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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون
 11-6يوليو /متوز 1015

مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
Rue de Varembé, 17 – 1211 Geneva 20
االجتماعات 1

قاعة
دليل املندوبني
التسجيل

يرجى من املندوبني أن يقوموا ،فور وصوهلم ،بأخذ شاراتهم من مكتب التسجيل املوجود يف بهوو املودخل الرسيسون مون
الساعة  80:88يوم االثنني  6يوليو /متوز .ويرجى أن يتذكر املندوبون أن التسوجيل عىوى ارتنتنون ين أون أن ور
ق ل انعقاد الدورة عىى املوقع .http://www.codexalimentarius.org/login :بعد اليوم الثانن ،ميكن أخوذ الاوارا
من "مكتب الوثاسق".
ستوفر ترمجة فورية بالىأا العربية والصينية وارتنكىيزية والفرنسية وارتس انية والروسية.
وثائق العمل متوفرة بالىأا العربية والصينية وارتنكىيزية والفرنسية وارتس انية و الروسية وميكن تنزيىها من موقع هيئة
الدستور الأذاسن .http://www.codexalimentarius.org :يرجوى مون املنودوبني واملوراق ني الكورام نسوار نسو هم.
وستوزع وثاسق غرفة االجتماعا من مكتب الوثاسق نال توفرها .وستتاح وثواسق غرفوة االجتماعوا عىوى خوادم توزيوع
املىفا ( )ftpالتابع ملنظمة األغذية والزراعة عىى املوقع.ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/cac38/CRDs :
ستتوفر قائمة بأمساء املشاركني يوم األربعاء  0يوليو /متوز  1825عىى خادم توزيع املىفا ( )ftpالتابع ملنظمة األغذية
والزراعة عىى املوقوع .ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/cac38/DRAFT_REPORT :وين أون بو أ أيوة
تصوي ا ىل األمانة فورا.
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حفل االستقبال
نفل االستق ال مقرر ليوم االثنني  6يوليو/متوز الساعة  20.88يف مركز املؤمترا الدولن يف جنيف.
حجز غرف لالجتماعات اخلاصة
سيتاح عدد حمدود من غرف االجتماعا أثناء دورا اهليئة لتست دمها جمموعا من أعساء هيئة الدستور الأوذاسن.
وين أن أن حتجز هذه الأرف مس ق ًا بالربيد ارتلكتونن ىل  codex@fao.orgأو يف مكتب الوثاسق.
املواصالت
فيما يتعىق باملواص  ،يرجى م نظة أنه ميكن جلميع املقويمني يف فنواديف يف جنيوف الصوول عىوى بجماقوة جمانيوة
الستعمال ناف املدينة .لىمزيد من املعىوما يرجى االط ع عىى:
http://www.geneve-tourisme.ch/en/useful-information/how-to-get-around/geneva-transport-card/
الوصول إىل مركز املؤمترات

