإىل  5مساء) .وس يفتح مطعام الويبو
املوجودان يف مبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )PCTويف املبىن اجلديد ( )NBأأبواهبام من  8صباحا اإىل
 5مساء (تُقدم وجبة الغداء ابتداء من  11:30صباحا اإىل  2:45بعد الظهر) .ويقدم الك املطعمني ،يوميا ،طائفة
متنوعة من ا ألغذية ،مبا يف ذكل أأطباق ُمعدة مبنتجات حملية و أأطباق نباتية ،فضال عن وجبات ميكن أأخذها خارج
املطعم .كام هناك صاةل (فهيا ألت لتوزيع الشاي والقهوة تعمل ابلنقود) يف الطابق الثالث عرش يف مبىن أأرابد
بوكش ( .)ABوتكل اللت موجودة كذكل يف الطابق السفيل ملبىن أأرابد بوكش ( .)ABكام توجد ألت املاء الصاحل
للرشب يف أأماكن خمتلفة يف مباين الويبو ويف القاعات واملمرات.
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وهناك أأيضا مطامع يف املباين القريبة التابعة لالحتاد ادلويل لالتصالت ومفوضية ا ألمم املتحدة لشتون الالجئني
(يتطلب ادلخول اإلهيا بطاقة امجلعيات ووثيقة هوية ابلصورة) .كام يوجد عىل مقربة من الويبو العديد من املقايه
واملطامع.
(د) ماكن التعبد
يوجد ماكن للتعبد للمندوبني يف الطابق ا ألريض ملبىن جورج بودهناوزن (( )GBIالقاعة  )GBI 0.4ابلقرب من هبو
مبىن أأرابد بوكش (.)AB
(ه) مسائل أأخرى
يوجد ماكن لوضع املعاطف خارج قاعة اجللسات العامة يف قاعة املتمترات وخارج القاعة  Aيف هبو مبىن أأرابد
بوكش ( .)ABولكن هذه ا ألمكنة غري حمروسة ول تتحمل الويبو أأية مستولية عن أأي ضياع أأو رسقة ل ألمتعة
املودعة هناك .وذلكل ّ
حنث املندوبني عىل عدم اإحضار أأمتعهتم الشخصية اإىل الويبو وعدم ترك أأغراضهم القيّمة يف
قاعات الاجامتعات .وهناك عدد من اخلزاانت املتاحة للمندوبني يف مكتب الاس تقبال ابملبىن اجلديد ( .)NBوينبغي
اإرسال مجيع الاس تفسارات املتعلقة اب ألغراض املفقودة اإىل مدخل الويبو املركزي (الهاتف+41 22 338 7941 :
أأو  – +41 22 338 7944عىل مدار الساعة ويف لك أأايم ا ألس بوع).
ورجاء الانتباه اإىل أأنه ل يسمح بتناول الطعام واملرشوابت يف قاعات الاجامتعات (عدا املاء)و أأن التدخني ممنوع
خمصصة للتدخني حول مباين الويبو ميكن النفاذ اإلهيا من مدخل قاعة املتمترات.
داخل مباين الويبو .وتوجد أأماكن ّ

