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 :ستوزّع الوثائق من خالل ادلوقع اإللكرتوين التايل     الوثائق 
who/rc62/home.html-http://www.emro.who.int/about لألجهزة ، والربنامج التطبيقي

 اجلريدةوسُتوزّع . اخلاص باللجنة اإلقليمية، واجمللدات اليت تُقّدم إىل وفود الدول األعضاءالذكية 
 . ُُيكن احلصول على مزيد من النسخ من األمانة. و يوميا   اليومية على ادلشاركني

. ىذه السنةبعد انتهاء فعاليات اللجنة الوثائق إىل الدول األعضاء  إرساللن تُ َتاح خدمة  ملحوظة:
 .الوثائق إىل بلداهنمحلمل وذلذا، نرجو من الوفود ادلوقرة التكرم باختاذ الرتتيبات الالزمة 

استخدام شبكة 
 اإلنترنت

-RC62 واسم الشبكةا . خدمة الدخول على اإلنرتنت السلكيتتوافر يف مجيع غرف االجتماعات 

conf . 
يتم توفري وس. خارج غرفة االجتماعاتللجنة اإلقليمية سُتعرض ادلنشورات ذات الصلة جبدول أعمال ا     مطبوعات المنظمة 

 .شرق ادلتوسطللمجلة الصحية إلقليم و ألحدث ادلنشورات  إلكرتوينموجز 
 .انعقاد الدورةمقر يف يُرجَى التأكد من إبراز بطاقة اذلوية طوال وجودكم  األمن

عند تقدُيها يطلب منو سحيث اخلاصة بو الدخول ادلختومة ة وثيقة تأشري باالحتفاظ  كل مشاركعلى   المغادرة
  غادرة.ادل

إىل أحد أفراد  ا  مطبوع ادلداخالتللمساعدة يف صياغة تقرير ىذه الدورة، ُيكن للوفود أن تقدم نص   المداخالت
 emrgorcrep@who.int: أمانة ادلنظمة أو إرساذلا مباشرة بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل

 .لنشرىا على ادلوقع اإللكرتوينمداخالهتا تقدمي لمنظمات غري احلكومية لوُُيكن 
 .49512049، رقم اجلوال: الاخلدمات اللوجستية: السيد جعفر جف االستعالمات

 .49512029قاعة ادلؤمترات: السيدة مرفت حبيب، رقم اجلوال: 
. فعالياتُتطّبق منظمة الصحة العادلية سياسة منع التدخني يف مجيع اجتماعاهتا وما يتصل هبا من  ملحوظة

ذات الصلة باجتماعات اللجنة  األماكن، فالتدخني ممنوع منعا  باتا  يف مجيع ومن ىذا ادلنطلق
 .اإلقليمية
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 برنامج العمل .0

 ادلاسية(القاعة ) للجنة اإلقليمية السابقةاالجتماعات التقنية 
 القرارات ادلستنرية بالبينِّات يف رلال الصحة تقييم التكنولوجيات الصحية: أداة الختاذ 16:30–00:00

 أبعاد سالمة الغذاء يف إقليم شرق ادلتوسط
 التأمني الصحي االجتماعي من أجل التغطية الصحية الشاملة

 (2525-2519خطة العمل اإلقليمية حول ادلالريا ) 
 عاتيات والتوق  التمريض والقبالة يف إقليم شرق ادلتوسط: التحدّ 

 االجتماعية للصحةاحملّددات 

 قاعة ادلاسية(ال) جنة اإلقليميةافتتاح الدورة الثانية والستين لل  
  االفتتاح الرمسي للدورة 10:30–13:30

  كلمة الدكتور عالء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العادلية إلقليم شرق ادلتوسط    
 الصحة العادليةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، ادلديرة العامة دلنظمة  
 كلمة ترحيب من حكومة الكويت 

 البوم اذلامشي( -حكومة الكويت )السفينة التارخيية  تستضيفوعشاء  10:30
 

 . فعاليات أخرى2
 من الراغبني يف ادلشاركة فيها رجىيُ و . ةاإلسالميلدار األثار زيارة ، الساعة الخامسة مساًء، تشرين األول/أكتوبر 7األربعاء، 

البهو الرئيسي والستني ادلوجود داخل قاعة ادلؤمترات الرئيسية. وستكون ادلغادرة من الثانية التسجيل مبكتب أمانة اللجنة اإلقليمية 
  للفندق.