باحلافلة
تتمتع مدينة جنيف بنظام ممتاز لىنقل العام مما ميكنكم مون التنقول بسورعة وسوهولة ىل أ مكوان مون املدينوة .وتقوف
الاف من و ىل مركز املدينة يف جنيف (ومن و ىل حمجمة السكة الديد) يف شارع  rue de Vermontقري و ًا مون مركوز
املؤمترا (تقف نافىة اخلط  5عىى موقف " ،)"Vermontويف شوارع  Giuseppe Mottaخوار بور االحتواد الودولن
ل تصاال (تقف ناف اخلجموط  0و  22و  21يف " ،)"UITويف سانة األموم ( Place des Nationsتقوف نواف
اخلجموووط  10و Fو Vو Zوخووط الووتام  25عنوود موقووف " .)"Nationsلىحصووول عىووى مزيوود موون املعىومووا أنظوور
. http://www.tpg.ch
وتاكّل تذكرة الو  TPGأساس ش كة  UNIRESOلىنقل العام يف جنيف اليت تنظّم خجموط التام احملىية (سوتة خجمووط
متوافرة من الرقم  21ىل  )21والاف  .و ىل جانب تذكرة الو  ،TPGتأجمن  UNIRESOقوارب األجرة الصفراء اليت
تعرب حبرية جنيف وتصل ىل حمجمة القجمارا  .CFFوبتذكرة وانودة يسوعكم اسوت دام عيوع سو ل النقول .والتوذكرة
نفسها صالة لىحاف والتام والقوارب وخجموط التام احملىية الواقعة ضومن منواطق حموددة تابعوة لوو .UNIRESO
وتاتى التذاكر من آال شراء التذاكر (قجمع نقدية ،وليس بجماقا االستمان) ،املوجوودة عنود كول حمجموة نواف أو
ترام وداخل الاف املتجهة ىل خار املدينة .ومبا أنه ليسن هناك آال لاراء التذاكر يف نواف املدينوة ،يوتعني
شراء التذاكر يف احملجمة ق ل وصول الافىة .ويُجم ع التاريخ والوقن عىى كل تذكرة يف وقن صدارها ،ولذا يتعني داسمو ًا
شووراء تووذكرة وانوودة فقووط – أ التووذكرة الوويت ستسووت دمها! (ملزيوود موون التفاصوويل ،يرجووى االطوو ع عىووى
http://www.geneva.info/public-transport-tickets/

بسيارة أجرة
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هناك مواقف لسيارا األجرة يف معظم الاوارع الرسيسية والسانا يف مدينة جنيوف وخوار مركوز املوؤمترا الودولن.
يقووع أقوورب موقووف لسوويارا األجوورة يف  .Chemin Louis-Dunantميكوون اسووتدعاء سوويارا األجوورة عوون طريووق
االتصال بالرقم  (+41 22) 320 2202أو .(+41 22) 320 2020وميكن أيساً الجمىب من الاجب يف مكتب االسوتق ال يف
مركز املؤمترا استدعاء سيارة أجرة.

مواق السيارات
هناك قيود مفروضة عىى يقاف السيارا يف الاوارع اجملاورة ملركز املؤمترا الدولن .ميكن لىمااركني القادمني بسيارة
النزول بالقرب من الودوار أموام املودخل الرسيسون ملركوز املوؤمترا  ،ولكون ال يسومب بوقووف السويارا هنواك .وميكون
لىماوواركني الصووول عىووى بجماقووا مواقووف السوويارا السووت دام موقووف  Parking des Nationsالووذ يقووع يف
.Rue de Varembé 2
مرافق االتصاالت

اإلنرتنت
توجد  28أجهزة كم يوتر موصولة بارتنتنن عىى املستوى ( ،)-2واثنان عىى املستوى ( )8واثنان عىوى املسوتوى ()+2
من مركز املؤمترا  .وبالنس ة ألجهوزة الكم يووتر احملمولوة املوزودة بوو وا فوا  ،WIFI-compatibleهنواك مكانيوة
ل تصال بارتنتنن يف عيع أحناء مركوز املوؤمترا  .لىنفوا ىل الوو وا فوا  :WIFIاسم املسمتمد  FAO :وكلممة
السرCODEX :