 .6الإنرتنت واملسائل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
( أأ) املوقع الإلكرتوين والبث عرب الإنرتنت
ميكن النفاذ اإىل صفحة امجلعيات عىل موقع الويبو عىل العنوان املبني يف القسم  4أأعاله .وس تبث اجللسات خارج
الويبو عىل العنوان التايل.http://www.wipo.int/webcasting/en/ :
وبعد امجلعيات س يظل البث متاحا يف صيغة فيديو بناء عىل الطلب عىل العنوان نفسه.
(ب) ش بكة الويفي )(Wi-Fi
ميكن اس تخدام ش بكة الويفي ) (Wi-Fiاجملانية داخل قاعة املتمترات (تظهر ابلتسمية التالية.)WIPOwifi4conf :
ورمز النفاذ اإلهيا وما يتعلق بذكل من تعلاميت متاحة يف مكتب التسجيل .ويف قاعة اجللسات العامة يوجد يف درج
لك طاوةل وصلتان كهرابئيتان (واحدة سويرسية و أأخرى أأوروبية) ميكن اس تخداهمام للحواسيب احملموةل وما شاهبها
من أأهجزة .كام توفر الويبو ش بكة الويفي اجملانية يف مرافقها العامة (الهبو واملطعم والصاةل واملكتبة) .وملصلحة مجيع
املندوبني يرىج من املس تخدمني تفادي الإكثار من تزنيل املواد الكبرية احلجم.
(ج) حواسيب موصةل ابلإنرتنت
يُتاح للمندوبني عدد من احلواسيب املوصةل ابلإنرتنت وطابعة مشرتكة يف قاعة الإنرتنت املوجودة يف الطابق ا ألريض
لقاعة املتمترات ويف الطابق الوسط للمبىن الرئييس (القاعة  .)AB 1.11وتوجد أأيضا ،يف مكتبة الويبو (الطابق ا ألول
للمبىن اجلديد ( ))NBوخلف مركز الويبو الإعاليم (الطابق ا ألريض ملبىن أأرابد بوكش (،))ABعدة حواسيب
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موصةل ابلإنرتنت .وملصلحة امجليع ،يرىج من املس تخدمني تقليص فرتة اس تخداهمم للحواسيب يف حال كرثة الطلب
علهيا .ويسمح الربانمج املعد ملعايق البرص عىل هذه احلواسيب بقراءة صفحات الإنرتنت بصوت مرتفع للمس تخدمني.
ويرىج الإحاطة علام بأأن خدمة الرتحيب ابملندوبني يف جنيف ( )CAGIتوفر أأيضا ،عىل مقربة من الويبو،
حواسيب جمهّزة ميكن اس تخداهما جماان من الساعة  6صباحا اإىل منتصف الليل (الهاتف+41 22 546 2300 :؛
)www.cagi.ch
(د) الهاتف
عند اإجراء ماكملات هاتفية داخل جنيف ينبغي اإدخال الرمز " " 022بد ًل من الرمز " "+41 22أأو الرمز""079
بد ًل من الرمز " ،"+41 79وما اإىل ذكل.
وميكن اإجراء املاكملات احمللية وادلولية ابس تخدام الهواتف العامة يف الطابق ا ألريض ملبىن أأرابد بوكش ( ،)ABقرب
املصاعد الرئيس ية .وتعمل تكل الهواتف ببطاقات الئامتن وببطاقات هاتفية ميكن رشاؤها من مكتب الربيد (انظر
اجلزء (8ج)) .وميكن اس تقبال املاكملات الواردة دلى بداةل الويبو (الهاتف.)+41 22 338 9111 :
ويرىج من املندوبني ترك الهاتف احملمول يف وضع "الصمت" أأثناء الاجامتعات.

 .7مسائل أأخرى متعلقة ابمجلعيات
( أأ) حفل الاس تقبال والتظاهرات اجلانبية
نترشف بدعوة مجيع املندوبني اإىل حضور حفل الاس تقبال اذلي تنظمه الويبو يوم  5أأكتوبر  2015بعد انهتاء أأشغال
دورة امجلعيات ذلكل اليوم.
وستنظم الويبو أأو الوفود عىل هامش امجلعيات حلقات معل/ندوات وعروض ًا وحفالت متنوعة .وس ُتنرش املعلومات
اخلاصة هبذه التظاهرات يف املوقع الإلكرتوين وتُقدم يف اجللسة الإعالمية اخملصصة للمندوبني يف  28سبمترب 2015
و أأثناء امجلعيات.
(ج) وسائل الإعالم
عىل الصحفيني غري املعمتدين دلى ا ألمم املتحدة والراغبني يف تغطية امجلعيات تقدمي طلب الاعامتد اإىل الويبو .وعىل
مجيع الصحفيني اذلين قدموا طلب الاعامتد تقدمي دليل عىل أأهنم ميثلون متسسة اإعالمية فعلية وفقا للمعايري اليت
حددهتا ا ألمم املتحدة .وجيب عىل الصحفيني تقدمي طلب الاعامتد ،يف رسائل حتمل يف أأعالها امس املتسسة
الإعالمية ،اإىل قسم ا ألخبار ووسائل الإعالم عىل الربيد الإلكرتوين التايل publicinf@wipo.int :يف موعد أأقصاه
 25سبمترب  .2015ولتيسري التغطية ،ستُتاح غرفة لوسائل الإعالم يف مدخل قاعة املتمترات.
وس يكون موظفو الويبو املعنيون ابلصحافة عىل اس تعداد خالل امجلعيات للمساعدة يف أأي طلبات حصفية
( ،publicinf@wipo.intالهاتف +41 22 338 8161 :و .)+41 22 338 7224وميكن للوفود الراغبة يف
توزيع بياانهتا عىل الصحافة أأن تقدهما اإىل موظفي الويبو املعنيني ابلصحافة أأو اإىل موظفي الويبو املعنيني ابملتمترات
أأو اإىل ركن توزيع الواثئق ،خارج قاعة اجللسات العامة.
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(د) مركز الويبو خلدمة الزابئن
مكتب يف مدخل قاعة املتمترات يفتح أأبوابه من  9صباحا اإىل  6مساء ويتفرغ ملساعدة املندوبني
ملركز خدمة الزابئن ٌ
يف طلباهتم ،أأي الرد عىل اس تفساراهتم العامة وتيسري الاجامتعات مع موظفي الويبو
(الهاتف+41 22 338 8787 :؛ .)customer.service@wipo.int
(ه) مكتبة الويبو
تغطي مجموعة مكتبة الويبو مجيع جوانب امللكية الفكرية ابحتوااها عىل حنو  35 000حبث و أأكرث من  300دورية
وجمةل .وميكن الاطالع عىل هذه املتلفات يف قاعة املطالعة يف املكتبة .وجتدون قامئة اإلكرتونية ابلعناوين املتوفرة مضن
مجموعة املطبوعات.http://www.wipo.int/library/en :
وندعو مجيع املندوبني اإىل زايرة مكتبة الويبو خالل اإقامهتم جبنيف .وميكهنم ادلخول ببطاقات امجلعيات (ادلخول) (قد
يطلب مهنم وثيقة هوية ابلصورة) .وتقع املكتبة يف الطابق ا ألول للمبىن اجلديد ( .)NBوساعات العمل يه اكلتايل:
من الثنني اإىل امجلعة من  9:00صباحا اإىل  5:00مساءlibrary@wipo.int( .؛ الهاتف.)+41 22 338 8573 :
وس يكون قسم املكتبة وتوزيع املنشورات حارضا يف هبو مبىن أأرابد بوكش ()ABحيث ميكن للمندوبني احلصول عىل
معلومات عن منشورات الويبو ون ُسخ من أخر العناوين املتاحة .وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عرب