يقع مكتب الربيد  2122 Geneva 20يف مركز املؤمترا  .وهو يوفر خدما الربيود والتىأوراف والفواكس ،ومفتووح مون
الساعة  80.88ىل  21.88ومن  21.88ىل  20.88أيام االثنني ىل اجلمعة .وميكون جوراء مكاملوا حمىيوة ومكاملوا
بني املدن ومكاملا دولية من مكتب الربيد ،وتدفع الرسوم عند االنتهاء من املكاملة ىل موظف مكتب الربيد.
البنك
هناك فرع ل نك ) Union des Banques Suisses (UBSجبوار مركز املوؤمترا  .أعورب الاوارع مون املودخل الرسيسون:
 .Chemin Louis Dunant 17وهووو مفتوووح موون السوواعة  80.08ىل  26.08موون غووري انقجموواع موون يوووم االثوونني ىل
يوم اجلمعة.
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املطاع
هناك يف مركز املؤمترا مقهى يفتب من الص اح ال اكر ،ولىأداء هناك يف املركز كافترييا لى دموة الذاتيوة .وبارتضوافة ىل
لك ،هناك عدد من املجماعم يف املنجمقة اجملاورة تقدم طاسفة واسعة مون املوأكوال (صوينية وفرنسوية و يجماليوة ويابانيوة
وتايىندية ،خل.).
أرقا هواتف مفيدة
أرقام هواتف بعض الوكاال املت صصة يف جنيف هن كما يىن:
منظمة الصحة العاملية ()WHO
منظمة التجارة العاملية ()WTO
األمم املتحدة ()UN

(0041) 22 791 21 11
(0041) 22 739 51 11
(0041) 22 917 12 34

يتوفر دليل منظمة الصحة العاملية يف "مكتب الوثاسق" .وسيساعد هذا املندوبني الذين يرغ ون يف االتصال بواملوظفني أثنواء
زيارتهم جنيف .وتقف الافىة رقم  0أمام مقر منظمة الصحة العاملية.
ترتيبات السفر
ينصب املندوبون الذين يودون تأيري أو تأكيد رن تهم اجلوية بالقيام بذلك يف املدينة نيث ال يوجود أ مكتوب سوفر يف
مركز املؤمترا  .هناك فرع ملكتب  Carlson Wagonlits Travelيف مقر منظمة الصحة العاملية.
مرافق املرطبات

مركز املؤمترات
كافترييا (مستوى )2

( Leman spaceمستوى )8
مقهى (مستوى )2

22.08

تفتب فتة الأداء من يوم االثنني ىل اجلمعة ،من الساعة
السعة 588:ش ص
سعة الارفة 258 :ش صا
يفتب من يوم االثنني ىل اجلمعة ،من الساعة  81.08ىل 21.88
يفتب من يوم االثنني ىل اجلمعة ،من الساعة  22.08ىل 21.88

ىل

21.88

اخلدمات الطبية
سيتوفر ممرض/ممرضة أثناء االجتماعا يف العيادة  ،INFIRMERIEمستوى  ،-2اهلاتف الداخىن .2081
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توزيع وبيع مطبوعات منظمة الصحة العاملية
ميكن لىمندوبني املهتمني باراء مجم وعا منظمة الصحة العاملية زيارة مكت ة منظمة الصحة العامليوة (امل نوى الرسيسون -
غرفة املكت ة رقم  E260تفتب من الساعة  2.88ىل  26.08من يوم االثنني ىل يوم اجلمعة) .يقدّم خصوم مقوداره  58يف
املاسة جلميع املوظفني والزاسرين .وميكن أيسوّا الصوول عىوى مجم وعوا منظموة الصوحة العامليوة مون موقعهوا لىتجوارة
ارتلكتونية . http://www.who.int/bookorders
إرسال الوثائق عن طريق الربيد
نأسف ألنه ليس باستجماعة أمانة هيئة الدستور الأذاسن رسال وثاسق بالنيابة عن املااركني يف ختام املؤمتر.
غرفة الصالة
تقع غرفة الص ة يف الأرفة رقم  2يف مركز املؤمترا  ،مستوى .-2
مالحظات:





ينبغي أن يالحظ املشاركون أن شارات التعريف اليت تسلّ عند التسجيل إلزامية لدخول غرف االجتماعات
يف مركز املؤمترات ومباني منظمة الصحة العاملية
التدخني غري مسموح يف مبنى مركز املؤمترات
ينبغي على املشاركني إيقاف هواتفه اخللوية بينما ه يف غرف االجتماعات ،ألنها تتسبب يف تداخل ممع
نظا الصوت
الطعا أو الشراب ،عدا املاء ،غري مسموح يف غرف االجتماعات