العنوان الإلكرتوين التايل.publications.mail@wipo.int :
(و) مركز الويبو الإعاليم
يقع هذا املركز يف هبو مبىن أأرابد بوكش ( )ABويوفر خمتارات من منشورات الويبو والتذاكرات ،اإضافة اإىل كتب
مرجعية يف جمال امللكية الفكرية .ويتضمن أأيضا عددا من احلواسيب املوصوةل ابلإنرتنت.
(ز) املصور الفوتوغرايف
عىل غرار الس نة املاضية ،س يحرض املصور الفوتوغرايف الرمسي للويبو أأثناء مجعيات الويبو للتقاط صور للمندوبني
ووضعها عىل موقع الويبو عىل فليكر ( .)www.flickr.com/wipo/collections/assembliesوميكن للمندوبني
تزنيل صور امجلعيات جماان مبارشة من عىل موقع فليكر .وميكن للمندوبني اإخبار املصور الفوتوغرايف بعدم رغبهتم يف
الظهور عىل الصور اإما خالل امجلعيات أأو مس بقا عىل  .photos@wipo.intوميكن أأيضا حسب الصور برسعة من
موقع فليكر عرب اإخطار املصور الفوتوغرايف يف الويبو أأو ابإرسال بريد اإلكرتوين اإىل .photos@wipo.int
(ح) الطوارئ الطبية وتأأمني املندوبني
وحدة الويبو الطبية :تقع يف مبىن جورج بودهناوزن ( )GBIابلويبو ،القاعة  GB 0.16قرب هبو مبىن أأرابد
بوكش (( )ABالهاتف .+41 22 338 9128 :ويه مفتوحة من الثنني اإىل امجلعة من  8:30صباحا اإىل
 6:00مساء).
مركز لامين الطيب :يقع يف  ،17 rue Alfred-Vincentجبنيف (( )1201الهاتف .+41 22 716 0660 :وهو
مفتوح من الثنني اإىل امجلعة من  8:00صباحا اإىل  6:00مساء).
مستشفى الاكنتون :يقع يف  ،24 rue Micheli-du-Crestجبنيف (( )1205الهاتف .+41 22 372 3311 :وهو
مفتوح عىل مدار الساعة ويف لك أأايم ا ألس بوع)
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استشارات طبية مزنلية طارئة+41 22 748 4950 :
خدمات س يارات الإسعاف والطوارئ144 :
الصيدلية القريبة من الويبو :صيدلية  42A rue de Moillebeau ،Pharmacie Populaireجبنيف ()1202
(الهاتف)+41 22 740 0160 :
خالل مدة مجعيات الويبو لعام  ،2015س يكون مجيع املندوبني مشمولني بنظام التأأمني اخلاص اب ألمراض واحلوادث.
وإاذا أأصيب أأي مندوب مبرض يس تدعي رعاية عاجةل أأو حدث حادث خالل امجلعيات (حىت اإن اكن خارج املباين)،
يتعني عىل املندوب التصال ابلوحدة الطبية للويبو (انظر التفاصيل أأعاله) .أأما خارج ساعات العمل وحرصا يف
حالت الطوارئ ،ميكن للمندوبني التصال مبستشفى الاكنتون (انظر التفاصيل اخلاصة ابملركز واملستشفى أأعاله).
ويف حال أأي حادثة ولسرتجاع أأي مصاريف طبية بأأرسع ما ميكن ،يتعني عىل املندوبني التصال بوحدة املعاش
التقاعدي والتأأمني وملء اس امترة الترصحي ( ،hrpi@wipo.intالهاتف +41 22 338 8166 :أأو .)9733
وملزيد من املعلومات ،يرىج الرجوع اإىل الوثيقة املعنونة:
""Important notice for delegates – Urgent illness and accident insurance schemes
املتاحة يف ركن توزيع الواثئق.

 .8معلومات معلية عن جنيف
( أأ) الفنادق:
يتسم الطلب عىل الفنادق ابلرتفاع يف معظم ا ألحيان ونويص املندوبني حبجز الفنادق مبكر ًا اإذ ل تقدم الويبو خدمة
جحز الفنادق وعىل املندوبني جحز الفنادق مبارشة أأو من خالل بعثاهتم ادلامئة.
وميكن الاطالع عىل املعلومات املتعلقة حبجز الفنادق عىل العنوانني التاليني:
http://www.geneve-tourisme.ch/en/accommodation
http://www.genevashotels.com
كام ميكن الاطالع عىل قامئة بأأسعار الفنادق اليت مت التفاوض بشأأهنا واليت أأصدرها مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف
عىل العنوان التايلhttp://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2015/a_55/index.html :
وتوفر خدمة الرتحيب ابملندوبني يف جنيف ( )CAGIدعام لوجستيا يف ختطيط سكن املندوبني وميكهنا منح مساعدة
مالية ملندويب البدلان ا ألقل منوا ومندويب املنظامت غري احلكومية ،حسب احلاةل .وميكن الاطالع عىل مزيد من
املعلومات عىل املوقع التايل:
.http://www.cagi.ch/en/delegates-welcome/accommodation-for-delegates.php
(ب) النقل العام وخدمات س يارات ا ألجرة
ميكن للمندوبني القادمني من مطار جنيف احلصول عىل تذكرة لركوب املواصالت العامة جما ًان صاحلة ملدة  80دقيقة يف
منطقة جنيف .وميكن احلصول عىل هذه التذكرة من اجلهاز الواقع يف منطقة اسرتداد احلقائب قبل جتاوز امجلارك.
وانطالقا من املطار ،تتوقف احلافلتان رمق  5و 28يف ( Place des Nationsعند مدخل أأعالم ا ألمم املتحدة ومعمل
"الكريس املكسور") ،عىل مقربة من الويبو .ويس تغرق القطار  6دقائق فقط من املطار اإىل حمطة القطار
الرئيس ية .Cornavin
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كام ميكن للمندوبني املقميني يف فنادق جنيف احلصول ،جماان يف ماكتب الاس تقبال ابلفنادق ،عىل بطاقة لركوب
املواصالت العامة ويه صاحلة طيةل فرتة اإقامهتم يف جنيف .وهذه البطاقة خشصية وغري قابةل لالس تعامل من قبل
الغري وتسمح ابس تقالل املواصالت العامة اكلرتام واحلافالت والقطارات واملراكب املائية الصفراء يف منطقة جنيف.
وفامي ييل مواقف احلافالت والرتام الواقعة عىل مقربة من الويبو (انظر اخلريطة):
– موقف " ،"Vermontاحلافةل رمق ( 5يشمل مسار هذه احلافةل مطار جنيف)؛
– وموقف " ،"UITاحلافالت رمق  8و 11و22؛
– وموقف " ،"Nationsاحلافالت رمق  8و 11و 22و 28و Fو Vو ،Zوالرتام رمق .15
وملزيد من املعلومات عن النقل العام يف جنيف www.tpg.ch :و.www.unireso.ch
ويقع أأقرب موقف لس يارات ا ألجرة خارج مركز جنيف ادلويل للمتمترات ( )CICGيف .9 Rue de Varembé
وميكن طلب س يارة أأجرة عىل ا ألرقام التالية +41 22 320 2020 :أأو+41 22 320 2202
أأو  .+41 22 331 4133وميكن أأيضا طلب س يارة أأجرة من مدخل الويبو املركزي.
(ج) املرصف ومكتب الربيد
العمةل احمللية يف جنيف يه الفرنك السويرسي ( ،)CHF.اذلي يعادل سعر رصفه حاليا اليورو ( EURأأو )€
وادلولر ا ألمرييك (( )USDالفرق أأدىن من  %10يف يونيو  .)2015وتوجد ماكتب للرصف يف منطقة الوصول يف
املطارات ادلولية ويف الفنادق واملصارف.
و أأقرب مرصف اإىل الويبو هو مرصف  UBSوعنوانه  .17 bis chemin Louis-Dunantويظل مفتوحا
من  8:30صباحا اإىل  4:30بعد الظهر (الرصاف اليل :عىل مدار الساعة وطيةل أأايم ا ألس بوع) .ويوجد أأيضا رصاف
أيل يف الطابق ا ألريض ملبىن  GBIابلويبو (يف اجلهة الميىن من هبو مبىن  .)ABوميكن احلصول من الك الرصافني
الليني عىل الفرنك السويرسي واليورو ابس تخدام بطاقات الئامتن املعرتف هبا دوليا.
ويقع أأقرب مكتب للربيد يف مركز جنيف ادلويل للمتمترات ( )CICGيف  .17 rue Varembéويظل املكتب
مفتوحا من  8:00صباحا اإىل  12:00ظهرا ومن  2:00بعد الظهر اإىل  6:00مساء.
(د) السالمة وا ألمن
قسم الويبو لتنس يق شتون السالمة وا ألمن :الهاتف( +41 22 338 9874 :عىل مدار الساعة وطيةل أأايم ا ألس بوع)
–

الرشطة117 :

–

خدمة املطائف118 :

–

اإصالح ا ألعطال عىل الطريق140 :

–

خدمة ا ألغراض املفقودة جبنيف+41 22 546 0900 :

وعىل الرمغ من أأن درجة اخلطر فامي خيص أأمن ا ألشخاص وسالمهتم يف سويرسا (جنيف) تظل "متدنية" ،ينبغي
للمندوبني أأن يظلوا عىل حذر لضامن ا ألمن والسالمة ألنفسهم وممتلاكهتم .وكثريا ما تقع خمالفات بس يطة وجرامئ ابإلهاء
الشخص بيشء أخر يف عدد من ا ألماكن يف املدينة (حمطات القطارات واحلافالت) ومن تكل اخملالفات النشل
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وخطف احملافظ و /أأو الهواتف احملموةل .ومن غري الشائع وقوع حالت السلب /أأو الهتديد ابلسلب ،ولكن ل ي ُستبعد
التعرض لتكل احلالت ،ل ينبغي املقاومة وعليك بتسلمي ما يُطلب منك .وتذكّر أأن سالمتك أأمه من
حدوهثا .وعند ّ
أأي يشء.
وينصح قسم الويبو لتنس يق شتون السالمة وا ألمن املندوبني بنسخ جواز سفرمه وواثئق الهوية ا ألخرى ومحل تكل
النسخ معهم ،وترك الواثئق الهامة/واثئق الهوية ا ألصلية يف اخلزاانت المنة ابلفنادق.
توصيات عامة بشأأن ا ألمن والسالمة:
– راقب دامئا ما حوكل.
– انتبه اإىل تعلاميت جتنب احلرائق يف فندقك (خمارج الطوارئ).
– راقب أأغراضك الشخصية (ا ألمتعة واحلقائب وا ألهجزة الإلكرتونية وغري ذكل) وامحها.
– ل حتمل مبالغ مالية كبرية معك ول ّتبني اجملوهرات المثينة علنا.
– جتنّب قدر الإماكن امليش مبفردك ول س امي يف املساء ،وحاول تفادي الطرق اخلالية واملظلمة.
– اس تخدم وسائل النقل العام (احلافةل/القطار/س يارة ا ألجرة) اليت تعترب وسائل أمنة للتنقل يف املدينة.
– انتبه اإىل منتحيل هوية رجال الرشطة واطلب دامئا الاطالع عىل واثئق هوايهتم .وعىل وثيقة هوية الرشطي جتد
صورته وامسه ورتبته وشعار مجهورية واكنتون جنيف ( )République et Canton de Genèveولكمة
" "Policeعلهيا رشيط أأصفر ورشيط أأمحر .ويف حاةل الشك يف هوية الرشطي ،حاول الاعرتاض واسرتعاء انتباه
الغري ،وإان أأمكن اتصل برشطة الطوارئ (الرمق .)117
– احذر ابخلصوص يف املطار وحمطة القطار وعند التسجيل يف الفندق.
– ل ترتك أأبدا أأي يشء ذي قمية عىل مقعد الس يارة ميكن أأن يلفت انتباه اللصوص.
– انتبه عند اس تخدام الرصاف اليل وراقب ما حوكل .وإان لحظت أأي يشء غري عادي ،احبث عن رصاف أيل
أخر.
– خذ معك املعلومات عن فندقك :رمق الهاتف والعنوان ورمق خدمة س يارة ا ألجرة.
ويُرىج اإخطار الرشطة (الهاتف )117 :وقسم الويبو لتنس يق شتون السالمة وا ألمن (،+41 22 338 7478
 )security.coordination@wipo.intبأأي حادث أأمين (جرمية أأو حماوةل اقرتاف أأية خمالفة) .وقسم الويبو
لتنس يق ا ألمن والسالمة مس تعد عىل مدار الساعة وطيةل أأايم ا ألس بوع لتقدمي املساعدة للمندوبني عىل ملء أأية
تقارير رمسية تطلهبا الرشطة واملساعدة عىل التصال ابجملموعة ادلبلوماس ية التابعة لرشطة جنيف عند احلاجة.
وحراس ا ألمن يف الويبو التابعون لرشكة  Arndtمس تعدون لتقدمي املساعدة عند وقوع حادث متعلق
ابلسالمة/ا ألمن يف مباين الويبو أأو ابلقرب مهنا وعند احلاجة اإىل مساعدة عاجةل .وميكن التصال هبم عىل
رمق الطوارئ  9999من داخل الويبو وعىل الرمق  +41 22 338 9999من خارهجا.
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وميكن احلصول عىل مزيد من املعلومات واملشورة عن املسائل ا ألمنية يف جنيف عىل موقع رشطة جنيف:
http://www.geneve.ch/police/communiques/divers/welcome.asp?comId=120
(ه) الظروف احمللية
يتسم شهر أأكتوبر يف جنيف بربودة معتةل و أأجواء لطيفة بشلك عام ،مع درجات حرارة ل تتجاوز ،يف املتوسط،
سمل فهرهنايت ،ولو أأنه ميكن نزولها اإىل  10درجات مئوية  50 /درجة عىل ّ
 15درجة مئوية  59 /درجة عىل ّ
سمل
فهرهنايت يف الصباح واملساء .وقد تشهد جنيف أأحياان تساقط بعض ا ألمطار يف شهر أأكتوبر .وميكن الاطالع عىل
مزيد من املعلومات عىل املوقع التايل.www.meteo-geneve.ch :
التوقيت احمليل يف جنيف هو توقيت غرينتش زائد ساعة واحدة.
والتيار الكهرابيئ يف سويرسا هو  220فولت.
(و) مسائل أأخرى
ميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات عن جنيف كام ييل:
" "1معلومات خاصة للمندوبني:
http://www.cagi.ch/en/delegates-welcome.php
" "2معلومات معلية:
http://www.cagi.ch/en/practical-info.php
" "3معلومات س ياحية:
http://www.geneve-tourisme.ch/en/home
وميكن ترتيب جولت س ياحية مقابل أأجر خالل عطةل هناية ا ألس بوع ابلتعاون مع مكتب جنيف للس ياحة (املعلومات عن
اجلولت املصحوبة مبرشدين عىل) http://www.geneve-tourisme.ch/en/seeing-doing/guided-tours :
أأو مع واكةل السفر اكرلسون واغونيل (الهاتف+41 58 322 2630 :؛ .)tourismenyon@carlsonwagonlit.ch
وتكل الواكةل مفتوحة من  9صباحا اإىل  5مساء وتقع يف الويبو يف الطابق ا ألريض ملبىن  GBIابلويبو (يف اجلهة الميىن من هبو
مبىن  ،)ABابلقرب من الرصاف.
[هناية الوثيقة]

